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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Günümüzde hasta transferi, hasta yatağının odadaki konumuna göre sedye yatağa 

paralel veya ayakucuna gelecek şekilde dik olarak yerleştirilerek genellikle 3-4 kişi 

tarafından hasta yatağından sedyeye veya sedyeden yatağa taşınmasıyla 

gerçekleşmektedir. [1]. Birden fazla sağlık çalışanı hasta transferini yapması ve bunun 

sonucunda da kaslarını kullandıkları için ileride çeşitli meslek hastalıkları meydana 

gelebilmektedir. Ayrıca hasta transferi sırasında oluşabilecek kazalar sebebiyle de hasta 

transferi günümüzde güvenli bir şekilde yapılmamaktadır. Bu projede, hasta transferi 

esnasında sağlık çalışanlarının maruz kaldığı yüklemeleri ortadan kaldırmak için motor 

gücü ile çalışan konveyör taşıma sistemlerinin üretimi amaçlanmaktadır. Önerilen 

tasarım vasıtasıyla hem hasta transferi sırasındaki olası kazaların azaltılması hem de 

transferlerini yapan sağlık çalışanlarının (hemşire ve hasta bakıcı vb.) ergonomik bir 

sedye kullanması hedeflenmektedir. “Otonom hasta transferi” projemizle hasta transferi 

tek bir sağlık çalışanı gözetiminde ve hiçbir fiziksel efor kullanılmadan güvenilir bir 

şekilde yapılabilecektir. Sedyemiz lift mekanizması ve konveyörlü yatak ana 

kısımlarından oluşmaktadır. Lift mekanizması sedyenin yatağa göre yüksekliğini 

ayarlanmasında kullanılacaktır. Şase üzerinde bulunan sonsuz vida yardımıyla yatak 

yüksekliği ayarlanacaktır. Sedye yüksekliğinin yatağa göre ayarlanmasıyla konveyör 

mekanizması sağa veya sola doğru açılarak hastanın transferi sağlanacaktır. 

 

 

2. Problem/Sorun: 

 

      Hastaların hareket kabiliyetinin azalması veya bitmesi neticesi ile hastane ve sağlık 

kurumları içerisinde hastanın transferi için sedyeyeler kullanılır. Hastaların sedyeye 

taşınması ve sedyeden yatağa transferi sırasında sağlık çalışanları çeşitli meslek 

hastalıklarına ve hastalarda kazalara neden olabilmektedir. Ülkemizde bu sorunlara 

yönelik bazı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler; 2 veya 3 kişi ile çarşaf 

aracılığıyla hasta taşıma ekibinden bir sorumlu kişinin sesli şekilde 1-2-3 komutuyla 

birlikte hastayı kaldırarak yataktan sedyeye veya sedyeden yatağa aktarımı sağlanır [4]. 

Ayrıca hasta transferi için kaydırma tahtası da kullanılmaktadır. Çarşaf yöntemi için 2, 3 

hekim veya hastabakıcı gereksinimi sonucunda transfer sırasında taşıyıcılara yük binmesi 

ve Herhangi bir taşıyıcıdan kaynaklanacak hata ile hasta transferi sırasında oluşabilecek 

kaza riskinin bulunması bu çözümün dezavantajlarıdır. Kaydırma tahtası kullanımıyla 

uygunsuz yerlerde aktarımın zor ve riskli olması bakımından çözümün yetersiz olduğu 

düşünülmektedir. Şekil 1’de normal aktarım işlemi gösterilmiştir. 

 

 

                             
             Şekil 1 
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3. Çözüm  

Gerçekleştirilecek proje ile mevcut problemlerin çözümü için yerli imkânlarla hasta transfer 

işleminde kullanılmak üzere otonom hasta transfer sedyesi yapılması planlanmaktadır. 

Yapılacak proje ile sağlık çalışanlarımızın kas gücü kullanarak harcadıkları eforun ortadan 

kaldırılması, transfer sırasında oluşabilecek kazaların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. 

Geliştirilecek otonom sedye üzerine çeşitli sensörler konumlandırılıp bluetooth üzerinden 

mikroişlemciye veri aktarılacaktır. Mikroişlemciye gelen sensör verileri ile sedyenin 

mekanizmaları sırasıyla otonom halde çalıştırılacaktır. Böylelikle hasta transferinin birkaç 

sağlık çalışanına ihtiyaç duyulduğu yöntem yerine, tek sağlık çalışanının kontrolünde otonom 

bir şekilde hasta transferi gerçekleştirilecek olunup hasta transfer esnasında yaşanan 

gecikmelerinde önüne geçilecektir. Geliştirilecek sedye 4 ana alt sistemden oluşmaktadır. Bu 

alt sistemler hareket mekanizması, sabit makaslı lift mekanizması, Konveyör mekanizması ve 

Kremayer-pinyon mekanizması şeklindedir.  

 

4. Yöntem 

Geliştirilecek otonom hasta transfer sedyesinin tasarım sürecinde aşağıda belirtilen temel 

mühendislik ve proje yönetim adımları izlenmiştir. Proje kapsamında geliştirilecek otonom 

hasta transfer sedyesinin ister – nicelik tablosu oluşturulmuştur. 

 

İster  
Nicelik  

İster  
Nicelik  

Uzunluk  400 mm  Çalışma Süresi  3 Saat  

Genişlik  180 mm  Ortam Koşulları  Sert ve Düz Zemin  

Yükseklik  280 mm  Enerji Kaynağı  
12V Akü 

Ağırlık  Max 5,5 kg  
Araç ile 

Haberleşme  
Bluetooth  

Operasyon Hızı  38,5 km/h  Navigasyon  Yok  

Maksimum Hız  64,2 km/h Sensörler  Infrared Security Detector 

Operasyon 

Kabiliyeti  
Alçalma, Yükselme, Sağ-sol Yanal Hareket Taşıma 

Kapasitesi  
12,5 kg  
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4.1 Mekanik Aksam 

Sedyenin gövdesi S304 paslanmaz çelik profillerden oluşmaktadır. Genel olarak sabit makaslı 

lift mekanizması, konveyör mekanizması ve kremayer- pinyon mekanizmasından meydana 

gelmektedir. Bilgisayar destekli analizler sonucu profiller için S304 paslanmaz çelik seçilip 

20mm*10mm ölçüsü uygun görülmüştür. Kremayer ve pinyon dişlileri ise ağırlık ve maliyet 

hesapları sonucu katmanlı imalat yöntemleri ile PLA (Biopolimer Polilaktik Asit) 

malzemesinden üretilecektir. Şekil 2’de ilk örneğin şasisi gösterilmiştir. 

      Şekil 2 

 

Hareket Mekanizması 

Sedyenin hareketi alt profiline sabitlenen motorlara bağlanan mecanum tekerlekler ile      

sağlanmaktadır. Mecanum tekerlekler, bir aracın çok yönlü hareket edebilmesi istendiğinde 

kullanılır. Bu, aracın önceden belirlenmiş bir yol boyunca hareket edebileceği ve aynı 

zamanda merkezi etrafında keyfi olarak dönebileceği anlamına gelir. Bir Mecanum çarkı, 

çark ekseni etrafında düzenlenmiş bir dizi rulodan oluşur [6]. Tasarım kriterlerine göre 

yapılan hesaplama ile araç için gerekli olan çekiş kuvvet 176 N olarak bulunur. Her bir tekere 

düşen gerekli çekiş kuvveti 44 N’ dir. Her bir motor için gereken güç 25W olarak 

hesaplanmıştır. Çapraz konumlu motorlar aynı yönde hareket ettirilerek sedyenin yanal 

hareketini sağlar. İleri ve geri hareket motorların eş zamanlı şekilde çalıştırılmasıyla sağlanır. 

Şekil 3’te sedyenin izometrik render görüntüsü Şekil 4’te motorların konumu gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3       Şekil 4 
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Sabit makaslı Lift mekanizması  

Sedyenin alçalma ve yükselme hareketi için sabit makaslı lift mekanizması tercih edilmiştir. 

Mekanizmanın belirlenen yüklere dayanıklı olması için 20*10 SS304 paslanmaz çelik 

profillerden tasarlanmıştır. Makasları oluşturan kolun bir tarafı sabit profillere 

montajlanırken, kolun diğer tarafı rulman vasıtası ile ray üzerinde serbest hareket edecek 

şekilde tasarlanmıştır. Mekanizma alçalma ve yükselme hareketi doğrusal hareket edecek 

şekilde tasarımın zemininde bulunan rulman-ray koluna entegre edilecek sonsuz mil yapısı ile 

12 v dc motor ile sağlamaktadır. Bu motor için gerekli kuvvet 156 N’dir. Kullanılacak motor 

için 17W güç ihtiyacı olduğu hesaplanmıştır. Mekanizmanın tasarımları Şekil 5 ve Şekil 6 

olarak Ek’te verilmiştir. 

 

Konveyör Mekanizması 

Konveyör mekanizması üst hareketli bulunup tahrik tamburu, gergi tamburu, kasnak, 

zamanlama kayışı ve motordan oluşmaktadır. Motor tahrik tamburuna kayış kasnak sistemi 

ile güç iletmektedir. Tamburlar yapılan hesaplamalar sonucu 8mm milin belirli aralıklarla 

kauçuk parçaların yerleşimi ile oluşturulmuştur. Miller 623 zz rulman ile yataklanmıştır. 

Konveyör mekanizması tahrik etmek için gerekli kuvvet 176 N’dir. Ayrıca mekanizmanın 

çalışması için motor gücünün asgari 29W olduğu hesaplanmıştır. Mekanizmanın Tasarımları 

Ekte Şekil 7 ve Şekil 8 olarak verilmiştir. 

  

Kremayer-Pinyon Mekanizması 

      Üst hareketli kısma doğrusal hareket yaptırmak için kremayer dişlisi 

konuşlandırılıp    pinyon dişlileri sedyenin ana gövdesine konuşlandırılmıştır. Sağ ve sol 

tarafa yanal   hareket için birer adet olmak üzere toplam 2 adet 1 modül 30 diş pinyon dişli  

kullanılmış olup bu dişlileri tahrik etmek için motora montajlı 1 modül 20 diş pinyon  dişli 

kullanılmıştır. Dişlilerin hareketi için 137 N kuvvet gerekmektedir. Mekanizma    için gerekli 

motor gücü 13W olarak hesaplanmıştır. Mekanizmanın Tasarımları Ekte Şekil 9 ve Şekil 10 

olarak verilmiştir. 

4.2 Elektronik aksam      

Sedyenin kontrolünü sağlamak için sedyeyle bluetooth üzerinden iletişim kuran bir kumanda 

tasarlanmıştır. Bu kumanda da 4 adet buton, rfid sistemi ve 1 adet joystick 

bulunmaktadır.Sedyede giriş biriminin fazla olması sebebiyle arduino mega mikro denetleyici 

kartı kullanılmaktadır. Sedyede motorların kontrolü için 3 adet l298N motor sürücü, 

motorların hareket sınırlarını belirlemek için 5 adet switch, kumandadan komutları almak için 

1 adet hc06 bluetooth modülü, sistemin enerjisini sağlamak için kuru akü, bataryayı şarj 

etmek için akü şarj devresi ve aktarımın durumu hakkında bilgileri almak için 2 adet lazer 

sensör bulunmaktadır. Şekil 11’de Elektronik şema verilmiştir. 

   

 

 

 

 

 

Şekil 11 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Sağlık alanında virüsle birlikte her bir sağlık çalışanının önemi artmıştır. Literatürde hasta 

transferini yapmak için çoğunlukla eski bir yöntem olan çarşaf yöntemi kullanılmaktadır. 

Yurtdışında nadir olarak kullanılan sedyelerde tek kullanıcı tarafından kumanda edilerek tek 

yöne açılabilen konveyörlü yatakla hasta alıp bırakma ve sedyenin yine kullanıcı tarafından 

yükseltilip alçalması sağlayan sedyeler mevcuttur. Bunların bir kısmı tek bir kullanıcı ile bir 

kısmı ise halen 3-4 sağlık çalışanı tarafından transfer işlemi gerçekleştirmektedir. Ancak 

literatürde sedyenin yüksekliği hasta yatağına göre otonom şekilde ayarlayabilen ve her iki 

tarafa açılarak hasta transferini sağlayan bir sedye bulunamamaktadır. Sedyemizin otonom bir 

şekilde hasta transferini sağlaması için ilk adım olarak sağlık çalışanı sedyeyi yatağa paralel 

konuma getirecektir. Araç üzerinde bulunan kumanda ile hastayı sağ veya sol taraftan alınması 

ve bırakılması yönünde sağlık çalışanı tarafından seçim yapılacaktır. Ardından sedye otonom 

bir şekilde yüksekliğini ayarlayacaktır. Bu ayarlama motor tarafından tahrik edilen lift 

mekanizmasının kontrolü ile sağlanacaktır. Sedye ile yatak hizalandığında konveyör 

mekanizması hastayı üstüne alarak sedyeye transferi gerçekleştirilecektir. Yurtdışında var olan 

sedyeden farklı olarak her iki tarafa açılabilen konveyör sistemi ve hasta transferini otonom bir 

şekilde yapabilmesidir. Projede geliştirilecek sistemler yerli imkanlar dahilinde olunup ülkemiz 

sağlık çalışanlarına istifadesine sunulacaktır. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projenin gerçekleştirilip, hayata geçirilmesi için temel mühendislik ve proje yönetimi 

adımları takip edilecektir. Öncelikle sağlık çalışanları ile görüşülerek standartta yakın sedye 

tasarımı oluşturulmuştur. Arduino mikroişlemcisi kullanılarak C tabanlı açık kaynak kodlu ve 

ücretsiz yazılım dili ile programlanacaktır. Motor kombinasyonları kontrol edilerek otonom bir 

şekilde çalışması sağlanacaktır. Kullanılacak sensörler, motorlar, tekerlekler ve sürücü 

devreleri prototip isterlerine göre seçilecektir. Sedye şasesi çelik profillerden oluşturulup ve 

elektronik aksamının montajı sedye üzerine 3 boyutlu yazıcı vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. 

Böylelikle prototip oluşturulup gerekli testler ve analizler yapılacaktır. Sonucunda sağlık 

çalışanlarının kullanımına hazır hale getirilecektir. Ameliyat öncesi veya sonrası transfer 

sırasında yaşanılan vakit kaybının ve transfer esnasında bulunan birden fazla sağlık çalışanı 

düşünüldüğünde projenin ticari değeri ortaya çıkmaktadır. Projenin hayata gerçekleşmesi ile 

oluşabilecek en büyük risk maliyetinin olduğu düşünülmektedir. Prototipin ar-ge çalışmalarıyla 

yerlileştirilip seri üretime geçmesiyle maliyeti azaltılacaktır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin tahmini bütçesi 2035₺’ dir. Projemizi en az maliyete indirgemek maksadıyla 

yapılacak prototipin mekanik işçiliği ve yazılım kısımları ekibimizce yapılacaktır. Projemizde 

malzeme temini Nisan ayında 17 gün tam kapanma durumu olduğundan Mayıs ayına 

sarkmıştır. Malzeme temininin sağlanmasıyla Haziran ayında araç iskeleti analizleri simülasyon 

ortamında yapılıp çelik profiller vasıtasıyla sedye şasesi oluşturulmuştur. Temmuz ve Ağustos 

aylarında mekanik iyileştirmeler araç üzerinde yapılacak ve arduino tabanlı yazılım 

çalışmalarına devam edilecektir. Eylül ayında elektronik malzemelerin montajları araç üzerine 

yapılıp proje sonlandırılacaktır. 
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     Proje iş- zaman planlaması: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori 

 

Ürün – Adet Fiyat 

(₺) 

Ürün – Adet Fiyat 

(₺) 

Kontrolcü & 

Sensör 

Arduino Mega  70 L298N Çift 

Motor Sürücü 

Kartı – 2 

20 

 Arduino 

NANO 

50 HC06 Bluetooth-

Serial Modül 

Kartı 

30 

 Lazer Sensör 

– 3 

10 Keyesstudio 

LDR Modülü – 3 

15 

Güç 

Elektroniği 

Akü 80 TP4056 Şarj 

Modülü 

10 

Tahrik 

Elemanları 

Dc Motor-7 90 Servo Motor 30 

Mekanik 20-10 mm 

Çelik Profil – 

4metre 

15 3D Yazıcı 

Extruder 20 

Dişli-Kasnak 

8mm 

4 

 Metal Boya 30 Rulman 634zz – 

20 

5 

Risk bütçesi  750    

Toplam Fiyat:                                 2035 

İŞ PLANI  Mart Nisan  Mayıs Haziran  Temmuz Ağustos Eylül 

Mekanik Tasarım        

Gerekli Malzemelerin 

Temini 

       

Yazılımın 

Başlanılması ve 

geliştirilmesi 

   

 

    

Malzemelerin 

montajı 

       

 
Konveyör 

mekanizmasının test 

ve analizleri 

       

Lift mekanizmasının 

test ve analizleri 

       

Ray mekanizmasının 

test ve analizleri 

       

16%
5%

18%

16%

45%

Maliyet Dağılımı

Kontrolcü &
Sensör

Güç
Elektroniği

Tahrik
Elemanları

Mekanik
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Proje ameliyat sonrası hastalar ve hareket kabiliyetini yitirmiş insanlar tarafından 

kullanılacaktır. Bu sebepten dolayı bu kişilerin bulunduğu yer itibariyle hastaneler ve 

Türkiye’de bulunan toplam 2330 yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri öncelikli hedef 

kitlelerimizdir [2]. Ayrıca bu ürünün tedarik etmek amacı ile de Türkiye’de bulunan 3315 

medikal firmaları da hedef kitlemizdir [3]. 

 

 

 

9. Riskler 

9.1 Riskler ve B Planları 

Risk 

No 

Riskler B Planı 

1 Korona virüsünden dolayı takım çalışmasının 

sağlanamaması. 

Online ortamda grup ve danışman 

toplantılarının düzenlenmesi 

 Kullanılacak dc motorun yük altında istenilen verimde 

çalışamaması 

Redüktör kutusu yerleştirilerek torkun 

arttırılması 

2 Konveyör bandının gerekli gerginliğe ulaşamaması Gergi mekanizmasının gözden 

geçirilmesi 

3 Elektronik malzemelerin montajı sırasında meydana 

gelebilecek hasar ile eleman üzerinde arıza oluşması 

Maliyet listesine risk bütçesi eklenerek 

kritik malzemelerin yedeklenmesi 

4 Üretim aşamasında çıkabilecek problemler Parçaların 3 boyutlu yazıcıda üretiminin 

yapılamaması durumunda başka bir 

yazıcıda üretilmesi veya satın alınması 

yoluna gidilebilir 
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