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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bu proje, poliklinik, acil servis vb. yerlerden, hastaneye yatmasına karar 

verilen bireylerin yaĢam bulgularını (tansiyon, nabız, satürasyon ve vücut ısısı) ölçüp, 

hastane otomasyon sisteminde kayıt altına alınacak, belirlenecek olan değerlerin 

altında ve üstünde olan değerlerde, uyarı verecek, hemĢire ve doktora bilgilendirme 

mesajı gönderecek, hayati tehlike durumlarındaki değerlerde ise mavi kod ekibine 

hastane içi konumu gönderecek ve üzerinde bireye özgü çıkartılacak karekodun 

yapıĢtırılacağı bir yer olan, bileğe takılabilecek kol bandı ile vücut sıcaklığı belli bir 

dereceye geldiği zaman komut alarak kendi kendini soğutan ve vücut derecesi düĢtüğü 

zaman ise soğutmayı durduran bir yatak tasarlanmasıdır (ġekil 1). Ayrıca bu komplike 

yatak hastanın bası yarası bölgelerine, 20 dakikada bir masaj yaparak yatak yarası 

oluĢmasını engelleyecektir. Böylelikle mümkün olduğunca çevre ile az temas olacak, 

erken, doğru ve kapsamlı müdahale yaparak zaman ve insan gücünden kazanç 

sağlanmayı ayrıca erken müdahale ile de oluĢabilecek komplikasyonları (havale, yatak 

yarası vb.) önlemeyi hedefliyoruz. Hastane içinde yatıĢ, servislere giriĢ çıkıĢ, röntgen- 

laboratuar kayıt, giriĢ vb. iĢ ve iĢlemler doktor tarafından çıkartılacak karekod 

okutularak gerçekleĢtirilecektir. Böylelikle mümkün olduğunca çevre ile az temas 

olacak, doğru hastaya doğru iĢlem, zamanında yapılmıĢ olacak. Ayrıca insan gücü ve 

zaman kazancıda sağlayacaktır. Projemiz sayesinde hasta ile sağlık çalıĢanlarının 

kiĢisel teması azalacağından Covid-19 gibi bulaĢıcı hastalıkların yayılmasının önüne 

geçilecektir. Ayrıca sağlık çalıĢanları için iĢ yükü ve faaliyetlerinin azalmasıyla 

karbon ayak izi azalacaktır. Böylelikle sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin 

çevreye verdiği zararlar düĢürülerek küresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanacaktır.  

 

 
Şekil 1. Proje Özeti 
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2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Hastanede poliklinik, acil servisten yatıĢ yapılan hastaların yatıĢ iĢ ve iĢlemleri 

elle ve evraklarla birlikte yatıĢ biriminden yapılmaktadır. Laboratuvar, röntgen 

birimlerinde kapıda hastanın barkodunu okutan bir kiĢi beklemektedir. Hastanenin 

yataklı servisleri, belli giriĢ yerleri ve hasta asansörleri için ya Ģifre konmakta ya da bir 

kiĢi görevlendirilmektedir. Bütün bu iĢlemler ve prosedürler sırasında beklemek ve 

kalabalıkta olmak daha çok stres yaratmaktadır. Özellikle pandemi döneminde 

mümkün olduğunca az süre ve az kiĢi ile temas etmek gerekmektedir. Yatan hastaların 

yaĢam bulguları doktorun istemine göre hemĢire tarafından aletlerle yapılır. Ortalama 

5 dakika sürer. Sonuçlar hemĢire tarafından sisteme veya hasta tabelasına manuel 

kaydedilir. Hastanın ölçülen değerleri yaĢına ve genel fizyolojik durumuna göre 

tehlike yaratacak sınırların altında veya üstündeyse doktora, hemĢire tarafından telefon 

açılarak haber verilir. Bazen öncelikli olarak hastaya müdahale edecek olan 

hemĢirenin doktora haber vermesi gecikebiliyor. Uzun süre yatan kiĢiler, vücudunda 

yatar pozisyona bağlı belirli noktalarda (bası yerleri; kalça, dirsek, topuk, sırt vb. Ģekil 

2) yaralar oluĢmaktadır. Bu yaralara basınç yarası denilmektedir [1,2].  

 

 
Şekil 2 Ġnsan vücudundaki bası yarıları gösterimi 

 

Basınç yaraları denilen bu oluĢumlar dengesiz basınç dağılımı sonrasında iskemiye (kan 

akıĢının azalması ya da durması) maruz kalan alanlarda meydana gelen doku hasarıdır [2].  

Basınç yaraların evreleri Ģekil 3’ de verilmiĢtir. 

 
Şekil 3. Bası Ülseri Evreleri 

 

Bu hastaların iyileĢmesi zor tedavi süreçlerine, hasta ve yakınların yaĢam 

kalitesinin azalmasına ve sağlık alanında maliyet artıĢına sebep olmaktadır. Bası 
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yaralarının önlenmesinde, 20 dakikaya bir hastaya pozisyon değiĢikli yapılır ve o 

bölgelerde kan dolaĢımın arttırılması için masaj yapılır. Biz projemizle fonksiyonel bir 

kol bandı ve yatak tasarlayacağız. Kol bandı ile vital bulgular ölçülecek, normal 

değerlerin altında veya üstünde sesli-ıĢıklı uyarı verecek. Hayati tehlike durumunda 

ise sesli-ıĢıklı uyarılara ek olarak deneyap GSM Shield modülü kullanılarak hastane 

mavikod ekibine konum ve doktora bilgilendirme mesajı atılacaktır. AteĢ belli bir 

seviyeye geldiği zaman kol bandındaki bluetooth vericisiyle, yataktaki bluetooth 

alıcısı eĢleĢerek yatağın soğutma özelliği çalıĢacak. Soğutucu sistem vücut sıcaklığı 

normal seviyeye geldiği zaman otomatik duracaktır. Ayrıca yatağın belirtilen 

bölgelerine yerleĢtirilecek olan titreĢim motorları sayesinde 20 dakikaya bir mesaj 

sistemi çalıĢacak o bölgedeki kan akımının artmasını sağlayacak ve yatak yarası 

oluĢumunu önleyecektir. Böylelikle yatan hastalar için erken, zamanında ve doğru 

müdahale yapılmıĢ olacak, yatak yara oluĢmasının önüne geçilerek yaĢam kaliteleri 

artacak ve daha konforlu bir Ģekilde hastane tedavilerini sürmeleri sağlanacaktır.  

 

 

3. Çözüm  

Hasta yatıĢta verilen karekod merkez otomasyon sisteminde yeni kayıt olarak 

eklenecektir. Dephi programında veritabanına eklenen kayıtlar hayati değerlinin 

sürekli ölçüldüğü ve güncellendiği bir sistemdir. Otomasyon sistemi HemĢire, doktor 

ve mavi kod ekibi için özel tasarlanan aplikasyon ile bağlantılı olacaktır. Hastanın 

hayati olmayan değerlerin anormalliğinde hemĢire ve doktora, hayati değerlerin 

anormalinde ise mavi kod ekibinin aplikasyonuna bildirim Ģeklinde uyarı vermesi 

sağlanacaktır. Bu bildirimlerde değerlerin anormal olduğu bilgisi, hastanın hangi 

aĢamada olduğu ve hasta odasının tam olarak konumu iletilecektir. Tüm bu sistem bir 

algoritma Ģeklinde tasarlanacak ve uygulanacaktır. Tasarlayacağımız kol bandına 

Arduino mini kartı ile programlayacağımız vücut ısısına duyarlı sensör, nabız sensörü, 

basınç sensörü ve satürasyon sensörü yerleĢtirilecektir. Vücut ısısına duyarlı sensör, 

sesli ve ıĢıklı uyaranlarla çevredeki kiĢileri  haberdar edilmesi sağlanacak. Vücut ısısı 

38 santigrat dereceye çıktığı zaman sesli uyaran 1. seviyede 10 saniye çalıĢacak, 38,5 

santigrat dereceye çıkınca sesli uyaran 2. seviyede 10 saniye çalıĢacak, 38.8santigrat 

derecede sesli uyaran 3. seviyede 10 saniye çalıĢacak ayrıca ıĢıklı uyarılan devreye 

girecek, 39 caniyane derecede ıĢıklı ve sesli uyaran en üst seviyede sürekli 

çalıĢacaktır. Kol bandına yerleĢtirilecek olan bluetooth modülüyle vücut sıcaklığı 39 

derece algılandığında yine kol bandındaki Bluetooth vericisi ile yataktaki Bluetooth 

alıcısı eĢleĢerek sistemin çalıĢması sağlanacak ve yatak soğuyacaktır (ġekil 4). 

Yatakta, soğutma iĢlemi için oluĢturulacak düzenekte; 1 veya 2 farklı yere 

yerleĢtireceğimiz deneyap kart ile programlanan peltier soğutucu ve fan ya da peltier 

soğutucu cihaz seti, yatağa döĢenecek alüminyum folyo ve bluetooth alıcısı olacaktır. 

Araya alüminyum gibi metallerin koyulması ile daha çabuk soğutma sağlayacaktır. 

Yatağın soğutma derecesinde verilecek Voltaja göre ayarlanabilir. Vücut sıcaklığı 38 

derecenin altına düĢtüğünde yatak soğutma özelliğini durduracaktır. Ayrıca yatakta 

bası bölgelerinin (kalça, dirsek, topuk vb.) geldiği yerlere 8 adet titreĢim motorları ile 

masaj sistemi 20 dakikada bir çalıĢması sağlanacaktır. Bu proje ateĢ ölçen kol bandı ve 



6 

 

 

soğutma özelliği olan yatak olmak üzere 2 ana bileĢenden oluĢmaktadır. Vücut 

Sıcaklık Derecesine göre yapılacak olan iĢlemlerin basaklarını içeren Ģema aĢağıdadır. 

 

Şekil 4. Proje Algoritması 

 

4. Yöntem 

a) Proje hasta yatağının yanı baĢında olacak kontrol cihazı tasarımı ile baĢlamıĢtır. 

Bu kontrol panelinde hastaya ait yaĢ, cinsiyet ve özel durumuna ait verilerin 

girilebildiği bir LCD ekranlı panel olacaktır. Hastanın ilk yatıĢ zamanında bu 

veriler girilecektir. Kontrol panelinden alınan verilere (tablo 1) göre sistemimiz 

karar mekanizmalarını çalıĢtıracaktır. Sıcaklık belirlenen kriterleri aĢtığında yatak 

soğutma modülü çalıĢacaktır.  

 

 

 

 

 

Tablo 1. YaĢa göre YaĢam Bulguları değerleri 

YAŞA GÖRE YAŞAM BULGU DEĞER ARALIĞI 

YAŞ NABIZ KAN BASINCI ATEŞ 

YENĠDOĞAN  120-160 75/50 36-37,2 

BEBEK (1-3 YAġ) 90-140 100/65  

 

36,4-37 

OKUL ÖNCESĠ (4-6 YAġ) 80-110 100/60 

OKUL ÇAĞI (10-12 YAġ) 75-100 110/60 

ADÖLESAN (16-18 YAġ) 60-90 120/65 

ERĠġKĠN (18 YAġ ÜSTÜ) 60-100 120/80 
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Ayrıca Kontrol cihazımızda GSM Shield modülü bulunacaktır. Bu modül 

sayesinde mavi kod ekibi ve doktorla ile irtibat kurulacak ve Mesaj sistemi 

çalıĢacaktır. Mavi kod ekibine konum atacaktır. Ġlgili kod bloğu aĢağıdaki görselde 

(Ģekil 5) verilmiĢtir.  

 

Şekil 5. Kod Blogu görseli 

 

Mesaj gönderilecek numara LCD panel üzerindeki numaratör üzerinden 

girilecektir. Kullanıcı modülü kısmının tasarımı AĢağıdaki görselde açıklanmıĢtır. 

b) Hastanın bileğine takılacak kol bandı tasarımında (Ģekil 6) ise Ģu malzemeler yer 

alacaktır .ArduinoNano R3, Bluetooth vericisi, Sıcaklık sensörü, led ıĢıklar ve pil 

Ģeklindedir. Tasarımı aĢağıdaki Ģekilde gösterilmiĢtir. KumaĢ bez üzerine yapılan 

devremiz prototip aĢamasındadır.  5V ile çalıĢacak olan devremiz için Li-on Ģarj 

edilebilir pil seçilmiĢtir. Yazılımı ise açık kaynak kodlama Arduino IDE ile 

yazılmıĢtır. Kol bandının tasarımı ve yazılımı yerli ve milli olmuĢtur. 

 

Şekil 6. Kol bandı Tasarımı görseli 
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Kol bandında kullandığımız sıcaklık sensörü ise Mini DS18B20 olmuĢtur. Hem 

Analog veri okuması hem de tasarıma uygunluğu sebebiyle seçim nedenimiz 

olmuĢtur. HC-05   Bluetooth modülü ise 3.3 v ile çalıĢmaktadır. Karakter bazlı veri 

gönderme iĢlemi gibi basit kullanımı sayesinde kol bandındaki sensörden alınan 

değerler kontrol cihazına iletilecektir. Algoritmamızda belirttiğimiz kriterlere göre 

mantıksal sınama yapacak olan kontrol cihazı duruma göre yatağı soğutma 

iĢlemini veya iletiĢim kiĢisine haber verme (GSM Shield) modülünü devreye 

koyacaktır. 

 

c) Hasta yatağına entegre edilecek olana soğutucu sistemde ise peltiyer cihazı 

kullanılmıĢtır.  Soğutma cihazın önünde bulunan bağlantı devresinde Arduino, 

bluetooth ve role olacaktır. Bu sayede kablosuz gelen sinyale göre röleye bağlı 

bulunan soğutma cihazı çalıĢacaktır. Soğutma cihazında Ģehir Ģebekesiyle 

çalıĢtığından dolayı yatakla yeterli yalıtım sağlanacaktır. Hastanın sıcaklığı 

normale söndüğünde role kapanacaktır. Ayrıca Soğutucu sistem olan Peltier (Ģekil 

7), isterseniz soğuk veya sıcak elde edebileceğiniz bir termoelektrik sistemdir. Bu 

sayede yatak sıcaklığını istediğimiz gibi ayarlanabilmektedir.  

 

Şekil 7. Peltier Elementi 

 

Peltiere enerji verildiğinde bir tarafı soğuk bir tarafı ise sıcak olacaktır. Isınan 

tarafı ne kadar soğutursak soğuk olan taraf o kadar daha soğuyacaktır. Bu yüzden 

peltierler kullanılırken bir fan yardımıyla ısıtılan taraf soğutulur. Araya alüminyum 

gibi metallerin koyulması ile daha çabuk soğutma sağlayacaktır. 

 

d) Yatak masaj sistemi Kontrol panelinden kullanıcın seçimine bağlı olarak 

çalıĢacaktır. Yatağın belirlenen bölgelerine yerleĢtirilecek olan titreĢim motorları 

sayesinde 20 dakikaya bir mesaj sistemi çalıĢacak o bölgedeki kan akımının 

artmasını sağlayacak ve yatak yarası oluĢumunu önleyecektir. AĢağıdaki görselde 

rölenin açılıp kapanma kod bloğu (Ģekil 8) bulunmaktadır.  
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Şekil 8. Kod Bloğu Görseli 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Piyasada var olan bilekten ateĢ ölçen cihazlar sadece ateĢ ölçümü yapmaktadır. 

Biz buna ek olarak, bu proje ile hastanın ateĢi yükseldiğinde ısıya duyarlı sensör sesli 

ve ıĢıklı uyarı verecek ve 39 derecenin üstüne çıktığı zaman peltier soğutucu seti ile 

tasarlanmıĢ yatağa komut vererek çalıĢtıracak ve en erken zamanda hastaya kapsamlı 

bir soğuk uygulama yapılmasını sağlanacaktır. AteĢ düĢünce de yatağın çalıĢması 

duracaktır. Böylelikle erken müdahale ile oluĢabilecek komplikasyonların önüne 

geçilecek, zamanında ve kapsamlı bir uygulama yapılmıĢ olacaktır.  

Termoelektrik soğutma sistemleri özelikle düĢük doğru akım kaynaklı 

olduklarından, oto araçlarında daha çok tercih edilmektedir. Termoelektrik 

soğutucular (Peltier modülleri) genellikle küçük hacimlerin soğutulması 

uygulamalarında, tıbbi ve askeri amaçlar, piknik eĢyalarının depolanması vb. 

kullanılırlar [2]. Güvenilir, sessiz ve düzgün çalıĢır, çevre dostudur ve sıcaklık 

kontrolünün önemli olduğu çalıĢmalar için uygundurlar. Sistemin boyut olarak küçük 

oluĢu itibarıyla taĢınabilir soğutma cihazı olarak üretilebilir. Otomobil seyahatlerinde 

soğutucu cihaz olarak kullanılabilir. Ayrıca düĢük DC akımı gerektirdiğinden her türlü 

ısınan elektronik devre 9 (bilgisayar, güç kaynakları vs.) soğutulmasında kullanılabilir.  

Literatür taramamızda Peltier soğutucuların yatak soğutmak için kullanıldığına 

rastlamadık ve yüksek ateĢe müdahale içinde soğuk uygulama dıĢında herhangi bir 

düzenek ve mekanizma ile de karĢılaĢmadık. Ayrıca tasarlanacak uyarı veren, yatağa 

komut gönderen, hastane içi mavi kod ekibine konum gönderen, doktora bilgi 

gönderen bir kol bandıyla da karĢılaĢmadık. Fikir tamamen takım tarafından 

üretilmiĢtir. 
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6. Uygulanabilirlik  

 

Piyasada var olan koldan ateĢ ölçer cihazlara ek olarak uyarı ve komut verme 

özelliklerinin eklenmesi zaman ve maliyet açısından sıkıntı yaratmayacaktır. Peltier 

soğutucu cihazların küçük hacimli üretilmesi, taĢınabilir olması, 5V- 12 Volt gibi DC 

akımıyla çalıĢması, montajının kolay olması bu ürüne talebi cazip hale getirmektedir.  

Takım olarak daha önce Kablosuz iletiĢim üzerinden haberleĢme sağlayan 

projeler yapılmıĢtır. Bu deneyim üzerinde gerçekleĢtirdiğimiz bu proje prototip 

halindedir. Test aĢamaları görselleri aĢağıda verilmiĢtir. 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje zaman planlamamız aĢağıdaki aĢağıda ki tablodaki gibidir. 

 

 Tablo 2: ĠĢ Takvimi 

 

Proje takvimi Ģekildeki gibidir. Proje ile ilgili ön çalıĢmalar yapılmıĢ ve ön 

prototip çalıĢmasında gerekli değerlendirmeler yapılmıĢtır. Dolayısı ile proje 

desteklenmeye karar verildiği andan itibaren tasarımı hazır olan modellerin prototip 

yeniden yapılacak, projeye eklenmesi düĢünülen özelliklerin istenilen yapıda 

olabilmesi için mevcut algoritmada güncellemeler yapılacaktır. Temmuz tarihinde 

proje tamamlanarak test edilecektir. Proje test aĢamasında proje ile ilgili eksikler 

belirlenip gerekli düzenlemelerin, revizelerin yapılabilmesi için ön elemenin olacağı 

sergi tarihleri arasında sıkı bir çalıĢma programı yapılacak ve sergi öncesi tüm 

hazırlıklar bitirilecektir. Proje ekibi bu zaman aralığında yapılanları sürekli 

değerlendirecek ve geri dönütler verecektir. Alınan dönütlere göre proje geliĢimi 

sürekli güncellenecektir. 

 

  
OCAK 

 
ŞUBAT 

 
MART 

 
NİSAN 

 
MAYIS 

 
HAZİRAN 

 
TEMMUZ 

 
AĞUSTOS 

 
EYLÜL 

Literatür tarama 
ve Takım 
OluĢturma 

        

Ön değerlendirme 
raporu yazımı 

        

Proje detay 

raporunun 

yazımı 

       

 
Prototip 
Hazırlanması 

     

-Arduino eğitimleri 

-Malzeme temini 

-Malzeme temini 

 -Prototif 

hazırlanması, 

uygulaması ve 

analizi 

 

YaygınlaĢtırma       Sağlık Kurumunda denenmesi 
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Projenizin tahmini bütçesi internet sitelerinden [3, 4, 5] güncel fiyatlar alınarak 

tablo 3’ de belirtildiği gibi 1 adet için hazırlanmıĢtır. 

 

Tablo 3. Maliyet Tablosu 

 

TAHMİNİ BÜTÇE 

S.N MALZEME FİYATI ALAN 

1 ArdunioNano 100  

ATEġ ÖLÇEN 

KOL BANDI 

2 Bluetooth Modül  100  

3 LM35, Sıcaklık Sensörü  

 

50  

4 Buzzer 

 

10  

5 Peltier Soğutucu Cihaz 

Seti 

250  
 

SOĞUTAN 

YATAK 
6 Alüminyum Folyo 3 paket 50  

7 Röle 50  

8 Arduino Keypad 100  
KONTROL 

PANELĠ 
9 2x16 LCD panel 200  

10 GSM sheid 1000 

11 TitreĢim Motoru 8 adet 90  MASAJ SĠSTEMĠ 

TOPLAM 2000  

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz 112 ambulansları, rehabilitasyon merkezleri, sağlık kurumlarının bir 

çok alanında kullanılabilir olsa da hedef kitlemiz hastane içi yatan özellikle yoğun 

bakımda yatan hastaların kullandıkları yataklardır.  

  

9. Riskler 

ÇalıĢmamızda bazı riskler bulunmaktadır. Bunlar ; 

 Tasarlayacağımız düzenekte kullanılacak  sensör ve modüllerin doğru ölçmesi/veri 

alması hem zaman hem ekonomik açısından bir risk teĢkil etmektedir.  Bu sebeple 

orijinal ve değerleri daha hassas olan sensör ve modüllerin  kullanılması 

planlanmaktadır. Ayrıca belli aralıklarla teknik servis desteği sağlanması 

planlanmaktadır.  

 Sistemi gerçek hayata geçirmeden önce fabrikasyon bir prototip üretilip öncelikle 

deneme amaçlı hastane ile görüĢerek, otomasyon sistemiyle deneyip, sonuçları 

tespit edilmeli, baĢarı durumuna göre yaygınlaĢtırılmalı edilmelidir.  
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 Düzenekteki kablolarda, bağlantılarda kopmalar olabilir. Yine periyodik 

kontrollerle ve bakımla bu sorunu da önüne geçebiliriz. 

 Bluetooth ile bağlanmada sorun yaĢanabilir. Yine periyodik kontrollerle ve bakımla 

önüne geçebiliriz. 

 Ses ve ıĢık kaynaklarının yanmaması durumu olabilir. Yine periyodik kontrollerle 

ve bakımla bu sorunu da önüne geçebiliriz. 

Projemizde karıĢılabilecek riskler tablo 4 de verilmiĢtir.  

 

Tablo 4: Risk Tablosu 

RİSK 
RİSK 

ŞİDDETİ 

RİSK 

OLMA 

İHTİMALİ 

RİSK 

SEVİYESİ 
ÇÖZÜM 

Mevcut 

sensörlerin 

alanda 

bozulması  

Ġstenilmez Mümkün Yüksek 

Kaliteli, geliĢmiĢ sensölerin 

kullanılması 

 

Elektrik 

kesintisi 
Dayanabilir Mümkün Orta 

Kesintisiz Güç Kaynağı 

kullanılması 

Karar ĠĢleme 

Hatası 

Kabul 

Edilebilir 
Olası Orta 

Algoritma içerisinde hata 

payı kodları yazılarak bu 

durumun tekrar etmesi 

halinde Arıza buzzerın 

çalması sağlanması 
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