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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Organ nakli gerçekleştirilirken kullanılan taşıma sisteminin günümüz modern tıp sektöründe 

asgari gereksinimini donanımsal olarak arttırarak insanlık yararına kaliteli bir hizmet 

sunmaktır. Organ taşıma sırasında donörden alınan dokunun, dış etmenlerden Steward 

platformu mekanizması kullanılarak eksenleri sabitken dışarıdan gelen hareketleri 

sönümleyerek taşımış olduğumuz organa gelecek darbe, sarsıntı gibi olumsuz sonuçlar 

doğuracak nedenleri en aza indirmektir. Aynı zamanda ilkel yöntemlerle gerçekleştirilen 

soğutma ve izolasyon sistemini geliştirerek en uzun sürede en sağlıklı taşıma sürecinin 

gerçekleştirmeye olanak sağlayacak. Bu süreç boyunca taşıma sistemimiz içerisinde bulunana 

GPS modülü sayesinde sisteme önceden ID numarası, karekod, barkod gibi sistemler ile 

tanımlanmış olan organın anlık durum ve konum bilgisini nesnelerin interneti teknolojisini 

kullanarak daha akıllı hale getirerek organın takibini kolaylaştıracaktır. 

2. Problem/Sorun 

Organın transferi sürecinde, organ taşıma çantasının dışarıdan gelen herhangi bir sallanma, 

vurma, çarpma vb. durumlarda organın dış etkenlerden direkt etkilenir ve organın sabit 

kalamaz. 

Taşıma işlemi yapılan çantalar ilkel özelliktedirler. Bu ilkel özelliklerden bahsetmek gerekirse; 

taşınacak organ, daha önceden dondurulmuş olan sıvı serum torbaları ve buzlar ile 

desteklenmektedir. 

Organın +4℃ de sabit olacak şekilde muhafaza edilmesi gerekmesine rağmen buz tutmuş 

serum torbaları ve buzlarla yakın temas halinde bulunmasıyla 4℃’nin altında bir sıcaklık ile 

muhafaza edilmeye başlanmaktadır. Zaman ile organın taşıma sırasında buzlar eridikçe 

soğutucu özelliğini kaybederek, sağladığı yeterli randıman alınamaz. Taşınma sırasında 

oluşabilecek riskler göz önüne alındığında, organ taşıma çantası içerisine konulan buzlar, organ 

muhafazası için gerekli ısıyı ancak birkaç saat kadar yeterli gelecektir. Buzlar, taşınma süresi 

24 saat sürebilecek bir organ transferi için yeterli gelmeyecektir.  

Buzların soğutmadaki yetersizliğinin yanı sıra eridiğinden dolayı organı sabit tutma görevini 

de yerine getiremez. 

Hayati olarak paha biçilmez olduğu kadar maddi olarak da maliyetli ve bulunması çok güç olan 

organın aktif olarak takip edilememesi ile kaybolma veya kaçırılma gibi riskler mevcuttur. 

3. Çözüm  

Organ transferi günümüzün en sıkıntılı sürecidir. Günümüz şartlarında teknoloji bu kadar 

gelişmişken halen ilkel yöntemler ile yapılmaktadır. Bu probleme çözüm önerimiz ise 

ekibimizce tasarlanan “Intelligent Organ Transplant System – IOTS”. 

“Intelligent Organ Transplant System – IOTS” ile birlikte dünya yer yüzündeki insanların 

hayati organları taşınırken daha güvenli, daha ergonomik, daha iyi şartlar altında taşınacak. 

Böylece herhangi bir organ transferi sürecinde organ kayıpları, dolayısıyla can kayıpları 

minimuma indirilecek. 

Proje fikrimizin sunmayı amaçladığı çözüm, ekibimiz tarafından tasarlanan organ taşıma 

çantasının içinde organın taşınacağı kısmının Stewart platformu mekanizması sistemi ile 



 

 

2 

 

organın dengede tutulması amaçlandı. Stewart platformu ile taşınılan organın herhangi bir 

sarsıntıya karşı, platformun hareketi ile gelen sarsıntıların engellenmesi hedeflenmektedir. 

Başından beri planladığımız sistemde, günümüzde sıklıkla kullanılan sıradan buzdolabı 

sistemlerini tercih etmiş olsak da sonradan bunu taşıma sırasında ağırlığının fazla oluşu, 

boyutunun azami taşıma şartlarının üzerine çıkmamıza neden olması ve içerisini soğutmak için 

gazların kullanılması, bu gazlar sonucunda ozon tabakasına zarara vermesi çevreci birtakım 

olarak ilkelerimiz arasında yer almadığı için uygun görülmemiştir. Bunun yerine avantajlarının 

sıradan soğutma yöntemlerine göre daha fazla olan peltierli soğutma yönteminde karar kıldık. 

Peltierli soğutma ile hem istediğimiz sıcaklıkta sabit tutabilme oranımızı arttırıp, ağırlık ve 

boyut olarak yerden tasarruf edilmiş oldu. Çift Çekirdekli Yarı İletken Soğutma Peltier, 

termoelektrik elemanları kullanarak çanta içerisindeki sıcaklığı +4 derecede stabil değerde 

koruyarak organın ömrünü uzatmaktır. Projemiz sayesinde, vericiden alıcıya nakil sürecinin 

uzaması, uyumsuzluk tespit edilmesi ve yeni testlerin yapılmasına bağlı geçen sürenin artması 

sonucunda oluşan hasarı en aza indirerek ve çantanı sahip olduğu GPS sensörü ile çantanın 

konumu izlenerek organ transfer sürecini başarıyla tamamlamaktır. Günümüzdeki organ taşıma 

çantalarındaki kapağın açık kalması sorununu; Reed sensör ile kapağın açık veya kapalı 

olduğunun bilgisini de alıp, sistemimize eklenecektir. Çantanın kapağı açılması durumunda 

transferden sorumlu görevliler uyarılarak bu sorunun önüne geçilecektir. 

 

Şekil 4.1. IOTS’nin peltierli soğutma, batarya ve izolasyon sistemi 3B tasarımı. 

 

Şekil 4.2. IOTS’da kullanılacak Stewart mekanizmasının 3B tasarımı. 
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Şekil 4.3. IOTS’un montajlı 3B tasarımı. 

4. Yöntem 

Fizibilite çalışması: Düşünülen sistemin, Elektronik malzemeleri ve dış kapı ihtiyaca yönelik 

çalışması ekibimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Tasarımı: sistemin, tasarım aşamasında ağırlığını, boyutunu ve elektronik komponentleri 

gerekli program ile (SolidWorks) tasarımı gerçekleştirilmiştir. 

Malzeme Tedariki: Gerekli olan malzemelerin tedariki yapıldıktan sonra prototip imalatına 

geçilmesi hedeflenmektedir. 

Sistem: Sistemimizde başlıca hedeflemiş olduğumuz organın darbelere karşı korunması için 

darbe absorbisyonunu en aza indirebilecek olan çözüm yöntemimiz Stewart Platformu 

sistemidir. Bu yöntemden kısaca bahsetmek gerekirse Stewart Platform mekanizması (SPM), 

kontrol edilebilir 4-6 serbestlik derecesine sahiptir. Tipik bir SPM, her biri tabana bağlı bir 

eyleyici ile hareket eden, boyları değişebilen 4-6 bacak vasıtasıyla birbirine bağlı rijit bir 

hareketli platform ve bir hareketsiz rijit platformdan oluşmaktadır. Takımımız amacı 

doğrultusunda SPM sistemini organ çantasına uygun şartlar ve koşulları sağlayarak 

entegrasyonunu sağlamayı hedefleyip prototip testleri için hazırlıklar yapmaya başlamıştır. 

İmalat: Kullanılacak ana gövdenin ve dış iskeletin izolasyonu yapıldıktan sonra elektronik 

aksamı monte edilerek imalat tamamlanacaktır. 

Montaj ve gerekli test aşamasında: Gerekli olan elektronik donanımlarımızın testlerini ve 

çalışmalarını bitirdikten sonra oluşturacağımız pleskiglass gövdede(40X40CM) 2 adet oda 

bulunmaktadır. Bir odada tüm enerji ve elektronik aksamı diğer odada ise korunacak olan 

organın muhafaza edileceği yerdir.  

Steward platform mekanizması sisteminde ise 4 adet Servo Motorlar (MG996R)a bağlı olan 

miller sayesinde bir adet touch panel bulunacaktır. Touch panel üzerine organ yerleştirilecektir. 

Dokunmatik ekran yani touch panel ise Universal mafsala bağlı olacaktır. Mafsala ve motorlara 

bağlı olmasının ardından organın Aerodinamiği hiçbir sarsıntı ve darbelerden 

etkilenmeyecektir. 
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Şekil 5.1. Stewart platformunun dinamik işlem blok şeması. 

Peltier(şekil1.1), ise organı koyduğumuz odayı soğutmayı hedeflemekteyiz. Peltierin özellikleri 

ise Güç: 144 W, Güç kaynağı: 12V 15A, 175 * 175 * 96mm’dir. Peltier tedarikini 

gerçekleştirdikten sonra montajını; soğuk hava üreten fanını organ odasına, sıcak hava üreten 

fanını ise dış dünyaya doğru (dışarıya sıcak hava üfleyecek şekilde) montajını yapmakta 

hedeflemekteyiz. Termostat veya termokupul sayesinde bu sıcaklık birimlerin set değerlerini 

aktif etmeyi hedeflemekteyiz. Böylece içerideki (organ odasını) sıcaklığı sabit tutacağız. 

 

                                    (a)                                                              (b) 

Şekil 5.2. (a)Termoelektrik soğutucu modülü, (b)Peltier element çalışma şeması. 

GPS anteni ile çalışma frekans aralığı 1575.42 MHzdir. Gps anteni, organ taşıma çantası ve 

veri istenilen yer ile bağlantı kurmamızı sağlar.  

Kapak açıklık sensörü ile Organ taşıma çantası kullanılırken herhangi bir aksaklık veya kapağın 

açık kalıp, taşıma çantamızın dışarı ile temasının devam etmesi durumunda sorumlu görevliyi 

uyaran sensör ile sorumlu görevlilere büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Bu sensör ise “MMS-

108-5 Manyetik Reed Sensör”dür. Bu sensör Siyah-Kahverengi mıknatıs yaklaştığında akım 

geçişi durduracak şekilde çalışmaktadır. Yani kısaca ekibimizce tasarlanan organ taşıma 

çantasının kapağı açıkken hiçbir şekilde akım geçirmeyeceği için çalışmaz. Bu durumda, sistem 

otomatik olarak harekete geçerek sorumlu görevliyi uyarır.  

Batarya, organ taşıma çantasının içerisindeki peltier, GPS, SPM gibi mekanik ve elektronik 

komponentler çalışacağından dolayı batarya ihtiyacımız oluşmaktadır. Bu batarya ihtiyacımızı 

ise cihazın 24 saat çalışmasına göre ayarlamaktayız. Ekibimizce tasarlanan organ taşıma 

çantasına göre, 12V 3S 5P 1860 10 A 18650 BMS batarya grubu kullanılması planlanmaktadır. 
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Tasarladığımız organ taşıma çantasının fizibilite çalışması ve tasarımı bitmiş olup imalatı için 

önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Intelligent Organ Transplant System (IOTS) olarak adlandırdığımız organ taşıma çantası 

tamamen akıllı donanıma sahiptir. Tasarladığımız çantanın organın bulunacağı bölümün zemin 

kısmına Stewart platformu yerleştirerek organın fiziksel konumu dengede tutulacaktır. Sıcaklık 

ve nem sensörü ile çanta içerisindeki sıcaklık ve nem değerleri gerçek zamanlı olarak çanta 

üzerindeki lcd ekrandan izlenecektir. Çanta üzerinde bulunan GPS anteni ile transfer 

sürecindeki organın lokasyon bilgisine ulaşılacaktır. Kapak açıklık sensörü kullanarak, çantanın 

kapağının açılması durumunda sorumlu sağlık çalışanları uyarılacaktır. Peltier termoelektrik 

eleman kullanımı ile çanta sıcaklığı kontrol edilecektir. Sistem 12 V ile çalışacağı için ihtiyaç 

durumunda günümüzde kullanılan araçların çakmaklık girişlerinden şarj olabilecektir. 

Araştırmalarımız sonucu dar bant nesnelerin interneti (NB-IoT) teknolojisini kullanarak akıllı 

organ taşıma çantası ürettikleri açıklamasını yapan Türk Telekom şirketinin açıklamalarını 

incelendiğinde; ortaya koyulan akıllı organ taşıma çantasının sıcaklık, nem ve kapak açıklığı 

hakkında bilgi verdiği ileri sürülmektedir. Lakin piyasada bununla ilgili somut bir bilgi 

bulunmamaktadır. Projemiz kapsamında kullandığımız Stewart platform ile denge kontrolü, 

peltier termoelektrik elaman ile sıcaklık kontrolü, GPS anteni ile lokasyon izleme ve şarj 

edilebilir olması ile iki proje birbirinden tamamen ayrılmaktadır. 

6. Uygulanabilirlik 

Günümüz Mühendislik sistemlerinin gelişmişlik seviyesi üst düzeydedir. Bu gelişmelerin ilk 

uygulamaları uzay ve savunma sanayisinden sonra Tıp ve sağlık sektörüne kazandırılmalıdır. 

Projemizde kullanmış olduğumuz Stewart platform mekanizması başlarda uzay ve uçuş 

simülasyonlarında kullanılırken tıp sektöründe ise mikro cerrahi müdahalelerde sıklıkla 

kullanılmaktadır. Yani tercih ettiğimiz yöntem hataları kabul etmeyen sektörlerde yıllardır 

mevcuttur. Stewart platform mekanizması ve bunun yanında ek olarak sistemimize entegre 

edeceğimiz olan soğutucu sistemimiz, kapak açıklığı uyarı sistemi, yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımının artması sonucunda hibrit ve elektrikli araçların batarya ve pil 

sektörüne gün geçtikçe yenisinin eklenmesi hem de batarya ve pil fabrikalarının artması ile 

sistemimizin ihtiyacı olan batarya ihtiyacı kolaylıkla tedarik edilebilecektir. Projemizde olan 

diğer sistem ise GPS ile organ takibi sistemini GSM modülü ve GPS anteni ile kolaylıkla 

gerçekleştireceğiz. Çokta kompleks olmayan bu projenin uygulanması, geliştirilmesi ve 

günümüz sağlık sektörüne entegre edilmesi oldukça kolaydır. Projemizin hedefi global bir 

sorun olduğu için gerekli olan imkân ve ekipman bulunduğunda, dünya üzerindeki birçok 

insanın sağlığını, yerli ve milli olanaklarla taşıma imkânımız bulunmaktadır. Günümüzdeki 

organ taşıma çantalarının ilkel olduğu aşikardır. Bu sebeple sıcaklık, organı sarsıntılara karşı 

korumak ve IoT ile gerekli zaman kayıplarının engellenmesi, milli ve yerli sermayemize katkı 

sağlayacaktır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
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Tablo 7.1. IOTS’nin tahmini maliyet tablosu. 

 
Tablo 7.2. IOTS’nin prototip imalatının süreç tablosu. 
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Tablo 7.3. IOTS’nin prototip üretiminin süreç tablosu. 

8.  Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Tedavisi doku veya organ nakli ile mümkün olan hastaların hayatiyetini sürdürmek için   

nakilleri gerçekleştirecek organ ve doku nakli merkezlerinin, organ ve doku kaynağı 

merkezlerinin ve doku tipleme ünitelerinin ve bunların bağlı olduğu kamu kurum ve kuruluşları 

ile özel kuruluşlardır. 

9. Riskler 

Stewart platformu mekanizmasında kullanmış olduğumuz motorlara fazla akım ve voltaj 

gitmesi sonucunda oluşabilecek mekanik sorunlar. 

Peltierli soğutma sisteminde kullanmış olduğumuz fanların yetersiz besleme yapmaları veya 

bozulmaları. 
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Batarya sistemine gelen akımın kontrolünün yanlış veya hatalı yapılması sonucunda oluşan 

elektrik ve elektronik malzeme komponentlerinde oluşan bozulmalar. 

Sistemin yalıtım malzemesi ve çantayı oluşturan sistemin yalıtım yetersizliği kaynaklı ısının 

içeride tam muhafaza edilememesi ve istenilen değerde sıcaklığın ortamda tutulamaması 

Sistemimizin temel amacı ve sorunun direk çözümü olarak nitelendirdiğimiz Steward Platform 

Mekanizması yönteminde bulunan motorlarının rutin bakımlarının aksaması ve oynar 

eklemlerin zamanla rutubet ve nemli ortamda bulunmasından dolayı oluşabilecek korozyon ve 

paslanmalar sisteme zarar verip verimliliği azaltabilir. Projede kullanılacak olan peltier yöntemi 

ile yapacağımız sistemin serin ve kuru ortamlar eşliğinde taşınması, taşıma kabının direkt 

olarak güneşe maruz bırakılmaması, özellikle içerisinde organ varken aynı zamanda çok soğuk 

ve kuru ortama da direkt olarak bırakılmamalıdır.  

Diğer bir risk grubumuz ise batarya ve pil grubumuzdur. Bunlar tasarımımızın alt yüzeyinde 

konumlandığından dolayı sistemin kullanılmadığı durumlarda saklandığı konumun nem ve 

rutubet olmayan bir yerde muhafaza edilmelidir.  

Kullanacağımız dış materyalin yapısı plastik ve hafif bir materyalden olmasından dolayı sert 

yüzeylere çarpma, düşme gibi durumlarda kırılmalar ve çatlamalar meydana gelecektir. 
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