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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Akıllı sedye teknolojik sisteminin en temel özelliği insanların güvenli kaliteli yeterli sağlık 

hizmetlerini amaçlayan bir robot gibi çalışmasıdır. Akıllı sedye Ardunio UNO kullanılarak yazılım 

sisteminin mekanizması hastayı gitmesi gereken yere güvenli bir şekilde ulaştırmayı hedefleyen 

komutlar konularak sistematik bir teknoloji kullanılacaktır. Hastanede renkli şeritlerin göz önünde 

bulundurularak en az 3 ultrasonik renk sensörü sayesinde sedye bu renk şeritlerini takip edecektir. 

Her renk farklı bir yere gitmeyi amaçladığı için hastayı hızlı ve güvenli bir şekilde götürebilecek, 

aynı zamanda gerektiği zaman durabilecek ve hareket edebilecek komutlarda bulundurulacaktır. 

Projenin amacı hastanedeki teknolojik sedyelerin olması ve riskin ortadan kaldırılarak hastanın 

üzerindeki aletlerin daha kompleks bir sedyede toplanması ve bu sayede hasta daha güvenli 

sistematik bir sedyeyle götürülmesi amaçlanmaktadır. Teknolojik sedyelerin olması günümüz 

pandemi sürecinde büyük bir katkı sunacağın ön görmekteyiz. 

 

 

2. Problem/Sorun: 

Hastanedeki teknolojik sedyelerin olmaması ve bu durumda risklerin artmasıdır. Hastaların 

Sedyeyle götürüldüğü zaman Oksijen tüpü ,tıbbi cihazlar hastayla birlikte götürüldüğü 

zaman karmaşık ve hastanın hayati tehlikesini arttırmakta ve gidilmesi gereken yönün 

hızını yavaşlatmaktadır. Özellikle hastanın yoğun bakım, EKG, Röntgen, Tomografi gibi 

hasta acil ve hızlı gitmesi gereken yönlerde personellerin hastayla daha etkileşimi açısından 

önemli ve o yüzden sistematik ve teknolojik sedyelere ihtiyaç duyulmakta ve piyasada olan 

sedyelerin yetersiz kalması projenin hem hastanın güvenliği açısından hem de piyasadaki 

sedyelerin yetersiz ve teknolojide eksik olmaları projemize olan güvenimiz artmaktadır. 

Sedyelerin yazılımsal yönü olmadığı için sadece mekanik olarak tasarlandığı için bu da 

hastanın götürülen yere daha güvenli gitmesine engel teşkil ettiğini vurgulamaktayız. 
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3. Çözüm  

Sağlık teknolojisinin gelişiminin katkısında bulunacak akıllı sedye, tıbbi bilgilerin teknojiye 

aktarılabilmesi için bu konuda pusulanın sağlık inovasyonuna yön vermesi önemlidir. Birincisi 

hastaların üzerinde tıbbi cihazların hastanın üzerinde veya yanında götürüldüğü hastanın 

emniyetini sağlamak için sedyenin alt kısmında dolap çekmeceleri gibi tıbbi cihazların yerleri 

belli olacaktır. Bu sayede hastanın daha konforlu ve hayati riskinin önüne geçmesi 

hedeflenmektedir. İkincisi ve en önemli hastanın sedyeyle götürüldüğü zaman daha hızlı ve 

hastanede Akıllı sedyenin akredite ettiği renk şeritleri bulundurularak akıllı sedye bu renkleri 

takip edecek ve EKG ,Tomografi röntgen, yoğun bakım gibi gitmesi gereken yere göre 

komutlandırılarak her renk bir yeri temsil edecektir. Bu sayede hem hastanın konforu daha 

doğrusu hayati riski hem de ulaşması gereken yere daha hızlı gitmeyi hedeflemektedir. Sedye 

önceden birkaç kişiyle ulaşması gereken yere götürülmesi gerekirken yapacağımız sistem 

sayesinde kişi sayısı en aza indirmeyi hedeflemektedir.  
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Eklenilecek olan dolap sayesinde hastaların üzerindeki alet ve cihazların yerinin olması ve bu 

sayede hastanın yükünü hafifletecek ve hayati tehlikesini indirgeyecektir. 

Akıllı sedyenin bulduğu birkaç çözüm yolu daha bulunmakta ve projenin gelişimi üzerinde 

çalışmalar yapıldığı projenin önünün açık olacaktır. Projenin geliştirilmesine dair çözümler 

bulunmaktadır özellikle projenin akıllı telefon ile bir uygulama sayesinde hastanın durumunu 

takip edecek şekilde yeni çözümlerde eklenecektir. Öncelik olarak sedyenin 1.aşaması olan 

prototipi oluşturulduktan sonra bir sonraki hedefi sedyelerin takip edileceği uygulama 

geliştirilecektir. Özellikle projenin yazılım aşaması pandemi süresinde hemen hemen bitmek 

üzere bu süreçte uzaktan yürüterek  aynı zamanda Covid-19 sosyal mesafelerine  uyarak 

işlemlerimizi gerçekleştirdik. Prototip ürün dekota malzemesi kullanılarak yaklaşık 30-50 cm 

civarında yapılması planlanmaktadır. Tasarımı ergonomik ve küçük bir prototip yapılacaktır.  

 

 

4. Yöntem 

Sedyenin otonom giderken engel çıktığı zaman durabilmesi için sensör 

eklenilecektir.Renkleri algılayabilmesi içi ultrasonik (HC-SR04) kullanılarak iletişim 

kullanarak karşısındaki nesneye olan mesafeyi hesaplayan bir sensördür. Renk sensörleri 

kullanılarak hastanede 3 farklı rengi algılayabilecek bu sayede renk şerit çizgilerini takip 

ederek sistematik bir mekanizma yapılacaktır. DC motor kullanılarak elektrik enerjisini 

mekanik enerjiye dönüştürecektir. Ardunio UNO kullanılarak yazılım kısmı ve donanımı 

açısından Akıllı sedyenin beyin sistemi gibi çalışarak verilen komutları sedyeye aktaracak 

ve sedye ona göre hareket edecektir. Yazılım bir kısmı neredeyse hazır ve deneme 

süresinde iyi ilerlemektedir. Prototipi en kısa sürede oluşturulacaktır. 
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Sedyenin Alt tabanı 

 

Yöntem olarak çizimde görüldüğü gibi Ardunio UNO  yazılımı yüklenecektir. Hareket sensörü ile 

sedyenin hareket halindeyken yakınındaki hareketleri algılamak ve ona göre algılamasını 

hedeflemektedir. HC-R04 mesafe sensörü kullanılarak kullanarak karşısındaki nesneye olan 

mesafesini hesaplayan bir input kaynağıdır. Bu sayede mesafesini sistemli bir şekilde bilecektir. 

LCD ekranın üzerinde hastanın bilgileri olacak aynı zamanda nereye götüreceğine dair renk 

sensörüyle birlikte çalışıp o şekilde ekrana verilecektir. 1 DC motorunu kontrol edebilmek için 

kullanılan motor Sürücü L298N gelmektedir. Sedyenin  motor sürücüsü olarak çalışacak olup DC 

motor ile birlikte bir mekanizması olacaktır. Ses sensörü sayesinde sedyenin hareketlerini 

algılayarak ve bir tehlikenin olup olmadığa dair sinyal verecektir. Lipopil ile desteklenerek tekrar 

şarj edilebilecektir. Eklenilecek olan dolapta hastanın üzerindeki alet ve cihazlar yerleştirilecektir. 

İnsanlık Yararına yapacağımız bu  proje, sağlık alanındaki olan problemlerin ve  insan hayatının 

önemini bir kez daha vurgulayarak  projenin hem milli bir teknoloji olup hem de sağlık sektörüne 

ses getireceğine inanmaktayız. 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Sağlık inovasyonu, insanların sağlığını geliştirmek amacıyla sağlık politikalarında, sağlık sisteminde, 

sağlık ürün ve hizmetlerinde, sağlık teknolojilerinde ve hizmet sunum yöntemlerindeki yenilikler ve 

iyileştirmeler olarak tanımlanmaktadır. Hastanelerdeki sedyelerden  kompleks yapıya sahip olmasının en 

temel özelliği hastaların sedye üzerinde sarsılmasını önlemek, sedyenin hem ergonomik  hem de teknoloji 

yetersizliği ve hastanın üzerindeki aletlerin kalabalığından kaynaklı olduğu için projenin ana hatları bu 

şekilde ortaya çıktı. Projenin ana hatları belirlendikten sonra çözüm odaklı ve projenin yenilikleri ve 

tasarımı insan sağılığı ve personeller için büyük bir önem arz etmektedir. Özellikle sedyelerdeki teknoloji 

yetersizliğinden kaynaklı ve hastayı götüren personel tarafından götürülen yere kadar büyük problemler 

yaşanmaktadır. Yazılım programıyla desteklenen SANİSED projesi dışında başka bir proje yoktur .Bu 

projede inovasyon ve sağlık inovasyonu üzerine kavramsal bir çerçeve çizilmesi Akıllı Sedye projesi 

hastanelerde hastayı güvenli hızlı ve zamanında yetiştirebilen aynı zamanda insan gücünü azaltarak 

hastanın sağlığını en az tetikleyecek şekilde hastayı gitmesi gereken yere götürmeyi hedeflemektedir. 

Ardunio UNO yazılımı ultrasonik sensör, HC-SR04 gibi komutlarda eklenilerek sağlıkta inovasyon ve 

sedyelerin teknolojiye katılımını sağlayarak hastada oluşabilen  riskin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. 

Ayrıca sedyelerin üzerinde tıbbi cihazlar hastaya rahatsızlık verdiğinden dolayı daha otonom bir sistem 
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eklenileceği için Akıllı Sedye inovasyon ve milli teknoloji hamlesi olacak ve tıbbi bilimin sağlıktaki 

teknolojiye entegre edilmesi projenin inovatif yönünü ortaya çıkarmaktadır. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Akıllı sedye öncelikle bu yazılımın yapılabilmesi için sahip olduğu ekip sayesinde sistemli ve seri 

bir şekilde zamanlaması hesaplanması projenin hemen hemen protopinin hazır hale geldiğini 

belirtmek isteriz. Projenin yapılabilmesi için gerekli olan malzemeler ve iyi bir ekibe sahip olması 

gerekmektedir. Burda Ardunio ,3dsMAX , Renk sensörleri komut sensölerini gibi malzemeleri 

daha doğrusu yazılım konusunda donanım gerekmektedir. Özellikle prototip oluşturulduğu zaman 

pazarlama konusunda öncelikle Türkiye ve dünyaya ulaşa bilirliği ve teknolojik sedyelerin 

sağlıktaki önemi, uygulanabilirliği de olduğu için insan sağlığına ve sağlık ekonomisine ses 

getirmeyi hedeflemektedir. Risk olarak hemen hemen piyasadaki sedyelerin çoğunun değişmesi 

gerekir bu yüzden de yavaş yavaş Akıllı Sedye sağlık teknolojisine girmeyi hedeflemektedir. 

Sedyenin sahada kullanımı ve satışı için patent önem arz etmektedir. Sedyenin Ar-Ge çalışmaları 

tamamlandığında müşterilerin sipariş vermesi halinde seri üretim yapabileceğimiz ticari yerli bir prototip 

olacaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

İş paketleri 

 

Durum 

 

 
 

2021 

6 7 8 

I. Tasarım Tamamlandı 3    

II. İmalat Devam Ediyor 2    

III. Yazılı Sistemin Programlanması Devam Ediyor 3    

V.Prototip Devam Ediyor 2    

 

Projenin tahmini bütçesi 1500 ile 2000 Tl arasında olabilir. En az maliyetle projenin uygulanabilirliği 

ve prototipinin daha küçük olmasından dolayı daha az bütçe ile yapılabilir. Ancak daha dayanıklı ve 

sistemin doğru ilerleyebilmesi için sağlam ve kompleks bir yapıya ihtiyaç duyacaktır. Temmuz ve 

ağustos dönemlerinde tasarım ve üretim aşamaları yapılacağı için bu dönemde hem ürünün prototip 

hemde deneme süreçleri hızla başlanılacaktır. Piyasada benzer projeler bulunmadığı için bu hem 

sağlıktaki teknolojinin sesi olacak hem de maliyeti en aza indirgeyerek kısa sürede 2 ay gibi bir sürede 

prototip hazır olacağı için projeye olan güvenimiz ve ekibe olan inancımız bizi hedeflediğimiz 

aşamalarda hızla götürecektir. Proje zaman takvimi Temmuz ve Ağustos ayını kapsayacak şekilde 

toplam 2 ay içerisinde projenin alt yapısını oluşturduğumuza inanarak 60 gün gibi kısa süre içerisinde 

hazır olacaktır. 
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Prototip Üretim: 1 adet 

Malzeme Adı Ölçü Miktar Br. Fiyatı Toplam 

DC Motor Adet 2 135,00 270,00 

Ardunio UNO Adet 2 51,00 102,00 

HC-SR04 Adet 2 20,00 40,00 

Renk Tanıma 

Sensörü 

Adet 4 55,00 220,00 

Buzzer Adet 2 10.00 20,00 

  L298N Adet 2 20,00 40,00 

  Lipopil Adet 2 108,00 216,00 

Ses sensörü Adet 2 10,00 20,00 

LCD Ekran Adet 1 75,00 75,00 

Dolap Malzemeleri Adet 8 30,00 180,00 

Hareket Sensörü Adet 1 50,00 50,00 

Sedye için Maket 
malzemeleri 

  150,00 150,00 

Hoparlör Adet 2 20,00 40,00 

Hoparlör amfi 

modülü 

Adet 1 50,00 50,00 

 

TOPLAM 1473,00 TL 

 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projenin hedef kitlesi Sağlık merkezleri , Devlet hastaneleri, Özel hastaneler, gibi bir çok sağlık 

kuruluşlarına yurt içi ve yurt dışında piyasadaki yerini alacaktır. Öncelikle bir hastane üzerinden 

başlayarak birinci aşaması tamamlanır. Bu sayede zincirleme şeklinde devamı gelerek yurt dışına 

kadar ihracatı yapılarak sağlık ekonomisine yön verecektir. Problemi yaşayan özellikle hastalar 

için hastanın güvenliği açısından ve hızlı gitmesi gereken yere ulaşabilmesi için hastanın 

üzerindeki yükü hafifletmek gerekmektedir. Bu sayede Akıllı sedyenin hastaların yaşadığı soruna 

çözüm olacaktır. Sağlık inovasyonu için önce hastanın güvenliği ve sağlığını hedeflemek 

gerektiğini savunarak bu yola çıkmış bulunmaktayız ve projenin kendine olan güveni bizleri de 

heyecanlandırmaktadır.  

9. Riskler 

Projeyi olumsuz etkileyen en önemli yapılarından bir tanesi Covid-19 pandemi süresinde 

yeterli bir zamanda projenin yetiştirilebilmesi için zaman kısıtlı ancak verimli bir çalışma 

sistemiyle bu sorunu aşacağımıza inanıyoruz. Projenin hayata geçirildikten sonra hastane 

personellerine Akıllı sedye ile ilgili personellerin bu konuda yetersiz olabilmeleri ancak 
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bizler sedye projesini hayata geçirdikten sonra bu konuda personellere eğitimler 

düzenlenmesinden yanayız ve bu konuda çalışmalar sürdürülmektedir.  

Akıllı sedyenin tüm hastanelere entegre edilebilmesi için bir yoğunluk oluşacağını 

belirtmek gerekir bunun içinde hastanelerin kendi içerisindeki konumunun akıllı sedyeye 

konumlandırarak ona göre renk sensörleri devreye girecektir bu şekilde bu riski de ortadan 

kalkacaktır. Akıllı sedyenin tüm hastanelerde düzgün çalışabilmesi için her hastanenin 

kendi göre bir şeması olduğundan dolayı bu şemayı sedyeye entegresi ile bu sorun ortadan 

kalkacaktır. Mesafenin uygun olarak yapılması gerekir aksi taktirde dönüşte çarpma 

olasılığı olacaktır 

       

 

Çevresel Riskler: Çevresel koşullara bağlı olarak, akıllı sedyenin yazılımı ve hem personel 

eğitim eksikliği hem de hastanenin tasarımına göre problem yaşanabilir. Bu durum için 

tasarımsal önlemler ve eğitim konusunda bilgiler verecektir. 

         Sistemsel Riskler: Sedyenin yazılımsal çevrimiçi izleme sistemleri için, sedyenin üzerinde 

prototip. Bu riske karşı önlem olarak, kontrol panelli ile kablolu iletişim sağlanacaktır. 

Tahmin Edilemeyen Riskler: Enkaz altında pek çok hesap edilemeyen durumla karşılaşılabilir. 

Bunlardan başlıcası robotun veya iletişim kablosunun üzerine moloz düşmesidir. Önlem olarak 

robot kaçış manevraları yapabilecek şekilde tasarlanmış ve kablolar muhafaza altına alınmıştır. 

 

 
Adı Soyadı 

 
Projedeki Görevi 

 
Okul 

Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

 
Müzeyyen BUDAK 

Proje Yürütücü 

Sorumlusu 

Yazılım Geliştiricisi 

ve Tasarım 

SANKO Üniversite  

MOLEKÜLER TIP 
 
Yazılım Deneyimi 

Yaşar POLAT 
 

Yazılım ve Tasarım 

Geliştirme 
Biyomedikal 

Mühendisi 
 
Saha Deneyimi 
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10. Kaynaklar  

https://www.robotistan.com/  

 

https://www.direnc.net/?gclid=Cj0KCQjwiYL3BRDVARIsAF9E4GdDHqdixmiJed7MYyWJTII58ctxGiM

qNOqp3PGUry4Dwmjr6JMKO1MaAi_bEALw_wcB  

 

https://www.youtube.com/channel/UCyPAGqUPCDT0fq7fbmqo0UA  

 

Robotics, Vision and Control Fundamental Algorithms In MATLAB® Second, Completely Revised, 

Extended And Updated Edition  

 
https://www.hostinger.com/tutorials/recommends/coursera/?_ga=2.146058419.686913268.1591828609-

1094593580.1591828609  

 

https://www.hostinger.web.tr/rehberler/en-iyi-20-ucretsiz-yazilim-ogrenme-sitesi/#8-Ude  

 

https://www.freecodecamp.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.robotistan.com/
https://www.direnc.net/?gclid=Cj0KCQjwiYL3BRDVARIsAF9E4GdDHqdixmiJed7MYyWJTII58ctxGiMqNOqp3PGUry4Dwmjr6JMKO1MaAi_bEALw_wcB
https://www.direnc.net/?gclid=Cj0KCQjwiYL3BRDVARIsAF9E4GdDHqdixmiJed7MYyWJTII58ctxGiMqNOqp3PGUry4Dwmjr6JMKO1MaAi_bEALw_wcB
https://www.youtube.com/channel/UCyPAGqUPCDT0fq7fbmqo0UA
https://www.hostinger.com/tutorials/recommends/coursera/?_ga=2.146058419.686913268.1591828609-1094593580.1591828609
https://www.hostinger.com/tutorials/recommends/coursera/?_ga=2.146058419.686913268.1591828609-1094593580.1591828609
https://www.hostinger.web.tr/rehberler/en-iyi-20-ucretsiz-yazilim-ogrenme-sitesi/#8-Ude
https://www.freecodecamp.org/

