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Proje Konusu 

 

☐Kronik hastalık takibine yönelik giyilebilir teknolojiler 

☐Fiziksel tıp ve rehabilitasyona yönelik teknolojiler 

☐Hastalık teşhisine yönelik karar destek sistemleri 

  

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

  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 verilerine göre Türkiye’deki yaşlı nüfus oranının 

son beş yılda %17.1 arttığı görülmektedir. Ölüm nedeni istatistikleri incelendiğinde ise 

Alzheimer hastalığından hayatını kaybeden yaşlıların sayısının 6 bin 155’ten 11 bin 997’ye 

yükseldiği görülmüştür. Bu veriler Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların sayısının yaklaşık 2 

kat arttığını göstermektedir (TÜİK, 2017). Bu artış ilerleyen yıllarda da devam etmiş ve 

Alzheimer hastalığının tedavileri için eyleme geçilmiştir. Hastalığın ana sebebinin bireylerin 

nöronlarındaki golgi aygıtının parçalanmış olması olduğunun keşfedilmesi ile bu hastalığa karşı 

geliştirilebilecek tedavi yöntemleri daha çok dikkat çekmeye başlamıştır. 

 
Görsel1 

Birçok farmakolojik tedavinin ya da yaşam kalitesini arttırma çalışmasının yanında bireyin 

tek başına da uygulayabileceği farmakolojik olmayan yaklaşımlar da geliştirilmiştir. Alzheimer 

hastalığında; herhangi bir yan etki görülmemesi, semptomların azalması ve yaşam kalitesinin 

artması sebebiyle Tai Chi, dans, masaj, müzik, sanat terapisi, aile üyelerinin görüntü, ses 

kayıtları gibi bazı farmakolojik olmayan yaklaşımlar da kullanılmaktadır (Woods vd., 2005; 

Cheng, Chow, Song, Yu, & Lam, 2014; Hokkanen vd., 2008). Ayrıca evcil hayvanların hastalar 

üzerindeki etkisi göz önüne alınarak Alzheimerlı bireyler ve evcil hayvanlar üzerinde bir 

araştırma yapılmıştır. Bu araştırmayı yapan Edwards ve Beck (2002) çalışmalarında, üç 

huzurevinden Alzheimer hastası olan toplam 62 demanslı yaşlıya balık aracılığıyla pet terapisi 

uygulamıştır. İçerisinde balık olan akvaryumlar (30*20 inç) deney grubundaki yaşlıların 
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dinlenme ve yemek odalarına yerleştirilmiş, kontrol grubundaki yaşlıların ise dinlenme ve 

yemek odalarına ise sadece doğal okyanus resimlerinin bulunduğu posterler asılmıştır. Dört ay 

sonunda, deney grubundaki yaşlılarda ortalama 1.65 kg artış saptanmış ancak kontrol 

grubundaki yaşlılarda herhangi bir değişiklik kaydedilmediği bildirilmiştir. Kilo artışı 

gözlenmiş olmasına rağmen Alzheimerlı bireyler için hala en iyi tedavi yöntemlerinden birinin 

farmakolojik tedavi veya etkinlik temelli ilaçsız tedavi olduğu keşfedilmiştir. Ancak bu etkinlik 

temelli ve farmakolojik tedavi için Alzheimerlı bireyi kontrol eden bir bireyin ev içerisinde hep 

bulunması gerekmektedir. Bu durum çalışan aileleri zorlamakta ve birçok zaman tedavinin 

gecikmesine, yeterince etkili olamamasına neden olmaktadır. Ayrıca belirli sıklıklarda 

hastaneye götürülmesi ve kontrollerinin yapılması gereken hasta bu süreçte (hastane veya 

tedavi kurumuna gidip gelme süreci) yüksek derecede yıpranmakta veya aile bireylerinin 

çalışma saatlerinden ötürü kontrol tarihlerini geciktirmektedir. Bu projede, 21. yüzyılın 

teknolojisi ve metodolojisine uygun olan telefon uygulaması üzerinden tedavinin de mümkün 

olabileceği, ev dışından ya da birlikte Alzheimerlı bireyin durumunun kontrol edilip ona göre 

etkinlik yaptırılabileceği böylece hem kişinin bireysel olarak hayatını idame ettirebilmesi, 

iyileşme sürecini sekteye uğratmaması hem de aile üyelerinin kaygı yaşamaması sağlanacaktır. 

Bütün bunların gerçekleşebilmesi için en uygun yöntemin kolay ulaşılabilir, birçok kişi 

tarafından bilinen ve sürekli revize edilebilen telefon uygulamaları olduğuna karar verilmiştir. 

Var olan telefon uygulamaları da incelendikten sonra yeterli özelliklere sahip ve ihtiyaçları 

karşılayacak bir uygulama olmadığı fark edilmiştir. 

Unuttun Mu Beni? adlı telefon uygulaması projesinde Alzheimerlı hastaların tedavisi için 

kullanılmakta olan farmakolojik yöntemlerin yanı sıra farmakolojik olmayan ama yararı büyük 

olan yöntemlerin de kullanılabilirliği arttırılmak istenmiştir. Alzheimerlı bireyler 

rahatsızlıklarının derecesine göre çok kısa bir süre önce bahsedilmiş bir konuşmayı bile 

unutabilmekte, tam hatırlayamamaktadır. Ancak bu rahatsızlığın tedavi yöntemleri mevcuttur, 

var olan tedavi yöntemlerinin neredeyse hepsinde Alzheimerlı bireyin bir kişi tarafından kontrol 

edilmesi, desteklenmesi gerekmektedir. Birçok Alzheimerlı bireyin ailesi çalışmakta ve günün 

uzun bir bölümünü ev dışarısında geçirmektedir. Evde aileden birini göremedikleri için 

sıkıldıkları bu süre içerisinde Alzheimerlı bireyler ise tedavilerini ellerinde olmayarak 

aksatmakta, isteksizce sürdürmektedir. Ayrıca Alzheimerlı bireyler, uzun süre aile bireylerini 

göremediği için bireylerden birçoğunu unutmaktadırlar. Unuttun Mu Beni? projesinin amacı 

ise Alzheimerlı bireylerin tek kaldıkları süreçte hem tedavilerini devam ettirebilmeleri hem de 

var olan tedavilerinin yanı sıra kendi kendilerine gerçekleştirebilecekleri etkinlik vs. ile 

iyileşme süreçlerini hızlandırmalarını sağlamaktır.  

        Uygulama tamamlanmış olup piyasaya sürme ve Alzheimerlı bireyler üzerinde 

deneyimleyip uygulamanın verimliliğini görme aşamaları yeterince fazla sayıda Alzheimerlı 

bireyle pandemi dolayısıyla etkileşime geçilemediği için gerçekleştirilememiştir. İlerleyen 

süreçlerde daha fazla kişiye ulaşılıp hem uygulama verimliliği hem de yaygınlığı sağlanacaktır. 

  

2. Özgünlük (25 puan) 

 

Yapılan araştırma, gözlem sonuçlarına göre Dünya genelinde Alzheimerlı bireylere özel 

bu kadar kapsamlı ve yararlı bir uygulama bulunmamaktadır. Piyasada böyle bir uygulama 

olmaması ve bireyler için ortak bir iletişim grubunun(WhatsApp, Facebook, İnstagram) az 

bulunması uygulamanın bir ihtiyaç haline geldiğini göstermektedir. Uygulamanın piyasaya 
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sürülmesi halinde birçok kişi tarafından indirilip kullanılacağı fark edilmiştir. Aile 

büyüklerinden biri Alzheimer olan ve çalışan ailelerde hasta bireyi kontrol etmek veya 

tedavisine destek olmak mümkün olmamaktadır. Unuttun Mu Beni? uygulaması sayesinde ise 

bu destek sağlanmış olacaktır. 

Geliştirilen uygulama çeşitli kişiler tarafından telefonlarda test edilmiş ve piyasada var olan 

benzer Alzheimer etkinlik uygulamalarıyla karşılaştırılmıştır. Var olan uygulamalarının sadece 

tek etkinlikten oluştuğu, kişinin gelişimini tam olarak inceleyemediği, düzenli 

uygulanamamasından ötürü beklenen faydayı sağlamadığı, bireyin sadece belirli etkinliklere 

erişiminin olduğu, kişinin hastalığının ağırlık derecesine göre etkinlik programı 

oluşturulmadığı fark edilmiştir. Unuttun Mu Beni? uygulamasının tüm bu yazılanları içermesi 

ile var olan uygulamaların hepsinden çok daha modern, faydalı ve gelişmiş olduğu 

kanıtlanmıştır. Ayrıca uygulama indirilip denenmiş ve herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı 

gözlenmiştir. Projenin ilerleyen dönemlerinde uygulamanın kullanımından sonra kullanıcıların 

yorumlarına istinaden geliştirme, güncelleme ve değiştirmeler yapılacaktır. 

  

3. Yöntem (30 puan) 

Telefon uygulaması Unuttun Mu Beni?, Kodular.io, goodbarber.com, firebase.com adlı 

uygulama geliştirme siteleri yardımı ile yapılmıştır. Ayrıca Canva, Cloudinary, Lottie gibi 

internet sitelerinden yararlanılarak uygulama içerisindeki nesne ikonları, gifler, uygulamaya 

çekilen veri tabanı ve uygulamanın altyapısı oluşturulmuştur. Giriş, kullanıcı hesabı oluşturma, 

etkinlik sayfaları ve etkinlikler kodular.io sitesi yardımı ile geliştirilmiştir. 

 

 

    4.1. Kodlama ve Uygulamanın Altyapısını Oluşturan Siteler 

            

           4.1.1. Kodular.io 

Bir e-modül formatı olarak Kodular yazılımının seçilmesine ilişkin hususlar (1) mevcut 

çok sayıda destekleyici cihaz; (2) kullanıcı dostu (3) format yaygın olarak desteklenir 

ve e-modülün oluşturulmasında ses, video ve görüntü özelliklerini içerir. 

Sürükle-bırak kod sistemi sayesinde kolay bir kullanım sağlayan site telefon arayüz 

gösterimi ile uygulamayı halka sunmadan nasıl bir sonuç ile karşılaşılacağı 

gözlenebilmektir. Böylece uygulama yayınlandığında yaşanacak sorunlar minimuma 

indirilmiş olacaktır.  

 

           4.1.2. GoodBarber.com 

 

Good Barber yazılımı, yalnızca 4 adımda istediğiniz tasarıma sahip uygulamalar 

üretmenizi sağlayan bir oluşum. Unuttun Mu Beni? uygulamasında yer alan etkinlik 

bilgilendirmeleri, Alzheimer hastalığı ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı 

sayfalar bu site üzerinden yazılmıştır. Kod bloksuz, daha çok görsel bir içerik sağlayan 

site online olarak yaşanan bilimsel gelişmeler sayesinde değişen tedavi yöntemlerini de 

güncelleyebilecektir. Ayrıca uygulama kullanılırken uygulamanın bu kısmı için yeni bir 

indirme işlemine gerek olmayacak online olarak açılabilecektir. 
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           4.1.3. Yapay Zeka Yüz Tanıma Sistemleri 

 

Yapay zeka son dönemlerde yaygınlaşan ve yaşamın kolaylaşmasını sağlayan bir 

teknolojidir. Doğadaki varlıkların akıllı ve bilinçli davranışlarını yapay olarak taklit 

etmeyi amaçlayan (Charniak ve McDermot, 1985; Akt. Nabiyev, 2012: 25), bu koşulda 

işini en iyi şekilde yapan canlı sistemlerini ve insan beynini feyz alan yapay zeka 

çalışmaları; günlük hayatın farklı kısımlarında ürünler vermesinin yanı sıra, tahmin, 

gruplandırma gibi amaçlar için de kullanılmaktadır. Genellikle uzman sistemler, genetik 

algoritmalar, bulanık mantık, yapay sinir ağları, makine öğrenmesi gibi teknikler yapay 

zeka teknolojileri olarak adlandırır Atalay ve Çelik(2017). Bu projede kullanılan yapay 

zeka uygulaması ise yüz tanıma sistemidir. Fotoğraftan ya da kameradan bir kez yüzü 

algılanan kişinin kim olduğu yapay zeka ile gruplandırılarak yaşlı bireyin çözdüğü 

etkinliklerde kullanılan veriler haline getirilir. 

 

    4.2. Uygulama İçerisindeki Görsel ve Veri Çekimi İçin Kullanılan Siteler 

 

           4.2.1. Firebase.com ve Cloudinary.com 

Kişisel bilgilerin güvenliği açısından güvenilir, bilindik ve kullanımı kolay siteler olan 

Firebase.com ve cloudinary.com sitelerinden yararlanılmıştır. Böylece bu bilgilere bir 

üçüncü şahsın erişebilirliği engellenmiş olur. 

 

           4.2.2. Canva 

Canva, 2012 yılında Avustralyalı girişimci Melanie Perkins tarafından oluşturulmuş bir 

grafik tasarım aracıdır. Ortalama kullanıcıya ve tasarım profesyonellerine yönelik 

olacak bir sürükle-bırak biçimi kullanır. Yazı tipleri, grafikler, vektörler ve şablonlar 

içerir, 2019'da, şirket ücretsiz stok fotoğraf siteleri Pixabay ve Pexels’i satın alarak 

kullanıcılara programın kendisinde çok çeşitli ücretsiz fotoğraflara erişim sağlamıştır. 

Web sitesi ayrıca fotoğraf filtreleri, milyonlarca resim, ücretsiz simgeler, şekiller ve 

yüzlerce yazı tipi sunuyor. Aralarından seçim yapabileceğiniz binlerce şablon var. 

Kütüphaneciler için daha yararlı olanlardan bazıları; meme oluşturucular, SnapChat 

filtreleri ve Instagram Hikayesi şablonları dahil olmak üzere sosyal medya ile ilgilidir. 

Canva ayrıca broşürler ve kartvizitler dahil olmak üzere çeşitli pazarlama şablonlarına 

sahiptir. Bu site aracılığıyla uygulama içerisindeki resim, logo, afişler tasarlanmıştır. 

 

Uygulamanın özellikleri kısaca şu şekilde açıklanabilir: 

 

● Uygulamanın giriş ekranında ilk olarak Alzheimer ile ilgili genel bilgiler, tedavi 

süreçleri ve yöntemleri, görülme sıklıkları ve Alzheimer ile boğuşan başka bireylerin 

bulunduğu bu uygulamanın sosyal medya grubunun linki yer alacaktır. 

 

● Uygulama içerisinde kullanıcılar tarafından yapılan online ya da yüz yüze toplantıların 

tarih, zaman ve linki paylaşılabilecektir. Böylece daha fazla kişinin toplantılarla ilgili 

bilgi ve birikimlere erişimi sağlanacaktır. Ayrıca olabildiğince önemli akademisyen ve 
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doktorların konu hakkında bilgi vermesi, Alzheimer hastası bireylerin en büyük 

destekçisi olan ailelerinin onlar tarafından bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 

 

● Uygulamaya e-devlet’ten veya kişinin bağlı olduğu hastaneden izin ve data bilgisi 

alınarak veri aktarımı sağlanacak böylece hastaneye gitmeden ya da e-devlete giriş ile 

uğraşmadan uygulama üzerinden hastalığının ilerleme ya da iyileşme süreci 

incelenebilecektir.  

 

● Uygulama içerisindeki “ Karıştır/Eşleştir, Adı Ne?, Beni Tanıdın Mı?, Görevim Ne?, 

Saat Kaç?, Hikayeni Oluştur, Haritada Yaşam Alanım, Bu Kimin Fotoğrafı?, Hangisi 

Senin Çocuğun?” gibi birçok Alzheimer’a iyi gelen etkinlik ve uygulama 

yerleştirilecektir. 

 

● Uygulamada bulunan navigasyon sistemi ile Alzheimerlı hastalarda çok sık karşılaşılan 

evden uzaklaşma ve yolu tekrar bulamama, nereye gittiğini bilmeme durumuna çözüm 

bulunmuştur. Ayrıca bu navigasyon sistemi hastanın güvenliği için sadece aile 

bireylerinden birinde olabilecektir. Böylece olası dış tehditler de engellenmiş olacaktır. 

 

● Uygulama içerisindeki “Hangisi Senin Çocuğun?, Bu Kimin Fotoğrafı?” vb. etkinliklere 

telefondan fotoğraflar veya videolar yüklenerek fotoğraftaki, videodaki kişiler 

uygulamaya tanımlanabilecektir. Böylece, sadece uygulama içerisinde bulunan 

etkinlikler değil, bireyin kendi özel yaşamındaki anı ve bilgilerin de unutulmaması 

sağlanacaktır. 

 

● Uygulamadaki etkinliklerin yapılma sıklığı hastanın Alzheimer’ının ağırlığına göre 

belirlenecek ve uygulama kendi içinde buna göre bir etkinlik planı oluşturulacaktır. 

Uygulama oluşturulan plana göre etkinlik saati yaklaştığında bildirim göndermeye 

başlayacaktır. 

 

● Etkinlik sonunda belirli puanlar verilecek ve toplam sonuçlarına göre bireylerin 

iyileşme süreci takip edilecektir. Doktor ve uygulama takibi ile bireyin tedavi sürecinin 

nasıl devam edeceğine karar verilecektir. 

 

● Yalnız yaşayan ya da gün içerisinde yalnız kalan yaşlılar için uygulama içerisinde 

hayvan edindirme, özellikle köpekler, bölümü olacaktır. Sahiplenilen hayvanların 

Alzheimerlı bireyin vasisinin onayı dahilinde barınaklardan alınması planlanmaktadır. 

 

● Dil seçeneği eklenerek Unuttun Mu Beni? uygulamasının lokallikten globalliğe 

ulaşması ve bilginin daha hızlı ve doğru şekilde yayılması sağlanacaktır. Böylece Dünya 

geneli hem birçok sosyal ağ oluşacak hem de bilimin katettiği ilerlemelerden haberdar 

olunacaktır. 

 

● Kullanıcıların birbiri ile iletişime geçip birbirlerine danışabilmesi için uygulamaya chat 

kısmı eklenecektir.  
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● İsim vermek istemeyen kullanıcılar için “Umut Yolcusu” takma ismi kullanılacaktır. 

Uygulama belirli aralıklarla gönderdiği bildirimlerde de aynı lakabı kullanacaktır. Buna 

binaen kullanıcının uygulamaya karşı hissettiği aidiyet duygusu güçlenecektir. 

 

Uygulamanın yapımı ve kullanıma açılımı başarıyla tamamlanmıştır. Kontrollü ve uzun bir 

süreç gerektirdiği için ise örneklem grubu üzerinde daha denenememiştir. İlerleyen süreçte ve 

gerekli izinler alındıktan sonra bu aşama da tamamlanacaktır. Uygulamanın ne kadar etkili 

olduğu, Alzheimer hastalığı üzerindeki nicel etkileri alınacak destekler ile gözlenebilecektir. 

 

 
Uygulamaya Giriş Doğrulama Ekranı 

 

 
Uygulamada Kişinin Laboratuvar Bilgilerinin Yer Alması için Telefon Numarası İstenmesi 
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Profil Oluşturma ve Etkinlik Takvimini Belirleme 

  

4. Uygulanabilirlik ve Ticarileşme Potansiyeli (25 puan) 

 

Unuttun Mu Beni? uygulaması birçok açıdan çok kullanışlıdır. Bunun yanında kullanıcı 

yorumlarına göre uygulama olmasının verdiği fayda sayesinde uygulama daha da 

geliştirilebilir. Uygulama içerisine sadece Alzheimer değil, diyabet, kanser vb. rahatsızlıklara 

sahip kişiler için de alanlar eklenebilir. Eklenen alanlarla beraber uygulamaya olan talep artış 

gösterecektir. Talep ile beraber uygulamanın reklam veya yüklemeden aldıkları ücret de atacak, 

bu sayede maliyeti az ama geri dönüşü fazla olan bir aplikasyon geliştirilmiş olacaktır. 

Belirtilecek olan alanlar içerisine etkinlik, online toplantı linkleri de eklenerek uygulamanın 

sadece Alzheimerlılara değil daha birçok hastaya hizmet etmesi sağlanabilir. Ancak karışıklık 

ve kalabalık oluşmaması için aynı şekilde programlanan birbirinden bağımsız uygulamalar 

olarak da tasarlanabilirler. Uygulama içerisinde herhangi bir sorun çıkması durumunda 

yorumlar veya iletişim e-postası üzerinden sorun bildirilip uygulama olmasının verdiği 

kolaylıkla sorun oluşan kısım incelenip düzeltilebilecektir. Var olan Alzheimer 

uygulamalarının hiçbirinin bu proje kadar kapsamlı ve ayrıntılı olmadığı araştırılıp 

gözlenmiştir. Ayrıca teknoloji çağında bulunan her birey için ulaşılması kolay ve maliyetsiz bir 

çözüm yolu olarak belirtilebilir. 
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RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT: 

- Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır. 

- Raporların içerikleri ile ilgili bilgiler yukarıda belirtilmiştir. 

- Yarışmacıların raporlarını görsellerle (prototip, deney sonuçları vb.) desteklemeleri 

değerlendirme açısından avantaj sağlayacaktır. 

- Tüm raporlar “İçindekiler” ve “Kaynakça” içermelidir. 

- Her rapor bir kapak sayfası içermelidir. 

- Raporlar sayfaları birbirini takip edecek şekilde numaralandırılmalıdır. 

- Yazı tipi: Times New Roman, Punto: 12, Satır Aralıkları: 1 Satır 

- Rapor Kapak ve İçindekiler bölümleri hariç 10 sayfayı geçmemelidir. 
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