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Proje Konusu 

 

Proje konunuzu aşağıdaki listeden seçiniz. 

☒ Hareket izleme ve destek sistemleri  

☐ Kronik hastalık takibine yönelik giyilebilir teknolojiler 

☐ Görme engelli bireyler için hastane içi yönlendirme sistemleri 

☐ Gereksiz antibiyotik kullanımını azaltmaya yönelik teknolojiler 

☐ Nefes bileşenlerinden hastalık teşhisi yapabilen sistemler 

☐ Fiziksel tıp ve rehabilitasyona yönelik teknolojiler 

☐ Ortez ve protez teknolojileri 

☐ Hastalık teşhisine yönelik karar destek sistemleri 
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1. Problem Tanımı ve Mevcut Durum Değerlendirmesi (15 puan) 

 

Yatağa bağımlılık, bireyin yaşamını sürdürebilmesi için günlük ve temel ihtiyaçlarını kendi 

başına giderememesi, yaşamını sürdürebilmesi için yardımcı bir kişiye ihtiyaç duyması 

durumudur. Dünyada nörolojik hastalıklara, kas-iskelet hastalıklarına, mental retardasyona, 

kardiyovaskuler hastalıklara, solunum yolu hastalılarına, düşmelere ve osteoporoza bağlı olarak 

milyonlarca insan her yıl yatağa bağımlı yaşam zorundadır. Yatağa bağımlılık, bireylerin yaşam 

kalitesini düşürmektedir. Bu bireyler banyo yapma, tuvalet ihtiyacını karşılama, yemek yeme, 

giyinme, hareket etme gibi kendi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamamaktadır. Yardımcı 

bireyler olmadan bağımsızca yapabileceği günlük yaşam aktivitelerinin bir kısmını veya 

tamamını gerçekleştirememektedirler. [1] 

Şekil 1. Yatağa bağımlı olan hastalar 

Yatağa bağımlılık hastaların fiziksel, duygusal, sosyal ve ekonomik dengelerini alt üst etmekte, 

onların hayattan doyum almalarını engellemekte ve yaşam kalitelerini de azaltmaktadır. 

Projemizde yapay zekâ teknolojilerini kullanarak yatağa bağımlı yaşayan bireylerin psikolojik 

olarak kendilerini iyi hissetmelerini, sosyal ve fiziksel olarak kendilerine yetebilmelerini 

sağlayacak yazılımsal ve donanımsal çözümlemeler gerçekleştirmeyi amaçlamaktayız. Yatağa 

bağımlı hastaların sorunlarına yönelik yapılmış çalışmalar bulunmakla birlikte, bu çözümler 

hem yüksek maliyete hem de yine bakıcı denetimine sahiptir. [2] 

Yatağa bağımlı yaşayan bireylerin ve ailelerinin temel ihtiyaçlarına cevap verecek çözümler 

bulmayı, kendi bakımını sürdürmesini destekleme ve rehabilitasyonu için uygun ortam 

hazırlamayı hedefliyoruz. 
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Şekil 2. Proje çalışma algoritması 
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Proje sunuş raporundan sonra geliştirmek istediğimiz yazılım ve donanım sistemi ile ilgili 

literatür araştırması yapılmıştır. Proje amacımıza ulaşmak için gerçekleştireceğimiz yapay 

zeka modelimiz ve bu modelle kontrol etmek istediğimiz donanım birimleri üzerine çalışmalar 

yapılmıştır. Bu süre zarfında yapay zeka modelimiz oluşturulmuş ve testleri yapılmıştır. Aynı 

zamanda modelimizin kontrol edeceği robotik kol ve yatak pozisyon kontrolü üzerinde 

çalışmalar yapılmıştır.  

 

 

2. Özgünlük (25 puan) 

 

Yaptığımız literatür araştırmaları ve saha analizlerinde yatağa bağımlı hastaların kendilerinin 

kontrolünde olan sistemlerinin sadece ünlü bilim ve iş insanlarının kullanımına yönelik 

tasarlanmış birkaç ürünün olduğunu ancak bütün hastaların kullanımına yönelik çalışmaların 

yapılmadığını tespit ettik. Biz projemizde yeni ve verimli teknolojileri kullanarak yatağa 

bağımlı olan bütün hastaların kullanımına yönelik kendi inovatif çalışmamızı gerçekleştirdik. 

Projemizde kendi yapay zekâ modelimizi oluşturduk. Oluşturduğumuz yapay zekâ modeli ile 

hastaların göz hareketleri ile donanım birimlerini kontrol etmesini (robotik kol ile sıvı alma, 

yatak pozisyonu değiştirme) bu sayede kendi temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç kalmadan 

giderebilmesini sağladık. Projemizde milli ve yerli özellik kendi yapay zekâ modelimizin 

oluşturulması ve geliştirilmeye açık olmasıdır. Yaptığımız yazılım ve donanım bileşenleri bir 

bütün halinde sistemsel olarak çalışmaktadır. Projemizde yapay zekâ modelimizi çalıştırmak 

ve donanım birimlerini de (robotik kol, yatak pozisyon değiştirme) kontrol edebilmek için 

Deneyap Kart kullanılmıştır. Bu sayede hem yerlilik oranı artırılmış hem de maliyet 

düşürülmüştür. 
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Şekil 3. Proje çalışması 
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3. Yöntem (30 puan) 

 

Projemizde öncelikli olarak literatür çalışması ve saha analizleri yaparak yatağa bağımlı 

yaşayan bireylerin temel ihtiyaçlarının neler olduğu belirlenmiştir. Daha sonra yatağa bağımlı 

yaşayan bireylerin kendi bakımlarını sürdürmeleri için gerekli olan destekleme ve 

rehabilitasyon araçlarını inceledik. Projemizin amacı yapay zekâ teknolojilerini kullanarak göz 

hareketlerini bilgisayarlı görü teknolojileri ile kontrol ederek, yatağa bağımlı yaşayan bireylerin 

temel ihtiyaçlarını karşılayacak donanım tasarımları yapılması hedeflenmiştir.  

 Yazılım Aşaması: 

Öncelikle yatağa bağımlı hastaların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri temel ihtiyaçlar 

belirlenmiştir. Yazılım aşamasında ilk amacımız yatağa bağımlı hastalar hareket 

edemediklerinden dolayı onların göz veya iris hareketleri ile temel ihtiyaçlarını 

karşılayabilmektir. [3] Kendi derin öğrenme modelimizi oluşturmak için yaptığımız aşamalar; 
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Şekil 4. Yapay zekâ modelimiz için takip edilecek aşamalar 

➢ Yapay Zekâ Modelimizin Veri Setinin Oluşturulması: Öncelikle insan göz ve iris 

hareketlerine ait farklı açılardan ve uzaklıktan çekilmiş fotoğraflardan oluşan veri seti 

oluşturmak için araştırmalar yaptık. Bunun için kendi fotoğraf çekimlerimizin yanı sıra 

internetten de açık kaynak kod kullanarak (imagedownloader) istediğimiz göz ve iris 

özelliklerini yansıtan görüntüleri tarayıp indirdik. Farklı açılardan ve uzaklıktan çekilmiş olan 

veri setinin amacı yapay zeka modelimizin eğitim sonuncunda nesne tespit doğruluk oranının 

yüksek olmasının istenmesidir. Veri seti oluşturma işleminin bitmesinin ardından python 

kodumuzla bütün veri setimizi 600*480 piksel haline getirilmiştir. [4] 

 

   

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Yapay zekâ modeli veri seti toplama 
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➢ Yapay Zekâ Modelimizin Veri Setinin Etiketlemesi: Projemiz için veri setlerini elde 

ettikten sonra bu veri setleri üzerinde etiketleme işlemlerini gerçekleştirilmiştir. Etiketleme 

işlemi için LabelImg programı kullanılmıştır. Etiketleme sonucunda YOLO algoritması için her 

bir resim dosyasının başına bir sayının atandığı txt uzantılı dosya oluşturulur. Oluşturulan her 

bir txt dosyasında etiketlemenin yapıldığı bölgenin x koordinatı, y koordinatı, genişlik ve 

yükseklik bilgileri yer almaktadır. Veri setimiz normalize edildikten, eğitim için iki ayrı gruba 

ayrılacaktır. Veri setimiz rastgele olarak öğrenme ve test uygulaması için iki ayrı klasöre 

dağıtılmıştır. 

Şekil 6. Yapay zekâ modeli veri seti etiketleme 

➢ Veri Setimizi Yapay Zekâ Modelimizle Eğitmek: Derin öğrenme modelimizi 

oluşturmada son aşamamız veri setimiz ile yapay zekâ modelimizle eğitme aşamasıdır. Bu 

aşamada modelimizin eğitimini sağlayacak bilgisayar donanımına sahip olmadığımızdan 

işlemlerimizi google colab üzerinden gerçekleştireceğiz. Google Colab makine öğrenmesi ve 

eğitimini yaygınlaştırmak amacıyla yapılandırılmış bir runtime ve güçlü bir GPU kullanımına 

ücretsiz erişim sağlar. Google Colab’ta eğitim hesabı açılmıştır. Bilgisayarda hem görüntülerin 

hem de etiketleme işlemi sonrasında oluşan klasör Google Drive’a yüklenmiş ve google colab 

ile entegre hale getirilmiştir. Yapay zeka modelimizi eğitilebilmemiz için veri setimizin test ve 

eğitim olmak üzere ikiye ayrılması gerekmektedir. Etiketlenmiş veri setimizin yüzde 20 test, 

yüzde 80 eğitim için kullanılmıştır. Test ve eğitimde kullanılacak görüntüler rastgele 

seçilmiştir. Daha sonra eğitim aşamasına geçilmiştir. Eğitilmiş katsayılar 1000.weights 

dosyasına kaydedilmiştir. Daha sonra kendi veri setimiz ile eğitim yapılmış, eğitim yaklaşık 

olarak 3 saat sürmüş ve 1000 iterasyon ile sonlanmıştır. Algoritma 1000 iterasyon sonunda 

eğitilmiş katsayıları 1000.weights dosyasına kendi kaydetmiştir. Eğitimin başından sonuna 

kadar iyileşmeler olduğu görülmüştür. Eğitim başında hata oranı 450’lerde iken eğitim 

sonrasında bu oran 0.1’lere kadar düşmüştür. [5] 
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Şekil 7. Yapay zekâ model kütüphanelerin kurulumu ve eğitme  

➢ Yapay Zekâ Modelimizin Test Edilmesi: Modelimizin öğrenmesi bittikten sonra test 

verilerini kullanarak modelin doğru olup olmadığı test edildi. Hazırladığımız model (derin 

öğrenme modeli) kullanılarak harici kamera sistemi ile göz hareketlerinin tespit edilmesi ve 

tespit sonucuna göre de donanım testi yapılacaktır. [6] 
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Şekil 8. Yapay zekâ modelimizin test edilmesi 

 Donanım Aşaması: 

Bu aşamada oluşturduğumuz yapay zekâ modelimiz ile yatağa bağımlı yaşayan bireylerin kendi 

ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri donanım tasarımını gerçekleştirdik. Demo çalışmasında 

yatağa bağımlı yaşayan bireylerin su ihtiyacını karşılayacak, yatak pozisyonunu değiştirecek 

ve bakıcısını çağıracak sistem tasarımını gerçekleştirdik. Öncelikle çalışmamız örnek bir 

uygulama olacaktır. Yapay zekâ modelimiz ile farklı ihtiyaçlara yönelik çalışmalar 

yapılabilmektedir. Yatağa bağımlı yaşayan bireylerin susadıklarında ihtiyaçlarını 

karşılayacakları robot kolumuzun tasarımını gerçekleştirdik. Tasarımımızda piyasada şu an 

kullanılmakta olan robot kol tasarımları da incelenmiştir. Robot kol tasarımımızın çizimlerini 

tinkercad programında gerçekleştirdik. [7] 

 

  

 

 

 

 

 

 

Şekil 9. Robot kol 3D ön izleme 
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Robot kol 3d baskı ve montajına ait fotoğraflar şekil 10’ da gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 10. Robot kol baskı ve montajı 

 

Şekil 11. Proje örnek demo uygulaması 

 

 

 

4. Uygulanabilirlik ve Ticarileşme Potansiyeli (25 puan) 

 

Proje fikrimizin uygulanabilir olması için konumuz ile ilgili yaşanılan sorunlar hakkında 

bilgiler toplanmıştır. Yaptığımız araştırmalarda yabancı firmalar tarafından bu konuda 

yapılması planlanan çalışmaların olduğunu tespit ettik. Projemizde geliştirdiğimiz yapay zekâ 

modeli ve donanım tasarımı ile ilgili olarak testler yapılmıştır. Test sonuçları sonucunda 

başarım oranının yüksek olduğu, göz hareketleri ile (yapay zeka modelimiz) donanım 

kontrollerinin düzgün çalıştığı doğrulanmıştır (doğruluk oranı - %90 ve üzeri). Yapay zekâ 

modelimizin robotik kol hareketi, yatak pozisyon değiştirme hareketi ve hasta bakıcı çağırma 

fonksiyonlarını sorunsuz çalıştırdığı yapılan testlerde gözlemlenmiştir. Projenin uygulanabilir 

ve ticari bir ürün olması için prototip ürün geliştirilip özellikle hastalar ve aileleriyle birlikte 
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test edilmesi, onlardan gelecek geri dönütlere göre çalışmalar ve iyileştirmeler yapılması 

planlanmaktadır. Ayrıca oluşturduğumuz prototip ürün için patent başvurusu hazırlıklarımızda 

devam etmektedir.  
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