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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Covid-19 salgın sürecinde insanlar arası sosyal mesafe, temizlik ve maske takma 

kuralları büyük bir öneme sahiptir. Covid-19 salgınına neden olan virüs damlacık yoluyla 

insanlar arasında yayılmaktadır. Virüsün insanlar arasında hava yoluyla hızlı yayılması kamu 

ve özel kuruluşlarda hizmetlerin yürütülmesine engel olmaktadır. Virüs salgınının insanlar 

arasında hızlı yayılmaması için insanlar arası sosyal mesafenin korunması gerekmektedir. 

Özellikle sağlık alanında özel ve kamu sağlık kuruluşlarında verilen sağlık hizmetlerinin çoğu 

yakın mesafede ve çoğu zaman hasta ile yakın temas halinde verilen hizmetlerdir. Bu 

bağlamda sağlık çalışanların sağlıkları risk altındadır.  Covid-19 sürecinde çok sayıda sağlık 

personeli enfekte olmuş ve salgından kötü etkilenmişlerdir [1]. Sağlık personelleri tarafından 

verilen sağlık hizmetlerinin bazılarının robotlar ile verilebilmesi sağlık personelinin salgın 

döneminde virüs bulaşma riskini ortadan kaldıracaktır. Hastaneye gelen vatandaşlardan sıkça 

alınan ateş ölçümü, nabız ölçümü ve sağlık şikâyetlerinin önerdiğimiz robot aracılığıyla 

alınması sağlık personelinin hastalara yaklaşmadan hizmet verebilmesini sağlayacaktır. 

Projede ne zaman biteceği kestirilemeyen salgınla başlayan, salgın bitse bile sosyal mesafeyi 

dikkate alacak uygun bir robot tasarlanmıştır. Robotun tasarımı Blender programında 

gerçekleştirilmiştir. Şekil 1’de robota ait tasarım görülmektedir. 

Tablo 1- Robot tasarımı ve bölümleri 

 

1 numaralı bölüm robotumuzun kafa kısmını oluşturmaktadır. 1 

numaralı parça üzerinde yer alan 5 numaralı bölüm robotun yapay zekâ 

modellerinde işlenmek üzere görüntü kaynağı olarak kullanılacak 

kamera donanımının yerleştirileceği alanı göstermektedir. 6 numaralı 

parça 1 numaralı parçanın en üst kısmına robotun otonom olarak 

hareketini sağlayacak verileri sağlayacak radar sensörünün 

yerleştirileceği kısımdır. 

 

2 numaralı bölüm robotun gövde kısmıdır. 4 numara ile gösterilen 

ekran vidalar ile 2 numaralı parça üzerine sabitlenecektir.7 numaralı 

bölüm hoparlörlere aittir. Ateş ve nabız sensörleri 8 ve 9 ile 

numaralandırılmış bölümlere konumlandırılarak vidalar ile 2 numaralı 

bölüme sabitlenecektir. 

 

3 numaralı bölüm robotun alt kısmını oluşturmaktadır. 3 numaralı 

bölüm robotun mini bilgisayar, enerji kaynağı, şarj bölümü, motorlar, 

motor sürücü kartı, mikro denetleyici, voltaj ayarlayıcının yer alacağı 

bölümdür.  3 numaralı parçanın arka kısmında robotun şarj bölümleri 

ve robotun açılması/kapanması için düğmeler yer alacaktır. 

 

Robot tasarımı 3 parça halinde tasarlanmıştır. Bu parçaların ölçüleri 

piyasada yer alan 3 boyutlu yazıcıların çıktı alabileceği ölçülere göre 

tasarlanmıştır. 1-2-3 numaralı parçalar robotun 3 parça halinde 

tasarlanan ana bölümleridir. 4 numaralı parça hastalara görsel ve sesli 

olarak geri dönütlerin verileceği robot ekranıdır. Bu ekranda ayrıca 

robot için geliştirilen sesli asistan yazılımının soru/cevap/onay 

mesajlarının gösterileceği donanımdır. 1-2-3 numaralı ana parçalar bir 

birine geçmeli olarak tasarlanmıştır. Robotun hizmet verdiği kuruluşta 

hareketini sağlayacak olan motor, lastikler ve bunları bir arada tutan 

şasesi 3 numaralı parça vidalar ile sabitlenecektir. 
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Tablo 1’de yer alan robot tasarımında 1-2-3 numaralı ana bölümler test aşamasında alınan 

sonuçlara göre tasarım revize edilerek tekrar 3 boyutlu yazıcılardan çıkarılarak 

güncellenebilir. Robotun enerjisi için jel akü ve powerbank tercih edilmiştir. 3 numaralı 

bölüme yerleştirilecek akünün sabit kalması için Blender da akü kutusu tasarlanmış ve 3 

numaralı bölümün altına sabitlenmesi için vida bölümleri belirlenmiştir. Powerbank ve bazı 

devre elamanların sabitlenmesi ve tekrar sökülüp takılabilmesi için cırt cırtlı bantlar ve vidalar 

kullanılacaktır. 

 IzeRO20 isimli robotta robotun yapay zekâ modellerini çalıştıracak mini bilgisayar 

olarak Raspberry pi 4 8GB donanımı belirlenmiştir. Mini bilgisayar üzerinde çalışacak olan 

yazılımlar python ve php dillerinde hazırlanmıştır. Robotun motorlarının hareketini 

sağlayacak motorlar yerli mikro denetleyici kartı olan Deney Yap Kart ile sağlanacaktır. 

Robotun hareketi ve yapay zekâ modellerinin çalışması için 2 ayrı donanım kullanılması 

robotun hizmet verirken işlem gecikmelerinin önüne geçecektir. Bu mini bilgisayar ve mikro 

denetleyici kart arasında pinler üzerinde serial haberleşme ile iletişim sağlanacaktır. Böylece 

6 numaralı bölüme yerleştirilecek ve mini bilgisayar üzerinde çalışacak olan lidar 

sensöründen alınan bilgiler mikro denetleyiciye iletilerek otonom hareket sağlanacaktır. 

Robotun hastalar ile sesli iletişimini sağlayabilmek için python diliyle sesli asistan 

geliştirilmiştir. Bu sesli asistan ile hastaların sorularına robot cevap verebilmekte veya onları 

ilgili birime yönlendirebilmektedir. Robot aynı zamanda hastane içerisinde otonom hareketi 

ve sabit haldeyken hastaların yüzlerinde maske kontrolü sağlayarak onları hoparlörleri ile 

sesli uyarılar ile kibarca uyarmaktadır. Maske kontrolünü gerçekleştirmek için robota özel 

yapay zekâ modeli geliştirilmiştir. Bu model ücretsiz Google Colab platformunda eğitilmiştir. 

Robot aynı zamanda kendisine kablosuz olarak yüklenebilecek sesli uyarıları, 

bilgilendirmeleri hastalara sesli olarak iletebilmektedir. Robotun 2 numaralı bölümünde yer 

alacak olan nabız ve ateş ölçümü donanımlarının yazılımları python dili ile hazırlanmıştır. 

Sağlık çalışanlarının robotun hareketini sağlanması ve robottan gelecek uyarı mesajları için 

dart diliyle mobil bir uygulama geliştirilmiştir. Sesli asistan yazılımının vatandaşları 

yönlendirmesi ile hastaların ateş ve nabız ölçümü yapıldıktan sonra 4 numaralı alanda yer alan 

ekrana Hastanın ismi ile beraber yansıtılmaktadır. Bu bilgiler ile mini bilgisayar üzerinde 

çalışan web sunucu ile anlık olarak hasta bilgileri, ateş ve tansiyon değerleri hasta kayıt işlemi 

için json formatında çıktılar üretmektedir. Mini bilgisayarda yer alan web sunucu web 

servisler ile vatandaşların kayıt işlemleri için temassız ilk tetkikleri yaparak kayıt işlemi 

gerçekleştireceklerdir. Şekil 1’de robotun maske kontrolü için geliştirilen yapay zekâ 

modelinin test sonuçları yer almaktadır. 

 
Şekil 1- Yapay Zekâ Modelinin Maske Kontrol Çıktıları 

2. Problem/Sorun: 

Covid-19 salgını tüm dünyayı etkilemekte, ülkelerde hizmet sektörlerinde büyük 

değişimlere neden olmuştur. Covid-19 virüsü solunum yoluyla insanlar arasında kısa sürede 

yayılmış ve çoğu insanın ölümüne neden olmuştur. İnsan sağlığını tehdit eden bu virüsten 

dolayı çoğu iş sektörü çalışma şekillerine kısa zamanlı veya uzaktan çalışma kararı alarak 

çalışanlarını korumaya çalışmıştır. Sağlık sektöründe ise verilen sağlık hizmetlerinin büyük 

bir çoğunluğunun yakından hizmet verme zorunluluğu olmasından dolayı sağlık çalışanları 
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diğer sektörlere oranla en riskli çalışma koşullarına sahiptir. Salgın süresince yakından hizmet 

vererek çalışan birçok sağlık çalışanı enfekte olmuş ve salgından kötü etkilenmiştir [2]. 

Sağlık kuruluşlarında hastaların bilgilerini alırken ve ilk tetkiklerini yaparken mevcut 

uygulamalarda hastalara yakınlaşmadan bu işlemler yapılmamaktadır. Bu işlemler 

gerçekleştirilirken sağlık çalışanları maske, siperlik, bone ve tulum gibi malzemeler ile 

kendilerini korumaya çalışmaktadır [3]. Sağlık çalışanlarının saatlerce maske ve siperlik ile 

çalışması onları yıpratmaktadır [4]. Şekil 2’de sağlık çalışanlarının salgın sürecinde hizmet 

verirken salgından dolayı kullanmak zorundu olduğu giysi ve ekipmanlar görülmektedir. 

 
Şekil 2- Sağlık çalışanlarının salgın sürecinde giymek zorundu olduğu giysi ve ekipmanlar 

Bu proje ile sağlık çalışanlarının hastalara yaklaşmadan ilk kayıt işlemleri ve ilk 

tetkiklerinin robot ile yaparak sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını iyileştirmek 

hedeflenmiştir. Bu çalışmayla sağlık çalışanları salgın durumlarında ve diğer şartlarda 

sağlıklarını tehlikeye atmadan çalışma koşullarına kavuşacaklardır.  

3. Çözüm  

Covid-19 salgını tüm dünyayı etkilemekte, ülkelerde hizmet sektörlerinde büyük 

değişimlere neden olmuştur. Covid-19 virüsü solunum yoluyla insanlar arasında kısa sürede 

yayılmış ve çoğu insanın ölümüne neden olmuştur. İnsan sağlığını tehdit eden bu virüsten 

dolayı çoğu iş sektörü çalışma şekillerine uzaktan çalışma kararı almıştır. Sağlık sektöründe 

virüsten etkilenen insanlara yakından hizmet verilme zorunluluğu çalışanların sağlıklarını 

riske atmaktadır. Bu bağlamda sık yapılan ve insanlara yakınlaşarak yapılan tetkiklerin 

bazılarını risksiz olarak yapılması için bir robot fikri ortaya çıkmıştır. 

Bu proje ile önerdiğimiz IzeRO20 robotu ile elde edilecek çözümler ve avantajlar maddeler 

halinde özetlenmiştir: 

1) Salgın ile beraber yeni sosyal yaşamın gerekliliği düşünüldüğünde önerilen robotun sosyal 

yaşama birçok alanda (Avm, iş merkezleri, kurumlar vb. yerlerde sosyal mesafe, maske 

kontrolleri ve salgın kuralları hakkında sesli bilgilendirmeler) katkıları olacaktır. 

2) Robotun yaptığı işler dikkate alındığında personel tasarrufu sağlanmış olacaktır.  İnsan 

faktöründen kaynaklanan yetersizlikler(insanın doğası gereği ölçüm, kayıt vb. yaptığı 

hatalar ve eğitim eksiklikleri)  ortadan kalkacaktır. 

3) Robot muhatabı ile sesli iletişim kurabilecek olup kullanıcıdaki bilişim okuryazarlığındaki 

eksikler giderilecektir. Bu bağlamda kullanıcının okuma yazması olmasa bile sesli asistan 

yazılımı ile vatandaşların kayıt ve yönlendirme vb. işlemleri gerçekleştirilecektir.  

4) Robot ile vatandaşlara hizmet sunulan(danışma, rezervasyon, kayıt ve yönlendirme vb.) 

tüm alanlara uyumlu olabilecek bir alt yapı oluşturulmuş olacaktır.  

5) Yapay zekâ ve veri madenciliği gelişmelerine paralel olarak her geçen gün yapay zekâ 

tahmin başarımı arttırılabilecek bu teknoloji alanında eksiklik giderilecektir. 

Geliştirilen robot sağlık personelinin mobil uygulama üzerinden kontrolünün 

sağlanması ve otonom olarak bazı tetkikleri yapabilecek şekilde tasarlanmıştır. Ateş ölçümü, 

nabız ölçümü gibi tetkikleri yaparak hastanın sağlık şikâyetini sesli olarak alacak ve hastanın 

sisteme ilk kaydını gerçekleştirecektir. Ayrıca robot hastanelerde otonom olarak gezerek 
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maske kontrolü yapabilecek, salgın ve sağlıkla ilgili önemli kuralları sesli olarak ileterek 

insanları bilinçlendirmesi hedeflenmektedir. 

 

4. Yöntem 

Proje çerçevesinde geliştirilecek robotun tasarımı tamamen ücretsiz 3 boyutlu tasarım 

programı olan Blender yazılımında gerçekleştirilecektir. Bu model prototip olarak 3d 

yazıcılardan çıkarılacaktır. Robotta yer alacak mini bilgisayarın belirlenmesinde maliyet, 

yapay zekâ modelleri gereksinimleri ve enerji ihtiyaçları dikkate alınarak Raspberry pi 4 8 GB 

mini bilgisayar olarak belirlenmiştir. Raspberry üzerinde Linux tabanlı Raspbian Lite işletim 

sistemi kullanılacaktır. Raspian Lite işletim sistemine ssh kabuk kontrol yazılımı olan Git 

Bash ve VNC Viewer adlı uzaktan kontrol yazılımı ile bağlanılacak, gerekli kütüphaneler olan 

OpenCv, Tensorflow, Keras, Numpy, matplot, pillow, streamlit, omxplayer, argparse, scipy, 

imutils, sstmp Git Bash ve VNC Viewer üzerinden yüklenecektir. Robotta insanlar ile 

iletişime geçecek sesli asistan için hoparlör, mikrofon ve kamera donanımları kullanılacaktır. 

Hastalardan nabız, ateş ölçümü yapabilmek için robotta MAX30100 kalp/nabız sensörü, 

MLX90614 sıcaklık sensörü kullanılacaktır. Robotta kullanılacak yapay zekâ algoritmaları ve 

sensör okuma algoritmalarının hazırlanmasında; kullanımı kolay kütüphanelere sahip olması 

ve seçilen mini bilgisayarda hızlı çalışması özelliklerinden dolayı python diliyle 

hazırlanacaktır. Robotun otonom olarak hizmet verebilmesi için RPLiDAR A2M8 lidar 

donanımı kullanılmasına karar verilmiştir. Robotun hareketini sağlayabilmek için 4 adet 12V 

DC 300 rpm redüktörlü motor ve motorların enerjisini karşılayacak 7Ah 12V akü 

kullanılacaktır. Seçilen akü modeli robotun motorlarının enerjisini sağlayacak ve robotun 

ağırlığını kabul edilebilir değerde olacak şekilde belirlenmiştir. Motorların kontrolleri için 

L298P Smd Çift motor sürücü kullanılmasına karar verilmiştir. L298P Smd Çift motor sürücü 

robotun hareketini sağlayacak olan motorları sürebilecek yeterlikte olması ve python 

kütüphane desteği olmasından dolayı tercih edilmiştir. Robotta yer alacak maske kontrolü 

özelliğine ait yapay zekâ modelli ücretsiz ve güçlü bilgisayarın ücretsiz olarak kullanıldığı 

Google Colab platformu üzerinden eğitilmiştir [5]. Kaagle veri bilimi platformu üzerinde 

alınan fotoğraflar ile webden alınan fotoğraflar birleştirilerek yeni bir veri seti 

oluşturulmuştur. Veri setinin model tarafından sınıflama yapması ve dosya konumlarını 

hızlıca eğitim yazılımına yüklenebilmesi için csv formatında dosya hazırlanmıştır. Veri seti 

Keras kütüphanesi üzerinden eğitilmiş ve maske kontrol sistemine entegre edilmiştir. Veri seti 

bilgisayarlı görü başarım oranı yüksek ve öz niteliklerin sinir ağları üzerinden çıkarıldığı 

Keras Kütüphanesi ile evrişimsel sinir ağları (ESA) üzerinden gerçekleştirilmiştir [6]. 

Modelin aşırı uydurma(overfitting) problemine karşı modelde kullanılan katmanlarda dropout 

ve havuzlama(pooling) katmanı uygulanmıştır. Droup işlemi ile modelin her iterasyonda 

farklı nöronları pasif edilerek modelin öğrenmesinde karşılaşılan ezberleme problemi 

giderilmektedir [7]. Havuzlama katmanı ile eğitim sırasında bellek tüketimi azaltılarak 

modelin veri setini ezberlemesi önlenir [8]. Sınıflandırma katmanı hariç diğer katmanların 

hepsinde ReLu aktivasyon fonksiyonu kullanılmıştır. Modelin eğitim sırasında yapılan 

araştırmalara göre ara katmanlarda kullanılan ReLu aktivasyon fonksiyonu tanh aktivasyon 

fonksiyonuna göre daha başarılıdır [9-10]. Sınıflandırma yapılan entropi (softmax) 

katmanında softmax aktivasyon fonksiyonu kullanılmıştır. Maske kontrolünü gerçekleştiren 

yapay zeka modeli tahmin başarısı %97,23’tür. 

Sağlık çalışanlarının robotun kontrolünü manuel olarak yapabilmesi için Android Studio 

platformunda dart diliyle mobil uygulama geliştirilmiştir. Mobil uygulama mini bilgisayar ve 

mikro denetleyici ile haberleşebilen bir uygulamadır. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

IzeRO20 isimli robotun projeye özgün yazılımları python diliyle gerçekleştirilmiştir. 

IzeRO20 robotun üzerinde yer alan mikro denetleyicinin kablosuz olarak programlanabilmesi 

için Şekil 3’te gösterilen elektronik devre tasarlanmıştır. 

 
Şekil 3- Kablosuz programlayıcı PCB tasarımı 

Derin öğrenmeyle maske algılama işlemleri için Raspberry’e oranla daha yüksek 

maliyetli NVIDIA DeepStream SDK, NVIDIA Transfer Learning Toolkit gibi araçlarına 

donanımlara ihtiyaç duyulmaktadır [11]. Xovis Face Mask Detection cihazı da Raspberry pi 4 

8GB göre daha maliyetli olmasının yanında uyarı bildirimlerinde kullanılacak sesler için ses 

çıkış donanımına sahip değildir [12]. Bu nedenlerden dolayı IzeRO20 robot projesinde mini 

bilgisayar olarak Raspberry pi 4 8GB mini bilgisayar seçilmiştir. 

Proje ile önerdiğimiz IzeRO20 robotuna rakip olarak düşünülebilecek insansı robot 

Pepper, dünya üzerinde çeşitli ülkelerde ve ülkemizde kullanılmaya başlanmıştır. Robot 

Pepper sağlık kuruluşuna gelen giren hastaları algılayarak onları karşılamakta ve hastaları 

veya ziyaretçileri gidecekleri yere yönlendirebilmektedir [13]. IzeRO20 isimli robotumuz ise 

robot Pepper’in yaptıklarına ek olarak maske kontrolünü de gerçekleştirebilmekte, otonom 

olarak hareket edebilmekte, hastaların ateş ve nabız bilgilerini ölçerek sağlık kuruluşuna kayıt 

için hastalar ile sesli iletişime geçerek kayıt işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. 

6. Uygulanabilirlik  

IzeRO20 isimli robot projesi ticari olarak ülkemiz ve dünya üzerinde yer alan birçok 

sağlık kuruluşunda uygulanabilir bir projedir. Sağlık çalışanları yapmış oldukları iş itibari ile 

hastalıklara maruz kalma ihtimali en yüksek olan iş koludur. Bu bağlamda sağlık 

çalışanlarının hastalara uygun mesafe ile hizmet verebilmeleri için geliştirilen bu robot tüm 

dünya ülkelerinde kullanılabilir. Projenin TEKNOFEST işbirliğiyle yatırımcılara ulaştırılması 

ülkemiz için katma değeri yüksek bir ürün ortaya çıkarılmasında önem arz etmektedir. Proje 

ile elde edilecek prototipin hasta bilgilerinin kaydedilmesi için kullanılması sağlık 

kuruluşlarının personel tasarrufu, personel sağlığının korunması ve sağlıklı süreç kontrolünün 

sağlanması gibi olumlu sonuçları olacaktır. Yapay zekâ ve madenciliğindeki gelişmelere 

paralel olarak önerilen robotun çalışmadaki performans ve çözüm olanakları hızla artabilecek 

ve farklı alanlara da uygulanabilecektir. Farklı alanlarda geliştirilen yapay zekâ modelleri 

robot üzerindeki donanımlar ile kullanılabilecek durumdadır. Örneğin bir devlet kurumunda 

robot vatandaşlara danışman görevi üstlenebilir, robota eklenecek algoritmalar ile kişilerin ruh 

halleri tespit edilerek ilgililere bildirilebilir.  Robotta yer alan hasta kayıt yazılımı için 

geliştirilen web servisler sağlık kuruluşların da kullanılan otomasyonların farklılık göstermesi 

durumunda web servisin uyumlu hale getirmek için mini bilgisayara uzaktan bağlantı 

yazılımları sayesinde robotun hasta kayıt yazılımını uzaktan güncellenmesini sağlayacaktır. 

Robottun ticari olarak dış ülkelere satılmasında ürün desteğinin sağlanabilmesi için robotta 

yer alan donanımların satış yapılan ülke tarafından temin edilip edilemediğini araştırılmalıdır. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 2 Maliyet Tablosu 

Kategori Ürün/Malzeme Adet Fiyat 

Mini Bilgisayar Raspberry Pi 4 8GB 1 906 ₺ 

Sensörler I2C Temassız IR MLX90614 Sıcaklık Sensörü 1 204 ₺ 

MAX30100 Kalp Nabız Sesörü 1 24 ₺ 

LM35 Sıcaklık Sensörü 1 10 ₺ 

Kontrol Kartları Deney Yap Kartı 1 140 ₺ 

Arduino L298P Smd Çift motor sürücü 1 42 ₺ 

Enerji Elemanları Baseus Mini Ja 20000 mAh 1 180 ₺ 

Jel Akü 7 Ah 12V  1 140 ₺ 

Görüntüleme Elemanı Microsoft LifeCam HD-3000 T4H-00004 720P 

HD Webcam 

1 340 ₺ 

Ses Elemanları MS-10M 1+1 Mini Usb Hoparlör 1 65 ₺ 

Konumlandırma / Engel 

Tespit 

Elamanı 

RPLIDAR A2M8 - 360 Derece Lazer Tarayıcı 1 4000 ₺ 

Hareket Elamanları 12V 300 Rpm 37mm Redüktörlü Dc Motor 4 373 ₺  

70mm Plastik Omni Tekerlek - Beyaz 4 74 ₺ 

Soğutucu Elamanı 5V Fan 1 27 ₺ 

Gövde(kabuk) ve 

Bağlantı Ekipmanları 

2,85mm Flament 1 125 ₺ 

Kablo Bağlantıları 1 85 ₺ 

1m x 2cm 1 9 ₺ 

Cırt Cırtlı Bant 1 22 ₺ 

Toplam  24 6766 ₺ 

Tablo 3 -Görevler ve Zamanlama Tablosu 

Görevler Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Modüller ve Ana 

Gövdenin Tasarımı 

x x      

Yazılımların Hazırlanması  x x x x   

Malzemelerin Tedarik 

Edilmesi(Harcamalar) 

    x x  

Modüllerin Ana Gövdeye 

Montajı 

     x  

Yazılım Testlerinin 

Gerçekleştirilmesi 

   x x x  

Mekanik Aksamın Test 

Edilmesi 

     x  

Test Sonuçlarına Göre 

Tasarım Ve Yazılım 

Güncellemeleri 

      x 

Sonuçların 

Değerlendirilmesi 

      x 

Robot kullanımına ait el 

kitabı ve videoların 

hazırlanması 

      x 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

   Projenin hedef kitlesi sağlık çalışanlarıdır. Hastanede acil durumu olmayan hastaların 

şikâyetlerini ve bazı tetkikleri uzaktan yapabilecek durumlar için hedef kitle olarak 

belirlenmiştir. Böylece salgın gibi yakın mesafede hizmet verilmesi riskli durumlarda sağlık 

çalışanların uzaktan hizmet verebilmeleri hedeflenmiştir. Robot üzerinde yer alan deney yap 

kartta dahili olarak yer alan bluetooth bağlantısı ile uzaktan kontrol edilebildiği için sağlık 

çalışanları hastalara yaklaşmadan hasta kayıt ve tetkik işlemlerini yapabileceklerdir. 

9. Riskler 

Tablo 9.1 

Riskler ve 

B Planları  
Risk No  

Riskler  B Planı  

1 Mobil Uygulama ile Robotun 

bağlantısının kopması   

Robotun mobil uygulama ile iletişim 

kurulamaması halinde kullanıcıya bağlantı 

problemi hakkında bilgi verilerek 

operasyonun durdurulması 

2 Hedef kitlenin IzeRO20 

robotunu kullanmak için yeterli 

bilgiye sahip olmaması  

Proje hakkında pdf formatında bir yardım 

dokümanı hazırlanması ve bu dokümana ait 

eğitim videolarının hazırlanarak youtube 

gibi herkesin ulaşabileceği platformlara 

yüklenmesi  

3 Herhangi bir sebepten kamera 

lensinin kirlenmesi 

Kameranın cam bölümü Fotokatalist Nano 

cam kaplama ile kaplanması [14] 

4 Robotta yer alan donanımların 

aşırı ısınması 

Sıcaklı sensöründen alınan değerlerde aşırı 

sıcaklık artışı olduğu durumda mini 

bilgisayarın kapatılarak mobil uygulama 

üzerinden kullanıcıya bilgi verilmesi 

5 Robot üzerinden hizmet alan 

kişilere hastalık bulaşma riski 

Robot ile temas halinde olunan her kişinin 

tetkik yapmadan önce ve yaptıktan sonra 

ellerini dezenfektan ile temizlemeleri 

gerektiğini robotun sesli uyarılar ile 

bildirmesi 

6 Sağlık kuruluşlarında hasta kayıt 

programlarının benzerlik 

göstermemesi 

Robotta yer alan mini bilgisayarın uzak 

bağlantı programlarının kurulması ile robot 

işletim sistemi uzaktan kontrol edilerek 

yazılımların ilgili sağlık kuruluşuna uyumlu 

hale getirilmesi 

7 Projede belirlenen donanımların 

tasarıma uymaması ve 

donanımların yazılımlarda yer 

alan kütüphaneler ile kararlı 

çalışmaması  

Projede kullanılacak donanımların testler 

sonrasında yazılımlar ve robotun tasarıma 

uymaması halinde donanımın eş değeri 

varsa değiştirilmesi. Eş değeri yoksa 

tasarımın ve yazılımın değiştirilmesi 
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