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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Evde tedavinin önemi COVID-19 ile birlikte gün geçtikçe daha da anlaşılmakta ve bu amaca 

yönelik projelere ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu proje kapsamında, çeşitli 

zedelenmeler, kazalar, felç ve serebral palsi gibi hastalıklar sonucunda ayak bileği 

fonksiyon kaybı veya bozukluğu yaşayarak fizik tedaviye ihtiyaç duyup, zaman, ulaşım 

veya maddi imkan bakımından bu tedaviden faydalanması güç olan hastalar için evde 

kullanıma uygun bir ayak bileği rehabilitasyon robotunun geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

Projenin detaylarından Yöntem başlığı altında bahsedilmiş olup, bu kısımda Rehabilitasyon 

Teorisi kısaca özetlenerek Problem başlığı altında sıralanan sorunlara yönelik çözümlerin 

hangi teoriye dayanarak ortaya koyulduğu gösterilmiş, daha sonra Yöntem başlığı altında 

rehabilitasyon robotu sisteminin konsepti, mekanik, elektronik tasarım adımları ve 

kullanılacak kontrol metodu ortaya koyulmuştur. Ardından projenin yenilikçi yönü ana 

başlıklara ayrılarak verilmiş ve sonra da projenin uygulanabilirlik yönü ortaya koyulmuştur. 

Bundan sonra da proje zaman planması ve tahmini maliyeti tablolar halinde verilmiştir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Rehabilitasyon hizmetleri geleneksel olarak fizyoterapistlerin manuel tedavileriyle 

gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemde, hasta sayılarının fazla, tedavi müddetinin uzun olması 

ve fizyoterapistlerin iş yükünün ağır olması gibi dezavantajlar bulunmaktadır. Hastaların 

rehabilitasyon merkezlerine gidip gelmesi eğer hasta yürümekte güçlük yaşıyorsa ulaşımda 

probleme sebep olmaktadır. Hasta toplu taşıma kullanıyorsa bu COVID-19 riskine sebep 

olmaktadır. Ayrıca özellikle bu pandemi döneminde, birçok hastanın rehabilitasyon 

merkezlerinde kalmasıyla yer açısından ve bulaşma riski açısından da birçok sıkıntılar 

mevcuttur. Bu problemlerin çözümüne yönelik, hastaların rehabilitasyonuna destek 

sağlayacak, evde kullanıma uygun, fizyoterapistin uzaktan gözetiminde tedavi 

yapılabilmesini sağlayan bir ayak bileği rehabilitasyon robotunun geliştirilmesi 

hedeflenmiştir. Yurtdışında halihazırda mevcut olan rehabilitasyon robotları genellikle 

hantal, bir yere sabit ve kullanımı karmaşık yapılardır. Bu tarz cihazlar kullanım zorluğu ve 

taşınamamaları sebebi ile evde kullanıma uygun olmamakta ve birçok hastaya hizmet 

verebilecek kadar da ekonomik olamamaktadır. 

 

3. Çözüm  

Problem kısmında ortaya konan sorunlar süre, maliyet, sübjektif değerlendirmeden kaynaklı 

hatalar, tedavide aynı şartların tekrarlı şekilde yerine getirilememesi, fizyoterapist sayısının 

kısıtlı olması ve COVID-19 bulaşma riski şeklinde özetlenebilir. Bu problemlere ek olarak, 

bazı hastaların evinden ayrılarak hastane gibi ortamlara gitmelerinin onların psikolojilerine 

zarar vermesi de söylenebilir. Bu bağlamda, bir fizyoterapistin, hasta kendi ev ortamında 

olsa bile, onun bağlı olduğu sisteme uzaktan erişerek egzersiz verilerini anlık olarak veya 

sonradan inceleyebilmesini sağlayan bir sistemin geliştirilmesi, bu problemlere çözüm 

olacaktır. Böylece bu proje çalışmasında ayak bileği rehabilitasyonu için ortaya konan 

problemlerin çözümüne yönelik, serebral palsi başta olmak üzere kısmi veya tam felçli 

hastaların fizik tedavi ve rehabilitasyonu için uygun, internet tabanlı uzaktan kontrol 

edilebilecek donanım yapısı sayesinde evde bakım hizmetlerine uygun bir robotik sistem 
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geliştirilmiştir. Teşhis ve tedavinin giyilebilir ayak bileği rehabilitasyon robotu ile yapılması 

sayesinde, bir fizyoterapist, aynı anda birçok hastanın teşhis ve tedavisiyle de ilgilenebilecek 

ve bu da yetişmiş eleman sayısı eksikliğini ve zaman problemini ortadan kaldıracaktır. 

Ayrıca fizyoterapistlerin fiziksel yapısından kaynaklı (zorlanma, yorulma gibi) problemlerin 

de önüne geçilecek ve fizyoterapistlerin iş yükü de hafifletilecektir. 

Bu ihtiyaçlara cevap vermek için tasarlanacak olan robotik sistem; ayak bileği dorsifleksiyon 

ve plantarfleksiyon hareketlerini yaptırabilen (Bkz. Şekil 1, 2), kişinin uzuv boyutuna görev 

ayarlanabilen, kuvvet ve EMG sensörleri ile ölçümlerin yapıldığı egzersiz modları sayesinde 

yapay zeka tabanlı değerlendirme yapıp kas derecesini belirleyebilen, rehabilitasyon 

teorisine göre pasif germe, aktif yardımlı, aktif dirençli, izometrik ve izotonik egzersizler 

yapabilen bir sistem olacaktır. Egzersizlerin oyun tabanlı görsel biyo geri besleme ile 

yapılması sayesinde hastaların motor kontrolünün geliştirilmesi de hedeflenmektedir. 

 

4. Yöntem 

4.1 Rehabilitasyon Teorisi 

Bu proje kapsamında gerçekleştirilecek olan sistem, rehabilitasyon teorisine, literatürde yer 

alan önceden yapılan çalışmalara ve geliştirilen mekanizmalar ile metotlara ve 

fizyoterapistlerin bilgi ve tecrübelerine dayanarak geliştirilecektir. Özetle; dorsifleksiyon ve 

plantar fleksiyon hareketleri ayak bileği ekseni etrafında yapılabilen hareket çiftlerinden 

birini temsil etmektedir (Bkz. Şekil 1, 2). EMG sinyali ölçümleri baskın dorsifleksor kası 

olan tibialis anterior’dan ve plantar fleksiyon kasları olan gastrocnemius ve soleus’tan 

yapılacaktır [1] (Bkz. Şekil 3,4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayak bileğindeki hareketlerde, her bireyin fiziksel özelliklerine bağlı olarak değişiklik 

gösteren, eklem hareket açıklığı sınırları, maksimum pasif direnç torkları, maksimum istekli 

kas kasılma büyüklükleri mevcuttur [2,3]. Bu bilgilere dayanarak robotun mekanik tasarımı 

gerekli hareket açıklıklarına uygun yapılmış, motor ise gerekli momentleri karşılayabilecek 

şekilde belirlenmiştir. 

Şekil 1. Ayak 

bileği eklemi 

hareketleri 

Şekil 2. 

Dorsifleksiyon/Plantar

fleksiyon Hareketleri 

Şekil 3. Baskın 

dorsifleksiyon kası: 

tibialis anterior 

Şekil 4. Baskın 

plantarfleksiyon 

kasları 
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Robot destekli rehabilitasyonun etkinliği, robotun, hastanın iyileşme sürecine uygun egzersiz 

modlarında çalışmasına, hastaya uygun desteği verebilmesine, hastanın hareket kısıtlarına 

göre adapte olabilmesine bağlıdır [4]. Genel olarak, iyileşmenin ilk evrelerinde pasif 

egzersiz, daha sonra iyileşme gerçekleştikçe sırayla aktif yardımlı egzersiz ve aktif dirençli 

egzersiz yapılır. 

Pasif egzersizde hasta istekli bir kas kasılması yapmamakta, hareket sadece robot tarafından 

oluşturulmaktadır. Pasif germe de bu tipten bir egzersiz olup, hastanın eklem hareket 

açıklığını (ROM) geliştirmek için yapılır. Aktif egzersizlerde hareketlere hastanın da istekli 

bir katılımı olmakta, bu egzersizler kasların ve motor kontrolün geliştirilmesinde 

kullanılmaktadır. Fizyoterapistler tarafından uygulanan egzersizlerden adapte edilen bazı ek 

egzersiz modlarına örnek olarak izotonik (değişken ayak bileği eklem açısı, sabit direnç), 

izometrik (sabit ayak bileği eklem açısı, değişken direnç) ve izokinetik (sabit eklem açısı 

değişim hızı, değişken direnç) egzersiz verilebilir. 

 

4.2 Sistem Tasarımı 

Bu proje kapsamında, ortaya koyulan problemlerin çözümüne yönelik olarak aşağıdaki 

özelliklere sahip bir ayak bileği rehabilitasyon robotunun geliştirilmesi amaçlanmıştır: 

• Eklem hareket açıklığı +55 / -40 derece olan 

• Ayak bileği eklem hareketlerinden dorsifleksiyon ve plantarfleksiyon yapabilen 

• Farklı kullanıcıların uzuvlarına göre ayarlanabilen 

• Ayak bileği için germe, pasif, aktif yardımlı, aktif dirençli egzersizleri yapabilen 

• Fırçasız DC motor tahrikli 

• Evde kullanıma uygun boyutlarda 

• Taşınabilir 

• Tedavi sonuçlarını robotun yaptığı ölçümlere göre kaydedebilen 

• İnternet tabanlı kontrol edilebilen 

• Kullanıcı dostu arayüze sahip 

• Güvenlik açısından yazılım ve donanım kontrollü 

• Fizyoterapistlerin bilgi ve tecrübelerinden faydalanılarak geliştirilecek zeki kontrol 

algoritmaları sayesinde güncel ve efektif egzersiz metotlarını doğrulukla uygulayabilen 

 

Yukarıdaki ilk yedi maddeye göre öncellikle mekanizmanın tasarımı SolidWorks üzerinde 

gerçekleştirilmiş, daha sonra ilk prototip üretimi 3B yazıcı ile gerçekleştirilerek montaj 

açısından problemlerin olup olmadığı tespit edilmiş ve gerekli iyileştirmeler yapılarak 

prototip nihai olarak gerekli mukavemet analizleri yapıldıktan sonra hafif ve mukavemetli 

bir malzeme olan 7075 – T6 alüminyum malzemeden imal edilmiştir (Bkz. Şekil 5,6,7). Daha 

sonra, imal edilen mekanizma parçalarının ve servo motorun montajı yapılmıştır. 

Bundan sonraki adım olarak yukarıdaki son beş maddeye göre, hibrit empedans kontrol 

metodu kullanılarak, uzman fizyoterapistlerin desteğiyle ayak bileği fizik tedavi ve 

rehabilitasyonu amacıyla zeki kontrol algoritmaları geliştirilecek ve sistem canlı bireylerle 

test edilecektir. Canlı bireylerle yapılacak klinik deneyler için İstanbul Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan onay alınmıştır. 

 

Hastanın görsel biyo geri besleme alarak belirli görevleri yerine getirebilmesi ve bu sayede 

ölçüm - değerlendirme yapılabilmesi için görsel arayüz bulunacaktır. Ayrıca bu arayüz ile 

fizyoterapist gerekli egzersiz verilerini, parametrelerini ve hasta bilgilerini sisteme 

girebilecektir. Fizyoterapistlerin desteğiyle kural tabanı ve algoritmalar belirlenerek gerekli 

egzersizleri yüksek doğruluk ve hassasiyetle yerine getirecek bir kontrol sistemi 
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oluşturulacaktır. Cihazın internete erişimi olmasıyla, egzersiz sonuçlarının hastane 

veritabanına kaydedilmesi ve fizyoterapsitlerin bu bilgilere uzaktan erişebilmesi mümkün 

olacaktır. Bir insan-makine etkileşimi mevcut olduğundan kontrol metotlarından adaptif 

empedans kontrol kullanılacaktır. Geliştirilecek kontrol sistemi, arayüz aracılığıyla hastaya 

gerekli talimatları verecek, hastadan alınan EMG sinyallerini değerlendirecek, önceden 

belirlenmiş algoritma ve kurallara göre aktüatörlerin tetiklenmesini ve sensörlerden alınan 

kuvvet, konum geri beslemesi bilgilerinin değerlendirilmesini sağlayacaktır. Egzersizler 

boyunca veriler kaydedilerek geliştirilen algoritma ile hastanın performans değerlendirilmesi 

yapılarak, gelişim ve iyileşme durumu raporlanacaktır. Buna göre sistemin genel yapısı Şekil 

5’te verilmiştir.  

 

 
Şekil 5. Giyilebilir ayak bileği rehabilitasyon robotu sisteminin genel yapısı 

 

4.3 Mekanik ve Elektronik Tasarım 

Konsept tasarımı yapılmış olan giyilebilir ayak bileği rehabilitasyon cihazı ve kısımları Şekil 

6’da, ilk 3B yazıcı prototipi Şekil 7’de, alüminyumdan üretilmiş nihai prototip Şekil 8’de ve 

gerekli kontrolün ve hareketlerin sağlanması için kullanılacak elektronik donanımların blok 

diyagramı Şekil 9’da gösterilmiştir. 

 
Şekil 6. Giyilebilir ayak bileği rehabilitasyon robotu konsept tasarımı 

Motor 

Aktarma Dişlileri 

Ayak tabanı 
levhası 

Enkoder 

Uzuv boyutuna 
göre ayarlanabilir 

mekanizma 

Bacağın 
sabitlenmesi için 
kayış bağlama 

kısımları 

Kuvvet sensörü 
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                                 Şekil 7. 3B Prototip                     Şekil 8. Alüminyumdan imal edilen nihai prototip 

 

Şekil 9. Giyilebilir ayak bileği rehabilitasyon robotunun elektronik donanımı 

4.4 Kontrol 

Manuel rehabilitasyon tedavisi sırasında bir fizyoterapistin hastaya göre uygun desteği 

dinamik bir şekilde sağlaması, robotik bir sistemde empedans kontrol ile modellenebilir. 

Çünkü empedans kontrol ile robotun çevre ile olan etkileşime karşı nasıl bir direnç 

göstereceği ayarlanabilir [6].  

 

4.1 Hibrit empedans kontrol 

Hibrit empedans kontrol metodu ilk olarak Anderson ve Spong (1988) tarafından 

geliştirilmiştir. Bu metot pozisyon ve kuvvet tabanlı empedans kontrolü tek bir kontrol kuralı 

altında birleştirerek kullanışlı bir yapı sağlamaktadır. Böylece bu metot hem pozisyon hem 

de kuvvet kontrolünün gerektiği egzersizlerde kullanılabilmektedir. Pozisyon ve kuvvet 

tabanlı empedans kontrolü arasındaki geçişler S seçim katsayısının değişimiyle 

sağlanmaktadır. Buna göre S eğer “0” ise kuvvet tabanlı empedans kontrol, “1” ise pozisyon 

tabanlı empedans kontrol sağlanmaktadır. S seçim katsayısını içeren arzu edilen sistem 

dinamikleri aşağıdaki gibi verilir: 

              (11) 
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4.2 Empedans kontrol simülasyon sonuçları 

Pozisyon tabanlı empedans kontrol modu test edilirken iki tane senaryo uygulandı. İlk 

senaryoda, mekanizmanın -20 ve +20 dereceler arasında sinüsoidal şekilde dorsifleksiyon ve 

plantar fleksiyon hareketlerini yapması simüle edildi. Hareket sırasında hastadan gelen 

direnç kuvvetinin sabit olduğu varsayıldı. Empedans parametreleri olarak Md = M, Bd = 

200, Kd = 100 olarak belirlendi. Belirlenen şekilde sinüsoidal pozisyon yörüngesi 

oluşturularak arzu edilen pozisyon olarak kullanıldı. Pozisyon tabanlı empedans kontrol 

modu uygulandıktan sonra, robot manipülatörün arzu edilen yörüngeyi doğru bir şekilde 

takip ettiği görüldü. Pozisyon hatası 0.12 dereceden küçük olarak ölçüldü. Pozisyon kontrol 

modunun simülasyon sonuçları Şekil 10’te gösterilmiştir. 

 

   

(a)       (b) 

Şekil 10. Pozisyon tabanlı empedans kontrolün ilk senaryodaki simülasyon sonuçları (a) Arzu edilen ve gerçek 

pozisyonlar (b) Pozisyon hatası 

 

İkinci senaryoda, 0 dereceden 20 dereceye hareket esnasında hastadan ani bir tepki 

kuvvetinin geldiği varsayıldı. Buna göre sistemin nasıl bir hareket yapacağı simüle edildi. 

Empedans parametreleri olarak Md = M, Bd = 900, Kd = 500 olarak belirlendi. Sabit 

pozisyon yörüngesi (20 derece) arzu edilen pozisyon olarak kullanıldı. Pozisyon tabanlı 

empedans kontrol modu uygulanırken 4. saniye ve 7. saniye arasında hastanın 10 Nm’lik bir 

tork uyguladığı varsayıldı. Buna göre simülasyon sonuçları Şekil 11’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 11. Pozisyon tabanlı empedans kontrolün ikinci senaryodaki simülasyon sonuçları 
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Birinci senaryoda görüldüğü gibi uygun empedans parametreleri belirlenerek arzu edilen 

pozisyon yörüngesi yüksek bir doğrulukla takip edilerek pozisyon tabanlı empedans kontrol 

başarıyla uygulanmıştır (Bkz. Şekil 10). Böylece ayak bileği dorsifleksiyon ve plantar 

fleksiyon hareketlerinin belli yörüngelerde yapıldığı rehabilitasyon egzersizlerinin başarılı 

bir şekilde yapılabileceği gösterilmiştir. İkinci senaryoda ise bir egzersiz sırasında hastadan 

aniden bir tepki kuvveti geldiği veya kaslarında (dorsifleksör, plantarfleksör) bir kasılma 

meydana gelmesi simüle edilmiştir. Burada PID kontrol kullanılmış olsa robot manipülatör 

arzu edilen pozisyona gitmek için dirençle karşılaştığı noktada torkunu arttıracak ve o 

pozisyona gitmek için hastanın ayak bileğini zorlayacaktır. Bu ise hastanın ayak bileğinde 

veya kaslarında büyük hasara sebep olabilir. Fakat burada empedans kontrol metodunun 

kullanılması sayesinde, hastadan bir direnç geldiği anda sistem bu tepki torkunu sönümlemiş 

ve hareket ettirmeyi duraklatmıştır (Bkz. Şekil 11). Bu tepki kuvveti kalktığında ise 

yörüngesine kaldığı yerden devam etmiştir. Böylece empedans kontrol metodunun 

rehabilitasyon robotları gibi insan ile etkileşimli sistemlerde ne kadar uygun ve güvenli bir 

metot olduğu görülmektedir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Hafif ve Taşınabilir Yapı: Mevcut çalışmalara bakıldığında geliştirilen ayak bileği 

rehabilitasyon robotlarının büyük, ağır ve hantal yapıda olduğu görülmektedir. Bu projedeki 

robot ise hafif ve taşınabilir bir yapıda tasarlanacaktır. 

Ölçüm ve Değerlendirme Yapabilme: Önceki çalışmalara bakıldığında bu robotların 

genelde sadece belirli egzersizleri yapıp, sensör verilerini kullanıcıya bildirme üzerine 

kurgulandığı görülmektedir. Bu çalışmada, fizyoterapistlerin bilgi ve tecrübelerinden de 

faydalanarak bileğin aktif ve pasif özelliklerini ölçüp değerlendirme yapabilen yapay zeka 

tabanlı algoritma geliştirilecektir. 

Kişiye Göre Ayarlanabilme: Sistem, ayak bileği dönme ekseni ile taban arasındaki 

yüksekliğin ayarlanabildiği mekanizmaya sahip olacaktır. 

Kolay Kullanım: Hasta ve fizyoterapist açısından kullanımı kolay arayüz tasarlanacak ve 

görsel biyo geri besleme sayesinde efektif bir egzersiz ve değerlendirme sağlanacaktır. 

Yüksek Hassasiyet ve Doğruluk: Konvansiyonel kontrolör olarak yapay zekâ destekli 

adaptif empedans kullanan, fizyoterapistlerin bilgi ve tecrübelerinden faydalanılarak 

geliştirilecek yapay zekâ destekli zeki kontrol algoritmaları sayesinde güncel ve efektif 

egzersiz metotlarını doğrulukla uygulayabilen bir sistem olacaktır. 

Yerli Cihaz: Rehabilitasyon robotlarının 20 senelik bir geçmişi olup son 15 senede kısmi 

olarak ürünler ticarileşebilmiştir. Rehabilitasyon robotları alanında bilimsel bilgi ülkemizde 

oluşmamıştır. Rehabilitasyon robotları alanında ürün geliştirip satabilen Türkiye’ de sadece 

bir şirket bulunmaktadır. Cihaz muadillerine göre üstün ve yeter özelliklere sahip 

olduğundan, yerli imkânlarla geliştirilerek düşük maliyetlerle üretilebileceğinden ve sağlık 

alanındaki teknolojik cihazlar konusunda dışa bağımlılığı azalttığından ülkemize katma 

değer sağlayacak bir projedir. Üretim maliyetlerinin yurt dışından direk cihaz almaya göre 

daha uygun olmasını takiben ülkemizdeki birçok hastanın devlet desteğiyle de bu cihaza 

ulaşımı da kolaylaşacak ve ihtiyacı olanlar bu imkândan rahat bir şekilde 

faydalanabileceklerdir. Projenin hedeflerine ulaşılması ile evde sağlık hizmetlerinin 

yaygınlaştırılması, sağlık hizmetlerinin kapasitesinin arttırılması mümkün olacaktır. Proje, 

sağlık alanında teknolojinin efektif bir şekilde kullanılması açısından bu alandaki Ar-Ge 

faaliyetlerinin daha da artması için başarılı bir örnek teşkil edecektir. Bu çalışma sonucunda 

sağlık teknolojisi alanında rekabetçilik ve verimlilik artışı sağlanacak ayrıca sağlık 
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teknolojileri alanında dışa bağımlılık azaltılacaktır. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden 

daha düşük maliyetlerle faydalanabilmesi sağlanacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje konusu sistem ihtiyacı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD 

araştırmacıları tarafından tanımlandığından gerçekten faydalı ve pratiğe dönük bir sistemdir. 

Literatürdeki çalışmalara da bakıldığında ayak bileği rehabilitasyon robotlarının hastaların 

rehabilitasyonunda büyük bir pozitif etkiye sahip olduğu görülmektedir. Mekanizmanın 

üretimi konusunda YTÜ-Teknopark Prototip Atölyesi’nden destek alınmaktadır. Proje 

çalışmaları YTÜ Biyomekatronik Laboratuvarı’nın imkanlarından faydalanılarak 

yürütülmektedir. Proje ticarileşme potansiyeline sahiptir ve bu konuda YTÜ-Teknopark ile 

iletişim halinde bulunulmaktadır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 1. Proje Zaman Planlaması 

 
 

Tablo 2. Maliyet Planlaması 

Sıra 
No 

Tanımı/Adı Miktar Birimi 
Birim 
Fiyatı 

KDV Tutar(KDV'li) 

1 Aktüatör Seti 1 Adet 8.532,00 18 10.067,76 

2 Yük Hücresi 1 Adet 7.000,00 18 8.260,00 

3 Gömülü Sistem (4GB) 1 Adet 593,00 18 699,74 

4 Veri Toplama Kartı 1 Adet 6.175,00 18 7.286,50 

5 Geliştirme Kiti 1 Adet 1.000,00 18 1.180,00 

6 Kas Sensörü 2 Adet 406,64 18 959,67 

7 Kas Sensörü Kablosu 2 Adet 200,00 18 472,00 

8 Mekanizma Üretimi 1 Adet 4.500,00 18 5.310,00 

TOPLAM 34.235,67 TL 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Proje kapsamında geliştirilecek sistem, 10-18 yaş aralığında, serebral palsi tanısı ile takip 

edilen ve fizik muayenesinde ayak bileğinde spastisite, kuvvet kaybı tespit edilen kişiler ile 

18-65 yaş aralığında, inme tanısı ile takip edilen ve fizik muayenesinde ayak bileğinde 

spastisite, kuvvet kaybı tespit edilen kişilerdir. 

Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül
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Sistem test çalışmaları
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9. Riskler 

Tablo 3. Projede karşılaşılabilecek muhtemel riskler ve çözüm önerileri tablosu 

No En Önemli Riskler Risk Yönetimi (B Planı) 

I 
Mekanik tasarım ve üretimde 

istenilen hedeflere ulaşamama 

Mekanik tasarımın güncellenerek, 

gerekli görülen aksamın tekrar üretimi 

II 

Test çalışmaları esnasında elektronik 

donanımda meydana gelebilecek 

arızalar 

Arıza giderilmesi veya laboratuvarda 

mevcut olan sistemlerin kullanımı 

III 
Rehabilitasyon teorisi alanında 

tecrübe ve bilgi eksikliği 

Alanında uzman fizyoterapistlerden 

destek alınması 
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