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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

       Dünya genelinde son 5 yılda yaşlı nüfus oranının %22.5 artması ventilatör ihtiyacını 

artırmış, buna COVID-19 pandemisinin de eklenmesi ile ventilatör ihtiyacı karşılanamaz 

duruma gelmiştir.[2] COVID-19 pandemisi bitse bile yaşlı nüfus artış hızına bağlı olarak 

ventilatörlere olan ihtiyaç bitmeyecektir. Hatta zaman içerisinde yaşlı nüfus nedeniyle hem 

huzurevlerinde hem de özel bakım evlerinde ventilatöre talep yıllarca artmaya devam 

edecektir. Bu nedenle ev tipi ve portatif ventilatör üretimi seri hale getirilmelidir.             

        COVID-19 hastaları akut solunum sıkıntısı yaşayabilir, şiddetli solunum semptomları 

olan hastaları acil olarak tedavi etmek gerekir.  Bu tablolarda uygun oksijen iletimi kritik 

öneme sahiptir. Ventilatörler, COVID-19'da solunum yetmezliğinden ölümü önleyebilir ve 

hipoksemi ortadan kaldırılabilir.  

 Piyasadaki mevcut portatif ventilatörler çoğunlukla nakil ventilatörleridir. Bunlar bir 

tesisten nakledilirken hastalara kısa süreli ventilasyon sağlamak için kullanılır. Kalan portatif 

ventilatörler, hastane dışında kullanım içindir. Bununla birlikte, bu tip portatif ventilatörlerin 

her ikisi de hala karmaşıktır ve tıbbi bir müdahale gerektirir. Onları çalıştırmak için 

profesyonellere ihtiyaç vardır. 

     

                                Görsel 1;Dünyada Ventilatör Eksikliği Haberleri 

       COVID-19 pandemisinin sonuçlarından biri olan ventilatör sıkıntısına çözüm olarak, 

düşük maliyetli acil durum Yarı Otomatik Ventilatör tasarladık. Yarı Otomatik Ventilatör 

hafif, akıllı telefon uyumlu, otomatik izleme ve ayar özelliği bulunan daha basit bir arayüz ile 

cihazı kontrol edilebilmektedir. Portatif ventilatörümüzde, Mekanik ventilatörlerdeki gibi 

hava komproserü olmadığı için kolay taşınabilirlik vardır. Yine alarm ve emniyet sisteminin 

bulunması karmaşıklığı ve maliyeti azaltır, cep telefonu kullanımı yaygınlığı ise hastanın 

cihazımızı kullanımını kolaylaştırır. 

 Bu özellikler hastaların ventilatörü evde kullanmasına izin vermektedir. Böylece 

profesyonel izlemeye ihtiyaç olmaksızın, hastanın hastaneye yatması gerekmeden hastanın 

müsait olduğu bir ortamda bakım ihtiyacını karşılanacaktır.  

 Prototipimiz çalışmaktadır. Projemiz, ventilasyon ara yüzünden bağımsız olan ancak 

ilk tanıya ve akut başlatma, oksijen takviyesi ihtiyacı ve temel yaşam kalitesi gibi bazı temel 

özelliklere bağlı olan kronik solunum yetmezliği hastalarında evde mekanik ventilasyonun 

yaşam kalitesi üzerindeki derin etkisini vurgulamaktadır. 
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                                               Görsel 2; Teknovent  Prototipi  

 
2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

        COVID-19 salgını nedeniyle mekanik ventilatörlere ve yoğun bakıma olan talep arttırmış 

ve dünya çapında yoğun bakım kabullerinin sayısında artışa neden olmuştur. Bu nedenle, 

dünya genelinde COVID-19 vakalarındaki bu artış, mekanik ventilatörlere olan talebi artıran 

uzun vadeli ve kısa süreli solunum desteği gerektirmektedir.[3] 

    Dünya genelinde koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı yarım milyonu geçerken, bu durum, 

ağır vakaların oranının %5 civarında olmasına karşın binlerce kişinin aynı anda yoğun bakım 

ve suni solunum desteği duyması anlamına gelmektedir. Bu da dünya genelinde sağlık 

sistemlerinin üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır.[2] 

      Dünyadaki bu gelişmelere bağlı olarak ventilatör pazarı hem COVID19, hem de yaşlılık 

oranlarındaki artış nedeniyle büyüyen bir pazar haline gelmiştir. COVID-19 pandemisinde 

hızla artan ventilatör talebine şirketler ventilatör üretimini artırarak yanıt vermiştir. Ancak 

üretimdeki bu artış, yoğun bakım ventilatörleri içindir.  

      Yine de kullanılabilecek ventilatör sayısı, yoğun bakım ünitesi odalarının sayısı ile 

sınırlıdır. Bu nedenle hastaların gerekli ventilasyonu alamamalarının en büyük nedeni, ihtiyaç 

veya ventilatör eksikliğinden değil, hastane alanı ve tıbbi personel eksikliğinden 

kaynaklanmaktadır. Hastanelere yatan hasta bakımı ağırlaştığı için ve ayakta hasta bakımı 

ihtiyacı karşılanamamaktadır.[4] 

            Piyasadaki mevcut portatif ventilatörler çoğunlukla nakil ventilatörleridir. Bunlar 

hastalara bir tesisten nakledilirken kısa süreli ventilasyon sağlamak için kullanılır. Kalan 

portatif ventilatörler, hastane dışında kullanım içindir. Bununla birlikte, bu tip portatif 

ventilatörlerin her ikisi de hala karmaşıktır ve tıbbi bir müdahale gerektirir. Onları çalıştırmak 

için profesyoneller gerekir. Bu durum taşınabilir bir ventilatör için pazarın açılmasını 

sağlamıştır.[4] 

        Türkiye’de duruma bakıldığında Sağlık Bakanlığı'nın 2019 Sağlık İstatistikleri Yıllığı'na 

göre, Türkiye'de 24 bin 71 adet erişkin yoğun bakım yatağı bulunmaktadır.  

      Bu yatakların 11 bin 171'i Sağlık Bakanlığı,  

   4 bin 49'u üniversite ve  

   8 bin 851'i de özel hastanelerin bünyesinde yer almaktadır.  

 Türkiye'de ayrıca 2019 itibarıyla 1625 çocuk ve 12 bin 402 yeni doğan yoğun bakım 
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yatağı bulunmaktadır.[5] 

           
Görsel 3;Türkiye’de yoğun bir bakım                           Görsel4;Yoğun bakım tipi ventilatör 

Türkiye'deki yoğun bakımlar 1. 2. ve 3. İleri düzey yoğun bakımlar olarak 

ayrılmaktadır. Genellikle her hastanede yatak sayısının yüzde 10'u kadar yoğun bakım yatağı 

olması önerilir. Ancak bunların hepsinde solunum cihazı olması şartı yoktur.  

      Sadece 3. düzey ileri yoğun bakımlarda her yatağa bir ventilatör olacak şekilde düzenleme 

yapılır. 1. ve 2. düzey yoğun bakımlarda bu sayı daha azdır. Türkiye'deki yoğun bakım 

yataklarının yaklaşık 13 bin kadarı ileri düzey ve bunların tamamında bir adet solunum cihazı 

bulunmaktadır. 

     Solunum cihazları yoğun bakımın dışında ameliyathane gibi başka birimlerde de 

kullanılmaktadır. Türkiye'de yetişkin yoğun bakım yatak sayısı 25 bin; mevcut solunum 

cihazı sayısının da 17 bindir.  [6] 

      Dünya bu ventilatör ihtiyacını karşılamaya çalışırken ELAA Teknoloji ve Sabancı 

Üniversitesi ortaklığında Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliği ile 2021 yılında 

COVID-19 enfeksiyonu geçiren hastalar için taşınabilir mekanik solunum cihazı geliştirme 

çalışmaları başlatılmıştır.[7]  

       Lise düzeyi öğrencileri olarak biz de “İnsanlık Yararı Teknoloji Yarışması” bünyesinde 

daha ucuz maliyete yarı otomatik hastanın her yerde rahatlıkla kullanabileceği ventilatör 

tasarlayarak sürece katkıda bulanacağız. 

 

3. Çözüm  

Yaptığımız literatür taramasında pandemiye bağlı olarak mekanik ventilatör cihazına 

ihtiyacın arttığını ve dünyada ventitörler pazarının oluştuğunu gördük. Ventilatör pazarında 

mekanik ventilatörün yanısıra sağlık personeli ve sağlık kurumunun yükünü yarı yarıya 

azaltacak olan portatif ventilatör de yer almaktadır.  

            ABD, Çin, Hindistan, İtalya üniversitelerinin bu konuda çok ciddi çalışmaları olup 

mekanik, portatif ve ev tipi ventilatör üzerine çalışmaları sonucunda üretimleri de mevcuttur. 

Ancak üretilen bu ev tipi, portatif ventilatörlerin bize ulaşımı zor ve maliyetlidir.  

Mevcut ventilatörler, hastaların zorunlu olarak hastaneye yatırılması ve bir yoğun bakım 

odasında tutulması, ikincil bir hastalığa yakalanabilmesi veya bakıma muhtaç kalma riskine 

sahiptir. Bu daha hafif semptomları olan birçok hastayı ikincil enfeksiyon riski ile karşı 

karşıya bırakır.  

           Bunun yanı sıra hastanelerde gereksiz yere doluluk oranlarını arttırır. Yarı Otomatik 

Ventilatör, üçüncü bir seçenek sunarak bu sorunları çözmeyi amaçlamaktadır. Tedavi 
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gerektiren hafif vakalar için ayakta hasta bakımı hizmeti sağlar, solunum ve oksijen takviyesi 

sağlar.  

Yarı Otomatik Ventilatör;  hafif, akıllı telefon ve IR kumanda ile uyumlu, otomatik 

izleme ve ayar özelliği bulunan, hastanın solunum sayısını, ateşini, nabız sayısını 

bilgisayardaki arayüze aktararak yatalak hastaların da kullanabilmesine imkân verir. Bu 

özellikler dahilinde, hastaların ventilatörü evde kullanmasına olanak sağlar. Böylece 

profesyonel izlemeye ihtiyaç olmaksızın, hastanın hastaneye yatması gerekmeden hastanın 

müsait olduğu bir ortamda bakım ihtiyacı karşılanacaktır. Danışman öğretmenimiz ile Milli 

Teknoloji kapsamında benzer ürünü daha düşük maliyete üretip hastaların ulaşımına sunmaya 

karar verdik. Ürünle ilgili AR-GE çalışmalarına başladık ve prototipimizi oluşturup test 

aşamasına geçtik. Hastanın kontrolünü kendisinin sağladığı, sağlık tesisi dışında 

kullanabileceği yarı otomatik bir ventilatör prototipi tasarladık. 

 
 

Şekil1 ;Ventilatör şeması                           

4. Yöntem 

     

   Prototipleşmede ilk olarak mekanik ventilatör çeşitlerini ve modlarını öğrendik. 

Teknovent ile akciğerlere oksijen girişi sağlamak ve doğal bir solunum ritmi oluşturmanın 

yanında tekrarlanabilir bir şekilde akciğerlerden havayı çıkarmak olacaktır.  

         4.1 Prototipimizin Çalışma Sistemi 
 

HC-05 bluetooth modülü, Android işletim sistemlerinde sorunsuz çalışırken IOS 

işletim sistemine sahip sistemlerde bluetooth uyuşmazlıklarına neden olmaktadır. Bu yüzden 

Android işletim sistemi kullanan hasta ya da hasta yakınlarının Arduino Control uygulamasını 

yüklemesi gerekmektedir. IOS işletim sistemi kullanan ya da akıllı telefon kullanmayan 

hastaların IR kumanda ile sistemi yönetebilmesine karar verdik.  

Sistemimiz 3 kademeli çalışmaktadır. Her kademede servo motora farklı açılar vererek 

ve bekleme süresini değiştirerek ambudan gelen havayı kontrol altına aldık. Her kademede 

farklı renkte bir led yanmasını sağladık. Hastanın; LM35 sıcaklık ölçer, pulse nabız ölçer ile 

hayati bilgilerini arayüzle bilgisayar ekranına aktardık. Böylece hastanın ateş, nabız, solunum 

sayısı takip edilir, ani değişikliklerde buzzer ile sesli uyaran ve bilgisayar ekranının kırmızıya 
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dönmesi özelliklerini ekledik. Sistemimiz IR kumandadan ya da telefona yüklediğimiz 

Arduino Control uygulamasından aldığı değerlere göre farklı bir kademeye geçmektedir. 

Herhangi bir sorun oluşmasını önlemek için gücü kesecek bir anahtar da ekledik.  

Sistem ilk çalıştığı zaman servo motor açısı 0 derecedir. 1. kademede bu açı 110 

derece, bekleme süresi 900 milisaniye, 2. kademede bu açı 130 derece bekleme süresi 800 

milisaniye, 3. kademede bu açı 150 derece bekleme süresi 700 milisaniye olarak 

ayarlanmıştır. 

LCD led panel yardımıyla sistemin şu anda hangi kademede olduğunu yazdırdık. 

Böylelikle hastanın hava ihtiyacına göre kademe kumanda veya uygulama yardımıyla 

yükseltilebilir ya da düşürülebilir. 

                  

                         Şekil 1; Bir Ventilasyon İstasyonunun Temel Bileşenleri 

Sistemimiz IR kumandadan ya da telefona yüklediğimiz Arduino Control 

uygulamasından aldığı değerlere göre farklı bir kademeye geçmektedir. Herhangi bir sorun 

oluşmasını önlemek için gücü kesecek bir anahtar da bulunmaktadır. 

Sistem prototip halinde; 3 farklı kademede, her kademede servo motora farklı açılar 

vererek ve bekleme süresini değiştirerek ambudan gelen hava miktarını ayarlayarak 

ihtiyacımız olan havayı sağlamaktadır. Çalışmamız esnasında prototipi IR kumandadan veya 

öğrenci telefonuna yüklediğimiz Arduino Control uygulamasından aldığı değerlere göre farklı 

kademeye geçmektedir. 

Çalışmada yapılan denemeler, Teknoventin %90 oranında hastanın soluk alıp verme ihtiyacı 

olan hava miktarını karşılayabileceğini göstermiştir.  

 

Prototipimizle; 

- Nefes hızı, hacim ve basınç kontrolü ayarlanması kolaydır, 

- Ayarlanması ve anlaşılması kolaydır, 

- Kolay kontrol edilebilmesi ve taşınabilme özelliği vardır. 

 

4. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

İtalya, ABD, Hindistan, Çin gibi pek çok ülkede yoğun bakım ventilatörü üretimi artırılmış; 

Portatif ve Ev tipi ventilatör üretilmeye başlanmıştır.[10] Portatif ve ev tipi ventilatörlerin 

fiyatına bakıldığında $4,299.00 ile $20000.0 arasında değişmektedir. Diğer çalışmalardan 
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farkımız,  projemizi bizim yerli üretim olarak geliştirilmemiz ve Teknovent’i 1.242 TL'ye mal 

etmemizdir. Ayrıca yurt dışında yapılan çalışmalarda hastalar hastaneye veya yatağa mahkûm 

olmak zorunda kalması ya da elektrik tüketimi fazlalığı nedeniyle oluşturulan ventilatörler 

kullanılamamıştır.  

Projemiz, aynı ürünü daha ucuza oluşturmuş ve ürüne ulaşımı da kolaylaştırmıştır. Yerli 

üretimi teşvik etmiştir. 

       Çalışmamız, oksijen takviyesi ihtiyacı ve temel yaşam kalitesi gibi bazı temel özelliklere 

bağlı olan kronik solunum yetmezliği hastalarında evde mekanik ventilasyonun yaşam kalitesi 

üzerindeki derin etkisini vurgulamaktadır. 

 Yerli tarafımız, yazılım kısmımızın  %100 yerli üretim olmasıdır. Şu an için 

ürünlerimizin %20’si yerli ve milli teknolojileri kullanarak hazırlanmıştır. Ancak süreç içinde 

destek bulabilirsek kendi yerli kartımızı ve ürünlerimizi geliştirebileceğiz. Ayrıca ürünle ilgili 

yerli üretimi teşvik etmekteyiz. Özgün tarafımız ise yurt dışında üretilen portatif ventilatörü yurt 

içinde çok daha ucuza mal etmemiz ve portatif ventilatöre ulaşımı da kolaylaştırmamızdır.                                                                                                                                                                                                         

 

 

5. Uygulanabilirlik 

Cihazımız bilinci açık ve solunum sıkıntısı olan hastalarda doktor tavsiyesi ve kulanım modu 

belirlemesi ile hastalar tarafından hastane ortamı dışında rahatlıkla kullanılabilir. Yatalak 

hastaların da hastanede fazladan yatak işgal etmemesi için bir refakatçi yardımıyla evde tedavi 

görmesi sağlanabilir. Prototipimiz seri üretime geçirilip kullanımı yaygınlaştırılabilir. Cihaz 

kullanımı sırasındaki elektrik kesintisi riski ve ev dışı kullanımı için Lipo pil kullanımı ile 

problem çözülebilir. Ürün arıza ve bakım durumları için servis hizmeti sağlanmalıdır. 

Projemiz mühendislik destek alınarak geliştirmeye açıktır. Projemiz yarı otomatik ventilatör 

iken zamanla tam otomatik ventilatöre dönüştürülebilir. 

 

6. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

        

 7.1 Tahmini Maliyet 

S.NO 
MALZEME ADI AD 

FİYAT 

TL 

TOPLAM 

TL 

1 1 Adet Arduino Uno 1 174,9 174,9 

3 LCD Led Panel (16x2) 2 80 160 

4 IR Alıcı-Verici Kumanda Seti 1 20 20 

5 Breadboard 1 23,32 23,32 

6 Ambu 1 129 129 

7 Led 3 0,389 1,167 

8 HC-06 Bluetooth Modülü 1 82,4 82,4 

9 Direnç 3 0,097 0,291 

10 MG995 Servo Motor 1 79,68 79,68 
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11 Batarya 1 36 36 

12 LM35DZ Sıcaklık Sensörü 1 15 15 

13 Pulse Nabız Ölçer 1 55 55 

       GENEL 

TOPLAM 

  776,758 

 

 

S.NO 
MALZEME ADI AD 

FİYAT 

DOLAR 

TOPLAM  

DOLAR 

1 1 Adet Arduino Uno 1       10,62     10,62 

3 LCD Led Panel (16x2) 2       4,84      9,68 

4 IR Alıcı-Verici Kumanda Seti 1       1,23      1,23 

5 Breadboard 1       1,42      1,42 

6 Ambu 1       8,42      8,42 

7 Led 3       0,024 0,072 

8 HC-06 Bluetooth Modülü 1       5,00      5,00 

9 Direnç 3       0,006      0,018 

10 MG995 Servo Motor 1       4,84      4,84 

11 Batarya 1       2,18      2,18 

12 LM35DZ Sıcaklık Sensörü 1       1,69      1,69 

13 Pulse Nabız Ölçer 1       3,35      3,35 

       GENEL 

TOPLAM 

    51,78 

 

 

 

7.2 Proje Zaman Planlaması 

 

 8.  Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

*Kronik solunum yetmezliği olan kişilerde, 

*Nöromüsküler hastalıklarda, 

*İlerlemiş solunum sistemi hastalıklarında, 

*Ağır pulmoner ödemi olan hastalarda, 

*COVID-19'da Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu olan hastalarda. 

  

AYLAR 

İşin Tanımı ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS 

Literatür Taraması X       

Verilerin Toplanması ve Analizi  X X     

Elektronik Ürünlerin Belirlenmesi 

Alımı 

 X X     

Prototip Yapımı ve Yazılım 

Süreci 

  X X X   

Ürün Kullanıcı Deneyim ve 

Testler 

    X X  

Proje Detay Raporu Teslimi      X   

Tasarım ve Afiş Hazırlama      X  

Teknofest Finalist Olunur ise 

Katılım 

      X 
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9. Riskler 

    

-Cihaz kullanımı sırasında elektrik kesintilerinin yaşanabilmesi, 

-Hasta yakınının, hastanın solunum sıkıntısı derecesini bilememesi, 

-Şu an için evde kullanılıp ev dışında kullanılamaması 

-Son zamanda elektrik maliyetlerinin artması 

-Cihaz bozulduğunda her yerde yetkili servisin bulunmaması 

 

 
 

RİSK 

TESPİTLERİ 

İLİŞKİLİ RİSK 

PROBLEMLERİ 

TEHLİKE OLASILIK RİSK 

SKORU 

RİSK YÖNETİMİ 

B planı 

Cihaz kullanımı 

sırasında elektrik 

kesintilerinin 

yaşanabilmesi, 

 

Cihaz çalışmaz ve 

solunum sıkıntısı ile 

hasta zor duruma düşer 

 

ÇOK CİDDİ 

5 

 

 

YÜKSEK 4 

 

ÇOK 

CİDDİ 20 

Li-po pil kullanımı 

Hasta yakınının, 

hastanın solunum 

sıkıntısı 

derecesini 

bilememesi, 

 

Yanlış ayarlanan 

solunum hava miktarı 

nedeniyle hasta 

solunum sıkıntısı yaşar. 

 

 

ÇOK HAFİF 

1 

 

 

KÜÇÜK 2 

 

ÇOK  

HAFİF 2 

Kullanma 

klavuzunun 

ounması ve hasta 

yakınlarının 

bilgilendirilmesi 

Son zamanda 

elektrik 

maliyetlerinin 

artması 

Cihazın kullanım süresi 

boyunca elektrikte 

kalması gerekliliği 

 

CİDDİ 4 

ÇOK 

YÜKSEK 5 

 

CİDDİ 20 

Bu tarz hastaların 

elektriği indirim 

kullanmasının 

talep edilmesi 

Ürün arıza ve 

bakım 

durumlarında 

servis ihtiyacının 

duyulması 

Elektronik ürün olma 

sebebiyle   

 

ORTA 3 

 

YÜKSEK 4 

 

ORTA 12 

Bölgesel teknik 

hizmet verilmesinin 

planlanması 

Cihaz kullanımı 

sırasında omuz 

ağrısı oluşması 

Uzun süreli omuzda 

gezdirilmesi 

durumlarında 

 

ÇOK HAFİF 

1 

 

KÜÇÜK 2 

 

ÇOK 

HAFİF 2 

Cihaz askısının dış 

çeperinin köpük 

veya benzeri 

malzemeden 

yapılması 
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