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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Dünya genelinde pek çok ülkede Covid-19 salgınıyla birlikte teknolojik dönüşüm derinden 

hissedilmiştir. Salgınla birlikte alınan tedbirler ve “yeni normale uyum” birçok alanla birlikte 

eczacılıkta da teknolojinin daha aktif kullanımını gerekli kılmıştır. Binlerce çeşit ilaç arasında 

koşuşturarak hizmet vermeye çalışan eczacılar maliyeti düşürme,  müşteriyle daha fazla iletişim 

kurma, geleneksel ve alternatif tıpta kullanılan ürünlere yer ayırma,  kişisel bakım, besin destekleri, 

dermokozmetik ve medikal alanlarda hizmette faydalı olma noktasında yoğun çaba harcamaktadır. 

Covid-19 salgını öncesinde; hastaların eczane içinde yoğunluk oluşturması, mesai saatleri dışında 

eczanelere ulaşmadaki zorluk ve benzeri sıkıntılar görülmüştür. Covid-19 salgını sonrasında da 

kapalı alanlardaki kalabalığa sınırlılık getirilmesi, eczane çalışanlarının azaltılmasına ve hastaların 

dışarıda beklemelerine sebep olmuştur. 

Araştırmanın amacı; akıllı eczane sisteminin hastalar, hasta yakınları, eczacılar, eczane 

çalışanları ve milli ekonomi açısından güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ve tehdit unsurlarını tespit 

etmektir. Bu çalışmada tasarım tabanlı araştırma yöntemi kullanıldı. Bir cihaz geliştirileceği için de 

araştırma ADDIE (analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme), modeli ile sürdürüldü. 

Araştırmada genel anket tekniğine bağlı veri toplama ve görüşme tekniğine bağlı veri toplama 

yöntemi kullanılmıştır. 

Yapılan anket sonucunda hastaların akıllı eczane sistemine olumlu baktıkları belirlendi. E-

reçete uygulamasının sisteme uygunluğu, ilaç barkodunun sistemden düşürülmesinde yeni teknik ve 

robotik raf düzeni göz önünde bulundurularak algoritma ile çalışma şekli belirlenen sistemdeki 

cihazın prototipi (ilk örnek) yapıldı. İlk örnek cihaz defalarca çalıştırılıp test edildi. Birinci prototip 

(resim 1.) üzerinde görülen eksiklikler üzerine ikinci prototip (resim 2.)geliştirildi. Geliştirilen ikinci  

cihaz; otomasyon raf sistemiyle eczacının ilacı hazırlama ve  satış süresini kısaltırken, aynı raf 

sistemi üzerinden  e-reçete  sistemine tabi ilaçların eczane dışından alınmasını sağlayarak  sorunları 

çözmüş oldu. 

    
     Resim 1. Birinci prototip                                          Resim 2. İkinci prototip           

2. Problem/Sorun: 

A- Hastalar ve yakınları yönünden: Covid-19 salgını öncesinde, hasta ve yakınlarının eczane içinde 

yoğunluk oluşturması  (resim 3.), mesai saatleri dışında eczanelere ulaşmadaki zorluklar, 

aranılan ilacın o eczanede bulanamaması gibi sorunlar. Covid-19 salgını sonrasında da kapalı 

alanlardaki kalabalığa sınırlılık getirilmesi, eczane çalışanlarının azaltılmasıyla hastaların 

dışarıda beklemelerine sebep olmuştur.  

     
           Resim 3. Eczane içi yoğunluk                         Resim 4. Salgında eczane önünde yoğunluk 
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B- Eczacılar yönünden: Binlerce çeşit ilaç arasında koşuşturarak hizmet vermeye çalışan eczacıların 

maliyeti düşürme,  müşteriyle daha fazla iletişim kurmalarını sağlama, geleneksel ve alternatif tıpta 

kullanılan ürünlere yer ayırma,  kişisel bakım, besin destekleri, dermokozmetik ve medikal alanlarda 

hizmette faydalı olma noktasında yoğun çaba harcamalarına destek vermektir. Bu ilaçları eczanedeki 

raflarda istendiğinde bulmak ve yerinden almak, bunların saklanma koşullarını ayarlamak, eczane 

medula sistemi üzerinden  giriş yaparak ilacı alıcıya göre düzenlemek, ilacın kullanım şeklini ilaç 

üzerine yazmak ve hastaya bilgi vermek oldukça zaman almaktadır. 

C- Eczane sayısını çoğaltma: İllerdeki eczane açma oranının ve nöbetçi eczane oranlarının ildeki 

nüfusa bağlı olarak hesaplandığı bunun da Sağlık Bakanlığı eczacılar ve eczaneler hakkındaki 

yönetmelikle belirlendiği öğrenilmiştir. Bu durum sorunun akıllı eczane sistemi ile çözümleneceği 

fikrini oluşturmuştur. 

3. Çözüm  

Projemize yol göstermesi ve çözüm sunması açısından konuyla ilgili taraflardan olan hasta 

ve hasta yakınlarına anket uygulanmıştır(tablo 1.). (Not:  Anket 150 kişi ile yapılmıştır.) 

Tablo 1. Hasta ve yakınlarına uygulanan anket soruları ve alınan cevaplar 

ANKET SORULARI 
CEVAPLAR 

Evet Hayır Fikrim yok 

1- Nöbetçi eczane sayısı sizce yeterli midir? 39 91 20 

2- Nöbetçi eczaneye ulaşım konusunda sıkıntı yaşıyor musunuz? 94 43 13 
3- Nöbetçi eczanedeki yoğunluk ( kalabalık olması) sizi  ve hastanızı zor durumda 

bırakıyor mu?  102 41 7 

4- En yakın nöbetçi eczanede aradığınız ilacı bulabiliyor musunuz? 74 57 19 

5- İlaçlarınızı bankamatik (eczanematik) tarzı bir makinadan almak ister misiniz? 103 24 23 

6- Sizce bankamatik tarzı bir ilaç alma makinası  ihtiyaç mı? 93 38 19 
7- Kentin ortak noktalarına konulan  eczanematikler  nöbetçi eczanelerde yaşanan 

sıkıntılara çözüm olur mu? 97 29 24 

Anket sorularına verilen cevapların değerlendirdiğimizde, akıllı eczane sistemi uygulamasının hasta 

yakınları açısından sorunu çözmekte olduğu belirlenmiştir. 

Yine sorununu ve çözümün taraflarından olan Eczacılar odası, Eczacılar, mesul müdürler, eczacı 

kalfaları ile de anket yapılmış ve akıllı eczane sistemi hakkında düşünceleri alınıp analiz edilmiştir. 

Görüşme tekniğine bağlı Anket sorularımız ve sonuçları: 

Soru 1:Eczane otomasyon sistemi nedir? 

Soru 2: Eczane otomasyon sistemlerinin eczaneye, eczacıya ve çalışanlara katacağı olumlu ve 

olumsuz yönler nelerdir? 

Soru 3: ATM Tipi Eczanematik cihazı yapılırsa bu cihaz sizi hangi yönlerden nasıl etkiler? 

BU SORULAR KARŞISINDA ALINAN CEVAP DEĞERLENDİRMESİ: 

Olumlu yönler: a) Eczacıların cevabı: Hastalarla geçirilen değerli zamanın artması ile hastaların 

psikolojik olarak rahatlamaları, OTC ve kişisel sağlık ve bakım ürünlerinin satışına daha geniş 

zaman ayırabileceklerini, reçetelerin otomatik hazırlanmasından dolayı çalışanların raflar arasında 

koşuşturmadan kaynaklı bedensel yorgunluklarının azalacağı, verimlerinin yükseleceği, hizmette 

kaliteyi yükselteceğini belirtmişlerdir. Özellikle Covid-19 salgın döneminde görülen kapalı 

ortamlarda uzun süre kalmak istemeyen hasta ve yakınlarının, eczane çalışanlarının otomasyon 

sisteminin getirdiği hızlı işlemlerden ötürü rahatlayacağı görüşündedirler. 

b) Eczacı kalfaları: Eczane içindeki raflar arasındaki koşuşturmak yerine hasta ve yakınlarına 

istedikleri ilaçlar veya sağlık ürünleri konusunda daha kısa zamanda hizmet, ürün ve kullanımı ile 

ilgili daha geniş bilgi verme zamanlarının olabileceğini söylemişlerdir. 

Anket sonuçları analiz edildiğinde akıllı eczane sisteminin gerekliliği görülmüştür. Ayrıca 

ülkemizde uygulanan e-reçete sisteminin bizim sistemimize uygunluğu belirlendi. 
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Ülkemizde mevcut  Eczane modeli ve müşteri memnuniyeti üzerindeki araştırmamız  da 

(“Eczanelerde Müşteri Sadakatini Etkileyen Faktörler Gaziantep İli Örneği (Erdoğan, 2015)) akıllı 

eczane sisteminin çözüm için gerekli olduğunu ortaya koymuştur. 

 Bulgular ışığında akıllı eczane sistemi tasarımına geçilmiştir. Akıllı eczane otomasyon 

sisteminin tasarlanan blok yapısı göz önüne alınarak (şekil 1.) metal profilden yapılan ana iskelet 

üzerine x-y eksen hareket mekanizması dikey olarak yerleştirilmiştir. 

 
                        Şekil 1. Akıllı eczane otomasyon sistemi blok diagramı 

X-Y Hareketli robotkol üzerine ilacın düşürüleceği kutu ve ilacı düşürecek mekanizma konulmuştur. 

Raflar ilacın kolayca düşürülmesi için ana iskeletin iç kısmına 60 derece eğimle monte edilmiştir. 

İlaç kutusunu taşıyacak  bant mekanizması ilaç rafına  paralel yerleştirilmiştir. Soğutucu Fan rafların 

arka alt kısmına yerleştirilmiştir. Arduino kart hareketli robot kol üzerine monte edilmiştir. Step 

motorlarda biri robot kol üzerinde dikey hareketi sağlayacak şekilde monte edilmiştir. 2. Step motor  

yatay hareketi sağlayacak şekilde X-Y mekanizmasının sol alt köşesine yerleştirilmiştir. Sınır 

anahtarları mekanizmanın sol üst ve sol alt köşesi ile sağ alt köşeye yerleştirilmiştir. Ekran 

mekanizmanın sol tarafına yerleştirilmiştir. Reçete yazıcısı sol yan alt tarafa yerleştirilmiştir. İlaç 

verme haznelerinden biri sol yan alt tarafa (dış mekan), diğeri sağ yan alt tarafa konumlandırılmıştır. 

Resim 1’de akıllı eczane otomasyon sisteminin ilk prototip (ilk örnek)  görülmektedir. Resim 2 de 

ise yeni yapılan akıllı eczane otomasyon sistemi görülmektedir. 2. Prototipimizin elektronik 

kısmında aşağıda özellikleri belirtilen malzemeler kullanılmıştır. 

1. Arduino kart: Mikrodenetleyici olarak arduino Uno (Resim 7.) seçildi. Arduino Uno 32 KB 

hafızaya, ATmega 328 mikrodenetleyicisine, 14 dijital, 6 analog giriş/çıkışa, USB haberleşmesine, 

5 Volt voltaj regülatörüne ve kristal osilatöre sahip bir denetleyicidir. Yazılımı kolay, fiyatı diğer 

mikrodenetleyicilere göre ucuz olduğu için seçilmiştir. Sistemi oluşturan ve tüm mekanizmayı 

kontrol edebilecek elemanlar (step motorlar, sonlandırma anahtarları, Dc motorlar ve servo 

motorlar) arduino üzerinden  kontrol edilecektir. 

 
 

             Resim 7. Arduino Uno                  Resim 8. Step motor            Resim 9. Sınır anahtarı                                   

2. Step motor: Step (adım) motor (resim 8.),  robot kolon X-Y eksenel hareketinde raf 

konumlamasının hassas yapılabilmesi için seçilmiştir. Bu motorun özelliği motorunun açısal hızı 

yeterince küçük olduğundan hareket sırasında adım kaybı olmamasıdır. Robot kol bu motorlara bağlı 

olacağından raf hizasını her çalışmada aynı pozisyonda kaydırmadan bulabilecektir.  

3. Sınır anahtarı: Çalışma sırasında Sınır anahtarları (resim 9.) robot kolun X-Y eksen sınırlarını 

belirtmek için seçilip konulmuştur. Robot kol Eksen sınırlarına geldiğinde sınır anahtarları sistemi 

ikaz ederek çalışmayı durduracaktır.  

4. servo motor: Servo motor (resim 10.) robot kolun ilacı raftan alıp toplama kutusuna düşürmesi 

için kullanılmıştır. Dönüş açısı 0° ile 180° arasında olan çalışma gerilimi 5 VDC. 
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          Resim 10. Servo motor                                            Resim 11. Redüktörlü DC motor 

5. DC Motor: Redüktörlü DC motor (resim 11.) ilacı taşıyacak bant mekanizmasını hareket ettirmek 

için seçilmiştir. Çift yönlü çalıştıracak motor sürücüsüne sahiptir. Çalışma gerilimi 12 volttur. 

6. Fan: Akıllı eczane  otomasyon sisteminin ısı kontrol ve havalandırılması için kullanılmıştır. 

Eczane içinde raflarda sergilenen ilaçların normal oda sıcaklığında (22 ͦC)ve % 60 nem ortamında  

tutulması gerekmektedir. DC 12 Volt ile çalışmaktadır (resim 12).  

                     
Resim 12. Fan                             Resim 13. Reçete yazıcı                        Resim 14. Güç kaynağı 

 

7. Yazıcı: Reçetenin yazdırılması için Argox barkod okuyucunun yazıcısı kullanılmıştır(resim 13.). 

8. Güç  kaynağı: Arduino için 12 Volt 2 Amper güç kaynağı, DC motor ve fan için 12 volt /3 Amper 

güç kaynağı kullanılmıştır.(resim 14). 

2. prototipimizin  mekanik tasarımı aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi tasarlanmıştır. 

1-Akıllı eczane otomasyon sistemi ana iskelet: Akıllı eczane otomasyon  sistemini taşıyacak  ana 

iskelet yapısı  Auto CAD programında çizilmiştir. AutoCAD programı; ilk olarak 1980 yılında 

Amerika merkezli Autodesk firması tarafından geliştirilmeye başlanmış, günümüzde de yaygın 

olarak kullanılan 2 ve 3 boyutlu  bir bilgisayar destekli tasarım (CAD)   programıdır ( M.E.B., 2011. 

Bilgisayar destekli Proje Çizimi Modülü). 30x30 mm demir profilden ana iskelet oluşturulmuştur. 

2. X-Y hareket mekanizması: X-Y eksenli robot kol mekanizmasının hareketini sağlayacak model 

tasarımı araştırıldı. Robot kolu hem X (yatay) eksen hem de Y ekseninde (düşey) hareketini 

sağlayacak mil veya kayış hareketiyle kontrol edilen yapılar bulundu. Kayış hareket sistem 

kontrolünün daha hassas ayar yapılacağı görüldü. Sistem bütünlüğü açısından rahat çalışılacağı 

düşünülen makeblock XY yazıcı set kiti incelendi. Bu mekanizma projemize uygun olarak alınıp 

kullanılmıştır(resim 12.). 

                                                                   
Resim 15.  XY hareket mekanizması    Resim 16. Taşıyıcı bant Resim 17. Ana iskelet, Raflar ve robot kol 

3.Taşıyıcı bant : Yürüyen bant mekanizması (resim 16.), üzerinde gergin çekilmiş vinil ve vinile 

hareket verecek ve gerginliğini ayarlayacak yapıda yuvarlak disklerden oluşmuştur. Bant üzerine 

düşen ilacı motorun hareket yönüne göre ilerleterek eczacının masadaki kutusuna veya dışarıdan 

ilaç alınmasını sağlayan  haznesine götürülmesini sağlayacaktır. 

4. İlaç konulacak raflar: Raf modellemesi yapılırken eczacıların da görüşleri alınarak minimum 

alan maksimum fayda (az alan çok depolama)  göz önünde bulundurulup dikey mimari 

kullanılmıştır. Raf tasarımı ve ilacın içine düşürüleceği kutu tasarımı için 5 mm kalınlığında beyaz 

plexiglass kullanılmıştır. Robot kolun ilacı koyduğu kutu yine plexiglasstan yapılmıştır (resim17). 

Akıllı eczane sisteminin bilgisayarda kullanılacak görsel ara yüz programı: 

Algoritması yazılan sistemin,  PID kontrol kodları oluşturulmaya başlanmıştır. Kodlar 

Arduino IDE arayüz programında yazılmıştır. Arduino geliştirme ortamı (IDE), Arduino bootloader 
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(Optiboot), Arduino kütüphaneleri, AVRDude ve derleyiciden (AVR-GCC) oluşur(Taşdemir, C. 

2010). Arduino kaynak kodlarına ulaşılabilir(Anonim, 2021. https://github.com/arduino/Arduino).   

       Görsel ara yüz için Scada programında ilaç ekleme düzeltme işlemleri, reçete yazma ve ilaç verme 

işlemlerinde kullanılacak bölümler  düzenlenmiştir. (resim 18). 

 
Resim 18. T.C. vatandaşlık numarası ve ilaç kodunun girildiği arayüz ekran görüntüsü 

     

4. Yöntem 

Bu bölümde, eczane çalışma sistemine yönelik mevzuat araştırması, tasarımdaki araştırma 

yöntemi, anket tekniği, algoritma yazımı ve akış diyagramının oluşturulması. 

1. Eczane çalışma sistemine yönelik araştırma yöntemi 

         Bu kısımda eczaneler ile ilgili mevzuatlar incelenmiştir. Yapılan sistemin mevzuata uygunluğu 

araştırılmıştır. Sağlık Bakanlığının Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikleri (T.C Resmi 

Gazete, 12 Nisan 2014)    incelenmiştir. İlimizdeki eczanelere gidilerek eczane sistemi ve eczane 

medula sistemi hakkında bilgi alınmıştır. Eczaneye reçete ile gelen hastanın ilaç reçetesinin sisteme 

girilmesinden ilaçların hastaya verilmesine kadar olan süreç bizzat gözlem yapılarak ve sorular 

sorularak izlenmiştir. Eczacılar odasından randevu talep edilerek görüşme gerçekleştirilmiştir. 

İllerdeki eczane açma oranının ve nöbetçi eczane oranlarının ildeki nüfusa bağlı olarak hesaplandığı 

bunun da Sağlık Bakanlığı eczacılar ve eczaneler hakkındaki yönetmelikle belirlendiği 

öğrenilmiştir. 

2. Tasarımdaki araştırma yöntemi 
        Bu çalışmada tasarım tabanlı araştırma yöntemi kullanılmıştır. Tasarım tabanlı araştırma Wang 

ve Hannafin (2005) tarafından şöyle tanımlanmıştır: Döngüsel olarak yapılan analiz, tasarım, 

geliştirme ve uygulama süreçlerinin araştırmacılar ve katılımcılar ile işbirliği içinde ve gerçek 

uygulama ortamında yapıldığı, bağlama duyarlı tasarım ilkelerinin ve kuramlarının geliştirilmesine 

yönelik, mevcut uygulamaları iyileştirme amacıyla yapılan sistematik ve esnek bir araştırma 

yöntemidir. Tasarım tabanlı araştırma yöntemi içinde bir cihaz geliştirileceğinden, araştırma ADDIE 

(Morrison, Gary R. 2010) modeli ile sürdürülecektir. ADDIE; Analysis (Analiz), Desing (Tasarım), 

Development (Geliştirme), Implementation(Uygulama) ve Evaluation (Değerlendirme) 

kelimelerinin birleştirilmesinden oluşur ve sürecin hangi aşamalardan oluştuğunu açık bir şekilde 

gösterir. 

3.  Anket  

        İnsanların yaşam koşullarını, davranışlarını, inançlarını veya tutumlarını betimlemeye yönelik 

bir dizi sorudan oluşan bir araştırma materyaline anket denir(Büyüköztürk, Ş. (2019). Araştırmada 

genel anket tekniğine bağlı veri toplama ve görüşme tekniğine bağlı veri toplama yöntemi 

kullanılmıştır.  

Araştırma evrenini ilaç reçetesi yazılan hasta veya ilacı eczaneden alacak olan hasta yakını 

oluşturmuştur. Anket soruları ( Tablo 1)) tarafımızdan 7 madde olarak hazırlanmıştır.  Hasta ve 

yakınlarının eczane ve ilaç almadaki sıkıntılarını belirlemeye yönelik davranış soruları olarak 

sorulmuş olup,  üç farklı cevap    “Evet”, “Hayır”, “Fikrim yok” şeklinde yanıtlardan oluşmuştur. 

Anket uygulaması sağlık ocağında,  eczane önünde, sitelerdeki dairelerde, kurum ve kuruluşlarda 

salgın kurallarına uygun şekilde izin alınarak yapılacaktır. Ankete katılan bireyler ilacını eczaneden 

alabilecek durumda, 18 yaş ve üstü bay veya bayanlardan seçilmiş ve 150 bireye uygulanmıştır. 
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Bu araştırmanın ikinci kısımdaki evrenini akıllı eczane  sistemi yapılmasıyla birlikte olumlu ya da 

olumsuz etkilenecek taraflardan olan eczacılar, eczane mesul müdürleri, eczacı kalfaları ve eczacılar 

odası oluşturmuştur. Görüşmeler izin alınarak ve randevu talep edilerek gerçekleştirilecektir. 

Görüşme yüz yüze, yarı yapılandırılmış görüşme tekniğine uygun olarak yapılacak olup önceden 

belirlenmiş açık uçlu üç adet soru sorulmuştur (Problem/sorun kısmında belirtilmiştir). 

 4. Algoritma ve akış diagramının çizilmesi 

        Yapılacak Akıllı Eczane Sistemi’nin donanımını oluşturacak malzemelerin işlem sırası, 

zamanlama ve çalışma biçiminin belirlenmesi için akış diagramı ve algoritma modeli kullanılacaktır. 

Algoritma, bir problemin çözümünün veya belirlenen amaca nasıl ulaşılacağının anlatıldığı 

yoldur(Gökoğlu, S. 2017). Akıllı eczane otomasyon sisteminin, sistem cihazı ve e- reçete sistemiyle 

uyumlu hareketini sağlayacak şekilde bir algoritma yazılması gerektiği belirlenmiştir. Akış diagramı 

çizilmiş olup sayfa sınırlılığı olduğundan konulamamıştır. 

            /*Algoritma*/ 
1- İlaç alacak hasta ve yakınının eczaneye gelmesi. 

2- Hasta ve yakınının sisteme T.C. kimlik numarasını ve e-reçete şifresini girmesi. 

3- İlaçların sistemde varlığının sorgulanması. 

4- İlaçların raf otomasyon sisteminden alınması için robot kola emir verilmesi. 

5- Robot kolun ilaçları kodlanmış  raflardan alması. 

6- İlaç  kutularının yürüyen bant sistemine bırakılması. 

7- İlaç isteminin  içten veya dıştan olduğuna göre hazneye düşürülmesi. 

8- İlaç haznesinden ilaçların alınmasının kontrol edilmesi ve bekleme süresi. 

9- Reçete çıktısının yazılması. 

10- İşlemin sonlandırılması. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Şu an çeşitli ülkelerde kullanılan ve nadir olarak ta ülkemizde kullanılan robotik eczane 

sisteminde olmayan ve bizim geliştirdiğimiz “Akıllı Eczane  Sisteminde olan üç temel farklı 

özellik bulunmaktadır. 

Bunlar: 

• Birinci özellik: İlaç barkodunun eczane rafına dizilmeden okutulması ve ilaç hastaya 

verilirken robot tarafından ilaç barkodunun sistem üzerinden o hasta adına otomatik düşmesinin 

sağlanmasıdır. Böylece ilaca el değmemekte ve barkod okutmada geçen süre ortadan 

kalkmaktadır. 

( Şu anda kullanılan sistemde eczacı ilaç satışı sırasında barkodunu okuttuğu ilacı hasta kayıt 

sistemine otomatik girerek düşmesini sağlamaktadır.) 

• İkinci özellik: Eczane raf otomasyon robotu ve yürüyen bant sistemi. 

Eczane içinde sisteme girilen ilaçları raftan alıp eczacının önüne getiren eczane otomasyon 

robotuna, eczanenin dış kısımda bulunan eczanematiğe ilacın taşınmasını sağlayan yürüyen bant 

sisteminin eklenmesi. Sistem bu şekilde hem içeriye ilaç hazırlamakta hem de dışarıya ilaç 

hazırlamakta kullanılabilmektedir. 

(Şu anda var olan eczane raf otomasyon sistemlerinde sadece eczane içine hizmet vermektedir.) 

• Üçüncü özellik: Eczanenin  dış yüzeyine LCD ekran  ve ilaç alma haznesi konulması. Akıllı 

eczane sistemi ekranına T.C. kimlik numarası ve E-reçete şifresini giren hasta veya 

yakını,ilaçları cihazdan otomatik olarak almış olacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz  farklı şekil ve tasarımlarla Avrupa, Amerika , Asya ve çok çok  az sayıda 

Ülkemizdeki eczanelerde kullanılmaktadır. Bu uygulamalar sadece eczane içinde robotun 

ilaç hazırlaması şeklindedir. Bizim akıllı eczane sistemi projemiz tasarım ve uygulamadaki 
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yenilikler ve kolaylıklar üzerine bina edilmiştir. Hem eczacı hem hasta ve yakını tarafından 

sistem rahatlıkla kullanılıp ilaçlar alınmaktadır. Mevcut eczane sistemine entegrasyonu 

kolay ve uyumludur. Ürünün ticari değeri mevcut olup yerli ve milli yazılımlar ile 

tasarlanarak yapıldığından maliyet konusunda da avantaj sağlamaktadır.  

Mevcut riskler: 

1- Sistem mekanik ve elektronik olarak çalıştığından zaman zaman arıza yapabilir ve bakım 

gerektirir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje prototipimizin tahmini maliyeti: 12000-15000 TL 

 
                               Tablo.1 Akıllı Eczane Sistemi zaman çizelgesi 

Sıra 
No 

Malzeme Adı 
Sıra 
No 

Malzeme Adı 
Sıra 
No 

Malzeme Adı 

1 30*30 mm metal profil 11 Dijital Nem ve ısı kontrol kartı 21 Ekran çoklayıcı 

2 10*10mm alüminyum profil 12 Fan 22 5 mm mdf  

3 5mm beyaz pletsiglass 13 Sınır anahtarı 23 1 mm sac 

4 Arduino Uno Kart 14 5-12 V /10 A Güç kaynağı 24  Falçata kesici ucu 

5 Step motor 15 Triger kayış   

6 Servo motor 16 Alüminyum kasnak   

7 DC redüktörlü motor 17 5mm alüminyum saç   

8 Yazıcı 18 0.5 mm vinil   

9 Bilgisayar 19 P10 led panel   

10 2 adet Monitör 20 Somunlu vida, Akıllı vida   

                                          Tablo 2.  Akıllı eczane sistemi malzeme listesi: 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Akıllı Eczane Sistemi projemiz,  eczaneden ilaç alabilecek hastalar, hasta yakınları ile onlara 

bu hizmeti sunan eczacılara ve eczane çalışanlarına hitap etmektedir. 

9. Riskler 

Akıllı eczane sistemi projesi risk tespiti: 

1- Projenin zamanında bitirilememesi. 

Sebebi: Salgın hastalık dolayısıyla öğrencilerin rahatsızlanması (öğrenciler aşı olmuştur.) 

2- Malzeme tedarikinde eksiklik ve malzemenin alınamaması 

Eylül Ekim Kasım Aralık 2021 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül

Verilerin Toplanması ve Analizi

Anket sonuçlarının analizi X X X X

Görüşme sonuçlarının analizi X X X X

E-reçete sisteminin akıll ı eczane 

sisteminde kullanılacak cihaz için 

algoritmanın yazılması X X X X X X X X X X X X

a- Tasarım (Algoritması yazılan 

sistemin cihaz tasarımı için 

malzemelerin incelenmesi ve 

seçimi) X X X X X X X X X X X X
b- Geliştirme (Akıll ı eczane 

sisteminin  mekanik, elektronik 

tasarımının yapılması ve yazıl ımının 

oluşturulması) X X X X X X X X X X X X

c- Uygulama (Akıll ı eczane sistemi 

elektronik devresine yazılımın 

yüklenmesi) X X X X X X X X X X X X

Akıll ı eczane sistemi  cihazının 

çalıştırıl ıp test edilmesi x X X X X X X X X

Geri dönütler ve düzenlemeler x X X X X X X X X

Değerlendirme X X X X X

Proje Raporu x x

İŞİN TANIMI
AYLAR
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Sebebi: Malzemenin piyasada bulunmaması ve finansal sıkıntılar.(%90 sorun giderildi) 

3- Sistemin çalışmaması. 

Sebebi: Sistem tasarımındaki eksiklikler(sistem düzgün bir şekilde çalışmaktadır).  

Projemiz % 90 bitirilmiş olup, yazılım ve donanım kısmında finansmana bağlı iyileştirmeler 

üzerinde çalışılmaktadır. Bu yüzden olasılık ve etki matrisi yapılmamıştır. 
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