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Proje Konusu 

 

Proje konunuzu aĢağıdaki 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 bileĢenlerinden hastalık teĢhisi yapabilen sistemler 

☐ Fiziksel tıp ve rehabilitasyona yönelik teknolojiler 

☐ Ortez ve protez teknolojileri 

☐ Hastalık teĢhisine yönelik karar destek sistemleri 

 

 

1. Problem Tanımı ve Mevcut Durum Değerlendirmesi(15 puan) 

 

Bu proje, poliklinik, acil servis vb. yerlerden, hastaneye yatmasına karar verilen bireylerin 

yaĢam bulgularını (tansiyon, nabız, satürasyon ve vücut ısısı) ölçüp riskli durumları yapay 

sinir ağ modeli ile tahmin edilerek risk oluĢturulacak durumlar hastane otomasyon sisteminde 

kayıt altına alınarak yetkilere uyarı verecek, hemĢire ve doktora bilgilendirme mesajı 

gönderecek, hayati tehlike durumlarındaki değerlerde ise mavi kod ekibine hastane içi 

konumu gönderecek ve üzerinde bireye özgü çıkartılacak karekodun yapıĢtırılacağı bir yer 

olan, bileğe takılabilecek kol bandı ile vücut sıcaklığı belli bir dereceye geldiği zaman komut 

alarak kendi kendini soğutan ve vücut derecesi düĢtüğü zaman ise soğutmayı durduran akıllı 

bir yatak tasarlanmasıdır (Ģekil 1).  

 

 

ġekil 1. Proje Özeti 
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Ayrıca bu komplike yatak hastanın bası yarası bölgelerine, 20 dakikada bir masaj yaparak 

yatak yarası oluĢmasını engelleyecektir. Böylelikle mümkün olduğunca çevre ile az temas 

olacak, erken, doğru ve kapsamlı müdahale yaparak zaman ve insan gücünden kazanç 

sağlanmayı ayrıca erken müdahale ile de oluĢabilecek komplikasyonları (havale, yatak yarası 

vb.) önlemeyi hedefliyoruz. Hastane içinde yatıĢ, servislere giriĢ çıkıĢ, röntgen- laboratuar 

kayıt, giriĢ vb. iĢ ve iĢlemler doktor tarafından çıkartılacak karekod okutularak 

gerçekleĢtirilecektir. Böylelikle mümkün olduğunca çevre ile az temas olacak, doğru hastaya 

doğru iĢlem, zamanında yapılmıĢ olacak. Ayrıca insan gücü ve zaman kazancıda 

sağlayacaktır. Projemiz sayesinde hasta ile sağlık çalıĢanlarının kiĢisel teması azalacağından 

Covid-19 gibi bulaĢıcı hastalıkların yayılmasının önüne geçilecektir. Ayrıca sağlık çalıĢanları 

için iĢ yükü ve faaliyetlerinin azalmasıyla karbon ayak izi azalacaktır. Böylelikle sera gazı 

miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararlar düĢürülerek küresel 

sürdürülebilirliğe katkı sağlanacaktır. 

 

 

2. Özgünlük (25 puan) 

 

Hastanede poliklinik, acil servisten yatıĢ yapılan hastaların yatıĢ iĢ ve iĢlemleri elle ve 

evraklarla birlikte yatıĢ biriminden yapılmaktadır. Laboratuvar, röntgen birimlerinde kapıda 

hastanın barkodunu okutan bir kiĢi beklemektedir. Hastanenin yataklı servisleri, belli giriĢ 

yerleri ve hasta asansörleri için ya Ģifre konmakta ya da bir kiĢi görevlendirilmektedir. Bütün 

bu iĢlemler ve prosedürler sırasında beklemek ve kalabalıkta olmak daha çok stres 

yaratmaktadır. Özellikle pandemi döneminde mümkün olduğunca az süre ve az kiĢi ile temas 

etmek gerekmektedir. Yatan hastaların yaĢam bulguları doktorun istemine göre hemĢire 

tarafından aletlerle yapılır. Ortalama 5 dakika sürer. Sonuçlar hemĢire tarafından sisteme veya 

hasta tabelasına manuel kaydedilir. Hastanın ölçülen değerleri yaĢına ve genel fizyolojik 

durumuna göre tehlike yaratacak sınırların altında veya üstündeyse doktora, hemĢire 

tarafından telefon açılarak haber verilir. Bazen öncelikli olarak hastaya müdahale edecek olan 

hemĢirenin doktora haber vermesi gecikebiliyor. Uzun süre yatan kiĢiler, vücudunda yatar 

pozisyona bağlı belirli noktalarda (bası yerleri; kalça, dirsek, topuk, sırt vb.) yaralar 

oluĢmaktadır. Bu yaralara basınç yarası denilmektedir (Ģekil 2) [1,2].  

 

ġekil 2. Ġnsan Vücudundaki Bası Yarası Bölgeleri 

Basınç yaraları denilen bu oluĢumlar dengesiz basınç dağılımı sonrasında iskemiye (kan 

akıĢının azalması ya da durması) maruz kalan alanlarda meydana gelen doku hasarıdır [2]. 

Basınç yaraların evreleri Ģekil 3’ de verilmiĢtir. Bu hastaların iyileĢmesi zor tedavi 

süreçlerine, hasta ve yakınların yaĢam kalitesinin azalmasına ve sağlık alanında maliyet 

artıĢına sebep olmaktadır.  



 
 

5 
 

 

ġekil 3. Bası Ülseri Evreleri 

 

Bası yaralarının önlenmesinde, 20 dakikaya bir hastaya pozisyon değiĢikli yapılır ve o 

bölgelerde kan dolaĢımın arttırılması için masaj yapılır. Biz projemizle fonksiyonel bir kol 

bandı ve yatak tasarlayacağız. Kol bandı ile vital bulgular ölçülecek, normal değerlerin altında 

veya üstünde sesli-ıĢıklı uyarı verecek. Hayati tehlike durumunda ise sesli-ıĢıklı uyarılara ek 

olarak arduino GSM Shield modülü kullanılarak hastane mavi kod ekibine konum ve doktora 

bilgilendirme mesajı atılacaktır. AteĢ belli bir seviyeye geldiği zaman kol bandındaki 

bluetooth vericisiyle, yataktaki bluetooth alıcısı eĢleĢerek yatağın soğutma özelliği çalıĢacak. 

Soğutucu sistem vücut sıcaklığı normal seviyeye geldiği zaman otomatik duracaktır. Ayrıca 

yatağın belirtilen bölgelerine yerleĢtirilecek olan titreĢim motorları sayesinde 20 dakikaya bir 

mesaj sistemi çalıĢacak o bölgedeki kan akımının artmasını sağlayacak ve yatak yarası 

oluĢumunu önleyecektir. Böylelikle yatan hastalar için erken, zamanında ve doğru müdahale 

yapılmıĢ olacak, yatak yara oluĢmasının önüne geçilerek yaĢam kaliteleri artacak ve daha 

konforlu bir hayat yaĢamaları sağlanacaktır. 

Günümüzde vital bulguları ölçen ayrı ayrı dijital aletler mevcuttur. Hepsi bir arada 

bulunmamaktadır ve hiç biri kayıt yapmamakta, normal değerlerin altında ve üstünde uyarı 

vermemektedir. Hastane içi mavi kod ekibine acil durumlarda konum göndermemektedir. 

Yüksek ateĢe müdahale eden ve yatak yarasını önleyici herhangi bir yatak tasarımıyla 

karĢılaĢmadık. Fikir tamamen takımıza özgüdür. Ayrıca programlama arduino kartı ile 

yapılacağı için tamamen yerli ve millidir. Sistemin genel bir çalıĢma yöntemi Ģekilde 4’ de 

verilmiĢtir.  

 

ġekil 4. Sistemin ÇalıĢma Yöntemi 

 



 
 

6 
 

3. Yöntem (30 puan) 

 

Hasta yatıĢta verilen karekod merkez otomasyon sisteminde yeni kayıt olarak 

eklenecektir. Arduino kartı ve sensörler ile hastanın verilerinin sürekli ölçüldüğü, python dili 

kullanarak geliĢtirilen yapay sinir ağ modeli ile hayatı durumunun tahmin edildiği ve yetkileri 

uyaran bir sistemdir. Otomasyon sistemi HemĢire, doktor ve mavi kod ekibi için özel 

tasarlanan aplikasyon ile bağlantılı olacaktır. Hastanın hayati olmayan değerlerin 

anormalliğinde hemĢire ve doktora, hayati değerlerin anormalinde ise mavi kod ekibinin 

aplikasyonuna bildirim Ģeklinde uyarı vermesi sağlanacaktır. Bu bildirimlerde değerlerin 

anormal olduğu bilgisi, hastanın hangi aĢamada olduğu ve hasta odasının tam olarak konumu 

iletilecektir. Tüm bu sistemin riskli durumun takibi ise python dili kullanılarak geliĢtirilen 

yapay sinir ağ modeli algoritmaları kullanılarak tahminde bulunacak Ģeklinde tasarlanacak ve 

uygulanacaktır. Yapay sinir ağ modelinin eğitilmesi için toplanacak veriler hastanelerden 

gerekli izinler alınarak doktorlarla görüĢülerek riskli durumda bulunan kiĢilerin verilerinden 

oluĢacaktır. 

 

ÇalıĢma üç bölümden oluĢmaktır ilk bölüm kol bandı tasarlanması, ikinci bölümde ise kol 

bandından alınan verilerin yapay sinir ağ modelli sayesinde yorumlanması, üçüncü bölümde 

ise soğutma özelliği yataktan oluĢmaktadır.   Sistemin genel çizimi Ģekilde 5’ de verilmiĢtir.  

 

ġekil 5. Sistemin Genel Çizimi 

 

Proje kapsamından Tasarlayacağımız kol bandına Arduino mini kartı ile 

programlayacağımız vücut ısısına duyarlı sensör, nabız sensörü, basınç sensörü ve 

satürasyonsensörü yerleĢtirilecektir.  Bu proje ateĢ ölçen kol bandı ve nabız verisini yapay 

sinir ağ modeli yardımı ile soğutma özelliği olan yatağı çalıĢtırmaktadır. Tasarlanan kol bandı 

Ģekil 6’da ki gibi görülmektedir.  

 
 

ġekil 6. Kol Bandı Tasarımı Görseli 
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Kol bandında bulunan sensörden toplanan veriler ve yapay zeka yorumunu internet 

üzerinden izlenme olanağı bulunmaktadır. Toplanan verilerin yorumlanması için python 

programı dili ile kodlanacaktır. Öncelikle çalıĢma kapsamında ağı eğitmek için kol bandında 

insanlığın sıcaklığı, nabız toplanan  veriler  ile eğ eğitilmekte ve regilasyon analizleri 

yapılarak XGBoost algoritması yardımı ile model geliĢtirilmiĢtir. Modelin geliĢtirilme 

aĢamaları Ģekil 7’te verilmiĢtir.  

 

 
ġekil 7. Yapay Zeka Model GeliĢtirme AĢamaları 

 

ÇalıĢma kapsamındaXGBoost algoritması kullanılarak kodlanacaktır. XGBoost, 

Extreme GradientBoosting teriminin kısaltılmıĢ hali olup, temeli gradientboosting ve karar 

ağacı algoritmalarına dayanan bir makine öğrenme tekniğidir. XGBoost, oldukça popüler bir 

algoritma olup, Kaggle yarıĢmalarında çoğunlukla tercih edilen bir algoritmadır. Enerji, 

finans, sağlık v.b. alanda kendine uygulama alanı bulmuĢ olup, hız ve performans bakımından 

diğer algoritmalara kıyasla oldukça avantajlı konumdadır. Ayrıca XGBoost, yüksek tahmin 

etme gücüne sahip olup, diğer algoritmalardan 10 kat daha hızlıdır. Ayrıca XGBoost, genel 

performansı iyileĢtiren ve aĢırı uyum ya da aĢırı öğrenmeyi azaltan bir dizi regularization 

içermektedir.  Gradientboosting, güçlü bir sınıflandırıcı oluĢturmak için, bir dizi zayıf 

sınıflandırıcıyı boosting ile birleĢtiren topluluk yöntemidir. Güçlü öğrenici, temel bir öğrenici 

ile baĢlayarak yinelemeli olarak eğitilmektedir. Hem gradientboosting hem de XGBoost aynı 

prensibi izlemektedir. Aralarındaki temel farklar uygulama detaylarında yatmaktadır. 

XGBoost, farklı regularization teknikleri kullanarak, ağaçların karmaĢıklığını kontrol ederek 

daha iyi bir performans elde etmeyi baĢarmaktadır, 

XGBoost açık kaynaklı bir yazılım kütüphanesi olup,  

 Komut satırı arayüzü (CLI), 

 C ++ (kütüphanenin yazıldığı dil),  

Pythonarayüzü ve scikit-learning'de bir model,  

 R arayüzü ve “caret” paketindeki bir model  Julia, 

Scala gibi Java ve JVM dilleri  

Hadoop gibi platformları desteklemektedir,  

 

Bu sayede bu algoritma baĢarıya ulaĢacaktır. 



 
 

8 
 

Yapay sinir ağ modeli sonucuna göre yatakta, soğutma iĢlemi için oluĢturulacak 

düzenekte; 1 veya 2 farklı yere yerleĢtireceğimiz arduino kart ile programlanan peltier 

soğutucu ve fan ya da peltier soğutucu cihaz seti, yatağa döĢenecek alüminyum folyo ve 

bluetooth alıcısı olacaktır. Peltiere enerji verildiğinde bir tarafı soğuk bir tarafı ise sıcak 

olacaktır. Isınan tarafı ne kadar soğutursak soğuk olan taraf o kadar daha soğuyacaktır. Bu 

yüzden peltierler kullanılırken bir fan yardımıyla ısıtılan taraf soğutulur. Araya alüminyum 

gibi metallerin koyulması ile daha çabuk soğutma sağlayacaktır. Yatağın soğutma derecesinde 

verilecek Voltaja göre ayarlanabilir. Vücut sıcaklığı 38 derecenin altına düĢtüğünde yatak 

soğutma özelliğini durduracaktır. Ayrıca yatakta bası bölgelerinin (kalça, dirsek, topuk vb.) 

geldiği yerlere 8 adet titreĢim motorları ile masaj sistemi 20 dakikada bir çalıĢması 

sağlanacaktır. Sistemde kullanılan peltier malzeme Ģekil 8’ de verilmiĢtir.  

 
 

ġekil 8. Peltier Elementi 

 

Yatak masaj sistemi Kontrol panelinden kullanıcın seçimine bağlı olarak çalıĢacaktır. 

Yatağın belirlenen bölgelerine yerleĢtirilecek olan titreĢim motorları sayesinde 20 dakikaya 

bir mesaj sistemi çalıĢacak o bölgedeki kan akımının artmasını sağlayacak ve yatak yarası 

oluĢumunu önleyecektir. AĢağıdaki görselde rölenin açılıp kapanma kod bloğu 

bulunmaktadır.  

 

 
 

ġekil 9. Kod Bloğu Görseli 
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4. Uygulanabilirlik ve TicarileĢme Potansiyeli(25 puan) 

 

Bu çalıĢmada sağlık alanında dünya genelinde sağlık harcamalarında ve hastanın konforu 

açısından önemli yer tutan takip sistemi geliĢtirilmiĢtir. Takip sistemimiz yorumlanmasına 

yönelik karar ağacı tabanlı makine öğrenme algoritmalardan XGBoost algoritması 

kullanılmıĢtır. Bu çalıĢma kapsamında literatürde yüksek ateĢ, nabız yönelik veri seti uzman 

doktorlar , hastalardan tarafımızdan toplanarak kullanılacaktır.  Toplanan verinin bir kısmı 

eğitim verisi diğer kısmı ise test verisi alınarak uygulama sonuçları elde edilecektir.  

ÇalıĢmanın ticaretleĢtirilmesi için öncelikle hasta takip sistemi üreten firmalar ile konuĢularak 

sistemin geliĢtirilmesi sağlanacaktır. ÇalıĢma kapsamında projemizin uygulanabilirliği 

incelendiğinde; 

- Piyasada var olan bilekten ateĢ ölçen cihazlar sadece ateĢ ölçümü yapmaktadır. Biz 

buna ek olarak, bu proje ile hastanın ateĢi yükseldiğinde ısıya duyarlı sensör sesli ve 

ıĢıklı uyarı verecek ve 39 derecenin üstüne çıktığı zaman peltier soğutucu seti ile 

tasarlanmıĢ yatağa komut vererek çalıĢtıracak ve en erken zamanda hastaya kapsamlı 

bir soğuk uygulama yapılmasını sağlanacaktır. AteĢ düĢünce de yatağın çalıĢması 

duracaktır. Böylelikle erken müdahale ile oluĢabilecek komplikasyonların önüne 

geçilecek, zamanında ve kapsamlı bir yapay zeka temelli bir uygulama yapılmıĢ 

olacaktır.  

- Termoelektrik soğutma sistemleri özelikle düĢük doğru akım kaynaklı olduklarından, 

oto araçlarında daha çok tercih edilmektedir. Termoelektrik soğutucular 

(Peltiermodülleri) genellikle küçük hacimlerin soğutulması uygulamalarında, tıbbi ve 

askeri amaçlar, piknik eĢyalarının depolanması vb. kullanılırlar [2]. Güvenilir, sessiz 

ve düzgün çalıĢır, çevre dostudur ve sıcaklık kontrolünün önemli olduğu çalıĢmalar 

için uygundurlar. Sistemin boyut olarak küçük oluĢu itibarıyla taĢınabilir soğutma 

cihazı olarak üretilebilir. Otomobil seyahatlerinde soğutucu cihaz olarak kullanılabilir. 

Ayrıca düĢük DC akımı gerektirdiğinden her türlü ısınan elektronik devre 9 

(bilgisayar, güç kaynakları vs.) soğutulmasında kullanılabilir.  

- Literatür taramamızda Peltier soğutucuların yatak soğutmak için kullanıldığına 

rastlamadık ve yüksek ateĢe müdahale içinde soğuk uygulama dıĢında herhangi bir 

düzenek ve mekanizma ile de karĢılaĢmadık. Ayrıca tasarlanacak uyarı veren, yatağa 

komut gönderen, hastane içi mavi kod ekibine konum gönderen, doktora bilgi 

gönderen bir kol bandıylada karĢılaĢmadık. Fikir tamamen takım tarafından 

üretilmiĢtir. 

- Proje ile ilgili ön çalıĢmalar yapılmıĢ ve ön prototip çalıĢmasında gerekli 

değerlendirmeler yapılmıĢtır. Dolayısı ile proje desteklenmeye karar verildiği andan 

itibaren tasarımı hazır olan modellerin prototip yeniden yapılacak, projeye eklenmesi 

düĢünülen özelliklerin istenilen yapıda olabilmesi için mevcut algoritmada 

güncellemeler yapılacaktır. Temmuz tarihinde proje tamamlanarak test edilecektir. 

Proje test aĢamasında proje ile ilgili eksikler belirlenip gerekli düzenlemelerin, 

revizelerin yapılabilmesi için ön elemenin olacağı sergi tarihleri arasında sıkı bir 

çalıĢma programı yapılacak ve sergi öncesi tüm hazırlıklar bitirilecektir. Proje ekibi bu 

zaman aralığında yapılanları sürekli değerlendirecek ve geri dönütler verecektir. 

Alınan dönütlere göre proje geliĢimi sürekli güncellenecektir. 

 

Projenizin tahmini bütçesi internet sitelerinden [3, 4, 5] güncel fiyatlar alınarak tablo 1’ de 

belirtildiği gibi 1 adet için hazırlanmıĢtır. 
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Tablo 1. Maliyet Tablosu 

TAHMĠNĠ BÜTÇE 

S.N MALZEME FĠYATI ALAN 

1 ArdunioNano 100  

ATEġ ÖLÇEN 

KOL BANDI 

2 Bluetooth Modül  100  

3 LM35, Sıcaklık Sensörü 

 

50  

4 Buzzer 

 

10  

5 Peltier Soğutucu Cihaz 

Seti 

250  
 

SOĞUTAN 

YATAK 
6 Alüminyum Folyo 3 paket 50  

7 Röle 50  

8 ArduinoKeypad 100  
KONTROL 

PANELĠ 
9 2x16 LCD panel 200  

10 GSM sheid 1000 

11 TitreĢim Motoru 8 adet 90  MASAJ SĠSTEMĠ 

TOPLAM 2000  
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