
1 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ 

FESTİVALİ 

 

 
İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI 

    PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

 
PROJE KATEGORİSİ: Sosyal İnovasyon 

 

PROJE ADI:  Yaşlı ve Hastalar İçin Düşmeyi Engelleyen Akıllı 

Yürüteç ve Taban Tasarımı 

 
TAKIM ADI: SNK DESTEK 

 
Başvuru ID: #64788 

 
TAKIM SEVİYESİ: İlkokul-Ortaokul  

 
 



2 

 

İçindekiler 

 
 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı) .............................................................................................................. 2 

2. Problem/Sorun ................................................................................................................................. 3 

3. Çözüm ............................................................................................................................................. 4 

4. Yöntem ............................................................................................................................................ 6 

4.1. Ağırlık Kontrolü: .......................................................................................................................... 6 

4.2. Duruş Kontrolü: ............................................................................................................................ 8 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü ................................................................................................................ 9 

6. Uygulanabilirlik............................................................................................................................... 9 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması ................................................................................. 9 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): .................................................................................. 10 

9. Riskler ........................................................................................................................................... 10 

10.   Kaynaklar ...................................................................................................................................... 10 

 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Yaşlılık, insanların biyolojik, fizyolojik ve psikolojik olarak değişime uğradığı ve insan 

hayatının kaçınılmaz olan son sürecidir. Son yüzyılda sağlık alanında gerçekleşen 

gelişmelerle birlikte insan yaşam süresi uzamıştır. Yaşam süresinin uzaması, yaşlı nüfusunda 

artışa neden olmuştur. Yaşlanmaya bağlı bazı fizyolojik değişimler nedeniyle, yaşlı 

bireylerde düşme kazalarına sıkça rastlanmaktadır. Düşmenin meydana getirdiği fiziksel 

sorunlar, kesik ya da çürükten çok kalça kırığı ve kafa travması gibi ölümcül sonuçlar 

doğurabilmektedir. Her düşme ölümle ya da yaralanma ile sonuçlanmamakla birlikte, bu 

düşüşlerin yaklaşık yüzde 4’ü kırık, %11’i travma gibi yaralanmalarla sonuçlanmaktadır. 

Yaşlı bireylerin sıkça yaşadığı bu düşme kazalarının engellenmesi için geliştirilmiş, baston, 

tripod (üç ayak), yürüteç gibi araçlar yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu araçlar içerisinde 

en yaygın kullanılanı yürüteçtir. Yürüteçler, kullanan kişinin vücut ağırlığının bir kısmını 

alarak yer ile teması genişletip yürüme konusunda kişilere destek olmaktadır. Bu yürüteçler 

sadece yaşlı bireyler için değil aynı zamanda yürümekte sıkıntı yaşayan hasta kişiler için de 

kullanılmaktadır.  

Fakat bu destek yürüteçlerin kullanımında ortaya çıkan farklılıklar ya da yanlış yürüteç 

kullanımı, sırt ağrısı ya da düşme gibi sonuçlar doğurabilmektedir. Yürüteçler, tüm vücut 

ağırlığının üzerlerine aktarıldığı bir yardımcı olarak değil, kişilerin daha çok vücutlarının bir 

parçasıymış gibi kullanılması gereken aparatlardır. Tüm vücut ağırlığın yürütece aktarılması 

meydana gelebilecek bir takılma ya da düzensiz zemin kaçınılmaz düşüşlere neden olacaktır.  

Projemizde tespit edilen bu sorundan yola çıkarak yaşlı ve hastaların yürüteç kullanımını 



3 

 

titreşim ve ışıklı bir panel ile anında geri bildirim vererek düzenleyen ve böylece düşüşleri 

ya da yanlış kullanımdan kaynaklanan sırt ağrılarını engelleyen bir akıllı yürüteç ve ayakkabı 

tabanı tasarlanmıştır.  

Projemiz 15. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Teknolojik Tasarım 

kategorisinde Bölge 1.’liği elde etmiştir. 

 

2. Problem/Sorun 

Yaşlılık, insanların biyolojik, fizyolojik ve psikolojik olarak değişime uğradığı ve insan 

hayatının kaçınılmaz olan son sürecidir. Son yüzyılda sağlık alanında gerçekleşen 

gelişmelerle birlikte insan yaşam süresi uzamıştır. Yaşam süresinin uzaması, yaşlı nüfusunda 

artışa neden olmuştur.  Dünyada ortalama yaşam sürelerinde görülen artış nüfusun giderek 

yaşlanmasını da beraberinde getirmektedir. Bu anlamda 1950’de 60 yaş üzeri nüfusun genel 

nüfus içerisindeki payı %8 iken bu oran 2013 yılında %12 oranına yükselmiştir (Terkeş, N., 

Bektaş, H., 2016). Yaşamın uzatılması için kullanılan modern teknolojiler yaşlı bireylerin 

sağlık, yaşam ve günlük ihtiyaçların karşılanması gibi konularda gerekli imkânları 

sağlamaktadır. 

Yaşlanmaya bağlı bazı fizyolojik değişimler nedeniyle, yaşlı bireylerde düşme kazalarına 

sıkça rastlanmaktadır. Düşmenin meydana getirdiği fiziksel sorunlar, kesik ya da çürükten 

çok kalça kırığı ve kafa travması gibi ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir. Her düşme 

ölümle ya da yaralanma ile sonuçlanmamakla birlikte, bu düşüşlerin yaklaşık yüzde 4’ü 

kırık, %11’i travma gibi yaralanmalarla sonuçlanmaktadır (Biçer, S., Demir, G., 2018). 

Yaşlı bireylerin sıkça yaşadığı bu düşme kazalarının engellenmesi için geliştirilmiş, baston, 

tripod (üç ayak), yürüteç gibi araçlar yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu araçlar içerisinde 

en yaygın kullanılanı yürüteçtir (Şekil 1). Yürüteçler, kullanan kişinin vücut ağırlığının bir 

kısmını alarak yer ile teması genişletip yürüme konusunda kişilere destek olmaktadır (Biçer, 

S., Demir, G., 2018). Bu yürüteçler sadece yaşlı bireyler için değil aynı zamanda yürümekte 

sıkıntı yaşayan hasta kişiler için de kullanılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Yaşlı hasta yürüteç çeşitleri 
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Fakat bu destek yürüteçlerin kullanımında ortaya çıkan farklılıklar ya da yanlış yürüteç 

kullanımı, sırt ağrısı ya da düşme gibi sonuçlar doğurabilmektedir. Yürüteçler, tüm vücut 

ağırlığının üzerlerine aktarıldığı bir yardımcı olarak değil, kişilerin daha çok vücutlarının bir 

parçasıymış gibi kullanılması gereken aparatlardır. Tüm vücut ağırlığın yürütece aktarılması 

meydana gelebilecek bir takılma ya da düzensiz zemin kaçınılmaz düşüşlere neden olacaktır. 

Bu nedenle kişiler yürüteç kullanırken ağırlıklarını dengeleyebilmek için, yürütecin ne 

tamamen dışında ve uzak durmalı (Şekil 2) ne de ön bariyere çok yaklaşarak yürütecin 

içerisine girmelidir (Şekil 3). En güvenli kullanım yöntemi, yaşlı bireyin ya da hastanın 

kendini arka ayak hizasında tutması ve tüm ağırlığını yürüteç üzerine vermemesi ile 

gerçekleşmektedir (Şekil 4) (URL-1, 2019).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yürüteç ihtiyacı duyan ve satın alan bireylere çoğu kez satın alınan yerdeki satış temsilcisi 

ya da hasta bakıcılar tarafından yürüteç kullanımı anlatılmakta fakat sonrasında kullanımla 

ilgili bir takip yapılamamaktadır. Yapılan araştırmalarda farklı türde yürüteçler görülmüştür. 

Fakat kullanan kişilere, kullanım ile ilgili anında geri bildirim veren ve uyaran herhangi bir 

yürüteç desteğine rastlanmamıştır. 

 

3. Çözüm  

Projemizde tespit edilen bu sorundan yola çıkarak yaşlı ve hastaların yürüteç kullanımını 

titreşim ve ışıklı bir panel ile anında geri bildirim vererek düzenleyen ve böylece düşüşleri 

ya da yanlış kullanımdan kaynaklanan sırt ağrılarını engelleyen bir akıllı yürüteç ve ayakkabı 

tabanı tasarlanmıştır. 

Projemizi modellerken gerçek bir yürüteç üzerinde çalışılmış ve kullanıma hazır hale 

getirilmiştir. Prototipimizi hazırlarken, kişi kullanımları ilgili takip edilmesi gereken 

unsurlar belirlenmiştir.  

 

Şekil 2. Yürütecin dışında  

yanlış duruş 

Şekil 3. Yürütecin içinde 

yanlış duruş 

Şekil 4. Arka ayak 

hizasında doğru duruş 
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Bu unsurlar; 

 

1. Ağırlık Kontrolü: Kişinin tüm ağırlığını yürüteç üzerine bırakmaması gerektiği 

2. Duruş Kontrolü: Yürüteci kullanırken kişinin, yürütecin arka ayakları 

hizasında durması gerektiği 

Protipimizin çalışma prensibi şekil 5’te görüntülenebilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Kullanılan Donanımlar Kuvvete Duyarlı Sensör 

 

Kuvvete duyarlı sensörün (Şekil 6) çalışma prensibi üzerine 

uygulanan kuvvete göre belirli bir direnç değerinde çıkış 

vermesidir. Bu sayede okunan direnç miktarına göre 

uygulanan kuvvetin değeri hesaplanlayan 0.6 inç genişliğinde 

bir sensördür (“Kuvvet Sensörü”, tarih yok). 

 

Mini Titreşim Motoru 

 

Kullanılan titreşim motoru (Şekil 7), çeşitli telefonların ve 

titreşim özelliğine sahip ürünlerin de içinde yer alan ve mil 

üzerindeki serbest ağırlık sayesinde dönme esnasında titreşim 

hareketi yapan bir bileşendir. Çalışma gerilimi 1.5 ile 3V 

arasında değişmektedir (“Titreşim Motoru”, tarih yok).  

 

MZ80 Mesafe Sensörü 

 

Geniş mesafe ölçüm aralığına sahip bir kızılötesi mesafe 

ölçüm sensörüdür (Şekil 8). Görünür ışıkla karışma olasılığı 

oldukça düşük olduğu için dış faktörlerden dolayı yanılma 

payı çok düşüktür. Arka tarafında bulunan vida ile hangi 

mesafe aralığında ölçüm yapılacağı belirlenerek 

kullanılmaktadır (“Mz80”, tarih yok) 

Şekil 6. Kuvvete Duyarlı Sensör 
 

Şekil 7. Titreşim Motoru 
 

 

Şekil 8. Mz80 
 

 

Şekil 5. Akıllı yürüteç ve Taban çalışma prensibi 
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Silikon Ayak Tabanı 

Silikon ayak tabanı, ayakkabı içerisindeki boşlukları dolduran ve 

kişinin yere tam temas etmesini sağlayan dolgu görevi gören 

tabanlardır (Şekil 11). Kalın olmaması ve yumuşak yapısı 

nedeniyle projede tercih edilmiştir. 

 

4. Yöntem 

4.1. Ağırlık Kontrolü: 

 

Kişilerin yürüteç üzerine verdikleri ağırlıklarının tespiti 

için iki farklı yöntem kullanılmıştır: Birinci yöntemde 

yürüteç ile birlikte kullanılabilen bir taban tasarımı yapılmıştır. Taban tasarımı kişinin yerle 

olan temasında, uyguladığı kuvveti ölçmektedir (Şekil 12). Kişilerin ağırlıklarının büyük 

kısmını yürütece vermeleri durumunda tabana uyguladıkları kuvvet düşmekte ve 

dengesizleşmektedir. Ayak tabanının 5 basınç bölgesine yerleştirilen 5 farklı kuvvet sensörü 

ile tabana yapılan dengeli kuvvet ölçümü yapılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her iki tabanda toplamda 10 kuvvet sensörü ile ölçüm yapılmaktadır. Dengeli bir duruşun 

olup olmadığını ölçümleyebilmek için yazılan algoritmada her iki ayakta birbirinin simetrisi 

olan basınç bölgelerinin birbirlerine olan oranları ölçülmüştür. Noktasal basınçların eşit 

olması durumunda 1 değeri verecek olan bölgelerin eşik değeri 1 ve 1.1 aralığında 

belirlenmiştir. Böylece herhangi bir noktadan 1 - 1.1 eşik değeri dışında bilgi gelmesi 

durumunda ilgili bölgede dengesiz bir basınç olduğu bilgisi elde edilmektedir (Şekil 13).  

 

Diğer bir ölçümleme yöntemi ise kişinin yürüteci tuttuğu yerlere yerleştirilen kuvvet 

sensörlerinden gelen bilginin ölçümlenmesi ile gerçekleştirilmektedir. Eğer kişiler o 

bölgelere olması gerektiğinden fazla kuvvet uygularlarsa (sağ ya da sol olmak üzere) yüksek 

ağırlık tespiti yapılabilmektedir (Şekil 14).  

 

Şekil 11. Silikon Ayak Tabanı 
 

Şekil 12. Taban tasarımı 
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Bu iki kullanım önerisi ile kişilerin istedikleri doğrultusunda tercih yapabilmeleri 

sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kişilerin ölçümlenen ağırlıkları doğrultusunda, doğru bir duruşa yönlendirmek için led ışıklı 

panel ve titreşim bildirimi kullanılmıştır. Led ışıklı panel, kişinin ayak tabanındaki basınç 

bölgelerini temsil etmektedir. Basıncın arttığı bölgeye bağlı led ışık yakılarak kişinin o 

bölgenin basıncını dengeleyebilmesi için uyarılmaktadır (Şekil 15). Titreşim bildirimi ise 

kişinin yürüteci kavradığı noktalara konumlandırılmıştır. Kişinin ağırlığın arttığı ayağın (sağ 

ya da sol ayak) yönündeki titreşim motoru tetiklenerek kullanıcının eliyle titreşimi 

hissetmesi sağlanmıştır (Şekil 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 13. Taban tasarımı ile ölçüm Şekil 14. Elden basıncın ölçülmesi 

 
 

Şekil 15. Led Uyarı Levhası 

 

Şekil 16. Titreşim Motorunun Konumu 
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4.2. Duruş Kontrolü: 

 

Doğru duruş kontrolü için yürüteç arka ayakları üzerine 

yerleştirilen MZ80 mesafe sensörü kullanılmıştır. 

Kişinin arka ayaklar hizasında durması durumunda bu 

sensörlerden sürekli olarak engel bilgisi gelmektedir. Bu 

sensörden gelen bilgiler devamlılık sağlamadığı noktada 

(15 sn. olarak belirlenmiştir) kullanıcının doğru 

konumda durmadığını (daha önde ya da daha arkada) 

tespit ediliyor ve yürüteç ayakları üzerine yerleştirilen 

ledler ile kullanıcılar uyarılmaktadır. 

 

Kişiler yürüteçle birlikte adım atarken, bu sensörlerin 

etki alanından çıkmaktadır. Bunu sorunu çözebilmek 

için hazırlanan algoritmada sensörden gelen bilgi 5 

sn.den fazla kesintiye uğrarsa kişinin duruşunun doğru 

olmadığını tespit edilebilmektedir.  

Hazırladığımız yazılımın kritik noktaları kırmızı 

çerçeveli alanlarda gösterilerek açıklanmıştır.  

 

 

 

Akıllı yürüteç prototipi ve taban tasarımının 

son hali şekil 17’de görüntülenebilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 12. Duruş Kontrolü 

 
 

Hesaplanan duruş oranına uygun 

ledlerin ve titreşim motorunun 

tetiklenmesi 

Bölge Kuvvetlerinin 

Ölçülmesi ve simetrik 

alanların birbirine oranlarının 

hesaplanması 

Şekil 17. Akıllı Yürüteç ve Taban 

Prototipi 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Projemizin daha önce çözüm üretilmemiş bir probleme odaklanması açısından yenilikçi 

bir yaklaşıma sahiptir. Yaşlı ve hasta bireylere yürüteçlerin satışı yapılırken ya da 

kullanmaları önerilirken doğru duruş tekniklerinden bahsedilmemesi sonucu kritik 

olabilecek kazalara neden olmaktadır. Bu yönü ile toplumsal yansıması büyük ve 

kullanım seçenekleri ile kişilere sağladığı destek açısından inovatif bir yapıya sahiptir.  

 

Üretilen tabanın farklı bir kullanım alanı ise 

şeker hastalığından kaynaklanan ayak 

ülserinin (Şekil 18) engellenmesine 

yardımcı olmasıdır. Genellikle yaşlı 

bireylerde gözlemlenen ayak ülseri, ayak 

tabanında yaşanan basınç noktasının fark 

edilmemesi sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Kişinin farkında olmadığı bu süreci ledli 

geri bildirim paneli anında bildirerek kişinin 

hastalığın çok ilerlemeden farkında olmasını da 

sağlayacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Projemiz kullanıma hazır bir yapıya sahiptir. Farklı kullanım özellikleri sunularak 

kişilere tercih imkânı sunulmuştur. Sistemin kullanıma sunulması yürüteç ile birlikte 

olabileceği gibi hali hazırda yürüteç sahibi kişilerin yürüteçlerine de kolaylıkla adapte 

edilebilinecektir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Projemizin toplam maliyeti 296 tl’dir. Basınç sensörlü taban ayrı fiyatlandırılmıştır. 

 

Tablo 1. Prototip maliyet tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malzeme Birim Maliyet 

(TL) 

Toplam Maliyet 

(TL) 

Arduino Mega (Klon) 70  70  

Titreşim Motoru * 2 Adet 8  16  

Mz80 20  20  

Basınç Sensörü * 2 Adet 60  120  

Yürüteç 70  70 

Toplam  296  

Basınç Sensörlü Taban 550  550 

Şekil 18. Ayak ülseri görüntüsü 
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Tablo 2. Proje takvimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesini yürümekte zorluk çekerek yürüteç desteğine ihtiyaç duyan yaşlı 

bireyler oluşturmaktadır.  

 

9. Riskler 

Projemiz riskler açısından değerlendirildiğinde toplamda 

13 adet sensör ve 13 adet tetiklenen devre elemanından 

oluşmaktadır. Kullanılan yapılardan birinin kablolarında 

çıkma/kopma durumunda sistemin çalışması 

aksayacaktır.  

 

Tespit edilen bu riski ortadan kaldırabilmek için 

kablolama işlemini Cat5 kablo (Şekil 19) türü 

kullanılmıştır. Cat5 kablo içerinde bulunan 8 minik 

kablolu yapı, sürekli devam eden bir yapıda yürüteç 

boyunca kablolama işlemini yapabilmemizi sağladı.  Bu yöntem hem tasarımın 

sadeleşmesine hem de kablolamada sıkıntı yaşanmasının önüne geçmiştir. 
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