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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
Bu projede, hastane, havaalanı, otobüs terminalleri, kamu binaları gibi kapalı ortamlarda sağlık 

personellerinin ilk yardım bünyesinde yardımcı olmak ve gerekli olan ön işlemleri gerçekleştirmek 

üzerine bir tam otonom yardımcı robot tasarımı ve bu tasarıma ait prototip üretimi amaçlanmıştır. 

Projede, özellikle nüfus- sağlık kuruluşları sayısı oranı yoğun olan bölgeler için (doğu bölgeleri ve 

İstanbul gibi metropol şehirler) yoğunlukla mücadelede insan faktörünü aradan çıkarmaya yönelik 

çalışma yapılmıştır. 

 
Şekil 1.1: İlk yardım robotunun çalışma şeması 

Şekil 1.1’de robotun algoritmalarının çalışma sıraları ve ilk başlangıç adımıyla başlayan döngü 

görülmektedir. Bu döngü de ilk gelen hasta kullanıcı dostu arayüz ile robot karşılamakta sonrasında 

girilen girdiler ile hastaya eşlik edilmektedir. Bu verilere göre derin öğrenme algoritmalarında model 

çıktıları ile karar verme süreci tamamlanacak ardından servis işlemi başlamaktadır. 

Robotta bulunan step motorlar ile kontrol edilen ve tork arttırıcı kayış-kasnak mekanizmalarıyla 

güçlendirilmiş kol-kavrayıcı mekanizması bulunmaktadır. Bu kol mekanizması ile 8kg yükler 

kaldırabilmektedir. Robotun içerisinde bulunan algoritmalar ile hastanın veya müşterinin duygusal 

durumu gözlenmekte (mutlu, endişeli, kızgın vb) ve buna uygun davranış çıktıları oluşturulmaktadır. 

Robotun mobil olması kapalı ortamda sabit kalmaması için alt platformu 2 adet dc motor ve tork 
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yükseltici mekanizma ile güçlendirilmiştir. Robotun yazılım mimarisinde ROS kullanılmıştır. 

Linkten proje tanıtımı videosuna ulaşabilirsiniz. 

https://drive.google.com/file/d/14TVCG0mpH2ECcThrdKYCU5vve7Z_S27x/view?usp=sharing  

2. Problem/Sorun 
Kalkınma bakanlığının 2023 hedeflerinde sağlık dalında yayınlanan raporda sağlık alanında 

personel bazında yaşlanma ve emekliliğe dayalı sağlık ocakları kapsamında personel sıkıntıları baş 

gösterdiği belirtilmiştir. Yine aynı raporda 2025 yılına kadar ki tahmini personel sayısında düşüş 

belirtilmiştir. Bu rapordan elde edilen bulgulara göre hastane veya sağlık ocakları gibi alanlarda 

nüfus artışına bağlı ve yaşlanma oranlarına bağlı olarak ülkemizde büyük bir yığılma ileri ki 

zamanlarda beklenmektedir [1]. 
Tablo 2.1: Yıllara göre yaş gruplarının yüzdelik dağılımları [1] 

 
Tablo 2.1’de kalkınma bakanlığının verilerinden alınan yaş gruplarının yıllara göre dağılımları 

görülmektedir. Bu verilere göre toplumumuzda yaşlanma oranları her geçen gün artmaktadır [1, 2, 

3]. Sağlık bakanlığına göre her ilde sağlık kuruluşlarının nüfusa oranına göre yatak sayıları 

üzerinden yapılan yoğunluk haritası şekil 2.1’de görülmektedir. 

 
Şekil 2.1: Sağlık Bakanlığı verilerine göre her ilde yatak sayısına göre nüfus oranlarının 

görselleştirilmesi [2] 

Şekil 2.1’de doğu bölgelerinde (Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgesi) ve Karadeniz bölgesinde yatak 

yoğunluğunun az olduğu görülmektedir. Bu da bu bölgeler sağlık personelinde eksiklik ortaya 

çıkarmaktadır [2].  

 
Şekil 2.2: Türkiye haritası üzerinde ölüm oranının nüfus oranına göre yüksek olan bölgelerin 

gösterimi [2] 

https://drive.google.com/file/d/14TVCG0mpH2ECcThrdKYCU5vve7Z_S27x/view?usp=sharing
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Şekil 2.2’de ise illerde meydana gelen nüfus-ölüm sayısı oranları görülmektedir. Bu şekil üzerinden 

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde ölüm oranlarının yüksek olduğu açıkça 

görülmektedir. Bu iki şekil üzerinden iki oranın birbirleri ile korelasyonunun yüksek olduğu 

düşünülmüştür. Bu yoğunluktan dolayı oluşan sağlık personeline şiddette paralel olarak artmaktadır.  

Öztürk S v e Uçan O yaptıkları çalışmada sağlık harcamalarını incelemişler ve harcamaların büyük 

bölümünün personel giderleri olduğunu gözlemlemişlerdir. Bu inceleme hemşireler ve hemşir 

kadroları ve sağlık alanında çalışan memurlar üzerinden yapılmıştır [4]. Ayrıca aynı çalışmada 2000-

2014 yılları arasında hasta başvurusuna denk gelen memur sayısının yaklaşık olarak 1200’den 

500’lere indiğini belirtmişlerdir. Türkiye Odalar ve Borsalar birliğinin hazırladığı raporda paralel 

bir sonuç vermektedir. Bu raporda sayısal veriler üzerinden sağlık alanında yapılan harcamaların 

artışı belirtilmiştir [5]. Ayrıca aynı çalışmada dünyadaki sağlık harcamalarıyla karşılaştırma 

yapılmıştır.  

 
Şekil 2.3: Sağlıkta yaşanılan sorunların şematik olarak gösterimi 

3. Çözüm  
Akın Ö yaptığı çalışmada endüstriyel alanlarda dijitalleşme ve bu alanda yapılan robotik otomasyon 

sistemleri üzerine çalışmalar yapmıştır. Bu incelemelere göre demir yakalı çalışanlar olarak 

adlandırılan robotların, birçok sektörde giderek yaygın biçimde istihdam edilmesidir [6]. Bu 

değişimle birlikte ‘insansız üretim’ ön plana çıkmakta, yapay zekâyla güçlendirilmiş robotların 

insansı özelliklerle donatılarak hizmet sunması olanaklı hale gelmektedir [6, 7].  

Bacaksız F ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada sağlık alanında yapay zekâ barındıran robot 

endüstrisinin kullanımı üzerine çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmada endüstri 4.0 olarak belirtilen 

ve bazılarına göre günümüzün çağ ismi olarak görülen sektörün sağlık alanında robotlaşmayı 

sağlayan örnekler ve kullanım alanları belirtilmiştir [7]. Bu çalışmaya göre robotların özelliklerinin 

hemşirelik görevlerini yerine getirmekte gerekli donanım ve beceriye sahip olduğu belirtilmiş ve 

hatta yapılacak inovasyonlar ile bu alandaki verimin arttırılacağı sonucuna varmışlardır [7, 8]. 

Yukarıda geçen literatür bilgilerinde sağlıkta yoğunluktan dolayı hizmetin aksamasına karşı alınan 

önlemlere örnekler verilmiştir. Bu projede bu literatür taramalarında geçen yapay zeka destekli 

robotların hemşirelik görevlerini öncelikli olarak kısmen devir alması ile sağlık sektöründeki 

yoğunluğun azaltılması amaçlanmıştır. Bunun yanında personelden kaynaklı iş gücü ve yatırım 

probleminin de kalıcı olarak önüne geçilmesi planlanmaktadır.  
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Şekil 3.1: Sağlık robotunun çözüm getirdiği sorunların şematik olarak gösterimi 

Şekil 3.1’de çözüm getirilmesi amaçlanan bölümler gösterilmiştir. Bu bağlamda 2 adet kol 

mekanizması, tam mobil olan bir alt sistem ve tam otonom çalışması amacıyla bir otonom 

navigasyon sistem yazılımı geliştirilmiştir. Görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmaları ile yüz 

tanıma, duygu algılama, doğal dil işleme gibi işlemler yapacaktır. Üstünde bulunan sensörler ile 

tansiyon ölçümü, ateş ölçümü kan şekeri ölçümü gibi özellikler barındırmaktadır. Hazırlanan bir 

kullanıcı dostu arayüz ile hastalarla iletişime geçecek ve onlara yardım edecektir. 

4. Yöntem 
Robotun hasta bireylerin hizmetinde rahatlık sağlaması için birçok algoritma ve metotlar 

kullanılmaktadır. Bu algoritma ve metotları 4 ana başlık altında incelenmektedir. Bunlar sürüş 

mekaniği algoritmaları, navigasyon ve lokalizasyon algoritmaları, derin öğrenme ve görüntü işleme 

algoritmaları ve son olaraksa kol mekanizması için algoritmalardır. Bu başlıklar aşağıda mevcuttur. 

4.1 Sürüş Mekaniği Algoritmaları 
Robotun mobil olmasına yönelik algoritmaları içermektedir. Öncelikle bu sistemin çalışması için 

haritalandırma işlemleri yapılmalıdır. Bu adımdan sonra navigasyon paketleri hazırlanır ve daha 

önceden hazırlanan kinematik denklemlerinin çözümlerine göre robot hareket etmektedir [9, 10, 11]. 

Bu teknikte robotun ana işlemciden çıktı olarak açısal hız ve lineer hız yayını yapılır [11]. 

 
Şekil 4.1: Aracın kinematik analizinde sağ dönüş, sola dönüş ve iler gitmesini gösteren şematik hız 

göstergeleri 
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4.2 Navigasyon ve Lokalizasyon Algoritmaları 
Robotun ilk olarak haritalama işlemleri yapılmalıdır. Bundan sonraki adımda AMCL ve kalman 

filtresi algoritmaları ile lokalizasyon işlemleri yapılacaktır. Bu iki algoritma harita merkezine göre 

odometri verileri vermektedir. Bu verilere göre robot konum bilgilerini derlemektedir [10, 11, 12, 

13]. Navigasyon işlemlerinde genel yol planlayıcısı ve lokal yol planlayıcı olarak iki bölümden 

oluşmaktadır. Harita maliyet değerlerine göre en kısa yolu oluşturmak üzerine genel yol planlayıcısı, 

bu yol üzerinden hız değerlerinin oluşturulmasından ise lokal planlayıcı görev almaktadır. Bu 

çıktılar kontrol algoritmalarından (PID) geçerek sürüş sistemine aktarılmaktadır [9, 11, 12, 14]. 

 
Şekil 4.2: Kalman filtresinin kullanımı 

Şekil 4.2’de kalman filtresinden geçen bileşenler gösterilmiştir. Burada bulunan “u” değeri lineer 

yönde yayınlanan hızı, “w” değeri açısal yönde yayınlanan hızı simgelemektedir. 

4.3 Derin Öğrenme ve Görüntü İşleme Algoritmaları 
Robotun hasta bireyleri tanıması bu bireyler karşısında tepkilerinin geliştirilmesi ve karşı iletişime 

geçmesi için temel olarak derin öğrenme algoritmaları kullanılmıştır. Bu derin öğrenme 

algoritmaları görüntü işleme metotları ile birleştirilerek işaret dili algılama, duygu algılama ve doğal 

dil işleme gibi yapay zekâ kullanan işlemleri gerçekleştirecektir [15, 16, 17]. Ayrıca 3 boyutlu 

görüntü işleme tekniği ile daha önce belirtilen cisimlerin 3 boyutlu uzay konum tayini yapılacaktır. 

Bu tayin ile kolların alması gereken cisimlerin koordinat tayini yapılmaktadır [18]. 

4.4 Kol Mekanizması Algoritmaları 
3 boyutlu cisim koordinatları alındıktan sonra cisimlerin taşınması veya gerekli ihtiyacı karşılamaya 

yönelik olarak kol uzuvların hareketi ve kollarda bulunan motorların mesafe (açı olarak) ve güç 

girdilerinin sağlanması gerekmektedir. Bu noktada robotun kollarını hareket ettirmek için ters 

kinematik denklemleri kullanılmaktadır. ROS paketleri içerisinde gömülü olarak sunulan Moveit 

paket fonksiyonları kollarda bulunan motorları mikro işlemci kartlar vasıtasıyla iletişime geçerek 

hareket etmektedir [9, 19, 20]. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Günümüzde robotik alanlarda yapılan birçok araştırmaya rağmen hastanelerde hizmet için üretilmiş 

bir hizmet robotu bulunmamaktadır. Ülkemizde hastane gibi sağlık kuruluşlarında hizmeti 

geliştirmeye yönelik birçok yasalar bulunmasına karşın bu tarz sağlık kuruluşlarda yoğunlukla baş 

etmeye çözüm olarak gelememiştir. Yapılan literatür araştırmalarında bunun nedeni olarak zaman 

ve emek yükü açısından kurum ve kuruluşların bu çözümlerden kaçtığı düşünülmüştür. Bu proje ile 

yenilikçi bir fikir ile bu iki engelin ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Bir başka yenilikçi yön ise 

robot içerisinde bulunan yapay zekâ algoritmaları ile yüz tanıma, işaret dili ile iletişime geçme, doğal 

dil işleme işlemleri ile interaktif bir iletişim ortamı kurulması amaçlanmıştır. İnsansı yapısı ile hasta 

bireyler ile yakın bağ oluşturmasına yönelik sosyo-psikolojik bir adım atılmaya çalışılmıştır. Bu 

özellikler ile hasta bireyler ile yakından bir duygusal bağ kurmaları amaçlanmıştır.  
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Şekil 5.1: Sağlık robotunun sunduğu yenilikçi yönlerin şematik olarak gösterimi 

6. Uygulanabilirlik  
Uygulanabilirlik açısından projede en öne çıkan özellik maliyet açısından kurum ve kuruluşlara 

sunulan bütçedir. Kullanılacak robotun üretim parçalarının birçoğu günümüzde çok kez kullanılan 

eklemeli imalat (3D baskı teknolojisi) yöntemleri ile alt parçalar yapılmıştır. Bu açıdan bakıldığında 

birçok parça daha ucuz maliyete gerçekleştirilmiştir.  

 
Şekil 6.1: Robotun uygulamaya girmesi için yapılan tasarım ve üretim süreçlerinin şematik gösterimi 

Şekil 6.1’de tasarım ve üretim süreçleri görülmektedir. Robot tasarımı yapılırken üretim süreçleri 

düşünülerek yapılmaya çalışılmıştır. Bu sayede uygulanabilirlik arttırılmış ve ticari ürün haline 

getirilmeye çalışılmıştır. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
Bu projeye ait maliyet bilançosu tablo 7.1’de gösterilmiştir. Bu tabloda bulunan değerler göz önüne 

alındığında birçok kurum ve kuruluş için (hem devlet hem özel sektör için) uygun bir fiyatlandırma 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Tablo 7.1: Projeye ait maliyet tablosu 

BÖLÜM FİYAT(TL) 

NVIDIA JETSON TX2 5155,42 

RASSPERY Pİ DOKUNMATİK EKRAN 818,06 

POWER BANK  146,00 

TEENSY 4.1 300,77 

2 ADET DC MOTOR 414,73 

2 ADET ENCODER 390,5 

MOTOR SÜRÜCÜ  1393 

İMU SENSÖRÜ 439,82 

LİDAR 1120,46 

LİPO PİL 317,43 

BATARYA 874,64 

OPEN ZEKÂ SUPPLİER  1344,02 

İŞÇİLİK MALİYETİ 9394 

GENEL YAPI ÇELİKLERİ 605 

STEP MOTORLAR 2155,82 

TOPLAM 24869,67 

Tablo 7.1’de bulunan değerlere alternatif olarak belirlenmiş bazı yan ürünlerde bulunmaktadır. Bu 

ürünler daha dar alanlarda çalışacak veya maliyet riski oluşturması halinde alternatif olarak 

düşünülmüşlerdir. Alternatif ürünler olarak hesaplandığı takdirde 22946,22 TL olarak belirlenmiştir. 

Bu tutar içerisinde kollarda bulunan motorlar ve ana işlemcide değişikliğe gidilmiştir. Ancak bu 

tutar proje ekibi açısından önerilmemektedir. İstenilen performans alınmayabilir. 

 
Şekil 3.1: Proje planlama süreçleri ve bu süreçlere ait tarihler 

Şekil 7.1’de projeye ait zaman iş çizelgesi görülmektedir. Yarışmanın amacına uygun olarak literatür 

taramasından yarışma tarihine kadar ki süreçte robotun yazılım, elektronik ve mekanik bileşenlerin 

tasarım, üretim entegrasyonlarını içermektedir. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  
Bu projede hedef kitle olarak hastane veya sağlık ocakları gibi sağlık alanında hizmet veren her türlü 

kurum ve kuruluş olarak belirlenmiştir. Ana kullanım olanakları ve robotun üstünde bulundurduğu 

özellikler dolayısıyla bu hedeflenmiştir. Ancak yan kitle olarak gerekli ataçmanların (GPS, daha 

güçlü motorlar gibi) sağlanması ile başka ortamlara (örnek olarak robot ana hedef kitle gereği kapalı 

ortamlarda çalışması düşünülmüştür. Bu yüzden üzerinde GPS sensörü bulunmamaktadır) adapte 
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olacak şekilde yapılmıştır. Bu sayede hedef kitlesi ve pazar değeri arttırılmış olmaktadır. 

9. Riskler 
Projeye ait riskler, fırsatlar, güçlü yönler ve zayıf yönler swot analiz tablosunda (tablo 9.1) 

gösterilmiştir. Bu tabloda projeye ait olan öne çıkan ve zayıf yönlere ilişkin detaylı açıklamalar 

mevcuttur. 

9.1 SWOT Analizi 
Tablo 9.1: SWOT analiz tablosu 

Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri 

 Türkiye’de üretim (Türk malı) 

 Otonom olması 

 Tek seferde etrafı haritalandırıp 

göreve başlayabilmesi 

 Doğruluk oranı yüksek 

algoritmaların kullanılması 

 Testlerden başarı ile geçmesi 

 Sadece bulunduğu katta görev 

yapabilmesi 

 İlk hareketi bireyden alması 

 Hata yapma olasılığının az da 

olsa varlığının olması 

Fırsatlar Riskler 

 Teknoloji ile birlikte robotların 

günlük hayata katılımındaki artış 

 Benzer ürünlerin azlığı 

 Sektördeki kuruluşların ciddi 

düzeyde ihtiyacı olması ve bu 

alanda yapılan ar-ge yatırımları 

 Servis görevlerini insanlardan 

alması 

 Çevrenin robotları karşı negatif 

algısı 

 Çevre düzende günümüzdeki 

otonom sistemlerin gelişmesi 

İlk etapta hasta bireylerin ve çevresinin güveninin kazanılmasında sorunlar teşkil edebilmektedir. 

Aynı şekilde çevrede robotlara ve yapay zekâ uygulamalarına karşı olan olumsuz bakış açısı da bu 

proje oluşturan riskler arasındadır. Bu bağlamda geliştirilen çözüm yöntemi ise duygu algılama 

özelliği ile insanlara robotu sevdirmek amaçlanmıştır. Bu şekilde bireyler ile yakın ilişki içerisinde 

olacak, robot ile birey arasında güven ortamı oluşturulacaktır. 

9.2 Risk- Önlem Analizi 
Tablo 9.2: Projeye ait risk matrisi 

 
Tablo 9.1’de çevrenin robotlara ve yapay zekâya karşı olan olumsuz bakış açıları ile buna karşı 

alınan önlemlerin karşılaştırılması şematik olarak gösterilmiştir. Bu tabloda ana amaç önlemler ile 

bu risk faktörü karşısında ortaya çıkabilecek pazar için tehlikeler vurgulanmıştır. Pauschunder 

yaptığı çalışmada yapay zekâ uygulamalarının ve büyük veri işlemlerinin sağlık sektöründe 

uygulamıştır. Bu uygulama sonucunda insanlar üzerindeki etkilerini incelemiştir. Bu uygulamada 

yapay zekâyla birlikte robotik uygulamalarda kullanılmıştır. Bu yüzden dolayı bu proje için risk 

faktörlerinin belirlenmesinde referans olarak alınmıştır. Bu çalışmada robotların asistan görevlerinin 

günümüz içerisinde daha uygun pozisyonlar olduğu belirtilmiş ve bunun yanında yardımcı bir 
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görevde olması insanların perspektiflerinde daha iyi bir imaj bıraktığını bulmuşlardır [21]. 
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