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ROBOTİK ENDOSKOPİ

Geliştirmiş olduğumuz ürün, endoskopi
cihazları için tasarlanmış, günümüzde
kullanılan cihazların büyüklüğü,
kullanım zorlukları ve neden olduğu
meslek hastalıklarının önüne geçecek
olan üç parçadan oluşan bir ürün
setidir.

El ve bilek hareketleri ile kontrol edilen cihazı
elektro-mekanik olarak kontrol edecek olan el
ünitesi, operasyon sırasındaki görüntülerin
kayıt altına alındığı, geçmiş kayıtların da
tutulduğu ve diğer görüntüleme üniteleri ile
paylaşıldığı bel ünitesi ve görüntülerin
izlenebildiği başa takılan görüntüleme
ünitesinden oluşmaktadır.



PROBLEMLER

Mevcut görüntüleme ünitelerinin 
büyüklüğünden ötürü yerleşim 

sorunları yaşanmaktadır.

Kaba ve Hantal Yapı

Günümüz cihazlarının hareket 
kabiliyeti parmak, el ve bilek 

hareketleri ile kısıtlıdır.

Yetersiz Hareket Kabiliyeti

Yapısı ve üretim özellikleri nedeni 
ile günümüz cihazlarının maliyeti 

oldukça yüksektir.

Maliyet

Günümüz cihazlarındaki gelişmeler 
halen görüntüleme uniteleri
üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Üretildiği Dönemin Teknolojileri

Uzun süreli çalışmalar sonucu, bel 
ve boyun fıtığı, tenar nöropati, artrit
gibi meslek hastalıkları oluşmaktadır.

Meslek Hastalıkları



ÇÖZÜMLERİMİZ

Yeni Teknboloji
Ekipmanlar

Küçük Boyut ve 
Taşınabilirlik

Kablosuz Veri 
İletimi Teknolojisi

Ergonomi ve Uzun 
Süreli Çalışmalara 

Uygunluk

Yeni Teknoloji 
Ekipmanlara Uyum
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KULLANIM ORANLARI

Ameliyatlarda :
Her 10 karın içi yada iç 
batın ameliyatının 7-8 
tanesi kapalı olarak 
yapılmaktadır.

Hastanelerd
e :300 yataklı bir 
hastanede 70-80 civarı 
Endoskopi ünitesi 
bulunmaktadır.

Genel 
Kullanımda :Kapalı ameliyatların artması ile 
son 5 yılda endoskopi 
cihazlarının kullanımı %200 
artmıştır.

Hastalarda 
:Günümüzde hastaların 
%85’ lik bir kısmı kapalı 
ameliyat tercih 
etmektedir.

10/8

70-80

%85

%200



PAZAR ANALİZİ
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2013 yılında 28.9 milyar dolar olarak 
hesaplanan Endoskopi cihazları 
Pazar payı 2018 yılında 60 milyar 
dolar olarak hesaplanmıştır.

Endoskop

Görüntüleme Sistemleri

Donanım

Servis

2013 2020

2013-2020 yılları arası büyüyen pazar ile 
birlikte ek donanım ve servis gereklilikleri 
de katlanarak artmaktadır.



v Ülkemiz genelinde 1510 adet Hastane bulunduğu,
v Her ameliyathane de en az bir endoskopi ünitesine ihtiyaç duyulduğu,
v Yaklaşık olarak 18.000 Endoskopi cihazı kullanılmakta olduğu,
v İhtiyaç olunan kapasitenin çok altında cihaz bulunmakta,
olduğu göz önüne alındığında her hastaneye sadece 1 set cihaz temin 
edildiği durumda 60.000.000$ lık bir pazar hacmi oluşmaktadır.

40.000$ Satış ücreti üzerinden: 

17.000$ Ürün maliyeti,
%3-6 Pazarlama maliyeti,
Garanti kapsamında 1 e 1 değişim,
Garanti kapsamında servis hizmetleri,
Satın alma birimlerinin onay süreci dahilinde olması,
Rekabet karşısında indirim uygulanabilecek oranları hesaplanarak:

GELİR MODELİ



Öncelikli gelir kaynağı olarak ürün satışları ve bakım ücretleri planlanmıştır. 

Servis Yan Ürünler Satış

%10

%20

%70

Cihaz ile birlikte kullanılan yan ürünlerin satışı da yapılacaktır.

Servis ücretleri de gelir kaynakları içerisindedir.

GELİR MODELİ



REKABET ANALİZİ



REKABET ANALİZİ

Yaygın Kullanım

Kablosuz İletişim

Kullanım Ergonomisi

BİZ Karl-Storz Olympus FujiFilm Wolf

Kolay Taşınabilirlik
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ZAMAN ÇİZELGESİ

Ar-Ge / Ön Prototip

Modüllerin 
belirlenmesi, 
görsel tasarım, 
mekanik testler 

Geliştirme

Prototipi 
hazırlanan cihazın 
üretime uygunluğu 

ve kullanım 
testlerinin 
yapılması

Araştırma

Çalışmalar ve ilk 
testler sonrası 

üretime ve 
sertifikasyona uygun 

materyal ve 
ekipmanların 

belirlenmesi süreci 

Klinik Testler

Geliştirilen 
cihazın yeterlilik 
testleri ve klinik 

testlerinin 
yapılarak üretime 
uygun tasarımın 

oluşturulması

Versiyon 1

Sertifikasyon ve 
heyet testlerinin 
ardından gerekli 

yatırımların 
sağlanması 
durumunda 

üretime geçiş.

Versiyon 2

Teknolojik 
ilerlemelere paralel 

olarak uzaktan 
kontrollü, gerçekçi 

görüntüleme, ve 
arttırılmış gerçeklik 

eklenmiş model 
üretimi



PROJE EKİBİ

M. Fatih KILINÇ
Uzm. Doktor (Ürolog)

2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesinden mezun olduktan sonra 
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Üroloji alanında 
uzmanlığını yaptı. 2013’den itibaren 
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Üroloji Kliniğinde görev yapmaktadır. 
Projede uygulama geliştirme ve 
danışmanlık görevlerini yürütmektedir. 

Süleyman ŞAFAK
PrioTek Bilişim

Anadolu Ünv. Elektronik Kontrol 
Sistemleri bölümünden mezun oldu. 
Yeni tanınan haklar kapsamında 
Mekatronik Mühendisliği öğrenimine 
devam etmektedir. 19 yıllık bilgi işlem 
sektöründeki çalışmalarının yanında 3 
yıldır AR-GE hizmetlerini yürüttüğü pek 
çok çalışmada yer almıştır. Toplamda 9 
adet patentlenmiş cihaz yada teknolojisi 
bulunmaktadır. 
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