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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Ağrı insanların yaşamları boyunca karşılaştığı subjektif bir deneyimdir. Ameliyat gibi 

cerrahi girişimler çocuklarda ağrıya sebep olmaktadır (Kulshrestha ve Bajwa, 2014). Ağrı 

kontrol altına alınmadığında çocuklarda solunum, dolaşım, boşaltım ve bağışıklık sistemleri 

olumsuz olarak etkilenmektedir. Ayrıca ameliyat sonrası kontrol altına alınamayan ağrı 

çocuğun hastanede kalış süresini uzatabilmekte, çocuktaki ağrı duyarlılığını artırabilmektedir 

(Ferland ve ark., 2018; Olmstead ve ark., 2010; Twycross ve ark., 2018).  Çocukların hayatında 

olumsuz etkilere neden olan ağrının kontrol altına alınması önemlidir (Olmstead ve ark., 2010). 

 Ağrı yönetimindeki ilk adım ağrının değerlendirmesiyle başlamaktadır (O'Rourke, 2004). 

Hastanın ağrı kontrolünün başarılı olabilmesi ve etkili yöntemlerin belirlenmesi için ağrı 

değerlendirilmesi oldukça önemlidir (Twycross ve ark., 2018). Ağrısı değerlendirilen bir 

çocuğun tedavi alma olasılığı daha yüksektir (Drendel ve ark., 2006; Drendel ve ark., 2011). 

Çocuklarda ameliyat sonrası ağrının doğru ve etkili bir şekilde değerlendirilmesi ağrının yol 

açacağı olumsuz yan etkilerden çocuğu korumak ve etkili tedaviye zaman kaybetmeden 

başlamak için önemlidir. 

 Çocuklarda ağrı değerlendirmesinde zorluklar yaşanmaktadır. Ağır hasta çocuklar, 

zihinsel ve fiziksel engelli çocuklar, sözel iletişimde problem yaşayan çocukların ağrısını ifade 

etmesi bazı durumlarda imkansız olabilmektedir (Ashraf ve ark., 2009; Brand ve Rais, 2019). 

Çocuğun ağrısını ebeveyn veya sağlık personelinin değerlendirdiği durumlarda da ağrı hafife 

alınabilmekte ve ön yargılı davranılabilmektedir (Hadden ve ark., 2015; Zhou ve ark., 2008). 

Tüm bu sonuçlar birlikte ele alındığında, günümüzde güvenilir, standart, sürekli, en az önyargılı 

ve ölçeklenebilir ağrı ölçütleri geliştirmeye ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bizim de bu 

projedeki amacımız, çocuklarda ameliyat sonrası ağrı değerlendirmesi için yüz ifadesi 

analizini makine öğrenmesi algoritmalarıyla birleştirerek etkili ve güvenilir ağrı 

değerlendirmesi yapmaktır. Projede test edilecek sistem çocuklarda ameliyat sonrası ağrıda 

yeni bir ağrı değerlendirme yöntemi olarak kullanılabilir. Önerilen proje, 4 aşamalı olacaktır. 

 
 

1. aşama: Ameliyat sonrası odasına gelen hastanın yüz
ifadelerini içeren video kaydının yapılması

2. aşama: Video kaydında yer alan yüz ifadelerinin 
analizi (OpenFace programı kullanılacak)

3. aşama: Yüz ifadesi analizlerinin kullanılarak makine 
öğrenmesi algoritmalarıyla ağrı skoru tahmini (Pyhton 
programı kullanılacak)

4. aşama: Makinenin tahmin ettiği ağrı skorlarının 
istatistiksel analizi ( Spss programı kullanılacak) 
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2. Problem/Sorun 

 Ağrı değerlendirmesinde çocuğun bireysel bildirimi, davranışsal gözlemi veya biyolojik 

gözlemler kullanılmaktadır (O'Rourke, 2004). Bu değerlendirmeler yapılırken ağrı 

ölçeklerinden faydalanılmaktadır. Ancak çocuklar farklı gelişimsel yetenekleri nedeniyle 

iletişim kurma ve bazı kavramları anlamada sıkıntı yaşayabilmektedirler. Buda çocukların ağrı 

ölçeklerini kullanma konusunda ve ağrıyı değerlendirmesinde zorluklara sebep olmaktadır 

(Young, 2017). Ayrıca ağrı değerlendirmesinde kullanılan geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış 

birçok ölçek olmasına rağmen, ölçekler arasından çocukların yaş gruplarına ve ağrı türlerine 

uygun tek bir ölçek önerilememiştir (Stinson ve ark., 2006). Küçük yaş grubu ve ağır hastalığa 

sahip çocuklarda ağrının değerlendirilmesi mümkün olmayabilir (Ashraf ve ark., 2009). Sağlık 

çalışanları da çocukların ağrılarını değerlendirirken ön yargılı davranabilmekte ve hastanın ağrı 

şiddetini hafife alabilmektedirler (Kappesser ve ark., 2006). Yapılan çalışmalarda ağrı 

değerlendirmesinin sağlık profesyonelleri ve çocukların ebeveynleri tarafından yapılsa bile, 

ağrının değerlendirmesinin etkin yapılamaması ve ağrının şiddetinin doğru bir şekilde tespit 

edilememesi durumu ortaya çıkmaktadır (Hadden ve ark., 2015; Zhou ve ark., 2008). Bu 

durumlar birlikte düşünüldüğünde, ağrı değerlendirmesinde güvenilir, standart, sürekli, en az 

önyargılı ve ağrı şiddetinin ölçülebilmesini sağlayan bir yönteme ihtiyaç olduğunu 

göstermektedir. Bizde bu sorunu çözmek için çocuklarda ameliyat sonrası ağrının 

değerlendirilmesinde bilgisayar destekli yüz ifadesi analizi kullanılarak gerçek zamanlı, 

standart, ölçeklendirilebilir, sürekli, değişken ve geçerli hasta izlemesini sağlayacak bir yöntem 

geliştirmeye çalışmaktayız.  

 

3. Çözüm 

Proje önerisiyle çocuklarda ameliyat sonrası ağrı değerlendirmesinde gerçek zamanlı, 

standart, ölçeklendirilebilir, sürekli, değişken ve geçerli bir yöntem geliştirmek istiyoruz. 

Öncelikli olarak ağrısını ifade edebilen çocuklardan ağrı değerlendirme verilerini topluyoruz. 

Sonrasında yüz ifadesi analizleri ve makine öğrenmesi algoritmalarını kullanarak ağrı skoru 

tahminini yapıyoruz. Projede sunduğumuz yöntemle çocuğun yüz ifadesindeki mimiklere 

(kaşların çatılması, göz kapaklarının kısılması, dudakların açılması gibi…) göre makinenin ağrı 

değerlendirmesi yapmasını sağlamaktayız. İstatistiksel analizlerle de bu yöntemin geçerlilik ve 

güvenirliliğini değerlendiriyoruz. Bu yöntemi sadece ağrısını ifade edebilen çocukların değil 

aynı zamanda ağrısını ifade edemeyen çocukların da ağrısının değerlendirilmesinde kullanmayı 

amaçlıyoruz. Bu çalışma sonuçlarının çocukların ağrısının değerlendirilmesinde hemşirelere 

yol gösterici olabileceğini düşünüyoruz. 

 

4. Yöntem 

Projenin gerçekleşebilmesi için 4 aşamalı bir yöntem sunmaktayız. İlk aşama veri toplama 

aşaması, ikinci aşama toplanan verilerin yüz ifadesi analizlerinin yapılması, üçüncü aşama  

yapılan yüz ifadesi analizlerinin makine öğrenmesi algoritmalarıyla birleştirilerek hastanın ağrı 

skorlarının elde edilmesi işlemidir. Son aşamada ise geliştirdiğimiz ağrı değerlendirme 

yönteminin istatistiksel analizi yapılacaktır.  
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I. Aşama 

Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından toplanacaktır. Ameliyat sonrası ağrı 

değerlendirmesi için hastalara 2 defa izlem yapılacaktır. İlk izlemde ameliyat sonrası odasına 

alınan hastalara ilk 12 saat içinde hastanın yüzünü karşıdan ve net görebilecek mesafede hasta 

yatağının karşısına bir video kamera yerleştirilecektir. Video kamera kaydı 1 dakika boyunca 

sürecektir. Aynı zamanlı olarak çocuktan, çocuğun annesinden, bakım veren hemşiresinden ve 

bağımsız bir gözlemciden ağrı ölçeklerini (Wong Baker ağrı ölçeği ve Görsel Ağrı ölçeği)  

kullanarak çocuğun ağrı puanını (0 ile 10 arasında bir değer) değerlendirmesi istenecektir. 

İkinci izlemde ameliyat sonrası dönemde 24-36 saat aralığında gerçekleşecektir. Bu izlemde de 

1. izlemde olduğu gibi hastanın yüz ifadesini içeren video kamera kaydı 1 dakika boyunca 

yapılacaktır. Yine çocuktan, çocuğun annesinden, bakım veren hemşiresinden ve bağımsız bir 

gözlemciden ağrı ölçeklerini kullanarak ağrı değerlendirmesi yapması istenecektir.  

Resim 1. Hastanın yüz ifadelerini içeren video kaydının yapılması 

II. Aşama 

Çocuğun yüz ifadelerini içeren kamera kayıtları yüz eylem ünitelerini (AU) ölçmek için, 

OpenFace programı aracılığıyla analiz edilecektir. Bu program yüz eylem birimlerini 

tanımlayan, analizlerini yapan bir programdır (Baltrušaitis ve ark., 2016). Araştırmacılar 

tarafından belirlenen ağrı ifadesini etkileyebilecek yüz eylem üniteleri (AU4: kaşların çatılması, 

AU6: yanakların yukarı kaldırılması, AU7: göz kapaklarının kısılması, AU9: burnun 

buruşturulması, AU10: üst dudağın yukarı kaldırılması, AU12: dudak kenarlarının çekilmesi, 

AU17: çenenin yukarı kaldırılması, AU20: dudakların gerginliği, AU25: dudakların açılması, 

AU26: çenenin düşmesi, AU45: gözlerin yumulması)  belirlenmiştir. Belirlenen yüz eylem 
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üniteleri çocuğun ağrı skorunu oluşturmada kullanılacaktır. Yüz eylem ünitelerinin analizleri 

sonucu elde edilen veriler bir sonraki aşama için ağrı girdisi oluşturacaktır. 

Resim 2. Video kaydında yer alan yüz ifadelerinin analizi  

 

III. Aşama 

Ağrı şiddeti için girdi oluşturan yüz eylem birimleri Python programında makine 

öğrenmesi kodlamalarıyla işlenecek ve bir sonraki ağrı tahmini için kullanılacaktır. Bu tahmin 

edilen ağrı skoru 0 ile 10 arasında olacaktır. Makine öğrenmesi kodlaması için; Numpy, pandas 

ve matplot kütüphaneleri kullanılacaktır. Güvenirlik için test size=0.33 ve randomstate = 0 

olarak belirlenecek şekilde makine öğrenmesi algoritmaları oluşturulacaktır. Bu programda 

basit lineer regresyon analizi kullanılarak makine verileri öğrenecek ve bir sonraki yüz ifadesi 

değerini gördüğünde ağrı skoru tahmini yapacaktır. Böylelikle makine çocuğun yüz ifadesinden 

ağrı skoru belirleyecektir.

   
Resim 3. Makine öğrenmesi algoritmalarıyla ağrı skoru tahmini  
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IV. Aşama 

Makinenin ağrı tahmini ile çocuğun bireysel bildirim yaptığı ağrı puanı arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığına bakılacaktır. Bu istatistiksel analiz için SPSS veri 

analizi programı kullanılacaktır. İstatistiksel analiz sonucunda makinenin ağrı skoru tahmininin 

geçerli ve güvenilirliği test edilecektir. Aynı zamanda bilgisayar destekli yüz ifadesi 

analizinden elde edilen bir başka deyişle makinenin tahmin ettiği ağrı puanı ile çocuğun 

annesinin, hemşiresinin ve gözlemcinin ağrı puanları ile karşılaştırılıp çocuğun ağrı puanına en 

yakın tahminin hangisi olduğu istatistiksel analizlerle değerlendirilecektir.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Bizim projemizde kullanılan bilgisayar destekli programla literatürde yapılan bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmamızda ağrı skoru tahmininde kullanacağımız yüz eylem 

birimleri, sistemin kullanılacağı yaş grubu (çocuk hastalar) gibi özellikler çalışmanın özgün 

tarafını oluşturmaktadır.  

Projemizin tamamlanmasıyla ortaya çıkacak sonuçlara göre, sağlık bakımı alanında yeni 

bir ürün gelişimine kaynak oluşturması beklenmektedir. Ayrıca bu projenin sonuçlarının dünya 

literatürüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

      Projede kullanılan yöntem yapay zeka ve büyük veri gibi araştırma alt yapılarını 

güçlendirecektir. Böylelikle bu proje Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı’nca yayınlanan 11. Kalkınma Planı içerisinde “2.2.1.1.8. Kritik Teknolojiler” 

başlığı altında yer alan “kritik teknolojilerde araştırma altyapısı güçlendirilecektir”  politikasına 

katkı sağlayacaktır.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizde farklı bir ağrı değerlendirme yöntemi denemekteyiz. Bu yöntem çocukların 

yüz ifadesi analizinden bir ağrı skoru tahmini yapan ve ağrı değerlendirmesinde 

kullanılabilecek bir yöntem olacaktır. Eğer bu yöntem başarılı olursa elde taşınabilir cihazlara 

programlama yapmayı ve bu ürüne ait Android ve IOS uygulamasını da geliştirmeyi 

hedeflemekteyiz. Böylelikle bu cihazlar kliniklerde sağlık personeli tarafından insanlık yararına 

kolaylıkla kullanılabilecektir.  

 

Resim 4. Geliştirmeyi planladığımız ağrı skoru ölçüm cihazı 
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Geliştireceğimiz ürün ticari olarak satılabilir. Cep telefonu hastayı görecek şekilde 

sabitlenerek dünyanın her tarafında kullanılabilir. Oluşturulan veri tabanı, sunucu (server) 

üzerinde saklanarak program boyutu azaltılabilir. Veri tabanı sunucu üzerinde olduğu için başka 

ülkelerdeki hastanelerde edinilen yüz ifadesi ve ağrı derecesi eşleşmeleri ile veri tabanımızın 

zenginleşmesi sağlanabilir. Yazdığımız makine öğrenmesi programı kendi kendini eğitme 

noktasına gelebilir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tahmini maliyet giderleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır (Tablo 1). 

Tablo 1. Tahmini Maliyet Giderleri 

 

Makine/Teçhizat/ Kullanım Gerekçesi Maliyet 

(TL) 

Video Kamera ( 1 Adet) Çocukların yüz ifadesi kayıtlarının alınmasında 

kullanılacaktır. 

3000 TL 

64 GB Hafızalı Harici 

Bellek ( 1 Adet) 

Verilerin depolanması, yüz analizlerinin ve 

raporların saklanmasında kullanılacaktır. 

200 TL 

Kamera Tripodu Çocukların yüz ifadesi kayıtlarının alınmasında 

kamerayı sabitlemek için kullanılacaktır. 

100 TL 

Maliyet Toplam  3300 TL 

Tablo 1’de verilen makine ve teçhizatlar proje başında temin edilmiştir. Proje takviminde 

gerçekleştirilecek işler Tablo 2’ de yer almaktadır. 

Tablo 2. Proje Takvimi 

 

Gerçekleştirilecek İşler Bitiş Zamanı Kimin Gerçekleştireceği 

1. Proje ile ilgili verilerin 

toplanması 

Haziran 2021 Ayla İrem Aydın, Meryem 

Atak 

 

2. Toplanan verilerin yüz 

ifadesi analizlerinin yapılması  

Haziran 2021 Ayla İrem Aydın, Nedim 

Aktan Yalçın 

3. Yüz ifadesi analizlerinin 

kullanılarak makine 

öğrenmesi ve tahminin 

sağlanması 

Temmuz 2021 Ayla İrem Aydın, Nedim 

Aktan Yalçın 

4. Yöntemin istatistiksel 

analizinin yapılması ve 

projenin sonlandırılması 

Ağustos 2021 Nurcan Özyazıcıoğlu, Ayla 

İrem Aydın 

Projenin gerçekleştirilebilmesi için Etik kurul ve kurum izinleri alınmıştır. 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Projedeki örneklemimiz 7-18 yaş grubu ameliyat olan çocuklardır. Bu projede 

seçtiğimiz örneklem grubundan çıkacak sonuçla projenin hedef kitlesinin ağrı 

değerlendirmesinde kullanılmak üzere tüm çocukları kapsamasını amaçlıyoruz. Böylelikle bu 

projedeki yöntemi sadece ağrısını ifade edebilen çocukların değil aynı zamanda ağrısını ifade 

edemeyen çocukların da ağrısının değerlendirilmesinde kullanmayı amaçlıyoruz.  

 

9. Riskler 

Tablo 3. Risk Yönetimi 

 

 En Önemli 

Riskler 

Risk Yönetimi (B Planı) Olasılık Etki Sonuç 

1. Beklenen 

katılımcı 

sayısına 

ulaşılamaması 

Proje tek merkezde 

yürütülmektedir. Buraya gelen 

hasta popülasyonunun geçmiş 

dönemlere ait izlem kayıtları 

değerlendirildiğinde bu konuda bir 

sıkıntı yaşanmayacağı 

düşünülmektedir. Ancak beklenen 

hasta sayısına ulaşılamadığı 

durumda çalışmanın farklı 

merkezlerde de yürütülmesi için 

Sağlık Bakanlığına bağlı devlet 

hastanelerinden izin alınarak 

beklenen katılımcı sayısına 

ulaşma yoluna gidilmesi planı 

uygulamaya konacaktır. 

Orta 

derecede 

Yüksek Orta risk, 

önemsenmeli 

2. Verilerin 

bilgisayar 

destekli 

görüntü işleme 

programındaki 

analizi için yüz 

ifadelerinin net 

olarak 

alınamaması  

Yüz ifadelerinin net olarak 

alınamadığı ve yüz ifadesinin 

güvenilirlik aralığının %90’ın 

altına düştüğü veriler çalışmadan 

çıkarılacaktır. 

Düşük 

derecede 

Yüksek Orta risk, 

önemsenmeli 

3.  Kullanılan 

malzemelerin 

teknik 

aksaklıklarının 

olması  

Bu riske yönelik katılımcıların 

video kayıtları her hafta harici 

belleğe yedeklenecektir. Teknik 

aksaklıklar devam ederse proje 

takvimindeki veri toplama süreci 

yeni malzeme teminine kadar (en 

fazla 1 ay) uzatılabilecektir.  

Çok 

düşük 

derecede 

Yüksek Düşük risk 
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