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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Birçok yaşlı ve engelli her gün 

hastanelere giderek sağlık 

hizmetlerinden faydalanmaktadırlar. 

Ancak hastane içerisinde hizmetlere 

ulaşmakta zorluk çekmektedirler. Biz 

de projemizle bu hastaları istenilen 

konuma götürecek akıllı bir otomasyon 

sistemi tasarladık. Sistem içerisindeki 

akıllı tekerlekli sandalyeler ile hastalar 

doktor randevularının, yapılacak 

testlerinin olduğu konuma güvenli bir 

şekilde ulaştırılmaktadır. Projemizin amacı, hastaların refakatçiye ihtiyaç duymadan 

hastanedeki randevularına giderek hem kolay ve zahmetsiz bir şekilde sağlık hizmetlerinden 

faydalanmalarını sağlamak hem de hastane içerisinde oluşan yoğunluğu ve etkileşimi 

azaltarak Covid-19 bulaşma riskini azaltmak. Projemiz aynı zamanda eleman sıkıntısı çeken 

hastanelerden de refakat edecek bir personel bulma yükünü almaktadır.  

 

2. Problem/Sorun 

Özellikle Covid-19 pandemisi ile birlikte sağlık 

hizmetleri çok önemli bir konuma geldi. Hastane 

içerisindeki işleyişin sistemli ve aksamadan ilerlemesi de 

bu açıdan büyük bir önem arz ediyor. Ancak yaşlı ve 

engelli kimseler hastane içerisinde gitmek istedikleri 

birimlere kolaylıkla ulaşamamakta. Her hastaneye 

gittiklerinde ya yanlarında bir refakatçi götürerek ya da bir 

hastane çalışanından yardım alarak sağlık hizmetlerine 

erişmektedirler. Bu sorun hem hastaların hizmetlere 

erişimini geciktirmekte hem hastane personeline yük 

olmakta hem de hastane içerisinde bir yoğunluk 

oluşturmaktadır. Bu yoğunluk da hastanede işlemlerin 

sistemli bir şekilde ilerlemesini yavaşlatmakta ve yaşlı, engelli kimseler için hastaneye 

gitmek birer eziyet haline gelmektedir.  

 Hastanelerde bu gibi sorunların yaşandığını gözlemliyorduk ancak bu sorunu bizzat 

yaşayan kişilere sormak, onların da fikirlerini almak istedik. Bu amaçla hedef kitlemize giren 

kişilere çeşitli sorular yönelttik, projemizden bahsettik. Aldığımız geri dönüşler de bu 

sorunların yaşandığını doğrulamamızı sağladı. Özellikle engelli bireyler ve ağır yaşlı 

hastaların bahsettiğimiz problemlerle her gün karşı karşıya kaldığını öğrendik. Bu bağlamda 

projemizin büyük bir kolaylık sağlayacağı şeklinde geri dönüşler aldık. 

 Aynı şekilde hastane yöneticilerine de danışmak onlardan da bilgi almak istedik. Bir 

dönem başhekimlik yapmış Dr. Ayfer Kara ile görüştük. Kendisi şu anda engelli hastalar 

üzerine bir proje yürüttüğünü ve hastane içerisinde yaşadıkları problemleri anlattı. Aynı 

zamanda hastaların yanına refakatçi olarak bir personel tayin etmeleri gerektiğinden bunun 

da personel sayısı bakımından sorun oluşturduğundan bahsetti.   

Temsili Resim 
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3. Çözüm  

Projemiz engelli ve yaşlıların hastanelerde yaşadıkları problemleri çözecek bir 

otomasyon sistemidir. Özellikle şehir hastaneleri gibi büyük ve kapsamlı hastanelere entegre 

edilebilecek sistem ile hastaneye gelen engelli ve yaşlı hastaların akıllı tekerlekli sandalyeler 

yardımıyla hastane içerisinde istedikleri yere ulaşmaları otomatik bir şekilde sağlanır. Sistem 

hastaneye entegre edilirken hastanenin bir haritası oluşturulur. Sistem arayüzü ile akıllı 

tekerlekli sandalyelerden biri hastaya atandığında ve gideceği bölümler belirtildiğinde hasta 

kolaylıkla ulaştırılır.  
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4. Yöntem 

Projemiz üç parçadan oluşmaktadır: akıllı tekerlekli sandalye, hastanın gideceği 

yerlerin tayin edilmesi için kullanılacak olan arayüz ve ana kontrol bilgisayarı. Ana kontrol 

bilgisayarı, sandalyelerin kendi arasındaki ve arayüz ile arasındaki iletişimi sağlayacaktır. 

Arayüz hastane çalışanları tarafından kullanılacaktır ve hastaya atanan sandalyelerin gitmesi 

gereken birimler arayüz üzerinden girilecektir. Akıllı tekerlekli sandalye ise hastaların 

taşınımını gerçekleştirecektir. Sistem hastaneye entegre edilirken ilk olarak hastanede 

sandalyelerin geçeceği güzergahlara çizgiler yerleştirilecek ve detaylı bir kroki çıkarılarak 

ana bilgisayara tanımlanacaktır. Akıllı sandalyeler ilgili hastalara atanacaktır. Hastanın 

taşınacağı birimlerin doktorların bilgisayarlarındaki arayüzden sisteme girilmesi üzerine 

veriler ana bilgisayara iletilecek ve bir rota oluşturularak sandalyeye harekete geçirilecektir. 

Akıllı tekerlekli sandalyenin kontrolünü yapan mikro denetleyici çevre sensörlerle 

donatılacaktır. Bu sayede akıllı sandalye, etrafında bir cisim olmadığından emin olarak aynı 

zamanda diğer sandalyeler ve ana bilgisayarla iletişim kurarak güvenli bir şekilde hareket 

edecektir. Akıllı tekerlekli sandalye otomatik bir şekilde gidecektir ancak acil bir durum 

oluşursa hasta cihazın kontrolünü ele alabilecektir. Sandalye rotayı önünde bir engel olup 

olmayışına göre güncelleyebilecektir bu sayede yolda bulunan cisimlerin tüm sistemi 

tıkaması engellenecektir. Çok katlı hastanelerde asansör kullanılması gereken durumlarda 

sandalye hastayı asansörün önüne kadar götürecek ve asansörle istenilen kata varıldıktan 

sonra rotasına devam edecektir. Ayrıca asansörlerle iletişime geçerek asansörün önünde 

beklemek yerine asansörü önceden çağırması da sağlanabilir. Sandalyenin pil seviyesi 

hastanın yarı yolda kalmaması açısından çok önemli bu yüzden sandalyede yedek güç sistemi 

bulundurulacaktır. Üzerinde hasta olmadığı durumlarda ise sandalye şarj istasyonunda 

bekleyecektir. Bu sayede sandalyelerin her zaman şarjı dolu bir şekilde kullanıma hazır 

olması sağlanacaktır. 

Bu cihaz üzerine düşünmeye başladığımızda birçok problemle karşılaştık bunlar 

başlıca navigasyon, çarpmadan kaçınma ve konforlu ulaşımdı. Yaptığımız testlerde ilk 

raporda belirtmiş olduğumuz lidar sensörü kullanarak ve slam algoritması ile yapılacak 

navigasyon sisteminin çevredeki insan sayısı yüzünden yeterince hassas çalışmadığını ve 
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gereksiz pahalı olduğunu fark ettik bu yüzden daha ucuz bir yöntem arayışına başladık. Çizgi 

takip eden bir sistemin daha hassas ve çevreden etkilenmeyeceğini fark ettik. Bu yöntem 

üzerinden devam etmeye karar verdik. Cihazın duvarlara ve insanlara çarpmasını önlemek 

için mesafe sensörleri kullanıyoruz 1 arkasında, birer adet yanlarında ve 3 adet önünde 

olacak şekilde toplamda 5 tane mesafe sensörü bulunmakta. Biz hastaneye hayvanların 

girmeyeceğini varsaydık ve ultrasonik sensörler kullandık fakat eğer hayvanların gireceği 

bir hastane olursa onların kulaklarına zarar vermemek için kızılötesi veya ToF sensörleri 

kullanılabilir. Bu sayede küçük dostlarımız da zarar görmeyecektirler.  

Konforlu ulaşım özellikle tekerlekli sandalyede çok önemli bir özelliktir. Çünkü en 

nihayetinde taşıdığımız kişiler bu sandalyeyi yürüme kabiliyetlerini kaybettikleri veya 

zorlandıkları için kullanıyor olacaklar. Bunun üzerine biraz araştırma yaptıktan sonra S-

eğrili hızlanma denilen bir yöntem kullandık. Bu yöntem normal üçgenimsi bir grafik 

oluşturmaktansa daha yumuşatılmış bir grafik oluşturuyor ve daha az sarsıntı yaratıyor (bkz: 

https://youtu.be/qYJpl7SNoww ) bu sayede hastalar çok daha konforlu bir sürüş deneyimine 

sahip oluyor. 

Kontrol kolaylığı olarak tekerlekli sandalyenin kol kısmınca bir ekran yerleştirdik. 

Kontrollerin nasıl yapılacağını tartışırken yaşlıların (kontrolleri algılamakta en çok 

zorlanacak kitle) en çok bu işlerle nerede meşgul olduğunu düşündük eski tip tuşlu 

telefonların onlar tarafından bol bol kullanıldığı aklımıza geldi ve benzer bir kontrol yapmak 

istedik bu yüzden ekranın hemen altına 2 adet tuş ve bir D-Pad yerleştirdik. Bu sayede 

herkesin kontrolleri algılamasını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. 

Cihazlar hastanelerde hâlihazırda bulunan WI-FI üzerinden (bunu danıştık ve her 

hastanede yerel bir WI-FI ağı olduğunu öğrendik) bir anabilgisayara bağlanarak birbirlerini 

takip ediyorlar. Eğer aynı yolda karşılaşırlarsa gideceği yerde sıra bulunmayan robot önce 

geçiyor diğer robottaki insan ise gidip kapıda sıra beklemektense süreyi yolda geçirdiği için 

daha az sıkılmış hissediyor bu sayede hem her saniyeyi kurtarmış hem de hastaların 

sıkılmasının azıcık da olsa önüne geçmiş oluyoruz. 

Sistem gerek yürüyebilen hastalar için küçük yol gösteren robotlara gerek yatalak 

hastalar için sedyelere uyarlanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Robotlara ve sedyelere adapte 

edilerek kullanım alanı ve sağladığı kolaylık artırılabilir. 

 

 

(İlk prototipler bu şekilde 

hazırlanmıştır. Üzerlerinde 

çeşitli analizler ve testler 

yapılmıştır. Raporda bahsedilen 

yeni özelliler eklenmiş 

versiyonun üzerinde ise tasarım 

ve prototipleme çalışmaları 

devam etmektedir.) 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Akıllı hastaneler ve hastane sistemleri üzerinde dünyada şimdiye dek yapılan 

çalışmalar incelendiğinde akıllı tekerlekli sandalye ile hastaların hastane içerisinde 

taşınmasını sağlayan bir sisteme rastlanmamıştır. Yapılan çalışmalar daha çok hastalıkların 

tanı ve tedavisinde ya da dijital ilaç ve reçete oluşturulmasında teknolojik çözümler üretmek 

üzerine olmuştur. Ayrıca daha önceden, hastaların hastane içerisinde gitmek istedikleri yeri 

girerek google haritalar gibi kullanabilecekleri bir telefon uygulaması yapılmış. Ancak 

sadece telefon uygulaması boyutunda kalmış ve hasta taşıma amaçlı kullanılmamıştır. Bu 

bakımdan projemizin hastane içerisindeki süreçleri hem yaşlı ve engelli hastalar hem de 

hastane çalışanları açısından kolaylaştırması, projemizi diğer projelerden 

farklılaştırmaktadır. 

 Piyasada bu amaçla tasarlanan bir proje bulunmamaktadır. Bu yüzden akıllı 

sandalyenin tasarımı ve projenin tüm komponentlerinin yazılımı ekibimiz tarafından 

yapılmıştır. Sandalyeye eklenen sensörler, bunların yerleşimleri ve kodlanması 

gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucu ortaya çıkan ürünlerdir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 Projemiz hayata geçirilirken tekrardan bir hastane yapılmasına gerek kalmamakta. 

Hali hazırda olan hastanelere entegre edilerek kullanılabilmektedir. Bu bakımdan 

uygulanabilirdir. Hazırlanan sistemlerin hastane için konfigüre edilmesi ve hastaneye 

yerleştirilmesiyle kullanılmaya başlanabilmektedir.  

 Hastanelere adapte edilmesi ve bunun uygulanabilirliği konusunda Dr. Başhekim 

Nihat Yılmaz ile iletişime geçtik. Kendisi, özellikle şehir hastaneleri gibi büyük çaplı 

hastanelerde böyle bir ihtiyacın olduğundan bahsetti. Büyük hastanelerde birimler arası 

mesafelerin çok olduğunu söyledi. Bu yüzden akıllı sandalyeler ile hastaların ring şeklinde 

taşınmasının hastaneye avantaj sağlayacağını ve sandalyelerin rota planlamasının güzel bir 



8 

 

şekilde yapıldığı takdirde uygulamada bir sıkıntı oluşmayacağını belirtti. Ayrıca ileride 

hastanelerde böyle taşıma sistemlerine geçilmesi gerektiğini ekledi. 

 Çok küçük çaplı hastanelerde uygulanması bazı riskleri beraberinde getirebilir. 

Sandalyenin rahatlıkla yol alamayacağı koridorların olması, hastane çok kalabalık olduğunda 

sandalyenin yolunun tıkanması şeklinde bu riskler belirtilebilir.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin 2. Prototipi üzerine 

olan çalışmalarımızı proje planında 

verilen takvime sadık kalarak 

yürütmekteyiz. Maddi harcamaları 

Temmuz ayının sonu ve Ağustos ayının 

başı olacak şekilde planladık.  

Prototip için gerekli olan 

malzemeler aşağıda listelenmiştir. Proje 

gerçek hayata geçirildiğinde 

kullanılacak olan 1 akıllı sandalyenin 

maliyeti ise yaklaşık 6000TL olarak 

hesaplanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malzemeler Adet Fiyat (TL) Toplam 

Mesafe Sensörü 8 6 48 

Arduino Mega (işlemci sandalye) 2 107 214 

Arduino UNO (işlemci anabilgisayar) 1 40 40 

wifi kartı esp8266 4 20 80 

diğer komponentler (direnç 

kondansatör kablo vs.) 
1 150 150 

 
 

Çizgi takip sensörü 10 8 80  

Sarj aleti 2 120 240  

Pil  2 140 280  

DC motor 4 8 32  

Optik sensör 4 20 80  

DC motor sürücü l298 2 15 30  

Hatane prototipi için pleksi levha 2 30 60  

3B baskılar için PLA  1 150 150  

  
Toplam 1484.00   
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

 Projemizdeki hedef kitle hastane içerisinde tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan yaşlı 

ve engelli hastalar. Yaşlı hastalara ve belli bir engeli nedeniyle sürekli olarak kullanan veya 

rahatsızlıkları sebebiyle geçici süreliğine sandalyeye ihtiyaç duyan hastalara yardımcı 

olmayı hedefliyoruz. Hem kendi kendine giden sandalye sayesinde hastane içindeki 

ulaşımlarını daha rahat sağlayabilecekler hem de yanlarında refakatçi bulunması 

gerekmediğinden hastane içerisinde etkileşim azaltılarak Covid-19 bulaşma riski azalmış 

olacak. 

Projemizin hedef kitlesi yaşlı ve engelli hastalar olduğu için akıllı sandalyeyi 

tasarlarken kullanım açısından kolay olmasına dikkat ettik. Bu minvalde tasarımımızı 

şekillendirdik. 

 

9. Riskler 

Proje hayata geçirilirken ortaya çıkabilecek bazı riskler bulunmaktadır: 

• Sandalye hareket ederken hastanın ayağa kalkması sandalyenin hastayı ezmesine neden 

olur. Böyle bir sorunla karşılaşılmaması adına otomobillerde kemer uyarısı yapmak için 

yolcunun oturup oturmadığını kontrol eden sensörlerden kullanılacaktır. Hasta ayağa 

kalktığı takdirde sensörde alınan veri ile sandalye durdurulacaktır.  

• Sandalyenin güzergahını tıkayacak bir cisim ya da bir kişi olması durumunda sandalye 

bu şeye çarpacaktır. Bunun önüne geçmek için sandalyenin çevresine mesafe sensörleri 

yerleştirilecektir. 

• Prototipi oluştururken karşılaşılan teknik problemlerde gerekli araştırmalar yapılarak 

çözümler üretilecektir. 

• Yeni bir sistem olduğu için hastaların ve doktorların adapte olması zaman alabilir. 

Kullanım kolaylığı sağlanılarak ve detaylı anlatımlar, sunumlar yapılarak bunun önüne 

geçilebilir. 

Zamanlama ile ilgili bir problemle karşılaşılmaması adına proje planı oluşturulmuştur. 

Çalışmalar ona bağlı kalınarak sürdürülmektedir. Ayrıca malzeme temini konusunda da 

gerekli önlemler alınmıştır. 
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