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1. Proje Özeti  

         Mesane kateterizasyonu, idrar akışının sürekliliğini sağlamak için idrarın çıkış yoluyla mesane 

içine, içi boş bir tüp (kateter/sonda) yerleştirilmesidir. İdrar boşaltım (Üriner) sistemi steril bir 

alandır. Bu sebeple uygulama sırasında mikroorganizmaların mesane içine taşınma tehlikesi vardır. 

Üriner sistem enfeksiyon riskini arttıran faktörler arasında; mesaneye yerleştirilen kataterin işlem 

sırasında kontaminasyonu, kataterin uzun süre mesanede kalması, idrarın katater aracılığıyla 

toplandığı drenaj torbasındaki mikroorganizmaların varlığı, idrar yolunda bakterilerin birikmesi ve 

kateter bakımında mikroptan arındırma (aseptik) tekniklerine uyulmaması gibi nedenler yer 

almaktadır. Bu projede, üriner katater ile idrar torbası arasına takılan küçük bir cihaz ile üriner 

kateter ilişkili enfeksiyonların erken evrede saptanması planlanmaktadır. Projede üriner katerden 

geçen numunenin ph sensörü aracılığıyla ph değeri belirlenerek enfeksiyon olup olmadığı standart 

değerler girilerek kodlanmış cihaz tarafından tespit edilip kullanıcıyı uyaracağı şekildedir. 

Böylelikle numunenin laboratuvara taşınması iş yükünü, numunenin kaybolma riskini, personelin 

ekstra numune üzerinde çalışma iş yükünü bu cihazla azaltmış ve hatayı minimalize etmiş 

olunacaktır. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

         Hastane ilişkili üriner sistem enfeksiyonları, sağlık bakım ilişkili enfeksiyonların %8-%21’ini 

oluşturmaktadır. Bu enfeksiyonların %80’i üriner kateter ile ilişkilidir. Üriner kateter uygulaması 

yapılan hastaların yaklaşık %20-%30’unda 7. Günden sonra idrarda bakteri (bakteriüri) 

görülmektedir. Üriner kateteri olan hastalarda bakteriüri riski günde %5 artmaktadır ve 1 ayın 

sonunda olguların hemen hemen hepsinde bakteriüri gelişmektedir. Üriner sistem enfeksiyonları 

hastanın hastanede yatış süresinin uzamasına hastalık, ölüm ve tedavi maliyetinin artmasına neden 

olmaktadır (Koca ve Gürkan 2020) Enfeksiyon varlığının erken tespiti ile bunlar önlenebilir. 

Günümüzde üriner kateter ile ilişkili gelişen enfeksiyonlar; ateşin yükselmesi, mesane hizasında 

hassasiyet, böbrek hizasında ağrı, idrarda iltihap, idrar kültüründe bakteri üremesi gibi semptomlar 

ortaya çıktığı zaman kedini göstermektedir. Bu belirtilerin sonradan ortaya çıkması tedavinin geç 

kalmasına, antibiyotik kullanımının artmasına hatta tedavide çok ağır (3. Kuşak) antibiyotiklere 

gereksinim duyulmasına ya da gereğinden fazla antibiyotik kullanımına neden olmaktadır 

(Gözüküçük, Çakıroğlu ve Nas 2012).  

Ayrıca üriner katateri sadece hastanede yatan hastalara değil, evde bakım alan idrar boşaltım 

sorunu yaşayan hastalara da takılmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonları evde bakım hastalarının 

hastaneye yatış nedenleri ilk sıralarda yer almaktadır (Philip ve ark. 2008). Bu grup hastalar ve 

yakınları idrar yolu enfeksiyonunu tespit etmede ve sağlık kuruluna başvurmada çok geç kalabiliyor. 

Bir idrar yolu enfeksiyonu için antibiyotik tedavisi en az 14 gün olup, çözümlenemeyen 

enfeksiyonlarda ise 4-6 hafta güne kadar çıkabilmektedir (Tosun, 2009). Ayrıca hasta hastaneye 

geldiğinde idrar yolu enfeksiyonu dışında diğer hastane enfeksiyonları açısından da tehdit altındadır. 

İdrar analizi bir grup kimyasal ve mikroskobik incelemeden oluşur. İdrardaki normal veya 

anormal metabolizma ürünlerini, bakterileri veya hücresel elemanları saptar.  İdrar testi üç aşamada 

yapılmaktadır. Bunlar; makroskobik (gözle yapılan inceleme), kimyasal inceleme ve mikroskop 

altında yapılan incelemedir. İdrarın kimyasal incelemesinde lökosit, ph, nitrit, glukoz, keton, protein 

gibi elemanlar yer almaktadır. Bu elemanlar idrara batırılan bir test stribi ile yapılmakta, test stribi 

üzerinde ortaya çıkan renklerin tonlarına göre bu elemanların idrarda bulunma oranları test 

edilmektedir (https://labtestsonline.org.tr/tests/idrar-analizi).  

Bunların dışında idrar testinin yapılışı aslında çok ta zaman alan bir test değildir. Fakat hekim 

https://labtestsonline.org.tr/glossary/metabolism
https://labtestsonline.org.tr/glossary/bacterium
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tarafından idrar isteminin yapılması, hemşirenin hastadan idrar örneği alması ve bunu laboratuvara 

iletmesi, idrar testi için bekleyen çok sayıda numunenin olması, sonucunun mikrobiyoloji uzmanı 

tarafından onaylanarak sağlık personeline iletilmesi ve hekimin sonuca göre ilaç yazması, ilacın 

eczaneden gelmesi ve hastaya başlanması, tüm bu süreçler zaman almaktadır. 

Web taramasında lcd bluetooth mini idrar tahlili test makinesi olduğu görülmektedir. Bu 

makinenin büyük olduğu, idrarın bir kaba boşaltılması gerekliliği yani, doğrudan ya da dolaylı olarak 

idrarla temasın olduğu görülmektedir. Hasta başı ve sürekli enfeksiyon değerlendirmesine olanak 

sağlamadığı düşünülmektedir.  

Daha önce idrar testini yorumlamak için bir mobil uygulama geliştirilmiştir. Fakat yine bu mobil 

uygulama içinde idrarla doğrudan ya da dolaylı temas söz konusudur.  

Laboratuvarlarda kullanılan striplerdeki renk değişiminin yorumu görsel değerlendirme sonucu 

yapılmaktadır. Bu da hata payını arttırmaktadır. 

 

3. Çözüm  

 

 Bir numara ile gösterilen görsel üriner kataterdir. Bir ucu mesane içine giren kısımdır. İki yollu 

üriner kataterin bir ucu idrarı tahliye ederken diğer ucu mesanenin içerisinde şişirilen balonu 

doldurur.  İki numara ile gösterilen görsel idrar drenajının toplandığı idrar torbasıdır.  İdrar 

torbası üriner kataterin drenajının yapıldığı açıklıkla birleştirilir. Projede geliştirilecek olan cihaz 

bu bağlantı ucu arasına yerleştirilecektir. Takılıp çıkarılabilir bir cihaz olacaktır. İdrardaki 

enfeksiyonun oranın tespit edilerek lcd ekran yansıması sağlanacaktır. Ayrıca Bluetooth aracılığı 

sonuçların anlık olarak sağlık çalışanının telefonundaki uygulamaya ve bilgisayarına aktarılması 

sağlanacaktır. 

 Laboratuvarda test edilmek üzere alınan idrarda bekleme süresi arttıkça bakteri oranı da 

artmaktadır. Bu cihaz hiç bekleme süresi olmadan ölçümü sağlayacaktır.  

 Bunun dışında üriner katater bazen bilinci bozuk kendini ifade edemeyen idrar boşaltımını 

sağlayamayan hastalara da takılmaktadır. Bu durumda hastalar enfeksiyon şikayetlerinin ifade 

edememektedir. Bu cihaz bu tür hastalarda da durumun erken tespit edilmesini sağlayacaktır. 

 Hemşireler üriner kataterden test için idrar numunesi almak istediklerinde idrar torbası ve üriner 

katater arasındaki bağlantıyı açmak durumunda kalmaktadırlar. Enfeksiyon önleme 

kılavuzlarında bu bağlantının gerekmedikçe kesilmemesi belirtilmektedir. O nedenle bu cihaz 

ile bu bağlantıyı açma zorunluluğu kalmayacaktır.  
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 İdrar tahlili için hastadan ayrı bir kaba idrar alınması gerekmediği için tahlilin hızlı 

yorumlanması ve bir an önce hastanın tedavisinin başlatılması sağlanacaktır. 

 Strip üzerindeki renk değişiminin cihaz tarafından değerlendirilmesi de hata payını 

düşürecektir. 

 Evde bakım hastalarının yakınları tarafından da kolayca kullanılabilir ve yorumlanabilir olması 

hastaların tedavisinin erken başlatılmasını sağlayacaktır. 

 Ayrıca bu cihaz verilen tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesine yardımcı olacak ve gereksiz 

ve fazladan antibiyotik kullanımını da azaltacaktır. 

 Üriner katater bakımı hemşire tarafından yapılmaktadır. Gelişen idrar yolu enfeksiyonunun 

hemşire tarafından direk görünür olması bile son derece önemlidir. Hemşirenin üriner katater 

bakım sıklığını arttırmasına, bilinçlenmesine ve daha doğru bir bakım vermeye çalışmasına katkı 

sağlayacaktır.  

 

 

4. Yöntem 

Proteus programında devrenin çizimi ve ekranda çalıştırılıp kontrolleri yapılacaktır. Devre 

şemasında herhangi bir problem gözlenmezse devrenin kağıt çıktısı alınıp BreadBoard üzerinde 

bağlantı yerleri belirlenecektir. Daha sonra Ardunio uno ile ph metre bağlantısı yapılacaktır bu 

aşamada çizimde bulunan dirençler ve bağlantı noktalarına tabii kalınacaktır. Ph metreyle de hastada 

takılı olan üriner kateter bağlantısı yapılacaktır. Ph metre (strip) idrarla temasında sensöre 

tanımlanacak renkleri algılayarak lcd ekrana aktarılacaktır. Ardunio açık kaynak kod ile 

kodlanacaktır.  Ardunio ve ph metre bağlantısı yapıldıktan ve denemelerde olumlu sonuçlar elde 

edildikten sonra, Ardunio sistemine bluetooth sensör takılacaktır. Mobil arayüz yapılarak ph 

metreden elde edilen sonuçlar ekrana yansıtılacaktır. Bu aşama da cihaz da 2 ekran olacaktır. 

Birincisi cihazın üzerindeki lcd ekran diğeri de aplikasyonun kullanılacağı mobil ekrandır. Akabinde 

denemeler yapıldıktan sonra board üzerindeki devrenin çizimi minimalize edilerek plak üzerine 

elektronik kart şeklinde basılacaktır. Kart basıldıktan sonra cihazın dış etkenlerden korunması ve 

daha sağlam olması için 3d yazıdan cihaza dış şase yapılacaktır. Bu durumda devre elemanları 

gözükmeyecek cihaz daha estetik olacaktır. Son olarak cihazın validasyonu enfeksiyonlu bir 

kültürün laboratuvarda çalışılması ve cihazda çıkan değerin karşılaştırılmasıyla yapılacaktır. 
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Bu sorunları çözmek amacıyla geliştirilen projede; iki yollu üriner kataterin bir ucu idrarı tahliye 

ederken diğer ucu mesanenin içerisinde şişirilen balonu doldurur.  İdrar tahlili için kullanılan yola 

aparat aracılığıyla yerleştirilen idrar stribinin tamamen steril olarak enfeksiyona sebebiyet vermeden 

ölçüm yapmasını ve yaptığı ölçümü anlık olarak ekrana yansıtması sağlanacaktır. Bu sayede anlık 

doğru sonuçlar alınıp hastanın yatış süresi kısaltılıp enfeksiyon riski kontrol altına alınabilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Bu cihazın küçük ve hasta başı idrar analizi yapmaya uygun olması 

 İdrarın herhangi bir yere (kaba) alınması söz konusu değildir.  Bu nedenle testi yapan personelin 

idrarla doğrudan ya da dolaylı yoldan teması yoktur. 

 Geliştirilecek olan bu cihaz ile idrarın laboratuvara gönderilmesine gerek kalmadan, idrar 

kateteri üzerinde sonucun anlık olarak görülmesi, nesnelerin internet teknolojisinden 

yararlanılarak cihazın sensörler aracılığla verileri cep telefonuna ya da bilgisayara yönlendirmesi 

projenin yenilikçi ve öne çıkan özelliğidir.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Projeyle birlikte sahada çalışan personelin iş yükünün azalmasından dolayı kullanım talebinin 

artacağını öngörmekteyiz. Bununla beraber numune kayıplarının önüne geçeceği için özellikle 

hasta memnuniyeti açısından da hastanelere ciddi bir katkı sağlayacaktır. Üriner kateter ilişkili 

enfeksiyon oranlarında düşük sağlanması hastane bakım kalitesini de arttıracaktır. Dolaylı olarak 

hasta memnuniyet oranlarına da yansıyacaktır. İdrar numunesiyle temasın az olması da tercih 

sebebi olacaktır. Ürünün maliyetinin düşük olması yine tercih edilebilirliği arttıracaktır. Takılıp 

çıkarılabilir olması, İdrar kateteri ve idrar torbası arasına tespitinin de çok basit olması nedeniyle 

de kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Steril edildikten sonra tekrar kullanıma olanak sağlaması 

da tercih edilebilirliği arttırmaktadır. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

İŞ PAKETLERİ DURUM 
SÜRESİ 

/AY 
6.AY 7.AY 8.AY 

I.TASARIM TAMAMLANDI 3       

II.İMALAT DEVAM EDİYOR 2       

III.SİSTEMLERİN 

PROGRAMLANMASI 
DEVAM EDİYOR 3 

      

IV. PROTOTİP DEVAM EDİYOR 2 
      

 

 

Web taramasında Çin’de üretilmiş bluetooth aracılığı ile bir idrar testi analizörü tespit 

edilmiştir. Bu cihaz 3.659 TL den satılmaktadır. Bu projede üretilecek olan cihaz daha ucuza mal 

edilecektir.   

 

Prototip Üretim: 1 adet 

Malzeme Adı Ölçü Miktar Br. Fiyatı Toplam 

Arduıno uno  Adet 1 250 250 

lcd ekran  
Adet 1 55 55 

Bluetooth, wifi 

sensörü 
Adet 1 75 75 

Ph ve nitrit sensörü Adet 1 500 500 

Lipopil Adet 1 60 60 

Kablo ve direnç Muhtelif    100 

TOPLAM 1.040 TL 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Proje üriner katater takılı olan tüm bireyler için tasarlanmıştır. Bu hedef kitleyi seçmemizdeki amaç 

katater ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarının sağlık bakım ilişkili diğer enfeksiyonlar içerisinde en 

sık görülmesidir (https://www.ekmud.org.tr/emek/rehberler/2-ulusal-ve-uluslararasi-rehberler.) 

 

9. Riskler 

 Cihazdan elektrik çarpma riski çok düşüktür. Çünkü gücünü 12 V’ luk pilden almaktadır. 

 Cihazın hastadan hastaya bulaş riski olasıdır. Fakat tekrarlı kullanımlarda steril edilebilir olması 

nedeniyle risk düşüktür. 
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 Projenin istenilen sürede bitirilememsi düşük risktir. Çünkü proje için gerekli materyaller 

ülkemizde mevcut ve elde edilebilir ürünlerdir.  

 Cihazın üriner katater ile idrar torbası arasındaki bağlantısının aseptik koşullar çerçevesinde 

yapılmaması enfeksiyonu tetikleyebilmektedir. Ancak bu risk bu cihaz olmasa da torba ile 

katater bağlantısının yapılması sırasında kontamine (kirletme) etme riski bulunmaktadır. Bu 

riskin yinede düşük olduğu düşünülmektedir. Bu risk personel eğitimi ile azaltılabilir. 
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RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT: 

https://labtestsonline.org.tr/tests/idrar-analizi
https://infeksiyon.org/wp-content/uploads/2016/08/yetiskinlerde_asemptomanic-2.pdf
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- Yukarıda yer alan ilk 9 madde en fazla 10 (On) sayfada anlatılacaktır. 

 

- Kapak, açıklama ve görsel olmak üzere en fazla 15 sayfa olacaktır. 15 sayfayı geçen 

raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır. (Kaynakça ve içindekiler sayfa sayısına 

dahil değildir.) 

 

- Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır. 

 

- Her rapor “kapak” ve “içindekiler” sayfası içermelidir. 

 

- Yazı tipi: Times New Roman, Punto: 12, Satır Aralıkları: 1,15 , İki tarafa yaslı, Sayfa 

kenar boşlukları üst-alt-sağ-sol 2,5 cm olmalıdır. 

- - Rapor içindeki cümleler birbirinin aynı ve tekrarı niteliğinde olmamalıdır.  

-  

- - Raporunda, web sitemizde yer alan geçmiş yıl raporlarından yararlanmış olan takımlar 

alıntı yaptığını ilgili sayfada belirtmesi gerekmektedir. Açıklamayı alıntı yapılan 

cümlenin ardından belirtmeniz gerekmektedir.  

- ALINTI FORMATI: "Alıntı yapılan Cümle/ler" (Yıl, Yarışma Adı, Kategori, Takım Adı)  

- ÖRNEK ALINTI: "Enkazda depremzedenin nerede olduğunu tespit edilememesi, enkaz 

kaldırma ve deprem-zede arama çalışmalarını yavaşlatan en önemli sorundur." (2020, İnsanlık 

Yararına Teknoloji Yarışması, Afet Yönetimi, X Takımı) 

 

 - Kaynakçada referanslar aşağıdaki şekilde belirtilebilir.                                     

   Dijital Kaynak: Yazarların Soyadı, Adlarının Baş Harfi., Yazının Başlığı, Yazının Tarihi, 

Erişim Tarihi, Erişim Adresi. 

   Basılı Kaynak: Yazarların Soyadı, Adlarının Baş Harfi., (Basım Tarihi) Yazının Başlığı, 

(Varsa) Yayınlandığı Derginin Adı, (Varsa) Derginin Sayısı, Sayfa numarası.  

 

 

 


