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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bilinen insanlık tarihi süresince kazalar, savaşlar ve afetler sonucu yaralanan ve acil sağlık 

sorunlarıyla karşılaşan hasta ve yaralılar için çeşitli tıbbi girişimler yapılmıştır (Maden ve 

Sevim, 2018). Hasta ya da yaralı halde bulunan kişilerin olay yerinden hastaneye taşınırken ya 

da hastane ortamında gerekli tıbbi müdahalelerde bulunurken sedyeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sedyeler, ameliyathanelerde, acil serviste, yoğun bakım ünitelerinde ve yatan hasta servisinde 

hastalara müdahale esnasında kullanıldığı gibi güzellik merkezleri, bebek bakım odalarında da 

kullanımları mevcuttur. Sağlık kuruluşlarındaki sedyelerin, hastanın biyolojik yapısına uygun, 

ileri yaşam desteği uygulamalarının rahatlıkla yapılabildiği, hijyen açısından kabul edilebilir 

temizliğe sahip olması gibi özellikleri taşıması gerekmektedir (Maden ve Sevim, 2018). Sedye 

örtülerinin her hasta sonrası değiştirilmesi ve bu işlem esnasında eldiven kullanılması, 

değiştirme işlemi sonrası ise eldivenlerin değiştirilmesi gerekmektedir. Mevcut durumda 

sedye örtüleri sağlık çalışanları ya da iş yeri çalışanları tarafından manuel olarak 

değiştirilmekte bu da iş yükü ve zaman bakımından problem oluşturmaktadır. Projemizde 

sağlık kuruluşları, güzellik merkezleri vb. sedye kullanımının olduğu yerlerde sedye 

örtüsünün sensör yardımıyla otomatik olarak el değmeden değiştirilmesi hedeflenmektedir. 

Projemizin amaçları şu şekilde sıralanabilir; 

1. Hastanelerde yoğun olarak görülen hastane enfeksiyonlarının azaltılmasını sağlamak. 

Dolayısıyla hastane enfeksiyonuna yakalanan hastaların hastane bakım ve ilaç masraflarının 

ülke ekonomisine kalmasını sağlamak 

2. Hijyenik bir muayene ortamı sağlayarak sağlık hizmetinin kalitesinin ve veriminin 

artırılmasını sağlamak 

3. Sağlık çalışanları ve iş yeri personellerinin iş yükünü azaltmak ve insan gücüyle yapılan 

işin otomatik olarak yapılmasını sağlayarak zamandan tasarruf etmek 

4. Değiştirilen kirli sedye örtüsünü boş bir makarada sarıp geri dönüşme göndererek ülke 

ekonomisine katkı sağlamak 
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5. Kirli sedye örtülerini boş makarada sararak etraftaki dağınık görünümüne son vermek 

Projemizin tasarım yazılımında Arduino Uno, redüktörlü DC motor, HC-SR04 mesafe 

sensörü, Dc motor sürücü/kontrol kart L298N, LED, 330 OHM direnç ve sedye ucuna sedye 

örtüsünü kaydırmaya yarayan mekanizma kullanılacaktır. Tasarladığımız mekanizma portatif 

ve her sedyeye uyumlu olacak şekildedir. 

 

2. Problem/Sorun:  

Sağlık hizmeti, insanlarda hastalık, rahatsızlık, yaralanma ve diğer fiziksel ve zihinsel 

bozuklukların önlenmesi, teşhisi, tedavisi yoluyla sağlığın korunması veya iyileştirilmesidir. 

Sağlık hizmeti, sağlık profesyonelleri ve ilgili sağlık kuruluşları tarafından verilmektedir 

(Wikipedia, 2021). Sağlık hizmeti verilen sağlık kuruluşlarının hijyenik olması çok büyük 

önem taşımaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün dört bölgeyi temsil eden (Avrupa, Doğu 

Akdeniz, Batı Pasifik ve Güney Doğu Asya) 14 ülkede 55 hastanede yaptığı çalışmada yatan 

hastaların %9’unda hastane enfeksiyonu görüldüğü açıklanmıştır (Ertek, 2008). Hastane 

enfeksiyonları, uygulanan enfeksiyon kontrol önlemlerine rağmen, mortalite ve morbiditenin 

yüksek olması ve ekonomik kayıplar nedeni ile tüm dünyada önemli bir sağlık sorunudur 

(Nerjaku, Kılıç, Küçükkaraaslan, Baysallar, Doğancı, 2004). Dünya verileri hastane 

enfeksiyonları sıklığının %3 - % 17 arasında olduğunu göstermektedir.  Yoğun bakım 

birimleri, yanık üniteleri gibi birimlerde bu oranlar daha yüksek olup  %20-40  gibi oranlarda 

görülmektedir (Öztürk, 2009). Özellikle yoğun bakım üniteleri, kritik hastaların takibinin 

yapıldığı, hastaların birçok girişimsel işleme maruz kaldığı, hastane kaynaklı enfeksiyonların 

sık görüldüğü ve mortalitenin en yüksek olduğu bölümlerdir (Uzar, 2020). 

Hastane enfeksiyonları hastanelerde hastalar, tıbbi personel, sağlık çalışanları,  refakatçi ve 

ziyaretçiler için büyük risk oluşturur.  Dünya verileri hastane enfeksiyonları sıklığının %3 - % 

17 arasında olduğunu göstermektedir.  Yoğun bakım birimleri, yanık üniteleri gibi birimlerde 

bu oranlar daha yüksek olup  %20-40  gibi oranlarda görülmektedir.  

1998 yılında yapılan bir araştırmada Hızır Acil Servis araçlarındaki hasta sedyelerinden ve 10 

sağlık ocağında bulunan enjeksiyon, pansuman, muayene masası ve jinekolojik masalardan 

sürüntü örnekleri habersiz ve haber verilerek iki farklı zamanda alınmıştır. Habersiz yapılan 

denetimde sürüntü örneği alınan masa ve sedyelerden %78.3'ünde bakteri izolasyonu 

yapılırken, haberli olarak yapılan denetimde bakteri izolasyon sıklığı %30.4'e düşmüştür. 

Buna göre sağlık ocağı ve Hızır Acil Servis masa ve sedyelerinde oldukça yüksek sıklıkta 

bakteri bulaşı saptanmıştır (Sümer, Alim ve Sümer, 2000). Bunun nedeni temizliğe gereken 

önemin verilmemesi, temizliği yapan personelin yeterince iyi eğitim almamış olması ya da 

personel yetersizliği olarak açıklanabilir. Sağlık kuruluşlarında hijyenin sağlanması çok 

önemlidir, tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde hijyenin önemi bir kez daha 

anlaşılmıştır. Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi gereği sağlık kuruluşlarında 

insanların dokunduğu her yer dezenfekte edilmiş, tek kullanımlık sedye örtüleri her hasta 

sonrası değiştirilmiştir. Covid 19 döneminde daha çok ön plana çıkan hijyen kuralları ekstra iş 

gücü, zaman ve sağlık personeli ihtiyacı doğmuştur. Bu süreçte sağlık personelleri çok uzun 

mesailere kalarak ailesinden ve sevdiklerinden ayrı kalmışlardır. Hastane ziyaretlerimiz 
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sonucunda acil servis, yoğun bakım, yatan servis gibi pek çok alanda kullanılan sedyelerin her 

hasta sonrası değiştirildiği, bunun da zaman ve iş gücü açısından büyük bir yük olduğu 

görülmüştür. Ayrıca sedye örtüsü değiştirilirken bir eldiven kullanılması ve değiştirme işlemi 

sonrası eldivenlerin değiştirilmesi gerekmektedir. Mevcut çözümde sedye örtüsü değiştirme 

işlemi sağlık personelleri tarafından yapılmakta, sağlık personellerinin olmadığı durumlarda 

hekimler tarafından yapılmaktadır. Hekimlerin sedye örtüsü değiştirme işleminden sonra 

eldivenlerini değiştirerek hastaları muayene ettiği görülmüştür. Ayrıca sedye örtüsü 

değiştirme işleminden sonra kirli sedye örtüsünün dağınıklık oluşturduğu ve çöp kutularına 

atıldığı da ilimizde bulunan çeşitli sağlık kuruluşlarında gözlemlenmiştir. Bu çözümün 

yetersiz olduğu görülmüş ve projemiz ile sağlık personellerinin iş yükünü hafifletmek 

amacıyla sağlık kuruluşlarında kullanılan sedye örtülerini değiştirme kolaylığı getirmek 

hedeflenmiştir. Bu proje ile iş yükü ve zamandan tasarruf sağlamayı, sedyelerin hijyen 

kurallarına uygun kullanımını sağlayarak hastane enfeksiyonlarını azaltmayı hedeflemekteyiz. 

Ayrıca etkili bir sağlık sistemi, bir ülkenin ekonomisinin, kalkınmasının 

ve sanayileşmesinin önemli bir kısmına katkıda bulunabilir (Wikipedia, 2021) ilkesinden yola 

çıkarak kirli sedye örtülerinin geri dönüşüm yoluyla tekrar kullanımına imkan sağlayarak ülke 

ekonomisine katkı sağlamak diğer hedeflerimiz arasındadır. 

 

3. Çözüm  

Sağlık kuruluşlarında bulunan sedyelerin hijyeninin sağlanarak hastane enfeksiyonlarının 

azaltılması, sağlık çalışanlarının iş yükünün azaltılması ve zamandan tasarruf etmek amacıyla 

sensör yardımıyla el değmeden sedye örtüsünün değiştirilmesi planlanarak “hijyenik sedye” 

tasarlanmıştır. Mevcut sistemde sedye örtüsü sağlık çalışanları tarafından değiştirilmekte, bu 

durum iş yükünü artırmakta ve ekstra zaman gerektirmekte; ayrıca değiştirilen kirli sedye 

örtüsü ortada dağınık bir görünüm sergilemekte, en önemlisi çöpe atılmaktadır. Projemiz ile 

sedye örtüsü sensör yardımıyla değiştirilecek ve kirli sedye örtüsü ayrı bir makaraya 

sarılacaktır. Bu şekilde hem dağınık bir görüntü oluşturmayacak hem de kirli örtü geri 

dönüşüme gönderilerek tekrar kullanılacaktır. Dolayısıyla ülke ekonomisine ve milli 

sermayeye büyük bir katkı sağlamış olacaktır. Sedye kullanımına bakıldığında sadece sağlık 

kuruluşlarında kullanılmamakta; kurumlarda ve okullarda bulunan revir odalarında, güzellik 

merkezlerinde, bebek bakım odalarında da sedye kullanıldığı görülmektedir. Dolayısıyla 

sadece sağlık kuruluşlarında değil toplumun birçok alanını ilgilendiren yerde kullanılacak 

olan “hijyenik sedye”  ile bir çok çalışanın hayatı kolaylaşacak, zamandan tasarruf edilecek ve 

geri dönüşüm ile ülkeye katkı sağlanacaktır. Ayrıca sedye örtüsü el değmeden değiştirileceği 

için hastane enfeksiyonları da azaltılmış olacak. Dolayısıyla hastane enfeksiyonu yaşayan 

hastaların hastane bakım ve ilaç masrafları olmayacağı için bu kalemde harcanan paralar da 

ülke ekonomisine kalmış olacaktır. Çözüm algoritmamız Şekil 1’deki gibidir. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ekonomik_sistemler
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sanayile%C5%9Fme
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                                            Şekil 1. Çözüm algoritması 

 

4. Yöntem  

Projede tasarladığımız “hijyenik sedye” ile mevcut sedyelerin manuel olarak değiştirilen 

örtüsü sensör yardımıyla el değmeden değiştirilecektir. Tasarımımızın mekanizması için 

Arduino ile yazılım geliştirilmiştir. Bu yazılımda sensöre 5-10cm uzaklıktan el tutulduğunda 

motor çalışmakta ve örtüyü kaydırarak sedye örtüsünü değiştirmektedir. Örtü değişimi 

yapıldıktan sonra yanlışlıkla tekrar basılarak örtü gelmemesi için bir sayaç eklenmiştir. 

Sensöre el tutulduktan sonra sayaç devreye girerek 120sn beklemekte ve 120sn sonra sayaç 

sıfırlanarak tekrar çalışabilir duruma gelmektedir. Bu şekilde tekrar tekrar örtü gelmesi 

engellenerek hem örtü tasarrufu yapmak hem de sedye üzerinde hasta varken tekrar örtü 

gelerek yazılımda ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçmek hedeflenmiştir. Tasarımımızın 

mekanizması sedyenin alt tarafında bulunmaktadır. Sedyenin baş tarafındaki makarada temiz 

sedye örtüsü bulunmakta, ayak ucu tarafında boş makara kirli örtüyü toplamaktadır. Arduino 

yazılımı da sedyenin alt tarafında bulunmakta, örtüyü değiştirmek için kullanılacak sensör ise 

duvara monte edilecektir. Sedyenin alt tarafında bulunan mekanizma portatif olup her sedyeye 

vida yardımıyla takılabilecek durumdadır.  Projemizde prototip hazırlanmış ve Şekil 2’de 

verilmiştir.  
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Şekil 2. Projemize Ait Prototip 

 

Projemizin prototipinde sunta levha ile sedye mantığı oluşturulmuştur. Sedyenin alt tarafına 

tasarladığımız mekanizma yerleştirilmiştir. Sedyenin altında baş tarafında temiz sedye 

örtüsünün bulunduğu makara, ayak tarafında kirli sedye örtüsünün bulunduğu makara yer 

almaktadır. Projenin prototipi için yaptığımız deneyde sensöre el tutulduğunda motor 3sn 

boyunca çalışarak sedye örtüsünü kaydırmakta ve sedye örtüsü değişmektedir. Yaptığımız 

deney prototip içindir, önerdiğimiz çözüm hayata geçirildiğinde sedyenin uzunluğuna bağlı 

olarak motorun çalışma süresi farklılık gösterecek ve kullandığımız redüktörlü motorun daha 

güçlüsü kullanılacaktır. Yaptığımız deneyin sonucunda tasarladığımız mekanizma ve Arduino 

yazılımının çalıştığı görülmüş, herhangi bir sorun yaşanmamıştır.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü  

Sağlık kuruluşları ve güzellik merkezlerinde kullanılan mevcut sedyelerde sedye örtüsü 

manuel olarak sağlık personeli ya da iş yeri çalışanı tarafından değiştirilmektedir. Projemizde 

tasarladığımız “hijyenik sedye” ile sedye örtüsü sensör yardımıyla otomatik olarak 

değiştirilecektir. Bu konuda yaptığımız araştırmalarda sensörlü sedye örtüsünü değiştiren bir 

sisteme rastlanmamıştır. Projemiz milli ve yerli bir projedir. Sedye örtüsünün sensör 

yardımıyla el değmeden değiştirilecek olması projenin inovatif yönünü oluşturmakta ve 

mevcut sedyelerden bu yönüyle ayrılmaktadır. Ayrıca projemizin tasarımının ve yazılımının 

bize ait olması projenin özgün olduğunun göstergesidir.  
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6. Uygulanabilirlik  

Projemiz ile tasarladığımız “hijyenik sedye”nin hayata geçirilmesi ile ilgili herhangi bir sorun 

bulunmamaktadır. Hazırladığımız mekanizma portatif olup, vida yardımıyla her sedyeye 

monte edilerek kullanıma hazır duruma gelmektedir. Hazırladığımız proje seri üretimle ticari 

üretime hazır durumdadır. “Hijyenik sedye”nin çalışma prensibinde sensör çalıştıktan sonra 

120 saniye bekleyecek ve 120 saniye sonra tekrar çalışacaktır. Bu şekilde hasta sedye 

üzerindeyken tekrar çalışmayacak dolayısıyla mekanizmamızın bozulması engellenecek hem 

de tekrar tekrar çalışmayacağı için sedye örtüsü israfı önlenecektir. Bu yönüyle de 

uygulanabilir olduğunda herhangi bir riski ortadan kaldırmış olacağız. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması  

Proje maliyeti belirlenirken sedye ve sedye örtüsü sağlık kuruluşları ve iş yerlerinde mevcut 

olduğu için maliyete dahil edilmemiştir. Projenin tahmini maliyeti Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Proje Maliyeti   

Kullanılan Malzemeler Adet Toplam Fiyat 

Arduino Uno 1 100 TL 

Redüktörlü DC Motor 1 100 TL 

HC-SR04 Mesafe Sensörü 1 10 TL 

DC Motor Sürücü/Kontrol Kart L298N 1 15 TL 

Adaptör 1 20 TL 

LED 1 1 TL 

330 OHM Direnç 1 1 TL 

Sedye ucuna örtüyü kaydıran mekanizma 2 30 X 2= 60 TL 

Toplam  307 TL 

 

Tablo 1 incelendiğinde projenin tahmini toplam maliyeti 307 TL tutarındadır. Projemiz en az 

maliyetle uygulanabilir durumdadır. Proje bütçesi temin edildiği takdirde üretime 

geçilebilecek durumdadır.  

Projemizin zaman planlaması Tablo 2’de gösterilmiştir.  
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Tablo 2. Projenin Zaman Planlaması 

İşin Tanımı Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Literatür Taraması X X X X X    

Proje Detay Raporunun 

Yazımı 

    X    

Proje Prototip 

Malzemelerinin Temini 

    X    

Yazılımın Oluşturulması ve 

Prototipin Hazırlanması 

    X    

Proje Malzemelerinin 

Temini 

     X   

Tasarımın Yapılması      X   

Üretim ve Test Süreci       X  

Sunuma Hazırlık        X 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): SİZ  

Projemizin kullanıcıları hastanede, sağlık ocaklarında, diş hekimlerinin muayenehanelerinde, 

ambulanslarda, revir odası bulunan AVM’lerde, okullarda ve iş yerlerinde çalışan sağlık 

personelleri; güzellik merkezlerinde çalışan personeller ve bebek bakım odalarını kullanan 

ebeveynlerdir. Problemi yaşayanlar sedye örtüsünü değiştirmek durumunda kalan sağlık 

çalışanları, iş yeri personelleri ve bebek bakım odalarını kullanan ebeveynlerdir. Yaşadıkları 

problem, sedyeyi kullanan sağlık personeli ve iş yeri çalışanları her sedye kullanımı sonrası 

sedye örtüsünü değiştirmekte ve bu işlemi yaparken eldiven kullanmakta, değiştirme işlemi 

sonrası eldivenlerini değiştirmektedir. Bu işlem zaman almakta, iş yükü oluşturmakta ve 

hijyen kurallarına uyulmadığı takdirde hastane enfeksiyonlarına neden olmaktadır. Projemiz 

ile sedye örtüsü el değmeden hijyen koşullarına uygun bir şekilde sensör yardımıyla 

değiştirileceği için bu problem ortadan kalkacaktır. 

 

9. Riskler   

“Hijyenik Sedye” isimli projemizde ortaya çıkabilecek riskler ve çözüm önerileri şu şekilde 

sıralanabilir; 

A. Sensörün Çalışmaması: Sedye örtüsünün kaydırılmasını sağlayan sensörün çalışmaması 

durumunda yazılıma bir buton eklenecek ve bu durumlarda buton yardımı ile sensör 

örtüsünün değiştirilmesi sağlanacaktır. 

B. Elektrik Kesintisi: Sağlık kuruluşları ve iş yerlerinde elektrik kesilmesi durumunda 

jeneratör devreye girerek mekanizmamızın çalışması sağlanacaktır. 
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C. Sedye Örtüsünün Kopması: İnsanlar sedyenin üzerindeyken yanlışlıkla sensör çalışabilir ve 

sedye örtüsü kopabilir. Bu durumda yazılıma basınç sensörü eklenerek, basınç algılandığında 

sensörün çalışmaması sağlanacaktır.  

D. Zamanlama Sorunu: Projenin zamanında tamamlanmaması; proje ile ilgili yazılım 

hazırlanmış durumdadır. Ayrıca projede kullanılacak malzemelerin piyasa araştırması 

yapılmış ve hepsi kolay ulaşılabilir durumdadır.  

E. Maliyet: Projede maliyetin aşılması; projenin prototipinde kullanılan malzemeler ile 

projede kullanılan malzemeler benzerlik göstermektedir. Dolayısıyla ortalama bir maliyet 

belirlenmiş durumdadır.   

Projeye ait olasılık ve risk matrisi Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3. Projeye Ait Olasılık ve Risk Matrisi 

OLASILIK RİSK SEVİYESİ 

A 3 

B 2 

C 2 

D 1 

E 1 

*Risk Matrisi: 1-Az, 2-Normal, 3-Çok. 

 

Projeye ait olasılık ve risk matrisi hazırlanırken “Risk=Olasılık X Etki” formülünden 

yararlanılmıştır. 
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