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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

       Diyabet hastalığı Dünya genelinde ve ülkemizde hızlı bir şekilde artış göstermekte ve insan 

sağlığını büyük ölçüde tehdit etmektedir. Bu hastalığın etkenleri araştırıldığında sağlıksız beslenme, 

hareketsiz yaşam tarzı gibi koşulların, diyabet hastalığı için olumsuz koşullar oluşturduğu görülür. 

Covid-19 salgını ile insanların evlerine kapandığı ve hareketsiz kaldığı bu dönemde diyabet hasta 

sayılarında da artış olduğu bilinmektedir. Özellikle Türkiye’de artan obezite hasta sayıları ile paralel 

olarak diyabet hasta sayılarında da yükseliş görülmektedir.  

       Türkiye üzerinde, Güney Doğu Anadolu bölgesinin ise artan diyabet hastaları sayısında büyük 

etkisi bulunmaktadır.  

       Gelecek nesiller için sağlık sorunu oluşturan diyabet hastalığı, bu proje ile son kullanıcıya hitap 

eden, görüntü işleme ve yapay zekâ alanında sıklıkla kullanılan Matlab programlama dili üzerinden 

yapay zekânın yapay sinir ağı modeli ile yapılmış olup laboratuvar ve hastane kullanımına hazır hale 

getirilmiştir.  

       Yapay Zekânın veri analizi, grafiklerle incelemesi ya da raporlanmasının ötesine geçen proje, 

Matlab ile yapay sinir ağı modeli çalışması yapılarak, ara yüz tasarımı ve kurulum dosyası ile nihai 

kullanıcıya ulaşmayı amaçlamış ve yazılımı ürün haline dönüştürmüştür. Farklı eğitim fonksiyonları 

oluşturularak hazırlanan ve diyabet sınıflandırması yapan projenin başarı oranı sırası ile %98,3, 

%95.3 ve %92.7’dir. Proje, diyabet hastalarından istenen açlık, tokluk, HbA1c ya da her hangi bir 

zamanda yapılan glukoz testlerini de fonksiyon haline getirmiş, laboratuvar merkezlerine ve son 

kullanıcılara seçim yapma olanağı sunan, alanında benzersiz, verimlilik oranı yüksek, milli bir yapay 

zekâ teknoloji projesidir. Laboratuvar ortamlarında yoğun bir şekilde çalışan tam kan sayımı 

cihazları ile tanısı net olarak koyulabilen diyabet, geliştirilen yapay zekâ destekli diyabet teşhis 

cihazı ile de tanı koyma sürecini azaltmayı hedeflemiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fotoğraf 1. Diyabet Cihazı                 Ekran Görüntüsü 1. Yapay Zekâ Arayüz 

 

2. Problem/Sorun: 

      Özellikle Covid-19 salgını sebebiyle insanların evlere kapandığı ve karantinaya girdiği süreçte 

hareketsizliğin artması ve sağlıksız beslenme gibi durumların yaşandığı bilinmektedir. Bu süreç 

araştırıldığında sadece üç ayda yüzde beş oranında insanlarda kilo artışı yaşandığı belirtilmiş, 

ülkemizdeki obezite artışının da artması ile diyabet hastalığının arttığı ve Covid-19 hastalığını, 

diyabet hastalığı bulunan kişilerin daha ağır geçirdiği belirtilmiştir(“Covid 19 pandemisi kilo 

aldırdı”, 2020).  
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Bir hastaya diyabet teşhisi konulabilmesi için gereken bazı önemli testler yapılmaktadır. Bunlardan 

bazıları ve en önemlileri açlık kan şekeri, tokluk kan şekeri, rasgele bir zamanda alınan kan şekeri 

testi, belirli bir dozda şeker yüklemesi yapılması ve Hba1c testidir.  

       Günümüzde klinik teşhis süreçlerini hızlandırmak, saptamak, analiz etmek ve özellikle doğru 

ve güvenilir sonuca hızlıca ulaşmak adına tıbbi alanlarda da yapay zekâ teknolojisi ve yazılımları 

kullanılmaya başlanmıştır. Ev tipi küçük diyabet test cihazları tam güvenilir olmasa da 

kullanılmaktadır ancak tam kan sayımı ile laboratuvar ortamlarında tanısını doğru saptamanın 

mümkün olduğu diyabet, teşhis koyma sürecinde zaman kaybına yol açmakta ve hastanın, hastane 

içerisinde de fazla kalabalık yaratmasına sebep vermektedir. Geliştirilen diyabet test cihazı ile 

bekleme süresini azaltmak ve tam kan sayımı cihazlarındaki yükü hafifletmeye çalışmak kaçınılmaz 

olmuştur. Bu sorunları ortadan kaldırmak için geliştirilen test cihazı Fotograf 1. de paylaşılmış olup 

doktor ve laboratuvar ortamı için son kullanıcıya hitap eden yapay zekâ yazılım ara yüzü Ekran 

Görüntüsü 2. de gösterilmiştir. 

 

3. Çözüm  

      Benedict ayracı kullanılarak kandaki glukoz şekerini ayrıştırdığımız Diyabet Test Cihazı ile 

kolaylıkla kandaki glukoz seviyesi ölçülmekte olup Yapay Zekâ entegresi ile benzersiz bir tanı ve 

teşhis kiti oluşturulmuştur.  

       Günümüzde birçok hastalığın teşhis ve tespit aşamasında yapay zekâ yazılımları 

kullanılmaktadır. Bu yazılımlar, direk hastalık sorununa çözüm bulmaktan ziyade doktorlara son 

karar aşaması ya da hızlı tanı koyma gibi durumlar için kullanılmaktadır. Bu proje, tüm laboratuvar 

merkezleri, hastaneler ve doktorlar için hazırlanmış olup bilgisayar kurulum dosyası ve ara yüzü 

bulunan, yapay zekânın analiz ve raporlamasının önüne geçerek son kullanıcıya hitap etmeyi 

amaçlamıştır. Diyabet Test Cihazı ile Benedict çözeltisi sayesinde kandaki glukoz çözeltisini 

ayrıştıran cihaz, hassas renk sensörü ile ölçüm yapabilmekte, alınan sonuçlar kolaylıkla yapay zekâ 

ile buluşarak hastalığı teşhis etmiş ve tip 1 diyabet, tip 2 diyabet ve normal sonuç olarak 

sınıflandırmayı başarmıştır. Daha önce yapılan tüm diyabet çalışmaları ise yapay zekânın 

raporlamasının ötesine geçememiş olup hiç birinde kullanıcı ara yüzü bulunmamakta sadece 

hastalığı analiz etmektedir. Bununla birlikte yapılan çalışmalarda en yüksek başarı oranı %97.2 olup 

bizim projemizin başarı oranı ise %98.3’dür. (“Diyabet hastalığının makine öğrenmesi 3  

algoritmaları ile en iyi doğru tahmininin elde edilmesi”,2018).   İlgili projenin verimliliği ise 

%97.2’dir  

 Cihaz desteği ve yapay zekâ entegresi sayesinde bu proje, analında benzersiz bir teknoloji yapay 

zekâ projesidir. İlgili yazılım görselleri Ekran Görüntüsü 3 ve 4 de paylaşılmış olup cihaz tasarımı 

ve tüm detaylar raporun diğer bölümlerinde paylaşılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Ekran Görüntüsü 2. Error Histogram         Ekran Görüntüsü 3. Yapay Zekâ Arayüz 
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4. Yöntem 

      Proje yapım aşamasında yedi basamak üzerinden ayrı ayrı çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan ilki 

veri kümesinin araştırılması ve doğru veri kümesi ile çalışmadır. İkincisi yazılım platformu ve ilgili 

yazılım dilinin seçimidir. Üçüncüsü yapay zekânın verimliliği için uygun algoritma seçimi, 

dördüncüsü ise en doğru sonuca ulaşmak için olası hata payının fonksiyonlar ile ortadan 

kaldırılması, beşincisi kullanıcı ara yüzünün oluşturulmasıdır. Son olarak ise projenin ara yüz ile 

kullanıcıya sunumu ve yazılımın ürün haline dönüşebilmesi için kurulum dosyası oluşumu ile 

birlikte “Diyabet Test Cihazı” çalışmalarıdır. 

 

1. Veri Kümesi 

         Çeşitli kaynaklar üzerinden yapılan araştırmalar sonucunda doğru diyabet hastalarının 

verilerine, erişim iznine açık ve bazı verilerin ücretsiz olarak hizmete sunulduğu Data.World sitesi 

üzerinden ulaşılmıştır (“Diabetes Type Dataset”, 2018). Projenin test verilerinin bir kısmı için ise 

ameliyat olmadan önce diyabet hastası olan Mehmet İkizoğlu’nun tahlil sonuçlarını proje için 

paylaşması ile sağlanmıştır. Kişinin tahlil sonuçlarını projede kullanmak için gerekli olan izin 

belgesi Ek.1 de ayrıca paylaşılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

                                                          Görsel 1. Veri Kümesi  

 

Diyabet hastalığı ile ilgili gerekli olan veriler Görsel 1.de bulunmaktadır. Bu veriler, hastanın yaşı, 

açlık kan şekeri, tokluk kan şekeri, her hangi bir zamanda yapılan kan şekeri testi, en son yemek 

üzerinden sekiz saat sonra yapılan test, hemoglobinde bulunan ve hastanın son üç aylık ortalama kan 

şekeri değerlerini gösteren HbA1c testidir. Son iki satır ise hastanın tip1 diyabet, tip 2 diyabet ya da 

normal kan değerlerine sahip olduğunu gösteren veriler ile birlikte son teşhis verisinden 

oluşmaktadır. Bu veri ise 1 ve 0 ile paylaşılmıştır. Buradaki 1, kişinin diyabet hastası olduğunu 

göstermekte 0 ise diyabet teşhisi konmadığını göstermektedir. 

 

Veri kümesinde toplam 1000 adet veri bulunmaktadır. Bu verilerden 700 tanesi yapay zekânın 

eğitim aşamalarında kullanılmış olup, geriye kalan 300 tanesi eğitime alınmadan sadece test amaçlı 

kullanılmıştır. Ayrıca Ek.2 de de paylaşılan açık rıza onayı ile alınmış 2 adet tahlil sonucu ise yine 

yapay zekânın eğitimine girmeden verimliliği ve doğruluğu sağlamak amacıyla sadece yapay zekâ 

testi için kullanılmıştır. 

 

2. Yazılım Geliştirme Platformu 

   

     Son zamanlarda makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi üst düzey çalışmalar içinde kullanıcıların 

tercih ettiği bir platform olan Matlab, Matworks tarafından geliştirilmiştir(“MATLAB Nedir? 

Nerelerde Kullanılır?”, 2019). 

Matlab, algoritma geliştirmede, kullanıcı ara yüzü oluşturma amacıyla, veri analizlerinde ve 

görselleştirmelerinde ve cebir hesaplamalarında da kullanılmaktadır. 
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Bu proje de Matlab, yapay zekâ ile veri analiz aşamasında, veriyi görselleştirmede özellikle de son 

kullanıcı ara yüzü ve kurulum dosyası oluşturma amacıyla tercih sebebi olmuştur. 

 

3.Algoritma Çalışmaları 

 

Sinir ağları metodlarının farklı öğrenme yöntemleri ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır (Caudill, M. 

ve C. Butler,1992). Matlab’ da ise yapay sinir ağının eğitimi için sunulan üç farklı algoritma yapısı 

bulunmaktadır. Bu Bunlar;  

 

 Levenberg-Marguardt  

 Bayesian Regularization  

 Scaled Conjugate Gradient  

 

Levenberg-Marguardt algoritması; Genellikle girdi verilerinin sayıca fazla ancak çıktı verilerinin 

sayısının az olduğu, veriyi hızlıca eğiten, belirli bir doğrulamaya ulaştığı zaman otomatik olarak 

eğitimi durduran bir yapı ile çalışmaktadır.  

Bayesian Regularization algoritması; Özellikle ses kümesi bir veri olarak sunulmuş ise kullanılan 

bir algoritma yapısıdır. Algoritmasının eğitim aşaması nispeten daha uzun sürmekte ve ağırlıklı bir 

doğruluk genellemesine ulaştığında ise eğitimi durdurmaktadır.  

Scaled Conjugate Gradient algoritması; Eğitim esnasında sonuçlar artık genelleme sonuçlara 

ulaştığında eğitimi otomatik durdurur ve bellekte az yer kaplayan nispeten “Levenberg-Marguardt” 

algoritmasına göre daha hızlı çalışan bir yapıya sahiptir.  

Projede sonuçları doğru ve verimli aldığımız algoritmalar Levenberg ve Scaled Conjugate 

algoritmaları olmuştur. Bunlar model tabanlı tekrarlayan sinir ağlarıdır(Moller, 1993). Detaylar 

projenin Yöntem kısmında ayrıntıları ile paylaşılmıştır. 

 

4. Hata Payını Azaltma 

 

Kullanılan veri kümesinde, diyabet hasta teşhisi aşamasında tip 1 diyabet hastalarına çıktı olarak 

“1”, tip 2 diyabet hastalarına çıktı olarak “2”, kan değerlerinde glukoz bulunmayan yani normal 

değerlerdeki kişilere ise “0” verilerek çalışma yapılmıştır.  

Genel çıktılar detaylı şekilde incelendiğinde çıktı olarak 0,1 ve 2 arasında kalabilecek hastaları 

ayrıştırma amacıyla fonksiyon oluşturularak 0.45 hata toleransı verme çalışması yapılmıştır. 

 

5. Ara yüz oluşturma 

Son kullanıcı ve projenin ürüne dönüşmesi için ara yüz oluşturma çalışması yapılmıştır. İlgili ara 

yüz oluşturma “guide” komutu ile Matlab üzerinden yazılmış olup ilgili ekran görüntüsü Görsel 2. 

de paylaşılmıştır. Ara yüz oluşumunda araçlar menüsü ile birçok özellik eklenebilmekte ve kod 

yazılarak ilgili kısım dinamik hale gelebilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Görsel 2. Matlab Ara Yüz Tasarım Ekranı 
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6.Kurulum Dosyası Oluşturma 

            Matlab da “deploytool” komutu kullanılarak hazırlanan ara yüz ve yazılımın, son kullanıcı 

için kurulum dosyası hazırlanmıştır. İlgili ekran görüntüsü Görsel 3. de paylaşılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Görsel 3. Kurulum dosyası hazırlama 

7.Diyabet Test Cihazı 

 

           Benedict ayracı; kandaki glikoz çözeltisini ayrıştırarak kan renginde değişikliğe yol 

açmaktadır. Bu değişiklik glukoz miktarına bağlı olarak değişebilmektedir. “Diyabet Test Cihazı” 

ile kullanılan GY-31 renk sensörü, kandaki farklı glukoz miktarlarını ayrıştırmak için kullanılmış 

olup alınan renk değerleri RGB sayesinde hassas olarak ayrışmaktadır. Ancak bu ayrışmayı 

yapabilmek için laboratuvar ortamında detaylı çalışma yapmak kaçınılmaz olmuştur. Laboratuvar 

deney defteri ile ayrışımı gözlemlediğimiz sonuçlar, “Diyabet Test Cihazı” nın varolan sensör ile 

başarılı yakaladığını göstermiştir. 

 

                                     
 

Görsel 4a. Glukoz ölçümü          Görsel 4b. Glukoz ölçümü         Görsel 4c. Glukoz ölçümü 

 

 

 

Laboratuvar deneyleri ile hassas ölçüm yapılan kandaki glukoz miktarları renk sensörü ile tespit 

edilmiş ve “Diyabet Test Cihazı” ile LCD Ekrana yansıtılmıştır. İlgili görüntüler Görsel 4a,4b ce 4c 

de paylaşılmıştır. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Diyabet teşhisi ya da sınıflandırması ile ilgili yapılan literatür çalışmalarında benzer çalışmaların 

olduğu görülmüştür. Ancak projeye en yakın çalışmasının yapay zekâ çalışmasının başarı orası 

%97.2 idir. Bu projenin farklı eğitim algoritmaları ile çalışması ve başarı oranının sırası ile %98.3, 

%95.3 ve %92.7 olması, projeyi başarılı ve güvenilir kılan özelliklerdendir. Ayrıca tüm çalışmalar 

yapay zekânın sadece raporlaması ve analizi olarak sunulmuştur. Fakat bu proje yazılım ara yüzü ve 

kurulum dosyası ile oluşmuş olup ürün haline gelmiştir. Bununla birlikte geliştirilen “Diyabet Test 

Cihazı” ile hızlı sonuç vermesi ve yapay zekâ ile kişinin analizini yapıyor olması, projenin farklı bir 

proje olduğunun ispatıdır. 
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Bu projeye başarı oranı ile en yakın olan projenin bilgisi ise, raporun Çözüm başlığında verilmiştir. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

      Proje, nihai kullanıcıya ulaşması, kurulum ve arayüz dosyasının olması ile istenilen yerde ve 

koşulda hayata geçmeye hazır olan bir projedir. Okul ortamındaki laboratuvar ile kandaki glukoz 

miktarını ölçebildiğimiz “Diyabet Test Cihazı” için yapay kan kullanılmıştır. Bu aşamada gerçek bir 

hastane ortamında çalışmak ve daha çok hasta verisine ulaşmak, cihazın güvenilirliği için önem 

taşımaktadır. Yazılım ve teknoloji ürünlerinde, verinin büyüklüğü ve güvenilirliği önem 

taşımaktadır. Bu sebep ile daha fazla veriye hem yapay zekâ aşamasında hem de cihaz aşamasında 

ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak hastaneden veri almak için gerekli olan izinler uzun süre almakta ve 

kolay olmamaktadır. Bir sonraki proje hedefi, daha fazla veriye ulaşmak olmalıdır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

.                                                       Tablo 1. Proje iş zaman çizelgesi 

 

Proje Şubat ayı ile sonlanmış gibi görünse de halen literatür taramaları yapılmakta ve veri sayısı 

ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. İlgili görsel Tablo 1. de paylaşılmıştır. 

 

Yazılım aşamasının bir ürüne dönüşmesi, maliyet açısından bir gider yaratmamıştır. Ancak bu 

aşamada MATLAB kullanıcısının lisans alması gerekmektedir. Tarafımızdan bu lisans önceki 

dönemlerde alındığı için sorun oluşturmamış ve gider olarak görülmemiştir. 

 

Diyabet Test Cihazı için 1 adet LCD ekran 4*20, arduino uno mikroişlemci kart ile GY-31 renk 

sensörü kullanılmış olup, kutu tasarımı ve basımı SolidWorkd programı ile 3D yazıcıdan 

yapılmıştır. Toplam Cihaz maliyeti ise 122 ₺’dir. 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

       Proje fikrinin hedef kitlesi, doktorlar, hastane laboratuvarları ve tüm laboratuvar merkezleridir. 

Her zaman son onayının doktora bırakılması gerektiği tarafımızda ölçüt alınarak, yapay zekâ için 

0.45 tolerans oranı bırakılmıştır. Bunun amacı; doktorun beyanının esas tutulması ve yapay zekâ 

için aradaki hasta değerlerinin kontrol edilmesinin sağlanmasıdır. 

 

9. Riskler 

Diyabet hastalığı teşhisi ve sınıflandırma aşamasında Tip 1 diyabet, Tip 2 diyabet ve hasta 

olmayanlar arasında 0.45 şüpheli aralık bırakılmıştır. Bu aşama hastalığın türünü saptarken yanılma 

payını en aza indirmek için kullanılmıştır.  

Ayrıca sadece test aşaması için bırakılan, daha önce hiç eğitime girmemiş verilerin değişken 

tanımlamaları yapılarak, çıkış verilerinden elde edilen network sonuçları da nout ismindeki 

değişkene atanmıştır. Farklı bir grafik çizdirilerek test den gelen veriler ile yapay zekâdan gelen 

veriler tolerans sayımız ile grafiğe dökülmüştür. 

 

 

Tablo 2. Tolerans Grafiği 

Test verilerinin büyük bir kısmının hasta olmadığı ve “0” aralığında toplandığı mavi halkalar ile 

ifade edilmiştir. Yapay Sinir Ağının bulduğu ve aralıkta kalan durumlar ise kırmızı “x” işareti ile 

gösterilmiştir. Tablo 2. de gösterildiği üzere tolerans ayarının 0.45 olması gerektiği, grafikte bulunan 

şekillerden de ayırt edilebilmektedir. 

 

Bu durum, doktorun onayına bırakılmak istendiği için yapılmış olup istenildiği taktirde tolerans 

miktarı değiştirilebilir ya da kaldırılabilir. Ancak bu durum hastanın son teşhis aşamasında risk 

oluşturabileceği düşünülmektedir. 

 

Ayrıca “Diyabet Test Cihazı” için renk sensörü ve Benedict ayracı ile detaylı laboratuvar çalışmaları 

tarafımızca yapılmış olsa da, daha fazla verinin analiz edilmesi kaçınılmazdır. Fakat tüm yapay zekâ 

projelerinde benzer risklerin olduğu da göz önüne alınmalıdır. 
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Ekran Görüntüsü 4. Yapay Zekâ Teşhis ve başarı oranı 

 

Hiç eğitime girmemiş ve yapay zekânın tanımadığı 1000 veriden 300 ü projede sadece test amaçlı 

kullanılmıştır. Başarı oranı yüksek olan bu proje, daha iyi analiz ve 100% başarıya yaklaşabilmesi 

için daha fazla veriye ihtiyaç duymaktadır. Ekran Görüntüsü 4.de projenin başarı oranı da rahatça 

görülmektedir fakat yapay sinir ağının 30.000 ile 40.000 arasındaki bir veri grafiği projeyi daha 

etkili hale getirecektir. 
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