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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Hastalar taşınabilir sedyeden, farklı sedyeye veya sabit yataklarına taşınmaları sırasında 

sarsıntıdan veya yanlış taşımadan dolayı zarar görebilir. Yine aynı şekilde taşıma 

işlemini yapan sağlık personelinde de fiziksel hasarlar meydana gelebilir.  

 

Resim 1. Elle ile Hastanın Taşınması 

Sedyelerde bulunacak motora bağlı tekerler ile hastaların bir sedyeden diğer sedyeye 

kayarak taşınmaları sağlanacaktır. Bu sayede hasta ve sağlık personeli fiziksel 

sakatlıklardan korunabilir. Resim 2’de projenin tinkercad web sitesi ile çizilmiş 3 

boyutlu hali gösterilmektedir. Sedyeler üzerine eklenecek taşma platformu (kırmızı renk 

ile gösterilen) ile hastanın yattığı şilte (sarı renk ile gösterilen) taşınabilecektir. 

Platformlar üzerinde bulunan ileri, geri ve durdur düğmeleri ile motorların hareketi 

kontrol edilecektir..  

 

Resim 2. Projenin 3 Boyutlu Çizilmiş Hali 
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2. Problem/Sorun: 

Hastaların bir sedyeden sabit yatağa veya sabit yataktan sedyeye taşınmasında birden 

fazla sağlık personelinin olması gerekmektedir. Her zaman bu kadar sayıda sağlık 

personeli olmayabilir. Yine aynı şekilde hastaların aşırı kilolu olması durumunda taşıma 

sırasında sağlık personelleri kendilerini zorlamalarından dolayı sakatlanabilir. Hastanın 

durumuna bağlı olarak bazen hastaların sarsılmadan taşınması gerekebilir.   

 

 

Resim 3. Hastanın Elle Taşınması 

Var olan çözümlerde hastanın taşınması sırasında insan gücü kullanılmaktadır. Hasta, 

personel tarafından Resim 3’te gösterildiği gibi bir sedyeden diğer sedyeye taşınır. 

Hastanın kilolu olması ve personelin yanlış taşıma hareketi yüzünden hem hasta hem de 

personel zarar görebilir.  

 

Aşağıda Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin hasta taşıma 

talimatları yer almaktadır [1]. Talimatlarda da görüldüğü gibi hasta taşıma işlemi için 

hem personelin bu konuda eğitim almasına hem de bir de fazla sayıda personele ihtiyaç 

vardır. Acil durumlarda veya personel yetersizliklerinde yapılacak taşıma işleminde 

hem hasta hem de personel zarar görebilir.  

 

• Çarşaf Kullanarak Hastanın Yataktan Sedyeye / Sedyeden Yatağa Alınması; 

1. Hasta yatağında yan döndürülür. 

2. Çarşaf hastanın sırtı tarafına yatağın üzerine serilir. 

3. Hasta çarşaf üzerine döndürülür ve çarşaf içine alınır. 

4. Sedye yatağa paralel olarak yerleştirilir. 

5. Hasta sedyeye yavaş hareketlerle çarşaf ile aktarılır. 

 

• Üç Kişiyle Hastanın Sedyeden Yatağa / Yataktan Sedyeye Alınması; 

1. Sedye karyolanın arka ucuna paralel ve uzunlamasına koyulur. 

2. Üç kişi sedyenin aynı tarafından yan yana; hastanın kolları göğsünde 

çaprazlaştırılır. 
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3. Bir kişi hastanın baş tarafına geçerek boynu ve omuzları alttan kavrar. 

4. Üçüncü kişi hastanın diz altı ve ayak bileklerinden kavrar. 

5. Aynı anda hareketle hep birlikte hasta kaldırılır. 

6. Birer adım geri atılır ve yatağa yatırılır. 

 

Var olan diğer sistemlerde ise taşıma işlemi yine mekanik olarak yapılıyor. Fakat bu 

sistemlerde tüm sedyelerde bu sistemin var olması gerekiyor. Yani taşıma sistemi 

sedyelerde mevcut ve sedyeler bu şekilde satılmaktadır. Bu da doğal olarak sedyelerin 

ve yatakların maliyetlerini arttırmaktadır. 

 

Projemizde ise; sedyelerde bulunacak dönen bant sistemi taşıma yapılacak iki sedyede 

de bulunacaktır. Sedyeler yan yana getirildiğinde bant sistemini döndürecek motorlar 

çalışacak ve fabrikalardaki taşıma sistemlerinde olduğu gibi hastanın yattığı şilte bir 

sedyeden diğerine taşınacaktır Ayrıca bu sistem sedyelere sabit olmayacağından dolayı 

hastanelerde bulunan mevcut sedyelere eklenebilecektir. Bu da eski sedyelerin 

atılmadan yeni sisteme çevrilmesi sağlayacak, dolayısıyla tasarruf sağlanacaktır.  

 

3. Çözüm  

Projede hastaların taşınması için elektromekanik bir sistem kullanılacaktır. Deneyap 

kartı ile kontrol edilecek motorlar, yatak üzerindeki tekerleri döndürecek ve hastanın 

yattığı şilte bir sedyeden diğer sedyeye veya güç gerekmeden taşınacaktır.  

 

Ayrıca tasarlanan sistem sedye ve yatağa sabit olmayacağından dolayı mevcut sedye ve 

yataklara eklenebilecektir. Bu da tasarruf sağlayacaktır.  

 

4. Yöntem 

Projedeki sabit yatak ve sedye için birer tane motor kullanılacaktır. Bu motor sedye ve 

yatakta 3 sıra halinde bulunan tekerleri döndürecektir. Motoru hareket ettirmek için 

düğmeler bulunacaktır. Sağa, sola ve durdur düğmeleri ile motorun dönüş yönleri 

belirlenecektir.  

 

Resim 5. Sedye Üzere Koyulan Taşıma Platformu İle Taşıma Sistemi 



5 

 

Proje maketini yapmak için 3D yazıcı kullanılacaktır. Motorları düğmelerle kontrol 

etmek için Deneyap Kart kullanılacaktır. Resim 6’da gözüktüğü gibi Deneyap Kartı 

blok tabanlı olarak programlayacağız. 

 

 

Resim 6. Deneyap Blok Ekranı 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Benzer hasta taşıma sistemleri bulunmaktadır. Fakat benzer sistemler sedye veya yatak 

üzerine sabittir. Bizim tasarladığımız sistem herhangi bir sedye ve yatak üzerine 

konulabilir. Bu yüzden hastanelerde bulunan sedye ve yatakların değiştirilmesine gerek 

kalmayacaktır. 

 

Ayrıca projenin yapımında Deneyap Kart kullanılacaktır. Bu da yerli ve milli üretimi 

güçlendirecektir.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje öncelikle maket olarak hazırlanacaktır. Projenin 3 boyutlu çizimlerini sağlık 

ocağındaki aile doktorumuza gösterdiğimizde, doktorumuz projenin faydalı olduğunu 

ve ihtiyaç olduğunu belirtti. Maket haline getirilecek tasarımın gerçek bir ürün haline 

getirilebileceğini tahmin ediyoruz. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tahmini Maliyet 

Ürün Adı Adet Adet Fiyatı (TL) Tutar (TL) 

Deneyap Kartı 2 140 280 

Motor 4 80 320 

Motor Sürücü 2 10 20 

Tekerlek 12 15 180 

Diğer (Maket Yapımı) 1 200 200 

TOPLAM 1000 

Proje Zaman Çizelgesi 

Proje Zaman Çizelgesi Şub Mart Nis May  Haz  Tem  Ağu  Eyl  

Sağlık Çalışanlarından 

Bilgi Alma  
X X       

Tinkercad ile 3D Tasarım   X X     

Deneyap Kart ile Motor 

Çalıştırma 
   X X    

Proje Maketi Hazırlama     X X   

Proje Sunum Çalışması      X X X 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projenin hedef kitlesi taşınması sırasında riski bulunan hastalar, yatakta yatmak zorunda 

kalan ve hastane içerisinde taşınması gereken hastalar ve hastaların taşınmasını sağlayan 

sağlık personelleridir.  

 

Sağlık alanında hasta konforunu attıracak bu proje ile sağlık çalışanlarının da olası 

fiziksel sakatlanmaları engellenecektir. 

 

9. Riskler 

Proje için en büyük risklerden bir tanesi gerçek dünyada motorların gücünün hastayı 

taşımaya yetmemesidir. Bunun da proje maket halinden çıkıp gerçek bir ürüne 

dönüştürüldüğünde çözülebileceğini düşünüyoruz.  

 

Ayrıca taşıma sırasında oluşabilecek titreşim hastanın konforunu bozabilir. Bu da maket 

hazırlandıktan sonra çözülebilecek risklerden birisidir. 
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Proje maketinin hazırlanması için 3 boyutlu yazıcıdan baskı alınması gerekiyor. Bunu 

da okulumuzdaki 3d yazıcıyı ve bilişim teknolojileri rehber öğretmeninin yardımları ile 

alacağız.  

 

  ETKİ 

  Az Orta Çok 

O
L

A
S

IL
IK

 

Küçük 
Modelin Hatalı 

Çalışması 

Ekip Üyelerinin 

Deneyim Eksiklikleri 

Motorların 

Hareketini Kontrol 

Edememe 

Orta 
Model Tasarım 

Hatası 

3 Boyutlu Yazıcıdan 

Hatalı Baskı 

Hareket Sırasında 

Titreşim Oluşması 

Yüksek 
Maketin Hatalı 

Yapılması 

Maket Parçalarının 

Birleştirilmesinde 

Hata 

Motorların Taşıma 

İçin Güçsüz Olması 

 

 

10. Kaynaklar  

[1]https://hastaneler.erciyes.edu.tr/Files/directive/4d6777e4-fc02-4077-ab81-

c3691ec3458a.pdf 

 

[2] https://docs.deneyapkart.org 

 

[3] Bilişim Teknolojileri Alanı – Bilgisayar Destekli Tasarım Uygulamaları- 

http://kitap.eba.gov.tr/panel/dosyalar/upload/1338/0/U_0_26_07_2020_15_43_52_11.

pdf 

 

[4] https://sagligim.gov.tr/tasima-teknikleri/hasta-yarali-tasinmasinda-genel-kurallar-

nelerdir.html 

 

 


