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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

 

Bası yarası, insan dokusunun; basınç, sıkıĢtırma, sürtünme, nem gibi faktörler tarafından 

zarar görerek cansızlaĢması sonucu olarak genelde kemik çıkıntısının üzerinde bulunan deri 

ve/veya doku hasarı Ģeklinde tanımlanmaktadır (1,2). Hareketliliğin bozulması, aktivitenin 

azalması ve ağrı algısındaki bozukluklar baskı/basınca maruziyeti arttırmaktadır. Deriye uzun 

süre basınç uygulandığında, kılcal kan damarları dahil, deri ve deri altındaki doku esnemekte 

ve özellikle kemik çıkıntılarının olduğu bölgelerde küçük damarsal kanamalar oluĢmakta ve 

oksijen azlığı nedeniyle hücre kaybına neden olmaktadır.  Bası yarası vakalarının %60-70’i 

65 yaĢ ve üzeri bireyler oluĢturmaktadır. YaĢlanmayla birlikte deri kalınlığı, kolajen 

sentezindeki azalma, elastin kaybındaki artıĢ, hücre ölümlerinin artıĢı nedeniyle deri daha 

hassastır ve kolayca yara oluĢabilir (1). Yaralar önce ciltte kızarıklıkla baĢlar, oluĢan lezyon 

önlem alınmazsa derinin altındaki derin dokulara ilerler (3,4). Bütünlüğü bozulan deri ve deri 

altı dokular enfeksiyona açık hale gelir, önce lokal enfeksiyon ardından sistemik enfeksiyon 

geliĢebilir (2). Bası yaraları bir kez oluĢtuğunda tedavisi son derece güçtür. Cerrahi 

yöntemlerle kapatılan yaralarda %95’lere varan tekrarlama oranları bildirilmiĢtir. En etkin 

tedavi bası yarasının açılmasının önlenmesidir (4). Yatalak hastalardaki yatak yarası 

oluĢumunun baĢka bir nedeni de deriye uzun süre idrar temasının olmasıdır. Yatak yarası 

oluĢtuktan sonra baĢlangıçta enfeksiyon olmasa bile idrar ve dıĢkı ile kontaminasyon sonucu 

enfeksiyon ortaya çıkar ve yatak yarasının iyileĢmesini engeller (2). Projemizde 65 yaĢ ve 

üzeri yatağa bağımlı yaĢayan hastaların sırt bölgesi ve kuyruk sokumunda nem oluĢumu (ter, 

idrar, dıĢkı vb) hakkında bizi uyaran bir yatağın, anında müdahale ile yatağa bağımlı yaĢamak 

zorunda kalan hastalardaki yara oluĢumunu engellemeyi ve hastaların yaĢam standartlarını 

iyileĢtirmeyi hedeflemekteyiz. 

Projemizde kullanacağımız Arduino yazılımı ve montajı tamamen temel kodlama 

becerilerinden elde edilecektir. Tasarım prototip olup kullanılan Arduino Mega 2560 kartıyla 

süreç ilerledikçe sıcaklık, nabız ölçer, vb sensörler ile projemiz zenginleĢtirilecektir. 
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2. Problem/Sorun 

YaĢlanmayla birlikte deri daha hassas hale gelmekte ve yatak yarası oluĢma riski 

artmaktadır. Yatak yarası oluĢtuktan sonra tedavisi oldukça zor olup, cerrahi müdahale 

sonrasında bile tekrarlama oranı çok yüksektir. Yatağa bağımlı yaĢamak zorunda olan 

bireylerde hareketsizlik nedeniyle basınç artmakta ve ayrıca sıcaklık ve nem nedeniyle de 

yara oluĢumu riski yükselmektedir. Bu durum, hastanın yaĢam kalitesini düĢürmekte ve 

sistemik enfeksiyona yol açarak hasta için daha riskli sonuçlar doğurabilmektedir. 

Yatalak hastalarda genellikle, konuĢma ve hareket kabiliyetini yitirmiĢ kiĢiler, zamanla bel 

bölgelerinde nemlenme görülmektedir. Bazı hastalar özellikle de geceleri idrar kaçırma, 

terleme vb Ģekilde yatağı ıslatmaktadır. Bazı hastalarda ise bu olayı unutkanlık, utanma, 

alınan ilaçlar vesilesiyle söyleyememe durumları söz konusudur. Bu durum bel bölgesinde 

yatak yarasına neden olmaktadır.  

HemĢireler ve hasta bakıcılar hastalarının rutin kontrollerini sırayla yapmaktadırlar. Yoğun 

iĢ temposunda çalıĢan sağlık personelleri hastaların rahat ve kuru bir yatakta dinlenmelerine 

emin olmak için tüm hasta yataklarını kontrol etmesi gerekmektedir. ĠĢ verimliliği açısından 

oldukça yorucu olan bu süreç, ani ihtiyacı olan hastalara müdahalede gecikme yaĢanmasına 

sebep olmaktadır. 

3. Çözüm 

Tasarlayacağımız yatağımız ile hastanın sırt ve kuyruk sokumu bölgesinde oluĢacak nem 

nem sensörü ile hastaya refakat eden kiĢilere uyarı bilgisi verecek ve böylece nemli bölge 

havalandırılıp temizlenmesi sağlanacaktır. Bu sistem sayesinde gerek hemĢireler gerek hasta 

bakıcılar bakıma gereksinim duyan hastalardan anında haberdar olacaktır. Yatağa bağımlı 

olan bireylerde oluĢabilecek yatak yarasının önüne geçilmesi ve yaĢam kalitesinin arttırılması 

sağlanacaktır. Bu sayede hasta yakını bu konuda kaygı yaĢamak zorunda kalmayacak ve 

hastada yara oluĢumu ile acı çekmeyecektir. 

4. Yöntem 

Deneme yanılma yöntemi ile hasta yatağındaki nemin rahatsız edici değerini bulduk. 0 ile 

1023 arasında değer alan nem sensörünün 800 ila 850 üstü değerlerde ikaz vermesini 

sağladık. Birden çok yatak için bağlantıda röle kullanımının gerekliliğini gördük. HemĢire 

odasında hangi yatağın ikaz verdiğini görmek için 7 segment ekran kullandık. 16x2 ekranda 

kullanacağımız çalıĢmamızda yeni devre elemanlarını deneyerek öğreniyoruz. Kullandığımız 

yazılım ve donanımları alt baĢlıklar halinde görecek olursak, sıralama Ģöyle; 

4.1 Ardunio ve Ardunio IDE 

Arduino; bir G/Ç (I/O) kartı ve Processing/Wiring dilinin bir uygulamasını içeren 

geliĢtirme ortamından oluĢan, açık kaynak kod ve donanımın ulaĢılabilir olması nedeniyle 

yaygın olarak kullanılan fiziksel programlama platformudur. Temel düzeyde C programlama 
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diline hâkim olan herkes rahatlıkla Arduino programlayıp çalıĢtırabilir. Programlama cihazı 

ve denetim kartı aynı devre üzerindedir. Bilgisayara USB üzerinden bağlanıp hemen 

kullanıma hazır hale gelir. (Elektromaker), Arduino IDE, Arduino kitleri için geliĢtirmiĢ, 

komutların yazılmasına, derleme iĢleminin yapılmasına ve son olarak da derlenen kodları 

doğrudan (Bilgisayarın USB portuna bağlı olan) Arduino kitlerine yüklenmesine olanak 

sağlayan açık kaynak kod bir yazılım geliĢtirme platformudur (5). Program tasarımını 

geliĢtirdiğimiz Arduino kodlarımız ġekil 1’de gösterilmiĢtir. 

 

Şekil 1. Program tasarımını geliĢtirdiğimiz Arduino kodlarımız 

 

4.2 Fritzing (Elektrik / Elektronik Çizim Programı) 

Fritzing açık kaynak kodlu bir elektronik çizim ve simülasyon programıdır. Ġçerisinde 

çeĢitli geliĢtirme kartlarının ana boardları ve harici donanımları, direnç, led, diyot gibi 

komponentler haricinde röleler ve anahtarlama elemanları da bulunmaktadır. Program Türkçe 

olarak da kullanılabilmektedir. Programın içerisine kendi hazırladığınız kütüphaneniz 

eklenebilir. Program tam olarak elektronikle hobi olarak ilgilenenler için hazırlanmıĢtır 

denilebilir(6). 

Fritzing devre tasarım programı http://www.fritzing.org adresinden ücretsiz olarak 

indirilebilir. Fritzing devre tasarım programı ile projemiz için tasarladığımız devremiz ġekil 

2’de gösterilmiĢtir. 

http://www.fritzing.org/
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Şekil 2 . Fritzing devre tasarım programı ile geliĢtiriyor olduğumuz devremiz 

4.3 Algoritma ve Akış Şeması 

Bir problemin çözümü için ihtiyaç duyulan tüm adımların mantıksal olarak sıralı bir 

Ģekilde ifade edilmesine algoritma denir. Algoritma bilen kiĢi temel programlama mantığını 

öğrenmiĢ olur. Yeni bir programlama dili öğrenmekte güçlük çekmez (7). 

AkıĢ Ģeması ise algoritmanın sembollerle ifade edilmesidir. AkıĢ Ģemalarının 

kullanılması mantık hatalarının tespit edilmesinde, daha hızlı kodlama yapılmasına yardımcı 

olur (8). Microsoft Word Programında geliĢtirmekte olduğumuz akıĢ Ģemamız ġekil 3’te 

gösterilmiĢtir. 

 

Şekil 3 . Microsoft Word Programında geliĢtirmekte olduğumuz akıĢ Ģemamız 
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Şekil 6.Buzzer 

4.4 Arduino Mega2560 R3 

Projemizdeki yatağımız Arduino MEGA kullanılarak tasarlanacaktır.  Arduino Mega 

2560; ATmega2560 mikro denetleyici içeren bir Arduino kitidir. Arduino Mega 2560’da 54 

tane dijital giriĢ / çıkıĢ pini vardır. GiriĢ / çıkıĢ pini baĢına düĢen DC akım, 5VDC olarak 

kullanıldığında 40 mA, 3.3 VDC olarak kullanıldığında 50 mA dir (ġekil 4). GiriĢ / çıkıĢ 

pinlerinden 15 tanesi PWM çıkıĢı olarak kullanılabilir. Ayrıca 16 adet analog giriĢi, 4 UART 

(donanım seri port), bir adet 16 MHz kristal osilatörü, USB bağlantısı, güç jakı (2.1mm), 

ICSP baĢlığı ve reset butonu bulunmaktadır. Flash hafızası 256 kb, SRAM 8 kb, EEPROM 

hafızası ise 4 kb’dır.  Arduino Mega 2560 bir mikrodenetleyiciyi desteklemek için gerekli 

bileĢenlerin hepsini içerir. Arduino Mega 2560 bir bilgisayara bağlanarak (USB) bir adaptör 

ile ya da pil (tavsiye edilen gerilim 7 – 12 VDC) ile çalıĢtırılabilir (9).  

 
 

Şekil 4. Ardunio Mega 2560 

 

4.5 LED 

LED (Light Emitting Diode - IĢık Yayan Diyot), doğru yönde gerilim 

uygulandığı zaman ıĢık yayan diğer bir deyimle elektriksel enerjiyi ıĢık 

enerjisi haline dönüĢtüren özel katkı maddeli PN diyotlardır (ġekil 5). 

LED’in rengi yapıldığı yarı iletkenin içine konan katkı maddeleri ilgilidir.   

Çok hızlı tepki vermeleri, enerji tasarrufu ve küçük olmaları nedeniyle 

birçok alanda kullanılırlar. 

4.6 Buzzer 

Buzzer verilen voltaja göre farklı ses sinyalleri sağlayan bir cihazdır. 

(ġekil 6) Maliyetleri az , üretimi basit , ve çok hafif yapıda olmalarından 

dolayı kullanım alanı çok geniĢtir . (10) 

 

Şekil 5.Led 
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4.7 Nem Sensörü 

Adı toprak nem sensörü olarak geçen devre parçamız genellikle toprağın içindeki nem 

miktarını ölçmek için kullanabileceğimiz bir sensördür (ġekil 7)(11). Projemizde nem ölçer 

problar ölçüm yapılacak olan hasta yatağı çarĢafının altına sabitlenerek ölçüm yapılır. 

ÇalıĢma prensibi ise bulunduğu yerdeki sıvının meydana getirdiği dirençten dolayı, 

prob uçları arasında bir gerilim farkı oluĢur. Bu gerilim farkının büyüklüğüne göre de nem 

miktarı ölçülür (11). 

Ölçülen yerdeki nem (ıslaklık) 

miktarı artıkça iletkenliği de 

artmaktadır. Kart üzerinde yer alan 

trimpot sayesinde hassasiyet ayarı 

yapılabilmektedir. Arduino veya 

farklı mikrodenetleyicilerle rahatlıkla 

kullanılabilir. 

Nem sensörümüz Arduino ile 

analog haberleĢmeye imkan 

sağlamaktadır. Böylece Arduino’muz 

ile analog okuma ile sensörümüzün 

nem oranına göre 0 ile 1023 arasında 

değerler almaktayız.  

 

Şekil 7. Toprak nem sensörü 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Sırt ve kuyruk sokumu bölgesinde nem oluĢumu (ter, idrar, dıĢkı vb) hakkında bizi 

bluetooth cihazıyla ileride geliĢtirilecek olan telefon uygulaması sayesinde anında uyarması 

yenilikçi yönüdür.  

Yalnız hasta yatağının ıslaklığı ile kalmayıp hastanın ateĢi, nabzı, yatakta olup olmadığı 

uzaktan izleme yoluyla kontrol alınabilir. Bununla beraber oda sıcaklığı ve nemi, hava kalitesi 

gibi verilerde izlenebilir. GeliĢtirmeye açık bir projedir. Bu tasarım sayesinde yatağa bağımlı 

yaĢamak zorunda kalan hastalardaki yara oluĢumunu baĢtan engelleyecek ve yaĢam 

standartlarını daha iyi duruma getirecektir.  

Yoğun tempoda çalıĢan sağlık personelinin ihtiyaç halinde müdahale etmesi çalıĢanlar 

adına da kolaylık sağlayacaktır. 

6. Uygulanabilirlik 

Tasarlanan proje ücretsiz olan Ardunio programlama sistemi ile çalıĢmaktadır. Maliyeti 

düĢünerek ucuzdan pahalıya yeni parçalar denenerek projemiz ilerlemektedir. Mevcut Ģartlar 

altında her yerde ve her koĢulda uygulanabilir. Ticari bir ürüne dönüĢtürülebilir olması 

oldukça kolaydır ve gerçek yaĢamda kullanılabilir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

7.1 Proje Zaman Planlanması 

Proje süresi için planlanan basamaklar ve zaman çizelgesi Tablo 1’de yer almaktadır. 

 

Tablo 1. Proje zaman çizelgesi 

Proje Zaman 

Çizelgesi  

Ocak 

2021 

ġubat 

2021 

Mart 

2021 

Nisan 

2021 

Mayıs 

2021 

Haz 

2021 

Tem 

2021 

Ağu 

2021 

Proje Fikir 

AraĢtırması 

X X X      

Literatür 

Taraması 

  X X X    

Çözüm Önerisi    X X    

Projenin 

Tasarlanması 

    X X X  

Proje Tasarımının 

Test Edilmesi 

     X X X 

7.2  Kullanılacak malzemeler ve Tahmini Maliyet 

Projenin tasarlanması için kullanılacak malzemelerin miktarları ve yaklaĢık maliyeti 

Tablo 2’de yer almaktadır. 

 

Tablo 2. Kullanılacak malzemeler ve tahmini maliyet çizelgesi 

Sıra Malzeme Adı Miktar Tutar 

1 Toprak Nem Sensörü  2 adet 20,30 TL 

2 Arduino Mega 2560 R3 1 adet 164,12 TL 

3 Nabız Sensörü 1 adet 46,67 TL 

4 Bluetooth Sensörü HC06 1 adet 34,36 TL 

5 Lipo Pil 7.4 V 450 mAh 1 adet 88,21 TL 

6 Erkek-erkek jumper kablo 10 adet 57,20 TL 

7 DiĢi-erkek jumper kablo 10 adet 54,40 TL 

8 DiĢi- diĢi jumper kablo  10 adet 55,53 TL 

9 Su Geçirmez Sıcaklık Sensörü 1 adet 71,80 TL 

10 Aç/kapa Anahtar 1 adet 5,15 TL 

  TOPLAM 597,24 TL 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Hedef kitlemiz sahip olduğu hastalık nedeniyle yatağa bağımlı yaĢamlarını sürdürmek 

zorunda kalan özellikle 65 yaĢ ve üzeri yaĢlı bireylerdir. Alternatif olarak düĢünüldüğünde 

yatağına ıslatan bebek ve çocuklar içinde kullanılabilir. 
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9. Riskler 

Kullanılan sensörlerde bir sorun yaĢandığında sistemin çalıĢması durabilir ve amacına 

ulaĢmayabilir. Sensörlerin bozulması durumunda bozulan parçaların temin edilmesi düĢük 

bütçe ile sağlanabilir. 
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