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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Kalp masajı, resüsitasyon, kardiyopulmoner resüsitasyon, kalp-akciğer canlandırması veya    

kısa adıyla CPR kalp krizi geçiren bir kişide kan dolaşımını ve solunum sistemini tekrar çalışır 

hâle getirmek amacıyla uygulanan acil yöntemler bütünüdür. Yöntemin bir ilk yardım yöntemi 

olması sebebiyle öncelikli amaç, hastaya yeterli sağlık hizmeti ulaşıncaya kadar kişinin dolaşım 

ve solunumunun devam ettirilmesidir. Ülkemizde kalp ve damar hastalıkları nedeniyle ölüm 

oranı tüm ölüm oranlarının neredeyse yarısı kadardır. Bu veri kalp krizi riskinin oldukça yüksek 

olduğunu göstermektedir. Ülkemizde CPR uygulaması bilen kişi sayısının oldukça az olması, 

trafik nedeniyle veya panik haliyle ambulansın geç kalması gibi durumlar hastaya uygulanacak 

olan ilk yardımı geciktirmekte ve hastaların vefatına veya yanlış müdahale sonucu sakat 

kalmasına yol açmaktadır. Geliştirilen proje bu ölümlerin ve yanlış müdahalenin önüne geçmek 

amacıyla tasarlanan portatif kalp masajı ve suni teneffüs mekanizmasıdır. Portatif olması ürünü 

birçok yerde bulunabilir kılmaktadır. Projenin üzerinde bulunan tens pedi elektrotları sayesinde 

kişinin kalbinin atıp atmadığı kontrol edilecektir. Kişinin kalbi atmıyorsa üzerinde bulunan ve 

aşağı yukarı hareket edebilen kalp masaj yastığı kişiye dakikada yüz kere olacak şekilde kalp 

masajı uygulayacaktır. Aynı zamanda kalp masajı uygulanırken üzerindeki hava kordonu kişiye 

suni solunum desteği vermektedir. Proje sayesinde geç kalınan müdahalenin önüne geçilmesi 

amaçlanmaktadır 

 

2. Problem/Sorun: 

Kalp krizi koroner arterlerde yani kalp kasına kan ile oksijen taşıyan atardamarların birinde 

oluşan tıkanıklık ve tıkanıklığın oluşturduğu komplikasyonlara denir. Oluşan oksijen kesintisi 

kalp dokusunda hasara ya da dokunun kalıcı olarak zarar görmesine neden olabilmektedir ve 
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bu durum tıbbi müdahale gerektirmektedir. Kalp ve Damar Hastalıkları (KDH), Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO) verilerine bakıldığında ölüm nedenleri içerisinde yaklaşık %30’luk oranla 

birinci sıradadır. Türkiye’de ise bu oran yaklaşık %47 civarındadır. 

  

İnsanlarda kalp durması ya da nefes alamama gibi durumlarda en geç dört dakika içinde CPR 

uygulaması yapılırsa, hastaların %7’si sorunsuz şekilde hayata dönmektedir. Bu sürede CPR 

uygulamasına başlanırsa kalıcı bir hasar olmadan hastayı kurtarma şansı yüksektir. 4-10 dakika 

arasında beyin hasarı başlar. 10 dakikadan sonra beyinde kalıcı ve ciddi hasarlar oluşmaya 

başlar. Bu nedenle CPR en kısa sürede uygulanması gereken bir ilk yardım yöntemidir. 

Ambulansın geç gelmesi gibi durumlarda hastanın ölüm riski artmaktadır. Bu sebeplerden ötürü 

portatif kalp masaj ve suni teneffüs mekanizması hazırlanacaktır. Hazırlanan projenin amacı 

kalp krizi sırasında kalp masajı ve solunum desteği uygulayacak kimse bulunmadığı 

durumlarda hastanın hayatını kaybetmesini veya yanlış uygulama sonucu oluşacak hasarları 

engellemektir. Aynı zamanda hastanelerde CPR uygulamasının uzun süre yapılması gerektiği 

durumlarda CPR’ın yorucu ve verimsiz olması nedeniyle hasta ve CPR uygulayan kişi için 

istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Proje bu tür durumlarda da kullanılabilir. 

Hastaya suni solunum uygulanırken akciğerine 400-600 ml hava gidecek şekilde ağızdan her 

biri bir saniye süren iki kez üflenir. Bu şekilde verilen hava hayati organları koruyacak yeterli 

oksijene (%16-18) sahiptir. Proje tasarlanırken en doğru müdahaleyi gerçekleştirmeyi 

amaçladığından hastaya 400-600 ml hava desteği sağlayabilecek şekilde tasarlanmıştır.  

 

Bebeklerde ve yetişkinlerde çene kilitlenmesi gibi durumlarda, yapay solunum ağızdan buruna 

hava verilerek yapılmalıdır. Bu gibi olası durumlar göz önünde bulundurularak projenin suni 

teneffüs mekanizmasında değiştirilebilir başlık kullanılacaktır. Değiştirilen uç imkanı 

sayesinde hem farklı kişilerde kullanımı steril olacak hem de ağızdan buruna solunum yapılması 

gereken yerlerde uç buruna yerleştirilebilecektir. Projede fazla detay kullanılmasının amacı 

fazladan bir kişinin hayatının kurtarılmasıdır. 

 

Ambulansın trafiğe takılması, panik haliyle ambulansın aranmasının gecikmesi, ambulans 

hattını gereksiz meşgul eden kişiler gibi nedenlerle ilk yardım uygulamasının gecikmesi ve 

hastanın bu sebeple hayatını kaybetmesi durumları da göz önünde bulundurularak tasarlanan 

proje herkes tarafından kullanılabilir bir yapıya sahip olması ile ilk yardıma ulaşımı 

kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. 

 

Kalp masajı ve solunum desteği kişi tarafından gerçekleştirildiğinde kişi elleriyle hastanın 

kalbi, ağzıyla da akciğeri görevini görür. Proje için tasarlanan mekanizmada ise kişinin kalbi 

görevini baskı uygulayan orta kısım, kişinin akciğeri görevini ise pnömatik sistemden çıkan 

hava görmektedir. Proje tasarlanırken portatif aynı zamanda ilk yardım ihtiyacı olan kişinin 

göğüs kafesinin üstüne gelecek ve o bölgenin büyüklüğüne göre ayarlanabilecek şekilde 

tasarlanmıştır. Projenin portatif tasarlanmasının sebebi ilk yardım uygulamasına her an her 

yerde ihtiyaç duyulmasıdır.  

 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kalp
https://tr.wikipedia.org/wiki/Akci%C4%9Fer
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3. Çözüm  

Solunum ve kalp durması günümüzde çok sık rastlanan bir problemdir. Ülkemizde kalp ve 

damar hastalıkları sebebiyle ölüm oranı %47’dir. Bu orana kıyasla ülkemizde kalp masajı ve 

suni solunum uygulaması bilen kişi sayısı oldukça azdır. CPR uygulamasının az kişi 

tarafından biliniyor olması CPR uygulaması yapan mekanizmalar üretilmeye başlanmasına 

sebep olmuştur. Ancak üreticiler bu ciddi sorunu fırsata çevirmiş ve çok yüksek fiyatlara 

piyasaya sürmüşlerdir. 

Proje kalp masajı ve suni solunum uygulamalarını gerçekleştirirken aynı zamanda üzerine 

eklenmiş elektrot pedleri sayesinde kişinin kalbinin atıp atmadığını kontrol etmektedir. Kalp 

masajı uygulamasını projenin üst kemer kısmında yer alan, aşağı yukarı hareket edebilen hava 

yastığı sayesinde gerçekleştirmektedir. Proje kalp masajı uygulamasını göğüs kemiğini 5 cm 

aşağı inecek şekilde (yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar) 30 kalp basısı 

yapacak şekilde uygular, bu işlemin hızı dakikada 100 basıdır.  Kalp masajının yanında suni 

solunum uygulaması da gerçekleştirebilen proje üzerinde bulunan hava kordonu sayesinde 

hastaya hasta /yaralının göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar (yaklaşık olarak 400-600 ml) 

her biri 1 saniye süren 2 nefes verir, havanın geriye çıkması için zaman verir . Hasta/ yaralıya 

30 kalp masajından sonra 2 solunum yapılmasını sağlar. (30;2) Hastaya suni solunum için 

gereken havanın teminini sağlayan hava kordonunun ucunda bulunan oksijen maskesi 

sayesinde hastaya kolay ve sağlıklı bir hava iletimi sağlanır. 

 

                            (Şekil 3.0.1)                                                  (Şekil 3.0.2) 

Proje tasarlanırken içerisinde kullanılacak olan mekanizmalar küçük boyutlarla gereken işi 

yapabilecek şekilde tercih edilmiştir. Projenin oldukça küçük boyutlarda olmasının getirdiği 

portatiflik sayesinde proje birçok yerde bulunabilmektedir. Kalp ve damar hastalıklardan 
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ölüm riskinin bu derece yüksek olduğu ülkemizde kalp masajı ve suni teneffüs uygulaması 

yapan bir cihazın birçok yerde bulunabilmesi kalp krizi nedeniyle ölüm riskini oldukça 

azaltacaktır. 

4. Yöntem 

Proje prototipi hazırlanırken normal bir insana CPR uygulaması yapılırken ihtiyaç duyulan 

değerler 1/10 değerinde küçültülmüş ve prototip tamamen gerçek değerlere uygun şekilde 

tasarlanmıştır. Prototip üretiminde kullanılacak hesaplamalar aşağıdaki gibidir: 

                                                                     (Tablo 4.0.1) 

 Normal Oran Değeri 1:10 Ölçekli Prototip 

Bir İnsanın Ortalama Kütlesi (N) 600 N 6 N 

5 cm'lik Kalp Masajı Enerji İhtiyacı(J) 30 J                      0,03 J 

Dakikada 100 Kere Kalp Masaj Hareketi 50 W 0,6 W 

                       (Şekil 4.0.2)                                                               (Şekil 4.0.3)  

   4.1. Mekanik: 
4.1.1. Hareket mekanizması: Yapılan hesaplamalar sonucunda mekanizmayı hareket 

ettirebilmek amacıyla servo motor kullanımı uygun görülmüştür. Kişiye kalp masajı 

yapacak olan kısmın hareket edebilmesi için 4 cm yarıçapa sahip bir scotch yoke 

mekanizması kullanılmıştır. Scotch Yoke mekanizması tek yönlü tercih edilmiştir. 

Mekanizmanın ucunda yer alan ve kişiye kalp masajı uygulayacak olan kısım kişiye 

zarar vermemesi aynı zamanda da baskı uygulayabilmesi amacıyla kauçuk 

malzemeden üretilmiştir 

 

4.1.2. Hava Mekanizması: Kişiye suni solunum yapacak olan hava kordonudur. 

Portatipinde gerçek mekanizmaya en yakın sonucu almak için akvaryum hava motoru 

kullanılmıştır. Akvaryum hava pompasından bir hava borusu uzanmaktadır. Bu ince 

plastik borunun uç kısmında bulunan oksijen maskesi sayesinde kişiye hava iletimi 

sağlanmaktadır. 
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    (Şekil 4.1.2.1)                                 (Şekil 4.1.2.2)                                     (Şekil 4.1.2.3) 

            

   4.2. Elektronik: 
Projede kullanılan elektronik parçalar ve elektronik şema aşağıda verilmiştir. 

4.2.1. Kontrol Kartı: Projede mekanizmaları kontrol etmek için beyin olarak Arduino 

nano kullanılacaktır. Gerekli veri alış-verişi bu modül üzerinden yapılacaktır. Arduino 

için gerekli olan güç bataryadan sağlanacaktır. 

 

4.2.2. Batarya: CPR güç kaynağı olarak 3S 11.1 volt 3000 mAh batarya 

kullanılacaktır. 

 

4.2.3 Güç Modülü: 

Düşük voltaj ve akımla 

çalışan modüllere güç 

sağlamak amacıyla Li-Po 

bataryaya güç modülü 

bağlanacaktır. 

 

4.2.4. Hava Motoru: 

Hastaya suni teneffüs 

uygulaması için 

Venusaqua Ap-408A çift 

çıkışlı hava motoru 

kullanılacaktır. Hava 

pompası gerekli gücü 

bataryaya bağlı olan güç 

modülünden çekecektir.  

Hava pompası gerekli 

verilerin depolanması ve 

kullanılması için Arduino 

modülüne bağlı olacaktır. 

                                 (Şekil 4.2.0.1)                
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4.2.5. Motor ve Sürücü: Scotch yoke mekanizmasını hareket ettirmek amacıyla 

prototipte yeterli olduğu uygun görülerek MG995 12 kg Servo Motor kullanılacaktır.  

Projenin ileriki versiyonlarında motor değişiklik gösterebilir. Motor sürücüsü olarak 

L298 DC motor sürücü modülü kullanılacaktır.  

 

4.2.6. Elektrot Mekanizması: Kişinin kalbinin atıp atmadığını kontrol etmek 

amacıyla tens pedi elektrotu tercih edilmiştir. Elektrot gerekli verilerin depolanması ve 

kullanılması amacıyla Arduino modülüne bağlanacaktır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Piyasada kalp masajı uygulaması gerçekleştirebilen ürünler bulunmaktadır. Ancak 

piyasadaki benzer ürünler suni solunum uygulaması gerçekleştirememekle birlikte 

fazla yer kaplayan ve ağır ürünlerdir. Aynı zamanda piyasadaki ürünlerde tens pedi 

elektrotu bulunmadığı için kalbin atıp atmadığını kontrol edememektedirler. Kalbin 

atıp atmadığının bilinememesi piyasadaki ürünlerin yanlış zamanda kullanılmasına yol 

açabilmektedir. Bu dezavantajlarının yanı sıra oldukça pahalı olan bu ürünler fiyatı 

sebebiyle yaygın olarak kullanıma uygun değildir. Piyasadaki otomatik CPR 

cihazlarından birinin fiyatı vergiler dahil 156.979,07 TL’dir. Bu fiyat ülkemiz 

standartlarında çok yüksektir.  

Üretilen proje yerli ve milli, küçük malzemelerden üretileceğinden piyasadaki 

ürünlere kıyasla maliyet etkin olacaktır. Aynı zamanda suni teneffüs uygulaması 

gerçekleştirebiliyor olması projeyi rakiplerinden ayırmaktadır. Projenin katlanabilir ve 

kişi vücuduna göre ayarlanabilir olması taşınması hususunda kolaylık sağlayacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje piyasada kolay bulunabilen, uygun fiyatlı, ülkemizde üretilebilen ve az parçadan 

oluşmaktadır. Bu sebeple üretimi kolaydır. Piyasadaki benzer ürünler çok pahalıdır 

aynı zamanda ağır olmaları ve çok yer kaplamaları üretiminlerini zorlaştırdığından 

fiyatları da oldukça yüksektir.  

Projenin ticari bir ürüne dönüştürülmesi düşünülmektedir. Ülkemizdeki ürünlerden 

üretilmesi ve maliyetinin az olması sayesinde seri üretimle ülkemize ekonomik katkı 

sağlayacak bir üründür. Aynı zamanda kalp ve solunum durması olaylarının evrensel 

nitelik taşıması projeyi ihraç edilebilir kılmaktadır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

     (Tablo 7.0.1) 

Kullanılacak Eleman Adedi Fiyatı Ürün Linki 

MG995 12 kg Servo 

Motor 1 45 

https://urun.n11.com/arduino-urunleri-ve-setleri/mg995-12-

kg-servo-motor-P481872698 

Akvaryum Hava Motoru 1 60 

https://www.trendyol.com/venusaqua/ap-408a-cift-cikisli-

hava-motoru-5w-p-43859568 

https://urun.n11.com/arduino-urunleri-ve-setleri/mg995-12-kg-servo-motor-P481872698
https://urun.n11.com/arduino-urunleri-ve-setleri/mg995-12-kg-servo-motor-P481872698
https://www.trendyol.com/venusaqua/ap-408a-cift-cikisli-hava-motoru-5w-p-43859568
https://www.trendyol.com/venusaqua/ap-408a-cift-cikisli-hava-motoru-5w-p-43859568
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Arduino Nano 1 65 https://www.robotistan.com/arduino-nano 

Oksijen Maskesi 1 20 
https://www.hepsiburada.com/marmara-norm-oksijen-

maskesi-haznesiz-p-HBCV000006BZ1S 

Tens Pedi Elektrotu 4 50 
https://urun.n11.com/fizik-tedavi-aletleri/tens-pedi-

elektrodu-kablolu-5x5-P485752174 

Güç Modülü 1 45 https://www.direnc.net/5a-dc-dc-guc-modulu 

3s 3000 mAh Lipo Batarya 1 246,40 
https://www.f1depo.com/3S-111V-Lipo-Pil-Batarya-3000mAh-

25C,PR-533.html 

Motor Sürücü Modülü 1 25 https://www.direnc.net/l298-dc-step-motor-surucu 

 

(Tablo 7.0.2) 

 

 

 

 

 

 Görevler 

01.05-

14.05 

15.05-

31.05 

01.06-

14.06 

15.06-

30.06 

01.07-

14.07 

15.07-

30.07 

01.08-

14.08 

15.08-

31.08 

01.09-

14.09 

MEKANİ

K 

Literatür Taraması          

Ön Tasarım ve Boyutlandırma          

Kullanılacak Malzemelerin Belirlenmesi          

Kullanılacak Malzemelerin Temini          

Malzemelerin Montajlanması          

ELEKTR

ONİK 

Literatür Taraması          

Elektronik Parçaların Tedariği          

Elektronik Parçaların Entegrasyonu          

YAZILI

M 

Literatür Taraması          

Projenin Çalışması için Gereken 

Algoritmanın Geliştirilmesi          

Yazılım Son Kontrol           

ENTEGR

ASYON 

Kontrol Kartı Yazılım Entegrasyonu          

CPR Cihazı Entegrasyonu          

 

 

TEST 

 Prototip CPR Cihazı Son Kontrol          

Prototipin Test Edilmesi          

İyileştirmelerin Yapılması          

https://www.robotistan.com/arduino-nano
https://www.hepsiburada.com/marmara-norm-oksijen-maskesi-haznesiz-p-HBCV000006BZ1S
https://www.hepsiburada.com/marmara-norm-oksijen-maskesi-haznesiz-p-HBCV000006BZ1S
https://urun.n11.com/fizik-tedavi-aletleri/tens-pedi-elektrodu-kablolu-5x5-P485752174
https://urun.n11.com/fizik-tedavi-aletleri/tens-pedi-elektrodu-kablolu-5x5-P485752174
https://www.direnc.net/5a-dc-dc-guc-modulu
https://www.f1depo.com/3S-111V-Lipo-Pil-Batarya-3000mAh-25C,PR-533.html
https://www.f1depo.com/3S-111V-Lipo-Pil-Batarya-3000mAh-25C,PR-533.html
https://www.direnc.net/l298-dc-step-motor-surucu
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

(Tablo 8.0.1) 

KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTTIRAN FAKTÖRLER 

Düşük iyi kolesterol Stres, yoğun yaşam temposu 

Yüksek kötü kolesterol 

İleri yaş (kadınlarda 50, erkeklerde ise 40 yaş 

üstü) 

Hipertansiyon Diyabet 

Damar tıkanıklığı ve buna benzer hastalıklar Obezite 

Ritim bozukluğu gibi çeşitli kalp hastalıkları Aşırı alkol tüketimi, sigara, uyuşturucu 

Daha önceden geçirilmiş kalp krizi  

 

Projenin öncelikli kitlesi tabloda yer alan semptomlara sahip bireyler olmakla birlikte herkesin 

kalp krizi riski bulunduğundan bütün insanlar tarafından kullanılabilir. Bu öncelikli hedef 

kitlenin belirlenmesinin sebebi bu semptomlara sahip kişilerin kalp krizi geçirme riskinin daha 

yüksek olmasıdır. Proje otobüs, havaalanı, alışveriş merkezi gibi insanların yoğun olarak 

bulunduğu yerlerde kullanılabilir. Kullanımı için bu alanlarda bulunan bireylerin kalp masajı 

ve suni teneffüs ayrıca projenin kullanımı üzerine küçük eğitimler almaları gerekmektedir. 

 

9. Riskler 

     (Tablo 9.0.1) 

 ETKİ 

O

L

A

S 

I 

L 

I 

K 

OLASILIK 

İHTİMAL 

HAFİF  

(1) 

ORTA 

 (2) 

CİDDİ 

 (3) 

KÜÇÜK  

(1) 

Salgın nedeniyle 

takım çalışmasının 

zor olması 

Yazılım hatası 
Toplam maliyetin 

artması 

ORTA  

(2) 

Üretilen projenin 

talep görmemesi 

Proje üretiminde 

kullanılacak olan 

ürünlerin eksik temin 

edilmesi 

Proje üretildikten sonra 

kullanılan 

mekanizmalardan 

birinin sorun yaratması 

YÜKSEK  

(3) 

Üretimde hata 

yapılması 

Projenin küçük çocuklar 

tarafından kullanılmaya 

çalışılması  

Basıncın yanlış 

ayarlanması sonucu 

mekanizmanın işlevini 

yerine getirememesi 
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(Tablo 9.0.2) 

Riskler B Planı 

Bütçe nedeniyle malzeme temininde sıkıntı 

çıkması. 
Daha ucuz maliyetli ürünlere yönelinmesi. 

Üretilen projenin talep görmemesi. 

Çeşitli kurum ve kuruluşlara tanıtım ve 

reklamının yapılması, sağlık sektöründe 

faaliyet gösteren firmalarla iş birlikleri 

yapılması. 

Sağlık alanında bir proje olması sebebiyle 

insan hayatının söz konusu olması ve 

projenin herhangi bir durumdan ötürü 

yanlış çalışması 

Proje piyasaya sürülene kadar yeterli 

testten geçirilmesi  

CPR cihazın yanlış kullanılması. 
Cihazın çalışmadan önce sesli şekilde nasıl 

kullanılacağını açıklaması. 
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