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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
 

Bir gün içinde binlerce insan doğmakta ve ölmektedir. Yeni doğan her bebek, 0-2 yaş aralığı 
boyunca kendini sözel olarak ifade edemediğinden, ona acı veren durumla karşılaştığında 
ağlamakla tepki vermektedir.  Ancak bu ağlamanın hangi acı veya ihtiyaçtan kaynaklandığını 
bulmak ve ona göre reaksiyon almak, ebeveynlerin görevidir. Bir ağlama sesiyle ebeveynler 
çoğu zaman tahmini tepki vermekte ve bazen ciddi durumlar karşısında müdahaleye geç 
kalabilemektedir. Bu problem karşısında yapılması planlanan bu projeyle, yapay zekanın 
kullanımıyla bebeğin ağlama sesinden ihtiyaca yönelik analiz yapıp, ebeveyni yönlendiren bir 
platform yapılacak olup, platformun aktarılacağı bir cihaz geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu 
hedef doğrultusunda yeni doğan ve 2 yaş aralığında bebeği olan ebeveynler ve çocuk doktoruyla 
iletişime geçilmiş, yaklaşık 6 aylık süreçte, bebeklerin ağlama ses kayıtları alınarak ağlama 
nedeninin kaynağı ses frekanslarına bağlı olarak ayrıştırılmaya başlanmıştır.  

 

Şekil 1. Projeye ait veri setleri klasörü 
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      Şekil 2. Projeye ait veri setleri klasörü  
 

2. Problem/Sorun: 
Ağlamak, bebeklerin dünyaya geldikleri ilk zamanlarda kendilerini ifade etmek için 

kullandıkları dildir. Bu dili kullama sebepleri acıkma, altının kirli olması gibi hastalığa bağlı 
nedenler olabileceği gibi, bazen ağır hastalık ve enfeksiyonların da habercisi 
olabilmektedir(Baykan vd., 2017). Projemizin de hedef kitlesini oluşturan 0-2 yaş grubu, 
ihtiyaçlarını sadece ağlayarak anlatmakta, ebeveynler çoğu zaman bu ihtiyacın ne olduğunu 
deneme yanılma yoluyla giderebilmektedir. Bu aşamada ebeveynlerle yapılan bire bir 
görüşmelerde ihtiyacın genel olarak acıkma, gaz problemi ya da altının kirli olmasından 
kaynaklı huzursuzluk olduğunu ancak bu üç denemenin de sonuçsuz kalması noktasında 
ebeveynlerin ne yapacaklarını bilmedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bebeklerin özellikte fiziksel 
ve psikolojik olarak aşırı hassas oldukları bir dönemde, ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde 
giderilmesi için araştırma ve çalışmalar yapılması gerektiği düşünülmektedir. Bizleri bu 
uygulamayı yapmaya motive eden problem, 0-2 yaş aralığındaki bebeklere sahip  ebeveynlerin 
bebeğin neden ağladığı bilgisini alıp o doğrultuda hareket edebileceği bir platform eksikliğidir.  
 

3. Çözüm  
     Probleme yönelik sunulan çözüm önerisi şu şekildedir: Bebeklerin ağlama ses frekanslarının 
baz alınmasıyla, geliştiriciler tarafından yazılan mobil uygulama tercih edilecektir 

1- Bebekler ve ebeveyn arasında INGA sayesinde daha kolay anlaşılır bir dil 
olacak. Bu dil bebeğimizin ihtiyacını ebeveynlere aktaracak.  

2- Bebeğimize acil durumlarda nasıl müdahil olunabileceği anlatılacak. Örneğin 
bebeğimiz havale geçirdi veya boğazına bir cisim kaçtı, ön müdahale nasıl olmalı göstererek 
anlatılacak. 

Projemizde ele aldığımız sorunun farklı yaklaşımlarla çözüm yöntemleri mevcuttur. 
Örnek olarak Dr. Ariana Anderson ChatterBaby isimli projesinde mobil uygulama 
yardımıyla toplanan ses verilerini ses frekansındaki enerji ve sesin oluşum sıklığı sürelerini 
yapay zeka yardımıyla analiz ederek bebeğin ağlayıp ağlamadığını, ağlıyorsa ihtiyacının ne 
olduğunu yüzde olasılık olarak tahmin etme yoluyla soruna çözüm önerisi getirmiştir. Bir 
diğer yöntemde ise Priscilla Dunstan ve Dr. Max Dunstan bebeklerin iletişim kurmak için 
kısa kelimelere benzer beş farklı ses çıkardıklarını ve bunların her birinin bebeğin beş temel 
ihtiyacından birisine karşılık geldiğini ifade ediyorlar. Biz ise bu iki yöntemi birlikte 
kullanarak proje hayata geçmeden önce gönüllülerden topladığımız ve halka açık 
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veritabanlarından edindiğimiz, sonrasında ise kullanıcılardan mobil uygulama aracılığı ile 
toplamaya devam edeceğimiz ses verisinin içinde dunstan yönteminde belirtilen seslerin var 
olup olmadığının analizini yapıp eğer var ise karşılık gelen ihtiyacı ve yüzde olarak eşleşme 
oranını kullanıcıya mobil uygulama üzerinden döndürerek bu soruna çözüm bulmayı yani 
INGAA olarak  bebekler ve ebeveynlere acil durum doktoru olmayı hedefliyor. 

 
 

4. Yöntem 
Projenin hayata geçirilmesi için, bebeklerin ağlama sesinin analiz edileceği büyük bir veri 

setine ihtiyacımız bulunmaktadır. Konuyla ilgili IBM’ın Watson Health birimine yazsak da veri 
setlerinin paylaşılamayacağını dair dönüt alınca kendi veri setlerimizi kendimiz eğitme kararı 
aldık. Yaklaşık iki yıldır çalıştığımız bu proje için, kararımıza  paralel olarak da hedef kitlemizi 
içeren ebeveynlerle işbirliğine giderek ebeveynlerden gelen bebek ağlama seslerini bir drive 
klasörü içinde toplamaya başladık. Bu seslere göre benzer frekanstaki sesleri ayırt ederek yapay 
zekanın eğitilmesini planlamaktayız. Böylelikle yazılacak mobil uygulamayı ebeveynin 
telefonuna indirmesiyle,  bebeğin ağladığı zaman ki ses kaydını mobil uygulamaya dinleteceği 
ve bebeğin ses frekanslarına göre ağlama nedenini verecek bildirimle, bebeğin havale geçirme 
riski gibi durumları da en aza indirmeyi planlamaktayız. Ayrıca uygulama içerisine özellikle 
anne ve bebek ilişkilerini daha sağlıklı sürdürecek ebeveyn eğitimleri eklenmesi 
planlanmaktadır. Yazılım dili olarak yapay zekada adını sıkça duyduğumuz Pyhton, mobil 
uygulama için ise Java tercih edilecektir. Donanımların ise Raspberry Pi üzerine kurgulanması 
planlanmaktadır.  

Uygulamayı planladığımız yöntemde istemci mobil uygulama, yerel sunucu bilgisayar ve 
uzak eğitim sunucusu olmak üzere üç katman bulunuyor. Yerel sunucu bilgisayar katmanında 
özel amaçlı programlanmış Raspberry Pi ile bebeğin sesi anlık olarak takip ediliyor. Bir 
değişiklik tespit edildiğinde 5 saniyelik bir ses kaydı alınarak önceden uzak sunucuda CNN 
yöntemiyle eğitilip yerel sunucuda hazır halde bulunan algoritma ile analiz ediliyor ve sonuç 
tespit edilen ihtiyaç ve yüzde olasılık olarak mobil uygulamada gösteriliyor. Bebek yerel 
sunucu bilgisayarın çevresinde değilse ses kayıt işlevi mobil uygulamanın yüklü olduğu cihaza 
aktarılabiliyor. Kullanıcı mobil uygulama üzerinden onay vermişse bebekten alınan ses verileri 
yerel sunucudaki işlemden sonra uzak sunucu bilgisayara gönderiliyor. Uzak sunucu 
bilgisayarda gönüllülerden toplanan veriler kullanılarak algoritma Python dilinde 
programladığımız sürekli olarak devam eden eğitim ve iyileştirme sürecinden geçiyor. Mevcut 
durumdan daha iyi bir tahmin yüzdesine ulaşıldığında tahmin algoritmasının yeni sürümü 
Raspberry Pi sunuculara yazılım güncellemesi olarak aktarılıyor. Yöntem kısmında detaylarına 
yer verilen uygulamaya ait akış şeması Şekil 3.’de görülmektedir. 
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Şekil 3. Uygulamaya ait akış şeması 
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Yapay zeka ve makine öğrenmesi teknikleri kullanılarak bebeğimizin ağlama durumuna 

göre belirlenen ses datalarından yüksek oranda doğruluğa sahip çözüm gösterecek. Bu dataları 
gönüllü olarak yeni çocukları olmuş ebeveynlerden topladık. Priscilla Dunstan ve Dr. Max 
Dunstan bebeklerin iletişim kurmak için kısa kelimelere benzer beş farklı ses çıkardıklarını ve 
bunların her birinin bebeğin beş temel ihtiyacından birisine karşılık geldiğini ifade ediyorlar. 
Biz de bu dataları ilgili teknikleri kullanarak doğruluğu yüksek sonuçları mobil platformda 
grafiksel olarak sunacağız.  
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Şekil 4. Uygulamaya ait prototibin ekran görüntüleri 
 
Böylelikle ebeveynler bebeklerinin ihtiyaçlarına erken sürede müdahil olabileceklerdir. 

Acil durumlarda bebeklere nasıl müdahil olunacağı şeklinde uygulamada simüle edilmiş veya 
kısa ve öz videolar ile uzmanından temin edilerek sunulması düşünülmüştür. Uygulamaya ait 
prototibin ekran görüntüleri Şekil 4.’de sunulmuştur. 
 

6. Uygulanabilirlik  
Projemizde kullanmayı planladığımız donanım ekipmanları halihazırda erişilebilir olup bu 

bakımdan uygulanabilirlik konusunda bir engel bulunmamaktadır. Mevcut risk olarak devam 
etmekte olan pandemi koşullarından dolayı tedarik zincirinin sekteye uğraması ve bu durumun 
aynı zamanda fiyatları da etkilemesi sebebiyle donanım tedarik etmede oluşabilecek muhtemel 
sorunlar değerlendirilebilir. 

7. Proje Zaman  ve Maliyet Planlaması 

Araç-Gereç Adet Tahmini Maliyet (TL) 

Raspberry Pi 1 680, 56 

Ses Algılayıcı Sensör 1 6,67 

Grove - Ses Yüksekliği 
Sensörü / Ses Seviyesi Ölçer 

1 61,53 

Toplam Maliyet 748,56 

 
Tablo1. Tahmini Maliyet Tablosu 
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                  Tablo 2. Proje Zaman Planlaması 

Test ve kullanımda kullanıcılarda olması gereken mobil cihazlar, maliyete 
eklenmemiştir.  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Yeni doğan, 0-2 yaş aralığındaki bebek sahibi tüm ebeveynler hedef kitlemizdir. Aynı 
zamanda dolaylı olarak bu yaş gruplarına hizmet veren bakım evleri, kreşler de 
potansiyel kullanıcılarımızdandır.  

 
 

9. Riskler 

         Projemizin maliyete bağlı satışında problemler yaşanabileceği düşünülmektedir. 
 
 

10. Kaynaklar  

Akalın, B., Veranyurt, Ü . (2020). SAĞLIKTA DİJİTALLEŞME VE YAPAY ZEKÂ . SDÜ 
Sağlık Yönetimi Dergisi. 2(2), 128-137.  

 
Baykan, Z , Kondolot, M , Baykan, A . (2017). Sağlıklı Bebeklerde Yaşamın İlk Dört Ayında 
Ağlama Davranışı, Ailelerin Ağlamaya Yaklaşımları ve Bebeklerini Sarsma Durumları . 
Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 11 (3), 159-164. 
 
IBM’ın Watson Health 
 
Thuemmler C., Bai C.(2017). Health 4.0: How Virtualization and Big Data are 
Revolutionizing Healthcare.  Springer. 
 

 
 
 


