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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)

Zihinsel veya fiziksel problemleri nedeniyle psikolojik problemler yaşayan bireylere 
vücut hareketleri ile İHA kontrolü projemizle yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bir kamera 
üzerinden Derin Öğrenme tabanlı ve Görüntü İşleme teknikleriyle tespit edilen insan 
vücudundaki iskelet sistemi ve üzerinde yer alan anahtar noktalar tespit edilmektedir. Her bir 
anahtar noktanın konum bilgilerine göre sağ, sol, ileri, geri, iniş, kalkış, video ve fotoğraf 
çekimi komutları oluşturulmaktadır. Otonom uçuş ve görüntü işleme entegrasyonu için ROS 
yazılımı kullanılmaktadır. İHA olarak kullanılan DJI Tello, hem kontrol edilmekte hem de 
kamera görüntüsü gerçek zamanlı olarak izlenmektedir. Paralel işlem gerektiren bu durum 
için Thread kütüphanesinden faydalanılmaktadır. Komutları İHA’ya aktarmak için 
Simülasyon ortamında ROS düğümler, gerçek ortamda ise WIFI kullanılmaktadır. Donanım 
olarak sadece düşük bütçeli bir bilgisayar ve bir İHA içeren projemiz, GPS 
gerektirmemektedir. Kapalı, açık ortamlarda, aydınlatmanın yetersiz olduğu ve fiziksel 
uzaklığın fazla olduğu durumlarda da başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir. Şekil 1’de 
vücut hareketleri ile kontrol edilen bir İHA araştırması görülmektedir.

2. Problem/Sorun 

Hayatının bir bölümünü, tamamını yatağa ve başka insanlara bağımlı olarak devam 
ettirmek zorunda olan zihinsel engelli, temel organlarını kaybeden vey
olan bireyler bulunmaktadır. Bu bireyler, zihinsel ve fiziksel problemlerinden ötürü hem 
fiziksel hem de psikolojik problemler ile mücadele etm
görevleri yerine getirememe, sorumluluk almakta zor
olarak toplumdan ayrı yaşama ve sürekli olarak başkalarının yardımlarına ihtiyaç duydukları 
için kendilerini yetersiz hissetme gibi sorunları 
ortamda bulunma, sosyal ihtiyaç
ümitlerin azalması gibi üstesinden gelinmesi zor olan problemler bulunmaktadır. Bireyler bu 
problemleri çözmek için mücadele etmektedir
çözümü bulunmadığı için sağlık alanındaki tedaviler yüksek verim sağlamamaktadır. Literatür 
taraması yapıldığında da mevcut çalışmaların yetersiz ve eksik olduğu göze çarpmaktadır. 
Ticari ürün haline gelebilmiş ve insanlara yardımcı olabilecek ürün bulunmamaktadı
nedenle proje ile faydalı ve kolay temin edilebilir bir çözüm sunularak bu eksiğin kapatılması 
hedeflenmektedir. 
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Şekil 1: Örnek Bir Çalışma 
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görevleri yerine getirememe, sorumluluk almakta zorlanma, özgüven eksikliğinden kaynaklı 
olarak toplumdan ayrı yaşama ve sürekli olarak başkalarının yardımlarına ihtiyaç duydukları 
için kendilerini yetersiz hissetme gibi sorunları bulunmaktadır. Bununla birlikte
ortamda bulunma, sosyal ihtiyaçların yeterli düzeyde karşılanamaması ve gün geçtikçe 
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3. Çözüm 

Engelli bireylerin psikolojik bunalımdan kurtulmaları için günlük aktivitelere mümkün 
olduğunca yaklaşmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda proje, doğa ve insanlarla bağlantı 
kurmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Proje ile birlikte engelli bireylere çevreyi 
ve günümüz hayatını gerçek zamanlı olarak takip edebilme 

Proje ile birlikte engelli bireyler yaşamlarına motiveli bir şekilde devam edebilecek ve hayata 
daha pozitif bir açıdan bakabileceklerdir. Motivasyon sayesinde 
yerine getirmede daha istekli olacaklar ve yüksek moral sayesinde iyileşme ihtimalleri daha 
çok artacaktır. Belirli bir görevi yerine getirme, zamanı faydalı bir şekilde değerlendirme, 
projeye hayal gücüne dayalı olarak farklılık ka
görebilme imkânı ile bireylerde sorumluluk bilinci, özgüven, yeni fikirler üretebilme ve 
öğrenmeye daha açık bir profil oluşması projenin kapsamında yer almaktadır. Üretilen tüm bu 
çözümler ile bireylerin psikolojik problemlerinin en aza indirilmesi ve toplum ile iç içe bir 
yaşam sağlanması amaçlanmaktadır.

Projede engelli bireylerin karşısına kamera barındıran bir ekran yerleştirilerek iskelet 
hattı tespit edilir. Bireylerin engel durumuna göre komut olarak tanımlanan gerekli hareketler 
belirlenir. Ardından yazılım çalıştırılır
algılanmaya başlanır. WIFI üzerinden hareket komutları gönderilir ve İHA’nın anlık kamera 
görüntüsü ekrana aktarılır. Tanımlanan komutlara göre engelli bireyler İHA kontrolüne başlar. 
Projenin algoritma akış şeması Şekil 2’de ve projede kullanılan DJ
3’te verilmiştir. 

       Şekil 2: Algoritma Akış Şeması

Engelli bireylerin psikolojik bunalımdan kurtulmaları için günlük aktivitelere mümkün 
olduğunca yaklaşmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda proje, doğa ve insanlarla bağlantı 
kurmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Proje ile birlikte engelli bireylere çevreyi 
ve günümüz hayatını gerçek zamanlı olarak takip edebilme imkânı sağlanacaktır.

Proje ile birlikte engelli bireyler yaşamlarına motiveli bir şekilde devam edebilecek ve hayata 
daha pozitif bir açıdan bakabileceklerdir. Motivasyon sayesinde tedavi gereksinimlerini 
yerine getirmede daha istekli olacaklar ve yüksek moral sayesinde iyileşme ihtimalleri daha 
çok artacaktır. Belirli bir görevi yerine getirme, zamanı faydalı bir şekilde değerlendirme, 
projeye hayal gücüne dayalı olarak farklılık katabilme ve iç-dış mekanlarda farklı ortamları 
görebilme imkânı ile bireylerde sorumluluk bilinci, özgüven, yeni fikirler üretebilme ve 
öğrenmeye daha açık bir profil oluşması projenin kapsamında yer almaktadır. Üretilen tüm bu 

lojik problemlerinin en aza indirilmesi ve toplum ile iç içe bir 
yaşam sağlanması amaçlanmaktadır. 

engelli bireylerin karşısına kamera barındıran bir ekran yerleştirilerek iskelet 
hattı tespit edilir. Bireylerin engel durumuna göre komut olarak tanımlanan gerekli hareketler 
belirlenir. Ardından yazılım çalıştırılır, İHA ile WIFI bağlantısı sağlanır ve 
algılanmaya başlanır. WIFI üzerinden hareket komutları gönderilir ve İHA’nın anlık kamera 
görüntüsü ekrana aktarılır. Tanımlanan komutlara göre engelli bireyler İHA kontrolüne başlar. 
Projenin algoritma akış şeması Şekil 2’de ve projede kullanılan DJI Tello 

: Algoritma Akış Şeması              Şekil 3: DJI Tello
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Proje ile birlikte engelli bireyler yaşamlarına motiveli bir şekilde devam edebilecek ve hayata 
tedavi gereksinimlerini 

yerine getirmede daha istekli olacaklar ve yüksek moral sayesinde iyileşme ihtimalleri daha 
çok artacaktır. Belirli bir görevi yerine getirme, zamanı faydalı bir şekilde değerlendirme, 
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görebilme imkânı ile bireylerde sorumluluk bilinci, özgüven, yeni fikirler üretebilme ve 
öğrenmeye daha açık bir profil oluşması projenin kapsamında yer almaktadır. Üretilen tüm bu 
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le WIFI bağlantısı sağlanır ve komut 
algılanmaya başlanır. WIFI üzerinden hareket komutları gönderilir ve İHA’nın anlık kamera 
görüntüsü ekrana aktarılır. Tanımlanan komutlara göre engelli bireyler İHA kontrolüne başlar. 

 Drone görseli Şekil 

 
Şekil 3: DJI Tello İHA 



 

4. Yöntem 
4.1. Skeleton Tracking SDK 

Skeleton Tracking SDK, gömülü ve uygun maliyetli donanım uygulamaları için derin 
öğrenme tabanlı 2D / 3D tam vücut izleme sunmak üzere tasarlanmıştır
Linux işletim sistemlerinde uygulanabilmekte ve C, C++, C#, Python
desteklemektedir. Kameradan alınan giriş komutlarının elde edilmesi için bireylerin iskelet 
sistemi ve bu sistem üzerindeki anahtar noktalar Skeleton
edilmektedir. Bu noktaların konum bilgileri ile nokta tabanlı
Anahtar noktaların iskelet sistemi üzerindeki örnek gösterimi ve sıra numaraları Şekil 4.1 ’de 
verilmiştir. 

                              Şekil 4.1: Kilit noktaları ve sıra numaraları

4.2. ROS 

ROS, Açılımında işletim sistemi 
[2]. Linux tabanlı robotik yazılımlar yazmak için geliştirilen açık kaynak kodlu esnek bir 
çerçevedir.  Python, Java, C++ ve Unity gibi yazılım dillerini desteklemektedir. İçerisinde 
birçok araç ve kitaplık barındıran ROS, çeşitli robotik platformlarda karmaşık robotik 
çalışmalarını basitleştirmeyi amaçlamaktadır. ROS, giriş (sensörler, butonlar vb.) ve çıkışların 
(motorlar, ışıklar vb.) birbiriyle kolayca entegre edilmesine ve farklı alanların bir a
getirilmesine olanak sağlar. Böylece robotlara kontrol verilerinin aktarılmasını kolaylaştırır. 
Kompleks bir sistemi düğümlere ayırma imkânı sağlaması ile sistemin analiz edilmesi ve 
sistemdeki hataların tespit edilmesi kolaylaşma
simülasyon ortamlarını destekl
sağlamaktadır [3]. 

ROS, bir (master) ana çekirdeğe bağlı olarak farklı düğümlerin birbirleri ile konular 
üzerinden yayıncı-abone iletişimi mantığına dayanmaktadır. İ
paketler barındıran ROS, aslında düğümlerin ve mesaj alışverişinin arkasındaki temel 
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prensiptir. ROS, konular üzerinden birbirleri ile haberleşen düğümler olarak tanımlanabilir. 
ROS düğümleri konular üzerinden birbirlerine mesaj gönderebilir, diğer düğümlere hizmet 
çağrısı yapabilir, hizmet sağlayabilir ve ortak bir veri tabanından paylaşılan verileri alabilir. 
ROS ana çekirdeği (master), tüm düğüm bilgilerine sahip olur ve sistemi kontrol ederek 
düğümler arasındaki iletişimi sağlar. Haberleşme için tüm düğümlerin aynı yazılım dilinde 
olmasına gerek yoktur. Örneğin bir uygulamada sunucu Python dilinde, alıcı ise C++ dilinde 
olabilir. Şekil 4.2’de ROS’un temel çalışma prensibine ait bir görsel verilmiştir. 

 
Şekil 4.2: ROS Çalışma Prensibi 

Bu projede ROS, sistemi detaylı bir şekilde analiz edebilmek ve karşılaşılan sorunlara 
hızlı çözümler üretebilmek için tercih edilmiştir. Python dilinde oluşturulan 2 adet Script 
dosyası, biri sunucu ve diğeri alıcı olmak üzere, düğüm olarak kullanılmıştır. Sunucu düğüm 
ile iskelet sistemindeki anahtar noktalardan elde edilen konum bilgileri yayın yapılmakta ve 
alıcı düğüm ile hem komutlar oluşturulup İHA’ya gönderilmekte hem de anlık kamera 
görüntüsü bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. 

4.3. Thread 

Herhangi bir dilde yazılan kodlar satır satır işlenmekte ve çalıştırılmaktadır. Bir önceki 
kod satırı çalıştırılmadan bir sonrakine geçiş mümkün olmamaktadır. Paralel işlem yapılması 
gereken durumlarda Thread kütüphanesinden faydalanılmaktadır. İki veya daha fazla işlemin 
eş zamanlı olarak çalışması gereken durumlarda Thread ile bu işlemler kolayca 
yapılabilmektedir. Bu projede de Thread, alıcı düğümde eş zamanlı olarak komutların 
gönderilmesi ve anlık kamera görüntüsünün aktarılması için kullanıldı. Böylece eş zamanlı 
olarak birden çok işlemin yapılması sağlandı. Thread temel çalışma prensibine ait bir görsel 
şekil 4.3’te verilmiştir. 

 
     Şekil 4.3: Thread Çalışma Prensibi 
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4.4. Deneysel Sonuçlar 

İskelet sistemi tespiti (görüntü işleme) ve İHA ile otonom uçuş testleri ayrı ayrı 
yapıldı. Ardından sistem bir bütün olarak hem Gazebo simülasyon ortamında hem de gerçek 
hayatta iç mekan ortamda test edildi. Sonuçlar Ubuntu 18.04 üzerinde SkeletonTracking SDK 
ve ROS Melodic kullanılarak elde edildi [4]. Şekil 4.4’te verildiği gibi içerisinde tek bir 
bireyin bulunduğu örnek bir resim üzerinde iskelet sistemi tespiti yapıldı ve anahtar noktaların 
konum bilgileri elde edildi. 

 
               Şekil 4.4: Bir Resim Üzerindeki İskelet Tespiti 

Webcam üzerinden gerçek zamanlı olarak tekli ve çoklu bireyler için iskelet tespitinin 
gerçek ortamdaki performansı test edildi. Ortamdaki ışık miktarı ve uzaklık parametrelerinin 
farklı değerlerinde başarılı sonuçlar elde edildi.      

ROS ve Thread kütüphanesinin test çalışmaları için Gazebo ve DJI Tello İHA 
kullanıldı. Otonom uçuş ve İHA’dan gerçek zamanlı kamera görüntüsü elde etmek için ROS 
ve Thread kütüphanesi birlikte kullanıldı.   

Sistemin bütün olarak test edilebilmesi için yukarıda bahsedilen yazılımlar ROS 
sistemine entegre edildi. Gazebo’da yapılan testlerde komutlar, ROS konuları üzerinden 
İHA’ya gönderildi.  

Simülasyon ortamında kullanılan kodlar gerçek ortamda test edildi. Komutlar İHA’ya 
WIFI üzerinden gönderildi. Güvenliği sağlamak ve hataları minimize etmek için anahtar 
noktalara sıralı numaralar atandı.  Atanan bu numaralardan bir tanesi referans noktası olarak 
belirlendi. Böylece sistem kontrolü daha kişiselleştirilebilir hale geldi. Gerçek zamanlı 100 
kare üzerinde komut tespiti yapıldı ve 95 tanesi başarılı bir şekilde tespit edildi. Şekil 4.5’te 
gerçek ortam testinden bir görsel verilmiştir. 
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Şekil 4.5: Sistemin Gerçek Ortamındaki Testi 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Mevcut çalışmalar incelendiğinde sağlık alanında İHA kullanımı oldukça sınırlıdır. 
Ayrıca fiziksel hareket kısıtlaması bulunan bireylere yönelik çözümler yetersizdir. Ticari 
alanda benzer projelerin olmaması, yazılım çalışmalarının özgün olarak geliştirilmesi ve 
sunulan fikrin farklı çalışmalardan kopyalanmaması projemizin özgün ve yerli olduğunun 
göstergesidir. Araştırma amacı ile yapılan projeler genel olarak (giyilebilir) sensörlerden 
alınan verilere göre çeşitli sistemlerin kontrolünü yapmaya yöneliktir [5]. Projemiz insanlara 
yarar sağlayacak uygun maliyetli ve kolay kullanılabilir olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. 

İskelet takibinde daha düşük işlem yükü ile yüksek performans alarak gerekli 
donanımın maliyetini azaltmak amacıyla Intel Skeleton Tracking SDK kullanılmıştır. Bu SDK 
sayesinde sistem daha düşük işlem gücüne sahip bilgisayarlar üzerinde kolayca 
uygulanabilecektir. İHA kontrolü için DJI firmasının yayınladığı kütüphane kullanılmıştır. 
Proje açık kaynaklı bir İHA üretilerek uygulansaydı, sistem karmaşık ve yüksek maliyetli 
olacaktı. Bu sebeple Tello İHA, tello_driver paketi ve rospy kütüphanesi kullanıldı [6][7]. 
Hareketlerin algılanması konusunda yenilik olarak iskelet üzerinde tespit edilen anahtar 
noktaların birbirlerine göre konumlarından faydalanılarak engelli bireylerin hangi hareketi 
yaptığı belirlenmektedir.  

6. Uygulanabilirlik  

İHA tedariği için çeşitli firmalar ile görüşülerek uygun ve düşük maliyetli çözümler 
sağlanabilir. Özel bir yetenek gerektirmeyen proje, bireylere verilecek temel bir eğitimden 
sonra kolayca uygulanabilecektir. Proje maliyetinin düşük olması, kolay uygulanabilir olması 
ve yetişkin düzeyindeki tüm bireylerin kullanabilmesi projenin uygulanabilir ve ticari alanda 
kullanılabilir olduğunu göstermektedir. Güvenlik önlemleri için açık ve kapalı ortamlarda 
kontrol edilebilen 80 gramlık bir İHA tercih edilmiştir. Ayrıca yazılım kısmında kişinin vücut 
hareketleri ile İHA’yı bulunduğu noktaya indirebilmesi sağlanmıştır. Komut gönderilebilmesi 
için görüntü işleme ile özel bir hareket tanınması gerekmektedir. Böylece komutlar algılansa 
bile İHA’ya gönderilmeyecek ve güvenlik problemleri azalacaktır. Ayrıca şehir içindeki uçuş 
güvenlik yasaları gereği projenin belirli bölgelerde kullanımı engellenebilir. Bu nedenle uçuş 
bölgesinin uygun olmasına dikkat edilmelidir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projede orta düzey özelliklere sahip kameralı bir bilgisayara ve uygun maliyetli bir 
İHA’ya (projemiz için DJI Tello) ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple proje, çok cüzi bir miktar 
ile uygulanabilecektir. Projede kullanılacak ürünlerin tamamı temin edilmiştir. Proje yaklaşık 
olarak DJI Tello İHA 597₺ ve Skeleton Tracking SDK 655 ₺ olmak üzere toplam 1252₺ 
maliyet ile gerçekleştirilmiştir. Düşük maliyetli olan projenin ilerleme sürecini gösteren 
takvim Tablo 2’de verilmiştir. 

Kimlik Görev Adı Süre Başlangıç Bitiş 

1 Proje Detay Raporu 9 gün Cum 18.06.21 Çar 30.06.21 

2 Yazılımsal Proje İyileştirmeleri 55 gün Per 1.07.21 Çar 15.09.21 

3 Projedeki Eksiklerin Tespiti 14 gün Per 1.07.21 Sal 20.07.21 

4 Gerçek Bireyler Üzerinde Testler 19 gün Çar 21.07.21 Paz 15.08.21 

5 Test Sonucu Hataların Giderilmesi 13 gün Pzt 16.08.21 Çar 1.09.21 

6 Final Afiş ve İçerik Hazırlaması 15 gün Per 2.09.21 Çar 22.09.21 

7 TEKNOFEST 5 gün Sal 21.09.21 Paz 26.09.21 

Haziran 2021 Temmuz 2021 Ağustos 2021 Eylül 2021
 E 

11 16 21 26 1 6 11 16 21 26 31 5 10 15 20 25 30 4 9 14 19 24 29 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Tablo 2: Proje Takvimi 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Projemiz, fiziksel olarak hareket kısıtlaması olan, yatağa bağımlı bir şekilde hayatını 
sürdüren ve zihinsel, fiziksel engelli bireylere hitap etmektedir. Bu bireylere örnek olarak 
engelli olduğu için temel aktiviteleri yerine getiremeyen, yaşam desteği ile bir makineye bağlı 
olarak yaşayan, uzuvlarını yitirmiş veya sağlıksal sorunlardan dolayı dış ortam ile bağlantısı 
kesilmiş insanlar gösterilebilir.  

9. Riskler 

a. Donanımsal Riskler: İHA yüksek hava sıcaklığı bulunan ortamlarda daha hızlı 
ısınacaktır. Bu durum sonucunda kullanım süresinde azalma, sürekli durumda İHA’ya 
kalıcı hasar verme, pil ısınması ve buna dayalı yangın riski ortaya çıkabilmektedir. 
Önlem olarak aşırı ısınma durumunda İHA bulunduğu yere iniş yapmakta ve kendisini 
kapatmaktadır. Tablo 3’te verilen Risk matrisine göre donanımsal risklerin 
gerçekleşme ihtimali orta düzey ve etkileri orta düzeydedir. Matrise göre 9 puan ile 
orta düzey risk teşkil etmektedir. 
 
 



 

b. Çevresel Riskler: İHA üzerinde engelden kaçmak için herhangi bir sensör 
bulunmaması nedeniyle canlılara ve engellere çarpma riski bulunmaktadır.  Bu 
durumdan kaçınmak için İHA kontrollü ve dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Risk 
matrisine göre çevresel risklerin 
yüksek düzeydedir. Matrise göre 20 puan ile yüksek düzey risk teşkil etmektedir.
 

c. Diğer Riskler: İHA belirli bir mesafe uzaklığa ulaştığında bağlantı kopabilmektedir. 
Bunun sonucunda İHA havada sabit kalabili
içerisinde kullanılmalıdır. Risk matrisine göre diğer
düşük düzey ve etkileri çok düşük düzeydedir. Matrise göre 2 puan ile düşük düzey
risk teşkil etmektedir. 

 

Tablo 3: Risk Matrisi 
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İHA üzerinde engelden kaçmak için herhangi bir sensör 
bulunmaması nedeniyle canlılara ve engellere çarpma riski bulunmaktadır.  Bu 
durumdan kaçınmak için İHA kontrollü ve dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Risk 
matrisine göre çevresel risklerin gerçekleşme ihtimali yüksek düzey ve etkileri çok 
yüksek düzeydedir. Matrise göre 20 puan ile yüksek düzey risk teşkil etmektedir.

: İHA belirli bir mesafe uzaklığa ulaştığında bağlantı kopabilmektedir. 
Bunun sonucunda İHA havada sabit kalabilir. Bu nedenle İHA belirlenen menzil 
içerisinde kullanılmalıdır. Risk matrisine göre diğer risklerin gerçekleşme ihtimali 
düşük düzey ve etkileri çok düşük düzeydedir. Matrise göre 2 puan ile düşük düzey

 

: Risk Matrisi (kırmızı: yüksek, sarı: orta, yeşil: düşük
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İHA üzerinde engelden kaçmak için herhangi bir sensör 
bulunmaması nedeniyle canlılara ve engellere çarpma riski bulunmaktadır.  Bu 
durumdan kaçınmak için İHA kontrollü ve dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Risk 

yüksek düzey ve etkileri çok 
yüksek düzeydedir. Matrise göre 20 puan ile yüksek düzey risk teşkil etmektedir. 

: İHA belirli bir mesafe uzaklığa ulaştığında bağlantı kopabilmektedir. 
r. Bu nedenle İHA belirlenen menzil 

risklerin gerçekleşme ihtimali 
düşük düzey ve etkileri çok düşük düzeydedir. Matrise göre 2 puan ile düşük düzey 

 
(kırmızı: yüksek, sarı: orta, yeşil: düşük) 
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