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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Yarı veya tam yatağa bağımlı yatan hastalarda oluşan basınç yarası, kasılma, kas 

güçsüzlüğü ve ödem problemleri bireylerin uzun süre yatmaları sonucunda 

oluşmaktadır. Bu sağlık problemlerinin tedavisine ilaç ile başlanmaktadır. Ancak; 

hastaya düzenli pozisyon değişimleri ve egzersizler yaptırılmaması sonucunda 

problemler artmaktadır.  

 

Sistem; mekanik, elektronik, yazılım ve tekstil malzemelerinin bağlantıları ile otomatik 

ve manuel olarak baş, göğüs, bel, diz ve ayak bölgelerinde düzenli pozisyon değişimleri, 

eklem hareket açıklık egzersizleri ve elevasyona alma işlemleriyle problemleri 

önleyebilecektir. 

 

Geliştirilecek sistem mobil yapıda olup yoğun bakım ünitesindeki yataklar arasında 

gezdirilecektir. Sistem elle sürülerek yatağın üzerine konumlandıktan sonra hastanın 

altına önceden yerleştirilmiş olan destekleyici yüzeyler sisteme takılarak hastanın 

tedavisine başlanacaktır.  

 

2. Problem/Sorun: 

1. Hastane yoğun bakım ünitelerine yatırılan hastaların düzenli olarak; saatte veya iki 

saatte bir pozisyon değişimleri, eklem hareket açıklık egzersizleri ve elevasyona 

kaldırma işlemleri yapılamamaktadır. 

 

2. Hastane yoğun bakım ünitelerine yatırılan hastaların alt bakımı ve çarşaf değişimleri 

sağlık personellerinin ortalama 30 ile 60 dakikasını almakta olup, düzenli aralıklarda 

yapılamamaktadır.  

 

3. Düzenli yapılamayan işlemler sonucunda:  

* Bası yarası,  

* Kasılma, 

* Ödem,  

* Akciğer oksijen kapasitesinde azalma,  

* Alt bakımında enfeksiyonlar,  

* Çarşaf değişimlerinde ise yük kaldırma problemleri görülmektedir. 
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    Görsel 1. Yatak Yarası, Kasılma, Kas Güçsüzlüğü ve Ödem Görülen Hastalar 

 

 

3. Çözüm  

 

 

             Görsel 2. Hastanın Sisteme Alınmasının Gösterilmesi 
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1.Hastalar yatağa yatırılmadan önce tasarladığımız destekleyici yüzeyler yatağın 

üzerine yerleştirilir. 

 

2.Hastalar, üzerinde destekleyici yüzey bulunan yatağa yatırılır. 

 

3.Mobil yapıda olan sistemimiz yatağın üzerine konumlandırılır. 

 

4.Sistemde bulunan halatlar destekleyici yüzeylere takılır ve hasta çalışmalara hazır hale 

getirilir. 

 

5.DC Redüktörlü motorlardan gelen güç makaralara aktarılır sonrasında da halatlar 

yardımıyla destekleyici yüzeyler hareket ettirilmeye başlanır. 

 

6.Hastanın baş, göğüs, bel, diz ve ayak bölgelerine fizyoterapistlerden gelen dönütlere 

göre belirlenen tedavi hareketlerine başlanır. 

 

7.Hastaya verilen düzenli pozisyon değişimi, egzersizler ve elevasyona alma sayesine 

yatak yarası, kasılma ve ödem gibi problemler önlenir. 

 

8.Hastanın alt ve çarşaf değişimi yapılacağında istenilen bölgeler yukarıya kaldırılır ve 

normalde uzun süreçler gerektiren bu işlemler hastane personelinin güç harcamasına 

gerek kalmadan tamamlanır. 

 

9.Hastanın taşıma ve transfer işlemleri gerçekleştirileceğinde tüm motorlar çalıştırılır 

ve hasta yataktan tamamen kaldırılır sonrasında sistemde bulunan tekerlekler 

yardımıyla istenilen yere taşıma işlemi gerçekleştirilir. 
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              Görsel 3. İTÜ Çekirdek Kuruluşunda Gerçekleştirilen Prototip 

 

 

4. Yöntem 

 

Mekanikte; DC redüktörlü motorların hareketleri; hastaya yataktan bağımsız üst 

kısımdan yukarı- aşağı, sağa-sola pozisyon değişimleri ve egzersizleri yaptıracaktır. 

Yapacağımız sistemin, ülkemizde alanında ilk olması planlanmaktadır. Çünkü mevcut 

yöntemler tamamen yatayda çözüm imkanları sunmaktadır. Sistemimiz ise; dikey yönde 

DC redüktörlü motor ve destekleyici yüzeylerin yardımlarıyla problemleri 

önleyebilecektir. 

 

Elektronikte; Otomatik ve manuel çalışma özellikleri, 4 bölgede farklı açısal çalışmalar 

yaptıracaktır. Kullanılacak malzemelerin güç, tork, enerji ve ses yönlerinden hastane 

standartlarına göre tasarlanarak kullanılması planlanmaktadır. 

 

Yazılımda; Baş, göğüs, bel, diz ve ayak bölgelerindeki açısal çalışmaların saniye 

aralıkları belirlenebilecektir. Kullanılacak olan işlemci, motor sürücüler ve diğer 

malzemelerin otomatik kontroller ile işletilmesi planlanmaktadır. 
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Tekstilde; Hastalara pozisyon değişimi ve egzersizler yaptırmak için destekleyici yüzey 

malzemeleri kullanılacaktır. Kendi yöntemlerimiz ile geliştireceğimiz destekleyici 

yüzeylerin yerli olarak yapılması planlanmaktadır. Mevcut yöntemlerin dışında 

geliştireceğimiz destekleyici yüzeyler; antialerjen, antibakteriyel ve hava kabarcıkları 

yapısına sahip olup dış katmanlarının bambu örme kumaş olarak tasarlanması 

planlanmaktadır. 

 

Sistem, karyola ve havalı yatak gibi vücut altından (yatayda) işlemler yapmayacak, 

dikeyde çalışmalar yaparak komplikasyonları önleyebilecektir. 

 

 

 

                 Görsel 2. Arçelik Kuruluşunda Geliştirilmiş 1/10 3D Prototip 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Sistemin, mevcutta kullanılan ürünlerden farkı:  

* Yatağı üst kısmında destekleyici bir ürün olması, 

* Hastanın vücudunda yatmaya bağlı olarak oluşan problemleri önleyebilmesi, 

* İstenilen yatma pozisyonu ve eklem hareketlerinin uzaktan kontrol edilmesi,  

* Alt bakımı ve çarşaf değişimlerinde sağlık personellerine yardımcı olabilmesi, 

* Mobil yapıda olup, yataklar arasında gezdirilebilmesi, 

* Taşıma ve transfer işlemlerinde daha gelişmiş ve güvenli olmasıdır. 
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Rakiplerimiz: 

 

1- Karyolalı Yatak Üreticileri 

Mevcut yöntemler ile yapılan tedavi içerisinde yer almaktadır. Ancak karyolalı yataklar 

pozisyon değişimlerini kısıtlı yapmaktadır. Basınç azaltılmasına yönelik çalışması ve 

özellikleri yoktur. Hasta yatak üzerine yattığında alt kısımdan yapılan yatay hareketlerin 

basıncı azaltmadığı, aksine arttırdığı ulusal basınç ülseri paneli tarafından 

belgelenmiştir. 

 

Farkımız: Hastalara pozisyon değişimlerini üst kısımdan, 5 bölgede açısal çalışmalar ile 

yaptırarak basıncı azaltmak ve hastaların pozisyon değişimlerini karşılayabilmektir. 

 

2- Havalı Yatak Üreticileri 

Mevcut yöntemler ile yapılan tedavi içerisinde yer almaktadır. Ancak beklentileri 

karşılayamamaktadır. Nedeni ise, negatif ve pozitif basınç çalışması yapılmamasıdır. 

Havalı yatak, pozisyon değişimi yapmamakta sadece bölgesel basınç değişimiyle 

dolaşımı sağlamayı hedeflemektedir. 

 

Farkımız: Sistem hastaya dikey yöndeki çalışmalarla pozisyon değişimi ve egzersizler 

yaptırarak; basınç yarasını ve ödemi önleyebilecektir. 

 

3- Topikal İlaç Üreticileri 

Hastalarda derideki enfeksiyonu azaltmak için uygulanan yöntemdir. Ancak bölgede 

düzensiz pozisyon değişimi ve egzersizler sonucunda sıcaklık, nem ve oksijen 

dengesizlikleri oluşmakta ve bunun sonucunda da deride yırtılma ve makaslama 

görülmektedir. 

 

Farkımız: Sistemin, bel ve kalçada sağa-sola pozisyon değişimleri ile sıcaklık, nem ve 

oksijen dengesini destekleyici yüzeyler ile sağlayabilmektir. 

 

 

 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

 

1. Kullanılacak sistemde tekerlekler, galvaniz ve sigma profiller kaldırabileceği taşıma 

kapasitesine göre belirlenecektir. Böylece sistemin temel dış tasarımının yapılması 

sağlanacaktır. 

 

2. Tedavi hareketlerinin yaptırılacağı bölgelere göre DC Redüktörlü motor seçimleri 

yapılacaktır. Böylece motorlardan maksimum verim alınacaktır. 
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3. Sisteme gerekli olan enerjinin sağlanabilmesi için adaptör kullanılacaktır. Böylece 

DC Redüktörlü motorların ihtiyaç duyduğu enerji sağlanacaktır. 

 

4. Donanım ve yazılımın bir arada uyumlu çalışabilmesi için işlemci belirlenecektir. 

Böylece tedavi hareketleri ve bakım hizmetleri otomatik kontrollerle sağlanacaktır. 

 

5. Hastanın yataktan bağımsız hale getirilmesi için destekleyici yüzeyler 

kullanılacaktır. Böylece pozisyon değişimi, egzersizler ve diğer işlemler kolaylıkla 

yaptırılabilecektir. 

 

6. DC Redüktörlü motorlar ile destekleyici yüzeylerin birbirine bağlanmasında halatlar 

kullanılacaktır. Böylece motorlardan gelecek enerji ile destekleyici yüzeyler tedavi 

hareketlerini sağlayacak olup, diğer bakım hizmetlerindeki işlemlere yardımcı 

olabilecektir. 

 

7. Sistemin uzaktan kontrol edilebilmesi için kumanda kullanılacaktır. Böylece sağlık 

çalışanları ile hastanın teması en aza indirilecektir. 

 

8. Nihai ürün tamamlandıktan sonra test süreçlerine başlanacaktır. Böylece klinik etik 

kurulu da tamamlandıktan sonra ürün sahaya çıkarılmaya hazır hale getirilecektir. 

 

9. Tamamlanan nihai ürünün belirlenen pilot hastanelere ve niyet mektubu alınan 

kurumlara tanıtımları yapılıp satışı yapılacaktır. 

 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

  

Güncel malzeme fiyatlarıyla oluşturulan maliyet analizimizin tablosu aşağıdadır. 

Covid-19 virüsü sebebiyle malzeme fiyatları artış göstermiştir. 
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                                  Tablo 1. Maliyet Analizi 

  

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Sistemin; hastanelerde, fizik tedavi ve bakım merkezlerinde ayrıca evde bakım alan 

hastalarda kullanımı sağlanacaktır. Sektörler, sistemi komplikasyonların oluşmalarını 

önleyebilmek için kullanacaklardır. Sistem daha çok yatağa bağımlı yatan hastalarda 

kullanılacaktır. 

 

Gireceğimiz sektör medikal teknolojiyi kapsamaktadır. Ürünü satacağımız pazar ise 

medikal yatak, havalı yatak ve destekleyici yüzey satan firmaların olduğu birimlerdir. 

Mevcut pazarda şuan 36.000 yoğun bakım yatak sayısı bulunmaktadır. Harcanan toplam 

maliyet yatak başına 150 milyon dolar olarak hesaplanmıştır. 

 

Üretilecek olan sistem; mevcut pazardaki 36.000 adet yatak bulunan yoğun bakım 

birimlerine daha kapsamlı imkanlar sunabilecektir. Mevcut ürünlerin satış aralıkları 

26.850 TL ile 94.675 TL arasında olup farklılıklar göstermektedir. Pazarın ihtiyaç 

duyduğu asıl problemleri çözen bir ürün henüz bulunmamaktadır. Ancak problemleri 1 

ya da 2 alanda çözen havalı yataklar ve destekleyici yüzeyler vardır. Üretilecek olan 

sistemin; 6 farklı alandaki problemi çözmesi beklenmektedir. 

 

Adı Adet Fiyat TOPLAM

İşlemci 1 55 55

Bluetooth Modülü 2 118 236

Motor 4 1200 4800

Adaptör 1 1.500 TL 1.500,00

Sürücü 4 80 320

Frenli Teker 2 40 80

Frensiz Teker 2 35 70

Kanca 4 4 16

Halat 2 29 58

Kablo 100 0,5 50

Sigma Profil 10 250 2500

Makara 4 5 20

Motor Bağlantı Aparatı 8 20 160

Tekstil Malzemesi 5 427 2135

12000
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Bunların; mekanik, elektronik, yazılım ve tekstil malzemelerinin bir araya gelmesi ile 

yapılması planlanmaktadır. 

 

Fakülte hastaneleri ile yapılan görüşmeler sonucunda cihazın özellikle yoğun bakım 

birimlerinde denenmek istenmesi tarafımızca belgelenmiştir. 

 

Ülkemizde; bu alanda çözülecek olan problemlerin, yoğun bakım birimlerinde yaygın 

olduğu görülmektedir. 

 

 A-1 ve A-2 sınıfı özel hastanelerde toplam yoğun bakım yatak sayısı 14.260'dir. 

 Devlet, şehir ve fakülte hastanelerinde toplam yoğun bakım yatak sayısı 

18.300’dür. 

 

             Hedef Kullanıcılar; 

 

1. Corona virüsü hastaları için belirlenen pilot hastaneler (25 hastane) , 

2. Pandemi hastaneleri (215 hastane) , 

3. Şehir hastaneleri (18 hastane), 

4. Fakülte hastaneleri (47 hastane), 

5. Özel hastanelerdir(110 hastane). 

 

Yapacağımız sistem, etik kurulu ve sertifikasyonlar süreçlerini tamamladıktan sonra 

Sosyal Güvenlik Kurumuna sunulacak olup amacımız sistem ile sağlık hizmetleri 

harcamalarının azaldığını belgelemektir.  

*Klinik etik kurulu çalışmalarımız Niğde Ömer HALİSDEMİR Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde yapılacaktır. 

 

 

 

9. Riskler 

 

Geliştirilmesi devam eden projemizde teknolojik olarak yaşanacak zorluklar:  

 

* 1/1 prototip tamamlandıktan sonra motorların eş zamanlı çalışmalarında sorunlar 

çıkabilecektir.  

 

* Destekleyici yüzey elemanlarının özellikle obez hastalarda kaldırma kuvveti 

problemleri çıkabilecektir.  

 

*Klinik etik kurulu sürecinde skala çalışmasında problemler yaşanabilecektir. 
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                                           Tablo 2. Risk Haritası 

 

 
                                       Tablo 3. Risk-Olasılık Tablosu 

 

 

*TÜBİTAK 1512 2019-1 kapsamında desteklenmiş olan projemizin mevcut iş planı 

çok kapsamlı olduğu için buraya yüklenememiştir. Bu yüzden özet halini 

paylaşılmıştır. 

 

İş Paketleri: 

 

1. Mekanik-Elektronik ve Yazılım Malzemelerinin Belirlenmesinin Ardından Sisteme 

Montajının Yapılması (2 Ay) 

2. Yazılımın Oluşturulması ve İşlemciye Yüklenmesi (2 Ay) 

3. Destekleyici Yüzey Elemanlarının Belirlenmesi ve Sisteme Montajlanması (2 Ay) 

4. Prototipin Üretilmesi ve Test İşlemlerinin Yapılması (3 Ay) 

5. Nihai Prototipin Son Kullanıcılara Sunulması (3 Ay) 

 

 

 

 

ETKİ OLASILIK RİSK PUANI

RİSK 1
Motorların eş zamanlı çalışmalarında 

sorunlar çıkabilecektir. 2 2 4

RİSK 2

Destekleyici yüzey elemanlarının özellikle 

obez hastalarda kaldırma kuvveti 

problemleri çıkabilecektir. 

5 2 10

RİSK 3
Klinik etik kurulu sürecinde skala 

çalışmasında problemler çıkabilecektir.
2 3 6
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10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Osman CİNGİTAŞ 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Zahide Beyzanur APAYDIN Mekanik Tasarımın 

Yapılması ve İşlemcinin 

Kodlanması 

Necmettin Erbakan 

Üniversitesi-Elektrik 

Elektronik 

Mühendisliği(YL) 

Erciyes Teknoparkta 

bulunan yazılım 

firmasında 1 yıl 

süreyle görev almıştır. 

Merve ARSLAN Tekstil Malzemelerinin 

Tasarlanması-

Belirlenmesi 

Marmara Üniversitesi-

Tekstil Mühendisliği 

Okul laboratuvarında 

tekstil malzemelerinin 

üretim deneylerine 

katılmıştır. 

Senanur GENÇ Tekstil Malzemelerinin 

Tasarlanması-

Belirlenmesi 

Marmara Üniversitesi-

Tekstil Mühendisliği 

Okul laboratuvarında 

tekstil malzemelerinin 

üretim deneylerine 

katılmıştır. 

Özgenur CİNGİTAŞ Hastanede Yatan 

Hastaların 

Problemlerinin 

Belirlenmesi 

Erciyes Üniversitesi-

Hemşirelik 

Erciyes Üniversitesi 

Hastanesi yoğun 

bakım ünitesinde 

hastaların sorunlarını 

birebir gözlemlemiştir. 

Beril DEMİRTAŞ Yatan Hastalara 

Yaptırılacak Tedavi 

Hareketlerinin 

Belirlenmesi 

Medipol Üniversitesi-

Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon 

Medipol Hastanesi’nde 

yaptığı stajda yatan 

hastalara uygulanan 

tedavi hareketlerinde 

çalışmalar yapmıştır. 
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