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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bu projede amaç, yatağa bağımlı olarak yaşayan yaşlı insanların veya bazı sağlık problemleri 

nedeniyle uzun süre yatarak tedavi görmesi gereken hastalarda meydana gelebilecek olan 

yatak yaralarının önüne geçebilecek bir kemer geliştirmektir. Yatak yaraları (basınç ülseri), 

özellikle yaşlılık dönemlerde yatalak olan birçok hastanın başına gelebilmektedir. Benzer 

şekilde hastanelerin yoğun bakımlarında uzun süre tedavi gören hastalarda en sık görülen 

hastalıklardan biridir. Tedavileri zor olmakla birlikte ölümcül yaralar oluşabilmektedir1,2. 

Hastalar sürekli olarak aynı pozisyonda yattığı için, yatağa temas eden deri yüzeyleri 

zamanla incelmekte ve yırtılmaktadır. Bunun sonucunda büyük yaralar oluşabilmektedir. 

Şekil 1’de insan vücudunda en fazla yatak yarasının oluştuğu bölgeler gösterilmiştir. Zaten 

yaşlı olan insanların vücutlarının onarımı yetersiz kaldığı için bu yaraların iyileşmesi çok 

zordur. Bu yaralar mikrop kapıp iltihaplanırsa ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir. Yatak 

yaralarının tedavisi güç olmakla birlikte, önlenmesi de bir hayli basittir. Çözüm olarak 

hastaların yattığı pozisyonları belirli zamanlarda değiştirerek sürekli aynı pozisyonda 

kalmalarını önlenebilmektedir 3. Fakat hasta yakınları veya bakıcıları unutarak hastaları uzun 

süre aynı pozisyonda yatırabilmektedirler. Bu projede geliştirilecek olan bir kemer 

yardımıyla, hastaların sürekli aynı pozisyonda yattığı otomatik olarak bir mikrodenetleyici 

ile tespit edilecek ve gerekli durumlarda sesli olarak ikaz vererek hasta yakınlarını 

uyaracaktır. Hasta yakınları da hastanın pozisyonunu değiştirerek yatak yaralarının önüne 

geçmiş olacaklardır.  

 

 
 

Şekil 1. İnsan vücudu yatak yarası bölgeleri 4 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması 

Bu proje yatalak olarak bakılması gereken yaşlı insanlarda veya belirli tedaviler için uzun 

bir müddet yatması gereken hastalarda meydana gelebilecek olan yatak yaralarının 

önlenmesini amaçlamaktadır. Yatak yaraları önlenmezse ölümcül sonuçlar 
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doğurabilmektedir. Şekil 2’de ölümcül olabilecek yatak yarası örnekleri gösterilmiştir. 

İyileşmesi zor olan bu yaraların oluşmaması için, hastaların belirli periyotlarla yattıkları 

konumlarının değiştirilmesi gerekmektedir. Her ne kadar hasta yakınları veya bakıcıları 

hastaları zaman zaman farklı pozisyonlara çevirseler de gerekli özeni göstermekte sorunlar 

çıkmakta, unutulmaktadır. Bu durumda hastalarda yatak yaraları meydana gelmektedir. 

Hasta bakıcılarının kendi inisiyatiflerine bırakmadan, hastanın uzun süre aynı pozisyonda 

kaldığını anlayıp ve ikaz eden bir sisteme ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

  
(a)  (b)  

Şekil 2. Örnek yatak yarası görüntüleri (a) Evre I yatak yarası örneği5 (b) Evre III yatak 

yarası örneği6 

 

Yatak yaraları eğer gerekli önlemler alınmazsa hastaların özellikle hastanelerde yatış süresini 

uzatabilmektedir. Hatta hastanede asıl yatış sebebi olan hastalığın iyileşmesine rağmen yatak 

yarası hastalığı nedeniyle daha ciddi sağlık sorunları yaşayabilmektedir. Özellikle tedavileri 

hastanede devam eden hastaların, yatak yarası hastalığına yakalanması durumunda ekstra 

maliyetler çıkabilmekte, hastaların zor dönemler yaşamasının yanı sıra kamu bütçesine de 

ek maliyetlere sebep olabilmektedir. Bu nedenle küçümsenmeyecek ve azami dikkat 

gösterilecek bir hastalıktır.  

 

3. Çözüm  

Yatak yaralarının önlenmesinde çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bazen tek yöntem yeterli 

olurken, bazı durumlarda birçok yöntemin eş zamanlı olarak hastalara uygulanması 

gerekmektedir. Bu yöntemlerden bazıları; cilt bakımı, basıncın azaltılması, sürtünme ve 

ezilmelerin önlenmesi, hasta yakınlarının bilinçlendirilmesi gibi sıralanabilir. Bu 

yöntemlerin birçoğu özellikle hastanede yatan hastalarda hemşireler tarafından, evde yatan 

hastalarda ise hasta yakınları tarafından takip edilmesi gerekmektedir 7. Yine uygulanacak 

olan yöntemlerin birçoğunun kesişim noktasında basıncın azaltılması olduğu aşikardır. 

Basıncın azaltılması işlemi ise en basit şekilde en az maliyetle, ekstra bir yatak düzeneği 

gerektirmeden hastanın yatış pozisyonunun belirli aralıklarla değiştirilmesi ile 

gerçekleştirilebilir. Hasta yakınlarının bilinçlendirilmesi ile yatalak hastalar en geç saatte bir 

defa olmak üzere pozisyonları değiştirilmektedir. Fakat gece uyku zaman dilimlerinde veya 

hasta yakınlarının unutabildiği durumlar göz önünde bulundurulduğunda çoğu zaman dikkat 

edilememektedir. Bu sebeple, hasta yakınlarına pozisyon değişikliği bilgisini hatırlatan bir 

otomatik sistemin geliştirilmesi hem büyük önem arz etmekte hem de büyük bir ihtiyaç 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu projede hastanın beline sarılacak olan bir kemer 

geliştirilecektir. Bu kemerin kumaşın rahatsız etmeyen, terletmeyen bir kumaştan 
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seçilecektir. Bu kemerin belirli aralıklarla içine buton yerleştirilecektir. Hasta yatınca, 

kemerin altta kalan yani basınca maruz kalan kısmındaki buton basılı olacak ve 

mikrodenetleyici ile butonun basılı kaldığı süre ölçülecektir. Hekimler tarafından belirlenen 

sürenin dolması durumunda, hastanın pozisyon değişikliği yapması gerektiği sesli ve görsel 

olarak uyarılacaktır. Mikrodenetleyici ile kemer etrafındaki tüm butonların yaklaşık olarak 

gün içinde eşit seviyede basılı kalması sağlanacaktır. Herhangi bir butonun fazla basılı 

kalmasının yani bir pozisyonda diğer pozisyonlara göre daha fazla yatmasının önüne 

geçilecektir. Homojen bir şekilde hastanın her pozisyonda yattığı otomatik olarak hasta 

yakınları ikaz edilerek sağlanacaktır. Böylece hastalarda meydana gelen yatak yaraları 

minimize edilebilecektir.  

 

Amaçlanan kemer tasarımı giyilebilir teknoloji ürünleri olan buton, mikrodenetleyici 

kartlardan tasarlanacaktır. Böylece ezilme burkulma gibi durumlarda devre bağlantılarının 

kopmasının önüne geçilecektir. Kemer üzerinde bulunan mikrodenetleyici butonlardan gelen 

basma hareketini sürekli takip ederek, hepsinin yaklaşık olarak eşit seviyelerde basılı olacak 

şekilde hastanın pozisyonunu ayarlattıracaktır. Hasta yatağının yakınında bulunan görsel ve 

sesli olarak bir ikaz mekanizması bulunacaktır. Hasta yakınları bu ikazları dikkate alarak, 

hastanın pozisyonunda değişiklik yapacaktır. Şekil 3’te amaçlanan sistemin akış diyagramı 

verilmiştir. 

 

 
Şekil 3. Amaçlanan sistemin akış şeması 
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4. Yöntem 

Geliştireceğimiz sistem, hastaların beline sarılacak bir kemerden oluşacaktır. Bu kemer 

üzerinde belirli aralıklarla giyilebilir teknoloji ürünü olan butonlar dikilecektir. Hastaların 

beline sarılacak olan kemerin üzerindeki butonlardan, hasta ile yatak arasında kalan baskıdan 

dolayı basılı olacak ve yine giyilebilir teknoloji ürünü olan mikrodenetleyici ile tüm butonlar 

anlık olarak kontrol edilecektir. Uzun süre basılı kalan butonlardan, hastanın pozisyonunun 

sabit kaldığı anlaşılacak ve sisteme bağlı bir buzzer ile sesli olarak uyarı sinyalleri 

üretilecektir. Hasta yakınları uyarı sinyalinden sonra hastanın yatış pozisyonunu değiştirerek 

başka butonların basılı olmasını sağlayacaklardır. Sistem sürekli olarak butonların basılı 

kaldıkları süreleri kayıt altına alacak ve kemer üzerindeki butonların yaklaşık olarak hepsinin 

basılı kaldıkları süreleri dengeli olarak götürmeye çalışacaktır. Böylece hastanın pozisyonu 

uzun süre sabit bir konumda kalmayacak ve yatak yaraları önlenmiş olacaktır. Kemer 

üzerinde ayrıca giyilebilir teknoloji ürünü olan RGB ledler bulunacaktır. Belirli aralıklarla 

dizilmiş olan bu led lerin rengi ile hastanın yatış pozisyonunda geçen süre görsel olarak 

gösterilecektir. Başlangıçta yeşil renk ile başlayan ledlerin rengi pozisyon sabit kaldıkça 

kırmızı renge doğru dönecek ve en son kırmızı rengini alarak kullanıcıyı ikaz edecektir. Şekil 

4’te amaçlanan kemer ve üzerine yerleştirilecek olan devre elemanları gösterilmiştir. 

 
 

Şekil 4. Amaçlanan kemer ve kontrol elemanlarının yerleşimi 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Geliştirilecek olan proje yatak yaralarının önüne geçmek amacıyla kullanılacaktır. Her ne 

kadar yatak yaralarının önüne geçmek amacıyla mekaniksel olarak (özel yatak üretimi gibi) 

çözümler geliştirilmiş olsa da akıllı bir sisteme rastlanılmamıştır. Geliştirilecek olan proje 

tamamen özgün, yenilikçi ve ihtiyacı karşılayacak nitelikte olacaktır.  

6. Uygulanabilirlik  

Geliştirilecek olan sistemin karmaşık bir yapısı bulunmamaktadır. Piyasa şartlarında çok 

rahatlıkla elde edilebilecek malzemeler kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu nedenle, 

projenin uygulanabilirliği yüksektir. Proje maliyeti olabildiğince düşük tutularak ticari bir 

ürüne dönüştürülebilmesi ve düşük maliyetlerle herkesin satın alabilmesinin önü açılacaktır. 

Piyasada hazır olarak satılan ve bele sarmak için kullanılan korse veya kuşak tarzı ürünler 

bu proje için kullanılabilecektir. Farklı yaş grupları için farklı ebatlarda kemerlerin üretilmesi 
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gerekmektedir. Giyilebilir teknoloji ürünleri kullanılacağı için, donanım ürünleri herkes 

tarafından kemer üzerine rahatlıkla dikilerek, hazır hale getirilebilecektir. Kemerin hazır hale 

getirilmesi ile mikrodenetleyici karta geliştirilecek olan yazılım yüklenerek sistem hazır hale 

gelecektir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin en düşük maliyetle gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Standart yetişkin bireyler 

dikkate alınarak orta büyüklükte bir kemer tasarımı için tahmini bütçe çıkarılmıştır. Kemer 

büyüklükleri değiştikçe üzerinde kullanılacak olan donanım malzemesi değişeceği için 

maliyette değişecektir. Tablo 1’de orta büyüklükteki bir kemer için projede kullanılacak 

malzemeler ve tahmini bütçe verilmiştir. 

Tablo 1. Kullanılacak malzeme ve yaklaşık fiyatları 

Malzeme Adı Ürün Görseli Kullanılma Amacı 
Birim 

Fiyat 
Adet Fiyat 

LilyPad Pil 

Yuvası 

 

Elektronik malzemelerin 

çalıştırılması için gerekli 

olan güç kaynağı 

12 TL 5 60 TL 

LilyPad Buton 

 

Kemerin basınç altında 

kalan bölgelerinin tespitinde 

kullanılacak 

7 TL 8 56 TL 

LilyPad 

Buzzer 

 

Sesli olarak ikaz verilme 

işleminde kullanılacak 
40 TL 2 80 TL 

LilyPad RGB 

LED 

 

Hasta pozisyonunun uzun 

süre aynı kaldığını 

göstermek için kullanılacak 

15TL 8 120 TL 

LilyPad 

Arduino Kart 

 

Tüm sistemi çalıştırmak ve 

kontrol etmek için 

kullanılacak 

130 TL 1 130 TL 

LilyPad 

İletken İp 

 

Tüm iletim hatlarının 

sağlanması ve donanımların 

kemer üzerine sabitlenmesi 

için kullanılacak 

12 TL 5 60 TL 

Kemer 

 

Hastaların beline sarılacak 

ve sistemin üzerine 

kurulacağı kemer 

50 TL 1 50 TL 

  TOPLAM 556 TL 
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Tablo 1’de tahmini olarak bütçe verilmiştir. Tablo 2’de ise proje takvimi haftalara göre 

verilmiştir. 

Tablo 2. Proje takvimi 

İş Paketleri 
5-12 

Temmuz 

13-20 

Temmuz 

21-28 

Temmuz 

29-05 

Ağustos 

06-13 

Ağustos 

1. Malzemelerin Alınması X     

2. Kemerin üzerine 

donanımların dikilmesi 
X X    

3. Yazılımın 

Gerçekleştirilmesi 
 X X X  

4. Kemerin gerçek insan ve 

yatak üzerinde test 

edilmesi 

  X X  

5. Raporlama    X X 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Projenin gerçekleştirilmesi halinde başta evinde yatalak hastası olan tüm hasta yakınları 

doğrudan hedef kitlesi olacaktır. Yatalak hasta olmayıp geçici rahatsızlıklarından dolayı 

yatması gereken hastaları içinde kemere olan ihtiyaç bulunmaktadır. Ülkemizde ve dünyada 

yatalak hastalar, rahatsızlık nedeniyle yatması gereken hasta sayısı oldukça fazladır. Bu 

nedenle projenin hedef kitlesi çok geniştir. İlerleyen zaman dilimlerinde sağlık bakanlığı ile 

görüşmeler yapılarak, kemerin tüm hastanelerde kullanılabilmesinin de yolu açılabilecektir. 

Hedef kitlesinin çok büyük olması ve kullanıldıkça ihtiyaçların değişkenlik göstermesi ile 

yeni versiyonların üretilmesi de hedefler arasında yer almaktadır.   

 

9. Riskler 

Projenin geliştirilmesi aşamasında düşük riskler bulunmaktadır. Proje herkesin erişebileceği 

donanımlar ile gerçekleştirileceği için ürün tedarikinde herhangi bir risk beklenmemektedir. 

 

Tablo 3’te olabilecek riskler ve B planları açıklanmıştır. 

 

Tablo 3. Risk analizleri tablosu 

Riskler B Planı Gerçekleşme 

Oranı 

Etki 

Oranı 

Kemere sabitlenen 

parçaların 

gevşeyerek kopması 

El ile ve sadece iletken iple dikilmesi 

hedeflenen donanımlar, gevşeme 

durumları ile karşılaşılırsa ekstra normal 

dikiş ipleri ile de güçlendirilecektir. 

Böylece çok sağlam bir yapı elde 

edilebilecektir. 

%30 Az 

Butonların basınç 

olmasına rağmen 

basılamaması 

Butonlar küçük olacağı küçük, yatakların 

da yumuşak olması nedeniyle hasta ile 

yatak arasında kalsa dahi basılı olmama 

ihtimali bulunmaktadır. Bu durumla 

karşılaşılması durumunda, butonların 

%50 Normal 
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üzerine geniş bir yüzey (madeni para alanı 

kadar) entegre edilerek en ufak bir 

basınçta dahi butonların basılması 

garantilenmiş olacaktır. Butonun hem 

altına hem üstüne yerleştirilerek buton 

sandviç gibi arada kalarak çok rahat 

basılabilir hale gelecektir. 

Sistemin pilinin kısa 

sürede bitmesi 

Sistemin pilinin kısa sürede bitmesi 

durumunda, ana besleme ünitesine paralel 

olarak birkaç adet daha pil bağlanarak, 

sistemin çalışma süresi uzatılacaktır. 

%15 Az 
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