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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Çağımızın öne çıkan hastalıklarından biri olan Alzheimer, hem hastayı hem de hasta 

yakınlarının yaşamlarını oldukça zorlaştırmaktadır. Alzheimer'da birçok semptom vardır ancak en 

öne çıkanı unutkanlıktır. Başlangıçta hafif unutkanlıklarla ortaya çıksa da bu unutkanlık zamanla 

artar. Alzheimer'ın neden olduğu bu sorun göz önünde bulundurulduğunda hastanın hayatını 

kolaylaştıracak yollardan biri ona unuttuklarını hatırlamasında yardımcı olmaktır. Örneğin 

anımsama terapileri hastanın geçmiş deneyimlerine dayalı bir tekrar metodu kullanarak, hastanın 

bilişsel işlevleri ve yaşam kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır. Biz de bu terapiden yola çıkarak 

erken ve orta hastalık düzeylerindeki Alzheimer hastalarının unutkanlık semptomlarını azaltacak bir 

sistem tasarladık. Tasarladığımız sistem harici kamerayla dış ortamdan elde edilen görüntüyü, 

görüntü işleme ile işleyerek, ses teknolojisi yardımıyla hastanın ihtiyacını belirtmesi durumunda 

hastaya sesli çıktı vermektedir. Sistem üzerinde yapılan ölçümlere göre %88 doğrulukla nesnelerin 

tanımlanıp doğru çıktı verildiği görülmüştür. Akıllı Anımsatma Sistemi ile erken ve orta hastalık 

düzeylerindeki Alzheimer hastalarının  unuttuklarını anımsatmayı, hastalığın seyri ile ilgili veri elde 

etmeyi Alzheimer hastalarının günlük yaşamını kolaylaştırarak hayat kalitesini arttırmayı, 

yakınlarına destek olmayı hedefledik.  

2. Problem Durumunun Tanımlanması:  

Alzheimer unutkanlıkla başlayan daha sonrasında kişinin zihinsel yetilerini elinden alan ve 

bakıma muhtaç bırakan ilerleyici, nörolojik bir hastalıktır. Ülkemizin nüfus yaşlanma hızı dikkate 

alındığında genç nüfusun giderek yaşlanacağı ve 30-40 yıl sonra Alzheimer hastalığın en önemli 

sağlık sorunu olacağı düşünülmektedir.[1] Bu durum Alzheimer hastalığı için politikalar ve 

uygulamalar geliştirilmesini önemli kılmaktadır. 

Alzheimer hastalığının erken dönem, orta evre ve geç dönemden olmak üzere üç katagoride 

incelemek hastalığın ilerleyişi hakkında fikir sağlamak üzere bir rehber gibi kullanılabilir. 

● Erken Dönem 

 Alzheimer'ın ilk evresinde kişi hala çalışabilir, sosyal aktivitelerin bir parçası olabilir. 

Yaygın zorluklar; doğru kelime veya isim ile ilgili problemler, yeni insanlarla tanışırken isimleri 

hatırlamakta zorlanma vb. gibi görülebilir. 

● Orta Evre 

 Bu evrede semptomlar diğerlerine göre daha belirgin olacaktır ve kişinin kendi kişisel 

geçmişi hakkındaki olayları hatırlayamaması, uyku düzenindeki değişiklikler, nerede ve hangi 

günde oldukları hakkında kafa karışıklığı gibi görülebilecektir. 

● Geç dönem 

 Bu hastalığın son aşamasında, demans semptomları şiddetlidir. Hafıza ve bilişsel beceriler 

kötüleşmeye devam ettikçe, önemli kişilik değişiklikleri meydana gelebilir ve bireyler günlük 

aktiviteler konusunda kapsamlı yardıma ihtiyaç duyarlar.[2]   

 Özellikle Alzheimer'ın belirgin özelliklerinden olan unutkanlık; ilk evrelerde hastalarda araç, 

eşya vb. adlarının unutulması şeklinde görülerek hem hasta hem de hasta yakınlarının günlük 

hayatlarını zorlaştırmaktadır. 

Alzheimer'ın bilinen kesin bir tedavi yöntemi yoktur. Yine de hastalara yardımcı olacak GPS 

içeren akıllı saatler, çeşitli akıllı ev sistemleri, Anımsama terapileri vb.uygulamalar bulunmaktadır. 

●  Anımsama Terapileri 

 

Hastalığın semptomlarının azaltılmasına yönelik en yaygın kullanılan yöntemlerden birisi 

“Anımsama Terapisi”dir. Bu uygulamada Alzheimer hastalarının geçmiş olumlu deneyimlerini 
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anımsamaları sağlanarak, bu deneyimler üzerine konuşulmakta ve bireysel ya da grup içerisinde 

olumlu duyguların paylaşımı sağlanmaktadır.[3] 

● Kavramları Tanıma                                                                                                     

Kişiye sırayla resimli kartlar gösterilir.Karttaki resmin ne resmi olduğu, ne işe yaradığı, 

nerelerde kullanıldığı vb. soru ve yönlendirmelerle aktiviteye devam edilir.[4]  

Yukarıda örnek verilen bazı uygulamalar ile hastalığın semptomlarının azaltılması, hastalığın 

ilerleyişinin yavaşlatılması, hafızanın güçlendirilmesine, problem çözme ve dil becerilerinin 

korunabilmesine katkıda bulunulabilir. Ama yine de  hasta bireylerin günlük hayatlarında 

yaşadıkları hafıza kaybına bağlı oluşan anımsama ihtiyacını karşılamayan, devamlılık içermeyen 

uygulamalardır. 

3. Çözüm    

     Alzheimer hastalığının belirgin özelliklerinden unutkanlık  hem hasta hem de hasta yakınları için 

günlük hayatlarında büyük bir zorluk teşkil etmektedir. Çalışmamıza başlarken “Alzheimer 

hastalarının günlük yaşamlarını nasıl kolaylaştırabiliriz?” ve “Tasarlanacak bir sistem, Alzheimer 

hastalarının günlük hayatlarını kolaylaştırmalarına katkı sağlar mı?” sorularından yola çıktık. 

Araştırmalarımız sonucunda Alzheimer hastalarında semptomların azaltılmasında kullanılan çeşitli 

uygulamaların olduğunu ancak bu uygulamaların hastaların günlük hayatlarındaki anımsama 

problemlerine yardımcı olmadığını gördük.  

Projemizin çözüm önerisi hastaların günlük hayatlarında kullandıkları araç, eşya vb. 

adlarının unutulması durumunda hastalara hatırlatılmasıdır. Bu sayede hastaların günlük yaşamlarını 

kolaylaştıracak, hastalığın seyri hakkında veri toplayarak takip kolaylığı sağlayacak bir sistem 

tasarlanması hedeflenmiştir. 

Hasta birey,  günlük hayatta yaşadığı çevresinde var olan nesnelerin veya tanıdıkları kişilerin 

adlarını hatırlayamama gibi unutkanlık  durumlarında sistem üzerinde bulunan güç düğmesini 

açarak sistemi aktive eder. Ardından birey; sistem bileşeni olan, alın hizasında belli açıyla 

konumlandırılmış kamera modülüne hatırlamakta zorlandığı ya da hatırlayamadığı cisimle, cismin 

çevredeki  konumuna göre baş hareketlerini sağlayıp belli bir mesafeden sağlıklı bir göz teması kurar 

ve sistem üzerinde bulunan butona basarak cismi tanıtır. Tanıtılan cisim; hastaya, siteme bağlı 

kulaklık ile sesli çıktı olarak sunulur. Hasta birey bu sesli çıktıyı algılayamaz ise butona tekrar 

basarak süreci yeniler. 

 

   Şekil 1:Kamera modülünün önden görüntüsü     Şekil 2: Kamera modülünün yandan görüntüsü  
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 Şekil 3: Hastanın beline takılacak olan kısım       Şekil 4: Sistem kasasının 3B tasarımı           

                                                                                                                         

4. Yöntem  

Proje amacı doğrultusunda tasarlanılan sistemde; görüntü işleme ve diğer yazılımsal 

işlemlerin gerçekleştirilmesi için (SBC) olarak Raspberry Pi 3 devre kartı,  görüntün alma 

işleminin gerçekleştirilmesi için Raspberry Pi Kamera modülü kullanılmıştır. Kullanılan birimler 

piyasada yaygın olarak kullanılan parçalardan seçilerek ulaşılabilirliğinin arttırılması ve sistemin 

hata payının en aza indirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem 5  başlık altında detaylandırılmıştır. 

1. Görüntü Alma 

 Sistemde Single Board Computer (SBC) olarak kamera modülü ile uyumlu çalışan, 

Raspberry Pi Vakfı tarafından geliştirilen Raspberry Pi 3 kullanılmıştır.  Sistemin nesne tespiti ve 

nesne tanıma işlemlerini gerçekleştirebilmesi için gerekli görüntünün elde edilmesini sağlayan, 

Raspberry Pi 3 ve  Rapsberry Pi 4 ile uyumlu çalışabilen Raspberry Pi Kamera modülü 

kullanılmıştır. MIPI kamera seri arayüzünü kullanan Raspberry Pi kamera modülü ile nesnenin 

fotoğrafı çekilir ve Raspberry’nin hafızasına “.png” türüyle kaydedilir.   

2.Yazılım 

Sistemde kullanılan Raspberry Pi 3 (SBC), Python tabanlı çalışmaktadır.  Bu sebeple sistem 

yazılımı Python programlama dili ile oluşturulmuştur. Sistem yazılımı iki alt başlıkta 

detaylandırılmıştır. 

2.1.Görüntü İşleme 

Raspberry’nin hafızasına kaydedilen görseli işleyebilmek için Python tabanlı OpenCV 

kütüphanesi kullanılmaktadır. OpenCV Kütüphanesi tüm görüntü işleme alanlarında 

kullanılabilen, açık kaynak kodlu bir görüntü işleme kütüphanedir. Görüntü işlemede kullanılacak 

cisimler veya insan yüzleri önceden kütüphaneye eklenir. Her hastanın ihtiyacı kendine özgü 

değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurularak hastanın ihtiyacına yönelik 

kişiselleştirilebilir bir veri tabanı oluşturulmasına imkan sağlamaktadır. Kamera ile alınan görüntü 

Raspberry Pi 3’te OpenCv kütüphanesi yardımıyla  işlenerek sayısal görüntü çıktısı elde edilir. 

Elde edilen sayısal görüntü ile sistemde kayıtlı olan veriler karşılaştırılır ve sayısal görüntü karşılığı 

ve bu karşılığının seslendirilmiş  karşılığı belirlenir. 

 

2.2.Veri Kütüphanesi  

 Sistem yazılımında, hastalığın bireydeki ilerleyiş durumunu tespit etmekle ilgili doktorlara 

somut bir veri sağlaması amacıyla bir veri listesi tanımlanmıştır. Bu veri listesi, bireyin sisteme 

verdiği tekrar komutu ile sesli çıktı verilen kelimelerin, belirli zaman aralıklarında (gün, hafta, ay 

vb.) tekrar sayılarını ve listelerini tutar kaydeder. Doktor kontrollerinde sistem bir bilgisayara 

bağlanarak tutulan veri listesine erişim sağlanabilir.  
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3. Arayüz ve Verinin Kullanıcıya Aktarılması  

 Sistem kontrolü Alzheimer hastalarının kullanımda sorun yaşamamaları için oldukça basit 

düzeyde tutulmuştur. Kontrol, kasa üzerinde bulunan butonla sağlanmaktadır. Buton görüntü 

işlemenin başlatılmasını kontrol eder. İşleme sonucu elde edilen veri; sisteme bağlı kulaklık 

yoluyla hastaya sesli çıktı olarak iletilecektir. 

4.Tasarımının Belirlenmesi ve İmalatı 

    Belirlenen sorun doğrultusunda sistemin tasarımı oluşturulmuştur. Sistemin tasarımını 

olarak Autodesk Fusion 360 programında 3B olarak oluşturulmuştur. Gerekli düzenlemeler ve 

yenilikler eklendikten sonra oluşturulan tasarım 3B  yazıcı ile basılmıştır. Sistem iki ayrı 

bölümden oluşmaktadır. Birinci kısım hastanın beline takılacak olan güç düğmesi, buton, 

Raspberry Pi 3 ve lipo pilin bulunduğu tasarım kasadır.  

İkinci kısım ise hastanın esnek örme lastik yardımıyla başına geçirebileceği kamera modülünün 

bulunduğu bölümdür.  

     5.Prototip İle Gerçekleştirilen Sistem Tutarlılık Testi 

 
               Tablo 1: Test öncesinde veritabanına eklenen cisimler ve isimleri 
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                            Şekil 5: Nesne tanımlama işlemi çıktısı 

 
Tablo 2:Nesnelerin doğru tanımlanma sayıları ve başarı durumları (Kırmızı: başarısız, 

Yeşil: başarılı) 



8 

 

 

  Yapılan testlerde ölçüt olarak 25 farklı nesne kullanılmıştır. Her bir nesne için elde edilen 10 

sonuç analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre her 10 sonuçtan 6 ve üzerindeki doğru çıktı 

verenler başarılı kabul edilmiş ve oluşturulan listeye eklenmiştir. Testler sonucunda, 25 nesnenin 

22’si başarılı şekilde algılanmış ve listeye eklenmiştir. Sistemin başarısı %88 olarak 

hesaplanmıştır. 

Kullanılan Malzemeler ve Özellikleri 

1.Raspberry Pi Kamera modülü: 

Boyutlar:25x20x9mm 

Çözünürlük:5 MP (2592 x 1944 piksel) 

Video çekimi:1080p, 720p ve 640x480p 

Sensör Tipi:OmniVision OV5647 (5 megapiksel) 

Sensör Boyutu:3,67 x 2,74 mmI 

Piksel Numarası:2592 x 1944 

Piksel Boyutu:1.4 x 1.4 um 

Lens:f = 3.6mm, f / 2.9 

Bakış açısı:54 x 41 derece 

Görüş alanı:2 m'de 2,0 x 1,33 m 

Tam kare SLR lens eşdeğeri:35 mm 

          Sabit Odak:1 m'den sonsuza 

          Video:Codec H.264 (AVC) ile 30 fps'de 1080p 

          Tahta boyutu:25 x 24 x 9 mm (esnek kablo dahil değildir)[5] 

2.Kamera kasası 

3.Lipo pil 

4.Raspberry Pi 3 B+:Raspberry Pi 3 B+ kart üzerinde 1.4GHz'de çalışan, 4 çekirdekli 64-

bit bir işlemci bulunuyor. Bu modelde 4.1 olan bluetooth desteği 4.2’ye çıkarılmıştır. Çift-

Band 2.4GHz ve 5GHz kablosuz yerel ağ bağlantısına sahiptir. Ağ bağlantılarına önem veren 

bu model daha hızlı bir internete sahiptir.[6] 

5.Buton 

6.Esnek kablo 

7.Raspberry Pi 3 ve lipo pilin konulduğu tasarım kasa 

8.Kulaklık(Sesli çıktı aktarımı için) 

 

 

 Şekil 6: Sistem bileşenleri 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü   

Projemiz, kendi alanında tasarlanan ilk proje olması bakımından özgündür. Konsept, 

donanımsal ve yazılımsal olarak yararlanılan teknolojiler ve proje hayata geçirilirken kullanılan 

yöntemler açısından  yenilikçi bir projedir. Ayrıca geliştirilen prototip ile ülkemizin milli teknoloji 

hamlesi çerçevesinde yerli yazılım ile çalışan bir sistem oluşturulmuştur. 

Alzheimer hastalarının unutma problemi için çeşitli yöntemler türetilmiştir. Bu yöntemlere 

örnek olarak akıllı ev sistemleri, Alzheimer hastaları için kavramları tanıma kartları, Anımsama 

terapileri örnek olarak verilebilir. Her birinin kendilerine ait güçlü ve zayıf yanları olmasına karşın 

Alzheimer hastalarının günlük hayatlarında rahatlıkla kullanabileceği ürün bulunmamaktadır. 

Örneğin Anımsama terapileri hastanın sosyalleşmesi, ön belleğini geliştirmesi gibi çeşitli açılardan 

hastaya yararlı bir terapidir. Ancak Anımsama terapileri, hastaların her zaman uygulayabileceği bir 

yöntem değildir. Aynı şekilde Alzheimer hastaları için tasarlanan akıllı ev sistemleri, hastanın evde 

bulunduğu süre içerisinde hasta için faydalı bir projedir. Ancak  hastanın evde bulunmadığı 

zamanlarda, hastaya aktif bir şekilde yardımcı olamamaktadır. 

Tasarladığımız sistem ise hastaların günlük hayatlarında aktif olarak yer alacak ve günlük 

hayatlarında yaşadıkları unutma problemlerine yardımcı olacaktır. Bu bakımdan projemiz diğer 

projelerden ayrılmaktır. 

  

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz erken ve orta evrelerdeki Alzheimer hastalarının günlük hayatlarında karşılaştıkları 

anımsama problemlerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu doğrultuda Alzheimer hastalarının 

kullanım kolaylığını sağlamak için cihaz tasarımı oluşturulurken, ergonomiklik ve basitlik ön planda 

tutulmuştur. Sistemi oluşturan birimler seçilirken maliyet ve tedarik durumları göz önünde tutularak 

ekonomik ve kolay ulaşılabilir parçalar seçilmiştir ve seri üretime uygundur. Ek olarak seçilen 

birimler, piyasada yaygın olarak kullanılan parçalardan seçilerek sistemin hata payının en aza 

indirilmesi amaçlanmıştır. Sistem yazılımının bir kısmını açık kaynaklı olarak yayınlamayı ve bu 

sayede projemizin isteklere göre kişiselleştirlebilmesini hedefliyoruz. Ayrıca kartlar basit arayüzlere 

sahip oldukları için yeterli yazılım bilgisine sahip herkes tarafından kodlanabilir.    

Yeni ortaya çıkan fikirlerin piyasadan pay alabilmek için tanıtımlara ve etkili yorumlara 

ihtiyacı vardır. Ürün tanıtımlarında yaygın olarak internet, televizyon ve reklam panoları 

kullanılmaktadır. Hedef kitlemiz bu tip reklamlardan etkilenerek değil, ihtiyacı olan ürüne genellikle 

internetten arayarak ulaşmaktadır. Bu nedenle piyasadaki ürünlerin reklamı fazla yapılamamaktadır.  

Bu durum bizim gibi küçük çaplı girişimciler için bir avantajdır. Hedef kitlenin internette araştırma 

yaparak ürüne ulaşması geniş çaplı reklamların etkisini azaltır. Reklam ve pazarlama gereksinimi 

düşük olan ürünümüz de bu maliyetler olmadan daha ucuza satılabilecektir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması  

ÜRÜN ADI 
ÜRÜN 

ADEDİ 
FİYATI 

Raspberry Pi 3 B+ 1 2600 TL 

1.75 mm PLA Flament 1 244 TL 

Lipo pil 1 125 TL 

Buton 1 8 TL 

Kulaklık 1 30 TL 

Raspberry Pi Kamera 

modülü 
1 250 TL 

Esnek Lastik 1 50 TL 

Toplam  3307 TL 

Tablo 3: Tahmini maliyet hesaplaması 

İŞ PAKETLERİ 
AYLAR 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Literatür Taranması x x     

Proje Sorununun 

Çözümüne Karar 

Verilmesi 

 x     

Verilerin Toplanması 

ve Analizi 
 x     

Sistemin Tasarımının 

Belirlenmesi 
 x     

Yazılım Çalışmaları  x x    

Maliyet 

Hesaplamaları 
   x   

Proje Raporunun 

Yazımı 
   x x x 

Tablo 4: Proje zaman çizelgesi 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Alzheimer hastalığı çoğunlukla 65 yaş ve üzerindeki bireyleri etkilese de daha genç 

başlangıçlı örneklerine de sıklıkla rastlanır. AKANSİS, erken ve orta hastalık düzeylerindeki 

Alzheimer hastalarının günlük hayatlarında rahatça kullanabilmeleri için tasarlanmıştır. 

9.  Riskler  

NO RİSKLER RİSK YÖNETİMİ 

1. 

Kullanıcı hatasına dayalı 

sistem arızalarının oluşması 

Kullanıcıların sistem kullanımı 

hakkında bilgilendirilmesi ile 

arızalara karşı önlem alınması 

2. 
Bağlantı sorunu(kamera- 

sistem-bilgisayar sistem) 

Cihazda sesli uyarı sistemi 

kullanılabilir. 

3. 
Sisteme sıvı dökülmesi veya su 

ile teması 

Sistem su geçirmez yapılabilir 

4. 
Bataryanın zarar görmesi Sigorta kullanılabilir. 

5. 

Işık yetersizliği sonucunda 

cismin sistem tarafından yanlış 

tanımlanması ya da 

tanımlanamaması 

Kamera yuvası tasarımına 

aydınlatma sistemi eklenip 

yetersiz ışık olduğu 

zamanlarda sesli uyarı verebilir 

6. 
Kullanıcı bilinçsizliği Sesli kullanım kılavuzu 

hazırlanabilir. 

7. 
Sistem algılama veya tepki 

süresinin uzun olması 

Daha verimli ve hızlı donanım 

ve yazılım birimlerinin 

kullanılması 

Tablo 5: Sistemin oluşum sürecinde oluşabilecek riskler ve B planları 

 

RİSK OLASILIK ETKİ PUAN SONUÇ 

Kullanıcı hatasına dayalı sistem 

arızalarının oluşması 
1 5 5 

Düşük Risk Göz ardı 

edilebilir. 

Bağlantı sorunu(kamera- sistem-

bilgisayar sistem) 
5 3 15 Yüksek Risk 

Sisteme sıvı dökülmesi veya su ile 

teması 
2 4 8 Orta Risk 

Bataryanın zarar görmesi 
1 5 5 

Düşük Risk Göz ardı 

edilebilir. 
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Işık yetersizliği sonucunda cismin 

sistem tarafından yanlış 

tanımlanması ya da 

tanımlanamaması 

3 3 9 Orta Risk 

Kullanıcı bilinçsizliği 
3 2 6 

Düşük Risk Göz ardı 

edilebilir. 

Sistem algılama veya tepki 

süresinin uzun olması 
3 3 9 Orta Risk 

Tablo 6: Risk matrisi 
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