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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
DESTEK alt ekstremite felci geçirmiş bireylerin yürüme, ayağa kalkma, merdiven çıkma ve 

inme gibi hareketleri gerçekleşmesini sağlayan giyilebilir elektrikli bir vücut asistanıdır. Bataryadan 
alınan gücün, aktüatörlere ve sensörlere aktarımı ile alt ekstremitlerin tam mobilizasyonunu 
sağlayarak kullanıcının hem günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmesini hem de yeniden 
bağımsız bir birey olmasını hedeflemektedir.   

Günümüzde üretilen mevcut dış iskeletler temel işlevlerini yerine getirseler dahi, 
kullanıcının başka bir kimseden bağımsız bir şekilde dış iskeleti giymesi ve harekete başlaması 
konusunda yetersiz kalmaktadırlar. Bağımsız giyilebilirliği sağlayan modüler iskeleti, bataryaya 
rahatlıkla ulaşılabilirliğini sağlayan batarya ünitesi, kullanılabilirliği artıran güç düğmesi ve acil 
durum düğmesi, dış iskelet güvenilirliğini sağlayan indikatörler (kullanıcıyı ışıklı ve sesli uyarılarla 
yönlendiren geri bildirimler), kullanıcıyı özgürleştiren elektrikli bağlama kemerleri ile DESTEK, 
mevcut dış iskelet tasarımlarından farklılaşmakta ve mevcut problemlere çözüm sunmaktadır. 

DESTEK üretilirken batarya, dış iskelet gövde malzemesi, aktüatörler, sensörler, sürücüler, 
indikatörler, destek pedleri ve güç kablosu gerekli olacaktır. DESTEK projesi hayata geçirilirken 
seçilen malzemeler ile yazılımsal aygıtlar kullanılacak, lazer kesim, ekstrüzyon, büküm, enjeksiyon 
kalıplama ve talaşlı imalat yöntemlerine başvurulacaktır.  

Hareketin sağlanması için hareket fazlarındaki açı değerleri analiz edilerek sürücülere gerekli 
yazılımlar yüklenecek ve aktüatörlerle beraber hareket sağlanacaktır. Sensörler ise kullanıcının 
konumu anlamak ve kullanıcının eğilme yönüne doğru hareketi başlatmak için gerekli olacaktır. 

 

             
Şekil 1 DESTEK 3 Boyutlu Modeli 

2. Problem/Sorun 
Tekerlekli sandalye kullanıcıları için yükseklik farkı ve beklenmeyen engeller zorlayıcı 

olabilir. Yükseklik farkı, merdiven, çukur ve beklenmeyen engeller tekerlekli sandalye kullanıcıları 
için zorlaycı olmaktadır. Günlük hayatın akışındaki bu engeller, kullanıcıyı diğer insanlara bağımlı 
hale getirmektedir. Tekerlekli sandalyede uzun süre oturmak, kasların kullanılmamasına ve vücüt 
dokusunun hava almamasına neden olur. Kasların kullanılmaması ve dokunun hava almaması ise 
steoporoz, kas atrofisi, obezite, koroner kalp hastalığı, diyabet, insülin direnci, bozulmuş bağırsak 
ve/veya mesane fonksiyonu gibi felcin çeşitli ikincil tıbbi sonuçları için riski arttırır. 
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 Pazarda bulunan mevcut dış iskeletler incelendiğinde, hala çözüm getirilmesi gereken farklı 
problemleri bulunduğu görülebilir. Bu iskeletler kullanıcılar tarafından bağımsız olarak 
kullanılamamakta, dışarıdan yardıma ihtiyaç doğurmaktadır. Kullanıcılar, oturur pozisyonda dış 
iskeleti giymeye çalıştıklarında kollarından ve üst gövdelerinden güç alarak başkalarının yardımı ile 
kendilerini dış iskelete taşırlar, ancak yer değiştirme eylemini gerçekleştirirken yaralanabilirler. 
Kullanıcının oturduğu oturağın sabit olması gerekir çünkü yer değiştirme sırasında kullanıcı oturağa 
dik olmayan kuvvet uygulayacaktır. Ayrıca, dış iskeletin bulunduğu oturak da sabit olmalı ve 
böylece açılı kuvvetten etkilenmemelidir.  
 Kullanıcı geçiş hareketi sırasında vücut ağırlığını taşırken, vücudunun bazı kısımları 
sürtünmeye maruz kalabilir. Uzun vadede sürtünme durumu kullanıcıyı zorlayabileceği gibi ikincil 
rahatsızlıklara da yol açabilir. Alt ekstremiteyi hissetmeyen kullanıcı sürtünme, çarpma vb. 
durumlarada doku zedelenmesine uğrayabilir.  

 

Şekil 2Mevcut Dış İskelet Giyiş Anı 

 Dış iskeletin güvenilirliği, iskeletin işlevini yerine getirebilmesinde büyük önem taşır. Dış 
iskeletin tasarımı kullanıcının ağırlık merkezini desteklemelidir. Yürüme sırasında kullanıcının dış 
iskeletin içinden kaymaması için diz altında destek olmalıdır. Mevcut dış iskeletlerin bir kısmı, nefes 
almayan, sert ve yoğun malzemeler ile kullanıcıyı diz altından desteklemektedir. Bu durum dış 
iskeletin güvenirliğini azalttığı gibi ikincil hastalıkların oluşma riskini de artırmaktadır. 
 Kullanıcının vücuduna dış iskeleti bağlamak için kullanılan bağlama yöntemi de, kullanıcıyı 
başka insanlara bağımlı hale getirmektedir. Pazardaki mevcut bağlama yöntemlerinin (örn: cırt 
cırtlı/velcro, kemerli vb.) güvenilir şekilde kullanılabilmesi için iyice çekilerek sıkılmaları 
gerekmektedir.  Çekme ve sıkma süreci oldukça fazla güç gerektirir. Kullanıcının dış iskeleti 
giyerken fiziksel konumu nedeniyle, bu kuvveti rahatlıkla uygulayamaz ve başka birinin yardımına 
ihtiyaç duyar. 

  

Şekil 3Mevcut Dış İskelet Bağlantı Yöntemleri  

Düşme durumunda, konumu nedeniyle kullanıcı acil durum düğmesine rahatlıkla 
ulaşamamaktadır. Kullanıcı eğer düşme esnasında acil durum düğmesine basamazsa, dengesini daha 
çok kaybeder ve dış iskeletin hareketini gerçekleştiren motorlar çalışmaya devam eder, çalışmaya 
devam eden motorlar ise kullanıcının güvenli ve normal düşmesine izin vermez. Normal düşüş 
sırasında kullanıcıların eklem noktaları bükülerek düşüşü yavaşlatır; fakat dış iskeletin motorları 
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çalışmaya devam ederse eklem noktalarında bükülme olmaz ve kullanıcı ayakta pozisyonda düşme 
yaşayabilir. Pazardaki ürünlerde genellikle acil durum düğmesi fizyoterapistlerin kolaylıkla 
ulaşabileceği fakat kullanıcının ulaşmakta zorlandığı bir yerde bulunur ve bu durum kullanıcının 
acil durum düğmesini kullanmasını zorlaştırır. 
 Açma/Kapama düğmesinin dış iskelet üzerinde konumlandırmasının başka insanlar için 
ulaşılabilir olması kaza riskini beraberinde getirir. Bu yüzden Açma/Kapama düğmesi kullanıcı için 
rahatlıkla ulaşılabilir olmalı; fakat fizyoterapist ve kullanıcı dışındaki insanlara ise rahatlıkla 
ulaşılabilir olmamalıdır. 
 Kullanıcı, dış iskeletin güç kaynağı olan bataryaya ulaşmakta da zorlanmaktadır. Bu nedenle 
batarya değişimi sırasında kullanıcı başka birinin yardımına ihtiyaç duyar ya da bataryanın 
bulunduğu bölmeye ulaşabilmek için dış iskeleti üzerinden çıkarması gerekebilir. 

3.  Çözüm Önerisi 
DESTEK alt ekstremite felci geçirmiş bireylerin günlük yaşam aktivitelerini başkalarına 

bağımlı kalmadan kendi başlarına gerçekleştirebilmeleri için geliştirilmiştir. DESTEK,kullanıcıların 
gündelik yaşama adaptasyonunu arttırır, kullanıcının sağlıklı bir birey gibi ayakta durabilmesine, 
yürüyebilmesine ve gündelik işlerini gerçekleştirebilmesine olanak sağlar. Hareketsizlikten ve 
sürekli oturur pozisyonda olmaktan kurtulan bireyin bedeni alt ekstremite felcinin beraberinde 
ortaya çıkan ikincil hastalıklardan da en az düzeyde etkilenir. Tekerlekli sandalye üzerinde hava 
almayan doku DESTEK ile hava alabilir ve çalışmayan kasların da harekete dahil olması sağlanır. 
 DESTEK modüler yapıya sahiptir. Kullanıcının fazla miktarda efor sarfedecek dış iskelete 
kendi vücut ağırlığını taşıyarak geçmesi önlenir. Geçiş sırasında oluşan düşüş ve sürtünme nedeni 
ile oluşma ihtimali olan yaralanmalar modüler yapı ile çözülür. Kullanıcı dış iskeleti giyebilmek için 
yer değiştirmek zorunda değildir. DESTEK sağ bacak, sol bacak ve kalça modül olmak üzere üç ana 
modülden oluşur, kullanıcı oturarak modülleri kendi üzerinde birleştirebilir. DESTEK, modüllerin 
kullanıcının bacaklarına ve kalçasına kullanıcıyı zorlamadan rahatlıkla yerleşebilmesi, böylece diğer 
insanlardan bağımsız olarak dış iskeleti giyebilmeleri için tasarlanmıştır.   
 DESTEK’in tasarımı kullanıcının ağırlık merkezini ve hareket sırasında ağırlık merkezinin 
değişimini de destekler. Dış iskeletin tasarımı kullanıcın kayma riskine karşı, dizlerin altından ve 
üstünde destekler ve kullanıcıya her zaman güvenilir bir deneyim yaşatmayı amaçlar. Bu nedenle 
diz altından kullanıcıyı desteklemek için ek pedlere ihtiyaç duyulmaz.  
 DESTEK’in vücuda bağlanmasını servo motorlar gerçekleştirir. Servo motorlar bağlanma 
kemerlerini kendi çevresinde döndürerek sarar, böylece kullanıcı kendini fiziksel olarak zorlamadan 
ve kimseye ihtiyaç duymadan dış iskeleti giyebilir. Motorlar, her bacak modülünde; dizin altında, 
üstünde, çerçeve desteklerinin altında konumlandırılmıştır ve kalça modülünde; belin sağ ve sol 
kısımlarında bağcıkların modüle girdikleri alanda konumlandırılmıştır. Kullanıcı bağcıkların ne 
kadar sıkı ve geniş olmasını istediğini, "+" ve "-" butonları ile kontrol edebilir. Motorların 
hafızasında ise kullanıcıya en uygun sıkılık ayarı mevcuttur. Kullanıcı varsayılan olarak gelen ayarın 
üzerinden de değişiklik yapabilir. 
 Kalça/bel modülünün tasarımı kullanıcının hareket sırasında rahat olmasını hedefler. Bel 
boşluğu kullanılmıştır. Kalça/ bel modülü en kesiti tümseklidir ve 4 cm aşağı katmanlanır. Yüksek 
dış kısım, bel modülünün iç kısmına doğru konumlandırılmış olan acil durum düğmesi için siper 
görevi görür. Kullanıcı acil durum düğmesine hızlıca ulaşabilir ve herhangi bir acil durumda bir 
kimseye bağımlı kalmadan düğmeye basabilir. Acil durum düğmesine konumlandırıldığı pozisyon 
itibariyle dışarıdan yanlışlıkla basılamaz, fakat düğmenin konumunu bilen bireyler için, örneğin 
fizyoterapist gibi, rahatlıkla ulaşabilir şekilde konumlandırılmıştır. 
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Açma/Kapama düğmesi, ön tarafa 
doğru eğimli olan kalça/bel modülünün 
yüksekliği az olan iç çeperde 
konumlandırılmıştır. Konumu itibari ile 
düğmeye yanlışlıkla basılma riskinin önüne 
geçilmiştir. 
 Kullanıcıyı DESTEK’ in durumu 
hakkında uyarmak için görsel ve sesli 
indikatörler kullanılmıştır. Görsel 

indikatörtler renk değişimi (Sarı> yeşil>mavi) ile kullanıcıyı DESTEK'in durumu hakkında 
bilgilendirir. Böylec Dış iskeletin motorlarının sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmadığı ya da 
bağcıkların kullanıcıyı güvenli bir şekilde sarıp sarmadığı indikatörler aracılığı ile hem kullanıcı 
tarafından anlaşılabilir, hem de dışarıdan rahatlıkla görülebilir. Böylelikle kullanıcın fark etmediği 
durumlarda, dışarıdan bir gözlemci kullanıcıyı uyarabilir. Sesli indikatörler ise, DESTEK'in 
başlatımı sırasında, acil durum tuşunun kullanımı anında ve benzeri gibi durumlarda kullanılır. Sesli 
indikatörler kullanıcıya durum bilgisi verir. 
 DESTEK'i çalıştırmak için gereken güç, şarj edilebilir bataryalar ile sağlanır. Kullanıcı 
destek almadan ve fiziksel olarak kendini zorlamadan kalça/ bel modülünde konumlandırılmış 
düğmeye basarak bataryanın dışarı çıkmasını sağlar. Böylelikle kullanıcı bataryayı rahatlıkla 
yerinden çıkarabilir, taşıyabilir, şarj edebilir ve değiştirebilir. 

 

Şekil 5 DESTEK Kalça/Bel Modülü ve İndikatörler 

4. Yöntem 
Projemiz kapsamında tasarlanacak olan ürün/sistem, yürüme biyomekaniği, literatürde yer 

alan çalışmalar, önceden geliştirilimiş mekanizma ve yöntemler de göz önüne alınarak, gerekli 
yerlerde fizyoterapistlerin bilgi ve tecrübelerinden de yararlanılarak geliştirilecektir. Önceki 
çalışmalar göstermiştir ki, ayakta durabilme ve yürüyebilme yetisi, alt ekstremite felci geçirmiş 
insanların rehabilitasyon sürecinde psikolojik faydalar sağlamaktadır ve fonksiyonel elektrik 
stimülasyonu, alt ekstremite felci geçirmiş insanların yürüyüşünü restore edebilmektedir. Ancak, 
elektrikle uyarılan kaslar çok hızlı yorulurlar ve serbestlik derecelerini konrol etmek zordur. Bu 
sorunlar ortezler ile fonksiyonel elektrik simülasyonunun beraber kullanılması ile aşılabilir. Ortez 
kullanılarak karmaşıklık azaltılabilir, kinematik kısıtlamalar uygulanarak yürüme ve elektrikle 
uyarılan kasın kapalı döngü kontrolü sağlanabilir. 

 
Şekil 4DESTEK Kalça/Bel Modülü ve Acil Durum Butonu Konumu 
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Yürüme sırasında, her bireyin fiziksel özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilen, yer 
tepkimesi kuvvetleri, eklem momentleri ve eklem güçleri analiz edilecektir. Kinetik analizler ile yer 
tepkimesi kuvvetleri, eklem momentleri ve eklem güçleri gibi hareketi oluşturan kuvvetler modelin 
MATLAB Simulink programı kullanılarak simüle edilmesiyle ölçülecektir. Kinematik analizler ile 
dış iskeletin uzaydaki hareketi incelenerek gövdenin, pelvisin, bacakların ve ayakların lineer ve 
açısal hız ve ivmeleri üzerinde 3 eksenli bir gyro ve 3 eksenli bir açısal ivme ölçer bulunduran 6 
eksenli bir IMU sensör olan MPU-6050 ile ölçülecektir. Aynı zamanda modelin titreşim analizleri 
ANSYS yazılımı kullanılarak yapılacaktır. Kalça, diz ve ayak bileğine etki eden kuvvetler ve gerekli 
momentler, eklem bölgesinde hareketi oluşturmak için kasılan birden fazla kas grubu incelenerek 
hesaplanacak, hesaplanan kuvvet ve moment kasılan agonist ve antagonist kasların aktivitelerinin 
net momentini gösterecektir. Ayak bileği, kalça ve diz eklemleri için sagittal, frontal ve transvers 
düzlemlerde ayrı ayrı momentler hesaplanacaktır. 

Yürüyüş fazlarını dört aşamada inceleyebiliriz, bu 
aşamalar: i) "double support" (çift destek), ii) "swing 
flexion" (salınım fleksiyonu), iii) "swing extension" 
(salınım ekstansiyonu), iv) "heel strike" (topuk vuruşu) 
olarak adlandırılır.  
i) Önerilen ürün çözümünde yürüyüşün ilk aşamasında 
dizlerde bulunan motorların ikisi de kilitli haldedir ve dış 
iskelet bir bacak önde diğer bacak arkada olacak şekilde 

konumlanmıştır. Kalçadaki motorlar serbest haldedir ve kullanıcının üst gövdesini rahatlıkla 
oynatabilmesine olanak sağlar. Kullanıcı kollarının yardımıyla üst gövdesini öne doğru hareket 
ettirir ve üst gövdesi 15 derecelik bir eğim aldığında kalçada bulunan motorlar kitlenir ve 
kullanıcının kütle merkezi ön ayak hizasında konumlanır. Bu konfigürasyonda, normal insan 
yürüyüşünde olduğu gibi kolların ufak bir yardımıyla, kullanıcının ağırlık merkezi ön ayak hizasına 
doğru kayar. Kullanıcının üst gövdesi 15 derecelik bir eğimde durduğu için ve arka ayak gerilmeye 
başladığı için kütle merkezi iki bacak arasında kalır ve denge sağlanır.  
ii) İkinci aşamanın başında, kullanıcının kütle merkezi ön ayak ve dış iskelet arasındadır ve bu 
nedenle arka ayak salınım hareketini yapmak için hazırdır. Salınım hareketi arka bacağın motorunun 
kilidi açılarak başlar ve dizin rahatlamasıyla devam eder. Bu aşamada kullanıcının üst gövdesi dik 
bir şekilde durmaktadır. Kalça hiper ekstansiyonunun önlenmesi genellikle kütle merkezini duruş 
bacağı ile dış iskelet arasında dikey bir düzlemde tutar, bu da postüral stabiliteyi arttırır, ancak daha 
küçük adım uzunluklarına neden olur. Salınım hareketini yapan diz maksimum fleksion açısına 
ulaştığında ve açısal hızı sıfır olduğunda bir sonraki aşamaya geçilir. 
iii) Üçüncü aşamada kuadriseps hareketi oluşturulur ve salınım hareketi yapan diz uzar ve gergin 
hale gelir. Bu konfigürasyonda sabit bacak motoru kilitli haldedir ve kalça motoru, eğimin 0 
derecenin altına düşmesine izin vermez. Salınım hareketi yapan diz tamamen gerildğinde bir sonraki 
aşamaya geçilir. 
iv) Dördüncü ve son aşama topukların yere değmesi aşamasıdır. Bu aşamada salınım hareketini 
tamamlayan diz kilitlenir ve topuk yere basar. Kalça motorlarının kilidi açık kalır ve salınım 
hareketini tamamlayan ön ayak kullanıcının ağırlının yaklaşık %30 unu desteklediğinde, sabit ayak 
olarak davranmaya başlar ve tekrar ilk aşamaya dönülerek yürüyüş döngüsü tekrar başlar. 

 Dış iskelet gövde malzemesi seçiminde hafifliği ve dayanıklılığı ile öne çıkan, bisiklet 
imalatında da kullanılan, aynı zamanda ülkemizde de üretilen 6082-Alüminyum tercih edilecektir. 
Dış iskeletin gövdesine sıcak ekstrüzyon ve büküm yöntemleri kullanılarak şekil verilecektir. 

Şekil 6 Yürüyüş Fazları 
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Tablo 1 Gereken Ortalama Güç 

 

Tablo 1' de görüldüğü üzere yürüme hareketi için kullanılacak motorların harcadığı ortalama 
güç 123W olarak hesaplanmıştır. Gerekli olan güç hesaplanırken sadece yürüyüş hareketi 
gerçekleşirken gerekli güç dikkate alınmıştır. Diğer elektroniklerin (indikatörler, led aydınlatmalar, 
vb.) ve otomatik bağcık motorlarının çalışması için gereken güç de hesaplanıp en uygun batarya 
seçilecektir. 

Dış iskeletin hareketini sağlayacak olan program, analizler sonucunda Python programlama 
dili kullanılarak yazılacaktır ve motorların kontolü Raspberry Pi 3 cep bilgisayarı ile sağlanacaktır.  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
DESTEK, birçok özelliği ile mevcut dış iskelet tasarımlarından farklılaşmaktadır. DESTEK, 

bel modülü, sağ bacak modülü ve sol bacak modülü olmak üzere üç ana modülden oluşur. DESTEK, 
hem taşınılabilirlik açısından hem de giyilirken sağladığı kolaylıklar ile kullanıcının mobilitesini 
önemli ölçüde arttırmakta, hem de pazardaki diğer dış iskeletlerden farklı olarak bağımsız hareket 
olanağı sunmaktadır. Mevcut dış iskeletler kullanıcının kaymaması için diz altını ek parçalar ile 
desteklerken, DESTEK iskelet tasarımı sayesinde eklenti parçalara ihtiyaç duyulmadan kullanıcıyı 
dizin altından ve üstünden destekler. 
 Mevcut dış iskeletler giyilirken karşılaşılan bir diğer sorun ise iskeletin vücuda bağlandığı 
noktalardaki kemerlerin sıkılması gereksinimidir. Kullanıcılar bu işlemi tek başlarına 
gerçekleştiremedikleri için başkalarına bağımlı olmaktadırlar. Otomatik kemer bağlama özelliği ile 
DESTEK bu problemin önüne geçer, kemerler otomatik şekilde sıkılır, sensör yardımı ile sıkılığı 
kontrol edilir ve eğer kullanıcı sıkılıktan memnun değil ise ”+” ve “-“ düğmeleri kullanılarak sıkılık 
oranı ayarlayabilir. 

Mevcut dış iskeletler kullanıcı deneyimi açısından incelendiğinde, yaşanan sorunlardan biri 
güç (açma-kapama) düğmesinin, diğeri ise acil durum düğmesinin konumudur. Mevcut iskelet 
sistemlerinde, açma-kapama düğmesi ve acil durum düğmesi; dış iskelet kullanım senaryosunda 
kullanıcıyı belirli alanlara bağımlı hale getirir. Mevcut dış iskeletlerin kullanım senaryosu kısıtlı 
olduğu için, dış iskeletin bağımsız ve toplum içinde kullanılması problemlere yol açabilir.   

DESTEK’te acil durum düğmesi ve güç düğmesi, bel modülünün iç çeperinde bulunur, bu 
sayede dışarıdan istenmeyen ve kullanıcının istemeden yaptığı müdahaleler önlenir. Kullanıcı 
düşme anında, rahatlıkla acil durum düğmesine ve istediği zaman, güç düğmesine ulaşabilir. 
 Mevcut dış iskeletlerde batarya değişimi iki yol ile gerçekleşebilir; kullanıcı dışında yetkili 
kişi bataryayı şarj edebilir veya değiştirebilir, dış iskelet kullanım dışındayken batarya şarj edebilir 
veya değiştirilebilir. DESTEK’te ise kullanıcı başka bir bireyin yardımı olmadan, DESTEK 
üzerindeyken dahi oturur pozisyonda bataryayı şarj edebilir veya değiştirebilir.  
 Kazalar ve istenmeyen senaryolar, yapılan araştırmalarda mevcut dış iskeletlerin indikatör 
eksikliğinden kaynaklanmaktadır. DESTEK’te kullanılan işitsel ve görsel indikatörler sayesinde, 
kullanıcının dışındaki insanlar da (yakın çevresinde bulunanlar) dış iskeleti kullanan kişinin durumu 
hakkında bilgi edinebilmektedir. 
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6. Uygulanabilirlik 
DESTEK, hayata geçirilirken seçilen malzemeler ile yazılımsal aygıtlar kullanılacak, lazer 

kesim, ekstrüzyon, büküm, enjeksiyon kalıplama ve talaşlı imalat yöntemlerine başvurulacaktır. 
Proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar göstermiştir ki, ürünümüz prototip haline 
getirilebilir ve üretilebilir. Tüm dünyada ve ülkemizde gelişmekte olan biyomedikal pazarında 
projemiz ticarileşme potansiyeline sahiptir ve ülkemize bir katma değer katacaktır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
 

Tablo 2 Proje Zaman Planlaması 

 

 

  
DESTEK ’in üretimi için gerekli 

olan ortalama bütçe 61.309,07 TL’dir 
(Prototip için gerekli bütçe değildir). Seri 
üretime geçildikten sonra, yazılım ve 
kalıp maliyeti gibi bir kereye mahsus 
giderler düşeceği için birim maliyeti 
azalacaktır. Mevcut dış iskeletlerin 
ortalama fiyatları 80.000$ bandındadır. 

 
 
 

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

   DESTEK’in hedef kitlesi omurga yaralanmaları olan, yürüme yetisini kaybeden, alt 
ekstremite felci geçirmiş kişilerdir. Kullanıcıların yürüme, merdiven inme ve çıkma, oturarak 
kalkma görevlerini yerine getirebilmesi için tasarlanan elektrikli, giyilebilir bir vücut asistanıdır. 

9. Riskler 

 
Şekil 7 Olasılık ve Etki Matris   

Tablo 3 Tahmini Maliyet 

Tablo 4 Riskler ve Risk Yönetimi 
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