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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Ülkemizde ve dünyada yaşlı nüfusu giderek artmaktadır. TÜİK verilerine göre yaşlı nüfus 

olarak kabul edilen 65 yaş ve üzeri nüfus, 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi iken son beş 

yılda %21,9 artarak 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişi olmuştur [1]. Bu sayının toplam 

nüfus içindeki oranı %9,1'e yükselmiştir. 65 yaş ve üzeri bireylerde birçok hayati 

fonksiyonlarda gerileme görülebilmektedir. Yaşlanma sürecinde fonksiyonel yeteneklerdeki 

azalmaya bağlı olarak fiziksel bağımlılıkları artar ve yaşam kalitelerinde düşme gerçekleşir. 

Yaşlı bireylerde fonksiyonel yeteneklerdeki kaybın en önemli nedenlerinden biri 

hareketsizliktir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde, yaşlı bireylerde fiziksel aktivite değerleri 

arttıkça yaşam kalitesi değerlerinde de ciddi bir artış olduğu tespit edilmiştir [2]. Verilen bilgiler 

ışığında projenin çıkış noktası “Yaşlı bireylerin düzenli fiziksel aktiviteleri hakkında bilgi 

edinebilmek ve takibini sağlamak için ne yapabilir?” sorusu olmuştur. 

Yaşlı bireylerin oturdukları, ayakta durdukları ve yürüyerek geçirdikleri sürenin düzenli 

olarak takip edilmesi sayesinde vücutlarının daha uzun süre bu aktiviteleri yapabilmelerine 

olanak sağlanabileceği tespit edilmiştir [3]. Elde edilen bu verilerin ışığında yaşlı bakım 

merkezinde bulunan kameraların aldığı görüntüler işlenerek her bir kişinin kendisine ait günlük 

oturma, ayakta durma ve yürüme sürelerinin tespit edilmesi fikri ortaya çıkmıştır. Tespit edilen 

bu sürelerin sağlık bakanlığının önermiş olduğu aktivite sürelerine göre yeterli olmaması 

durumunda sistem, yaşlı bireye bakmakla sorumlu kişiye bilgi verecek şekilde tasarlanmıştır 

[4]. 

Çoğunlukla kişilerin hareketlerinin tespiti sensörler ve analog yöntemler ile yapılmaktadır. 

Bu yöntemlerden farklı olarak projede son yıllarda popülerleşen görüntü işleme ve derin 

öğrenme yöntemleri kullanılarak hareket verileri elde edilmiştir. 

Projenin yazılım kısmında yüz tanıma için ayrı hareket tespiti için ayrı olmak üzere iki farklı 

derin öğrenme algoritması geliştirilmiştir. Projenin bu aşamasında kullanılacak olan yüz tanıma 

için veriler, pandemi dönemi kısıtlamaları sebebiyle çevremizdeki gönüllü kişilerin yüzleri ve 

hazır veri tabanları kullanılarak hazırlanmıştır. Pandemi döneminin bitmesiyle birlikte seçilen 

yaşlı bakım evlerinden gerekli izinlerin alınmasından sonra oluşturulan model gönüllü yaşlı 

bireylerin verileri ile eğitilecektir.  Proje çalışmasının ikinci aşamasında ise insan pozu (Human 

Pose) tahmin etme problemleri için eğitilecek olan yapay sinir ağı modeli üzerinde çalışılmıştır. 

Yapay sinir ağının verdiği çıktılar sonucunda gerçek zamanlı olarak belirlenen uzuvlar 

arasındaki açı bilgisi kullanılarak kişinin 3 farklı fiziksel durumunun (oturduğu, yürüdüğü ya 

da ayakta durduğu) verisi elde edilmektedir. Bu bilgi elde edildiği andan itibaren kamera görüş 

açısındaki birey, mevcut hareket çeşidini değiştirene kadar süre tutulmaktadır. Elde edilen süre 

verileri kullanılarak kişilerin üzerinden yeterince hareket edip etmedikleri belirlenmiş olacaktır. 

Bu çıktılar bilgisayar için tasarlanan bir arayüz vasıtasıyla kullanıcıya sunulmaktadır. Kişilere 

ait günlük aktivite bilgileri kendilerine ait bir veri tabanında tutulmaktadır. 

Önerilen bu proje sayesinde yaşlı bireylerde, fiziksel hareketsizliğe bağlı hastalıkların ve 

hareket yetenekleri kayıplarının bir nebze de olsa önüne geçilmesi planlanmaktadır. Yaşlı 

insanların hareket verileri bir yazılım sayesinde işlenerek yeterince hareket etmedikleri 

günlerde bakımlarından sorumlu olan kişilerin uyarılması için gerekli mekanizmanın 

oluşturulması hedeflenmektedir. 
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2. Problem/Sorun: 

Yaşlanma sürecinde fonksiyonel yeteneklerdeki azalmaya bağlı olarak fiziksel 

bağımlılıklar artar ve yaşam kalitelerinde düşme gerçekleşir. Yaşlı bireylerde fonksiyonel 

yeteneklerdeki kaybın en önemli nedenlerinden biri hareketsizliktir. Yapılan çalışmalar 

incelendiğinde, yaşlı bireylerde fiziksel aktivite değerleri arttıkça yaşam kalitesi değerlerinde 

de ciddi bir artış olduğu tespit edilmiştir [2].  Yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bu bilgiler 

ile belirlenen “Yaşlı bireylerin hareketsizliği ve bu hareketsizliğin tespiti” problemine çözüm 

elde etmek bu projenin çıkış noktası olmuştur.  

 

3. Çözüm  

Yaşlı bireylerin fiziksel yetkinliklerini kaybetmelerini engellemek hedefiyle ürettiğimiz 

çözümümü kapsamında: 

1. Bakım evinde bulunan kameraların aldığı görüntüleri gerçek zamanlı işlenecektir. 

2. Her bir kişinin kendisine ait günlük fiziksel aktivite sürelerini tespit edebilecek bir 

yazılım hazırlanacaktır.  

3. Tespit edilen bu süreler Sağlık Bakanlığı’nın yaşlı insanlar için belirlediği günlük 

hareket süreleri ile karşılaştırılarak, kullanıcıya o gün yapılan aktivite yeterliliği ile ilgili 

bir sonuç gösterilecektir. 

 
Şekil 1: Çözüm algoritması 

 

4. Yöntem 

Hazırlanan proje temelde iki önemli aşamadan oluşmaktadır: 

Birinci aşama (yüz tanıma-kimlik tespiti): 

Yüz tanıma, bir videoda ya da resimde görüntü işleme teknikleri kullanılarak önce yüzün 

belirlenmesi sonrasında da bu görüntünün analiz sonucunun önceden tanıtılmış yüz verileriyle 

karşılaştırılmasıyla yapılır. Dlib Kütüphanesi C++ programlama dili ile geliştirilmiş ve 2002 

yılından bu yana geliştirilmeye devam eden içerisinde makine öğrenimi, derin öğrenme ve 
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bilgisayarlı görü algoritmalarını barındıran açık kaynak kodlu bir kütüphanedir. Bu kütüphane 

C/C++, Python ve Java dillerinde de çalışmaktadır. Yüzümüzün tanımlanabilecek çeşitli 

özellikleri vardır, bunlar göz, ağız, burun, dudak vb.dir. Bu özellikleri saptamak için Dlib 

algoritmalarını kullandığımızda aslında her özelliği çevreleyen noktaların bir haritasını alırız. 

Bu harita 67 noktadan oluşmaktadır (yer işareti olarak da adlandırılmaktadır) ve aşağıdaki 

özellikleri tanımlayabilir [5]: 

 

    

      

 Şekil 2: Noktalar haritası 

            •  Çene Noktaları: 0-16 

•  Sağ Kaş Noktaları: 17-21 

•  Sol Kaş Noktaları: 22-26 

            •  Burun Noktaları: 27-35 

     •  Sağ Göz Noktaları: 36-41 

     •  Sol Göz Noktaları: 42-47 

            •  Ağız Noktaları: 48-60 

•  Dudak Noktaları: 61-67 

 

 

   

Derin öğrenme, insan ve bilgisayar etkileşiminin çalışma alanlarından biri olan makine 

öğrenmesinin bir metodudur. Derin öğrenmede her ardışık katman, kendinden önceki katmanın 

çıktısını kendine girdi olarak alır. Biz bu çalışmamızda derin öğrenme mimarilerinden Evrişimli 

Sinir Ağları (ESA) mimarisini kullanacağız.                                                                                                                    

 Evrişimli sinir ağları (Konvolüsyonel sinir ağları da denmektedir.) çok katmanlı 

algılayıcıların bir türüdür. Hayvanların görme merkezinden esinlenilmiştir. Görüntü ve ses 

işleme, doğal dil işleme ve biyomedikal gibi alanlarda kullanılmakla beraber en iyi sonuçları 

görüntü işleme alanında vermiştir. Evrişimli sinir ağları, genellikle katmanlardan oluşan belirli 

bir tür sinir ağıdır. İleri yayılım algoritmalarındaki hata oranlarını minimize etmek için farklı 

algoritmalar vardır.[6] 

Bu projede derin öğrenme ile oluşturulmuş Dlib yüz tanıma modeli kullanılmıştır. Bu yüz 

tanıma modeli (Labeled Faces in the Wild)* testlerinde %99,38 doğruluk oranına sahiptir. Dlib 

algoritmalarını kullandığımızda aslında her özelliği çevreleyen noktaların bir haritasını 

alabilmekteyiz. 

 ESA yöntemini kullanmamızın sebebi veri setlerinin eğitilmesi sürecinde muadili yüz 

tanıma yöntemlerine göre sınıflandırma performansının daha yüksek olması ve manuel 

etiketleme prosesinin maliyetini azaltmasıdır. Sabit bir filtre bankasına dayanan derin ve hızlı 

bir evrişimli sinir ağı olan ESA modelinin, düşük maliyetli bilgisayarlarda da kullanılabildiği 

ve GPU tabanlı modellere göre daha hızlı gerçekleştiği kanıtlanmıştır. Zira önerilen metodun 

eğitim süresi temel eğitimlere göre 1.5-9 kat daha hızlı olduğu görülmüştür. Ayrıca ESA 

sistemleri bir görseldeki birden fazla karakteri aynı anda tanıyabilme imkânı sunmaktadır. 
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İkinci aşama (oturma ve yürüme hareket tespiti): 

Bu aşamada Derin Sinir Ağları (DSA) kullanılarak yürüme ve oturma hareketi tahmini 

yapılacaktır.   

İnsan poz tahmini, videodan veya gerçek zamanlı bir görüntüden, tüm vücut hareketi kontrolü, 

fiziksel egzersizin ölçülmesi gibi çeşitli alanlarda çok kritik bir rol oynar. Örneğin fitness, yoga 

ve dans uygulamaları için temel model olarak kullanılabilir. İnsan vücudu pozu tahmini, mevcut 

standart gövde, kollar, bacaklar ve yüz boyunca 17 noktadan oluşan COCO topolojisidir. 

MediaPipe Pose ise, ML Kit Pose Detection API'sini de destekleyen BlazePose kullanarak RGB 

video karelerinden tüm vücutta 33 3D simge çıkaran (şekil 3), yüksek kaliteli vücut poz takibi 

için bir makine öğrenmesi yaklaşımıdır [7]. 

Standart COCO topolojisine dayalı mevcut poz modellerinin aksine, BlazePose daha fazla 

kilit noktayı doğru bir şekilde yerelleştirerek fitness uygulamaları için benzersiz bir şekilde 

uygun hale getirir. Ek olarak, mevcut son teknoloji yaklaşımlar, çıkarım için öncelikle güçlü 

masaüstü ortamlarına dayanırken, bu yöntem diğer yöntemlerden daha iyi performans gösterir 

ve gerçek zamanlı olarak çok iyi sonuçlar elde eder. BlazePose, GPU donanımıyla birlikte 

kullanılırsa süper gerçek zamanlı performansa ulaşabilir. 

 

 
Şekil 3: Poz tahmininde bulunan vücut noktaları 

 

Projede belirlenen vücut noktaları arasında çizilen çizgilerin birbirleriyle yaptıkları açıların 

derecelerine göre kişinin oturduğu ya da hareket ettiği tespit edilecektir. Şekil 3.1’ de İnsan 

Pozu tahmini işlemini içeren örnek görsel verilmiştir. 
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Şekil 3.1: Poz tahmini örneği 

 

Proje çalışması için oluşturulacak olan model kamera vasıtasıyla alınan görüntüleri gerçek 

zamanlı olarak test edecektir. Çıktılar sonucunda çizilen vücut üzerindeki odak noktalarını 

birleştiren doğru parçalarının açıları hazırlanan özgün yazılım tarafından değerlendirilerek 

kişinin hareket durumu saptanacaktır. Saptanan bu durumun farklı bir aktivite tespit edilene 

kadar süresi kaydedilecektir. Belirlenen zaman aralıklarıyla bu süreler yüzü tanınan kişinin 

profiline eklenecektir.  

Kullanıcının bu verileri görebilmesini sağlayacak arayüzünün oluşturulması için PyQt’den 

faydalanılacaktır. PyQt, çapraz platform uygulama geliştirmeye yarayan ve C++ ile yazılmış 

olan Qt kütüphanesinin Python bağlamasıdır [8]. 

 
Şekil 4: Projenin 2.aşamasından görüntüler 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Günümüzde insanların hareket takibi için akıllı saatler cep telefonu vb. çözümler 

kullanılmaktadır. Bu çözümlerin hepsi kişinin üzerinde belirli donanımları ya da cihazları 

taşıması şartıyla çalışmaktadır. Üzerinde çalışılan bu projede ise belli bir kitlenin daha çok belli 

bir alan içerisindeki hareketini kaydetmek hedeflendiği için kullanıcıların doğrudan halihazırda 

kullanılan herhangi bir kamera (yaşlı bakım merkezindeki güvenlik kameraları vb.) vasıtasıyla 

hareketi tespit edilip kayıt altına alınabilecektir. Üstelik bu işlemler sırasında kullanıcının 

herhangi bir donanımı yanında taşımasına ihtiyaç olmamaktadır. 

Bu projede yaşlı bireyler hedef kitle olarak seçilmiştir. Farklı donanımların kullanımı çok 

yüksek olmasa da belirli bir miktarda teknoloji hakimiyeti gerektirdiği için teknolojik cihazların 



8 

 

kullanımı ile ilgili tecrübesi olmayan yaşlıların kullanabilmesi mümkün olmamaktadır. Bizim 

sistemimizde ise algoritma doğrudan kişilerin bakımından sorumlu kişileri bilgilendirmek üzere 

tamamen otomatik çalışmaktadır. 

Her takibi yapılacak kişi için bir cihaz üretmek yerine kullanılan kameraların 

görüntülerinden faydalanabilmek, bizim çalışmamızı diğer donanım bazlı çalışmalara göre çok 

daha az maliyetli yapmaktadır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Yaşlı bakım evlerinde kalan misafirlerin sağlıklarından sorumlu kişilerin bireysel olarak 

yapabilecekleri günlük fiziksel aktivite takibi çok kısıtlı kalmaktadır. Önerilen sistem sayesinde 

bu takip çok daha yüksek verimlilikte yapılabilecektir. 

Proje kapsamında hazırlanan görüntü işleme tabanlı yüz tanıma algoritması ve kamera 

düzeneğinin yaşlı bireylerin kalmakta olduğu kurumlara kurulumu yapılarak tespit ve takip 

işlemleri gerçekleştirilecektir. 

Kuracağımız sistemin maliyetinin düşük olmasının yanı sıra kullanım alanının artırılabilir 

olması (fitness salonları, yüzme havuzu gibi spor alanlarında sportif faaliyetlerin tespit 

edilebilmesi gibi) pek çok sektörde talebinin yüksek olacağını düşündürmektedir. 

Ön görülebilen riskler: 

1. Gerçek zamanlı görüntü alırken kameraya gelen ışığın algoritmayı yanıltacak durumda 

olması. 

2. Veri tabanından veri alınamaması. 

3. Hareketlerin tespitinde istenilen başarının elde edilememesi. 

4. Yüz tespitinin sürekliliğinin sağlanamaması, örneğin arkası dönük bir bireyin hareketlerinin 

kaydedilmemesi. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

İŞ PAKETİ ZAMAN İŞ PAKETİ ZAMAN 

1. Makine öğrenmesi 

kullanılarak görüntü işleme 

tabanlı yüz tanıma yazılımının 

ve eğitimi için veri setinin 

hazırlanması. Modelin 

eğitiminin tamamlanması ve 

test edilmesi.                                           

   

 

   1 Ocak  

- 

  15 Nisan 

3. Sinir ağı modelinin istenilen 

hareket verilerini tespit etmesi için 

gerekli yazılımın hazırlanması ve 

verilerin kaydedileceği veri 

tabanının PostgreSQL’de 

oluşturulması. Veri tabanının 

Python ile bağlantısının kurulması.                                                  

 

 

15 Mayıs    

        - 

1 Temmuz 

2. İnsan pozu tahmini (Human 

Pose Estimation) için ESA’nın 

hazırlanması, modelin 

eğitilmesi ve test edilmesi. 

   

  15 Nisan 

         - 

  15 Mayıs 

4. Elde edilen aktivite 

bilgilerinin kullanıcıya 

gösterileceği ara yüzün 

oluşturulması. Hazırlanan 

projenin test edilmesi ve 

alınan tüm hataların 

giderilmesi. 

 

1 Temmuz 

         - 

   1 Eylül 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projede hedef kitle olarak yaşlı bakım merkezlerinde yaşayan yaşlı bireyler seçilmiştir. 

Projenin oluşturduğu sistem yaşlı bireylerin sağlıklarından sorumlu olan görevlileri 

bilgilendirmektedir. 

 

 

9. Riskler 

 

İP NO EN ÖNEMLİ RİSKLER RİSK YÖNETİMİ (B PLANI) 

1 Gerçek zamanlı görüntü alırken 

kameraya gelen ışığın algoritmayı 

yanıltacak durumda olması. 

Işık şiddetine göre adaptif değişimler 

yapabilecek yazılımın geliştirilmesi.    

2 Veri tabanı işlemleri için 

PostgreSQL’den veri alınamaması. 

MySQLdb’nin veri tabanı işlemleri için 

denenmesi. 

3 PYQT5 kütüphanesinden istenilen 

verimlilikte yararlanılamaması. 

C# üzerinde bir arayüz oluşturularak 

Python ile bağlantı kurulması. 

4 Oturma hareketinin tespitinde 

istenilen başarının elde edilememesi. 

Programın oturma ve ayakta durma 

aktiviteleri için baş ve ayak arasındaki 

mesafenin hesabı ile oturmayı tespit 

etmesi için tasarlanması 

düşünülmektedir. 

5 Yüz tespitinin sürekliliğinin 

sağlanamaması, örneğin arkası dönük 

bir bireyin hareketlerinin 

kaydedilmemesi. 

Yüzü tespit edilen kişinin nesne takibi 

yöntemleriyle takip edilmesi. 
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