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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

       Bu proje, gömülü sistemler teknolojisi kullanılarak hazırlanmış ve Arduino Unu 

mikrodenetleyici kart kullanarak geliştirilmiş olup sensörlerden gelen bilgilerle ortamın nem, 

sıcaklık ve hava kalitesi ölçümlerini yapmış, Arduino Ide üzerinden de yazılımı aşaması 

tamamlanmıştır. Özellikle evde bakımın zorunlu kılındığı SMA ve diğer hastalar için geliştirilmiş 

olan proje sayesinde sağlıklı hava koşullarının takibi rahatlıkla yapılabilmektedir. 

       Ayrıca, Raberry Pi 4 üzerinden çalışan, makine öğrenimi modeliyle Google destekli Teachable 

Machine platformunda geliştirilmiş ve yapay zekâ ile desteklenen proje sayesinde SMA hastalığına 

sahip çocukların tehlike arz eden duruşları takip edilerek sesli uyarı verilmesi sağlanmıştır. 

         Çizimler ile tasarlanan ve 3D yazıcı ile basılan kutular sayesinde kullanımı kolay hale gelen 

bu projenin taşınabilir olması, her ortamda çalışabilir olması, hastalığa sahip bu çocukların ve 

ailelerin yaşam kalitesini arttırmayı hedeflemiştir.  

          Proje, kutuların çizimi, tasarımı ve 3D yazıcı ile bastırılması, mikrodenetleyici kartlar ile 

sensör bağlantılarının yapılması ve yapay zekâ entegresi aşamalarından oluşmaktadır. Yapılan 

çalışmalar, istenilen hedeflere ulaşıldığını göstermekte olup, alanında yenilikçi ve özgün bir sosyal 

inovasyon, sağlık ve ilk yardım projesi olma özelliği taşımaktadır. 

 

                             

         Görsel 1. SMA Takip Cihazı                                     Görsel 2. Yapay Zekâ Cihazı 

 

Proje ile ilgili havanın kalitesini yapan cihaz Görsel 1. de gösterilmiş olup hastanın duruş 

pozisyonlarını takip eden cihaz ise Görsel 2. de gösterilmiştir. 

                 

2. Problem/Sorun: 

     Kendi içinde farklı çeşitleri bulunan bu hastalık, tip 1 SMA, tip 2 SMA, tip 3 SMA ve 

yetişkinlerde görüldüğü türü olan tip 4 SMA olarak kişilerde belirtilerini göstermektedir (“SMA 

hastalığı nedir? SMA hastalığı belirti ve tedavi yöntemleri nelerdir?”, 2020). Hastalığın teşhisi ve 

tedavisi aşamasında görülen belirtilere bakıldığında beslenme problemleri görüldüğü, baş bölgesini 

tutamama, kendi başına desteksiz oturamama, yürüyememe, erken yorulma, dengesiz yürüme hali 

gibi durumlarla karşılaşıldığı bilinmektedir (Canpolat. M ve ark, 2016). Bakımı zor ve tedavi 

maliyeti yüksek olan bu sağlık sorunu sebebiyle birçok insan yardım kampanyaları düzenlemekte, 

tedavi masraflarını bu kampanyalarla toplamaya çalışmaktadır.  
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           SMA tedavisi için bebeklik döneminde belirli kilo ve yaş doğrultusunda yapılabilen gen 

tedavisi ülkemizde yapılmamakta ve hastaların yurt dışında yüksek maliyetlerle tedavi olmak 

zorunda kalmasına sebep olmaktadır. Yaklaşık 2,5 milyon dolarlık gen tedavisi için kişilerin yardım 

beklediği bilinmektedir (“SMA hastası Kumsal ve Ayaz tedavi için yardım bekliyor”, 2020).  SMA 

hastası kişilerin yaşadığı ev koşulları da sağlıkları açısından önem taşımaktadır. Kas zayıflamasına 

yol açan bu hastalık ile solunum kaslarının da beraberinde zayıflıyor olması, hastalarda solunum 

cihazı kullanımı gerektirebilmektedir (“Gevşek Bebek Sendromu (SMA)”, 2017). Öksürme ile 

benzeri kaslarında zayıflaması, bu sağlık sorunu yaşayan hastaların özellikle zatürre gibi başka 

sağlık sorunlarına yakalanmamaları gerektiğini gösterir. Pnömoni adı ile tıp alanında kendini 

gösteren zatürre, mevsimsel grip ve soğuk algınlığı gibi basit durumlarda da hastalık etkeni 

olabilmektedir (“Zatürre(Pnömoni)”, 2020). Bu da özellikle kasları zayıflayan SMA hastalarının 

yaşadığı ortam koşullarında nem, sıcaklık ve temiz hava kalitesi ile yaşamının desteklemesi 

gerektiğini gösterir. 

 

3. Çözüm  

      Sağlıklı bireyler yetiştirmek için yaşanılan ortamın hava kalitesi takip edilmelidir hipotezinden 

yola çıkan bu proje ile SMA takip cihazı geliştirilmiştir. Geliştirilen bu cihaz, Arduino Uno 

mikrodenetleyici kart yardımıyla ortamın nem, sıcaklık, hava kalitesi ölçümlerini yaparak üzerinde 

bulunan ekran sayesinde değerleri göstermektedir. Ayrıca, SMA hastalarının yalnız başlarına 

kaldığında mevcut durumlarını takip etmek ve sesli uyarı verebilmek için makine öğrenimi ile hasta 

duruşları tanımlanmış olup kişiler takip edilmiş, tehlikeli bir durum olduğunda ise uyarı verilmiştir.  

    Projenin yapay zekâ kısmında Rasberry Pi 4 ve kamera gereksinimi ile çalışan proje, farklı bir 

kutu çizimi ve tasarımı ile desteklenerek, cihazların taşınabilir olmasını sağlamıştır. Ana alanı 

Teknolojik Tasarım, tematik alanı Yapay Zekâ olan proje ile her türlü hasta takibinin evde bakım ve 

takibi de kolaylaştırılmıştır. Literatür çalışması yapıldığında akıllı saatler ile kalp ritim ölçer ya da 

stres ölçer gibi cihazlar olduğu ya da sadece ev ortamının nem, sıcaklık gibi değerlerinin ölçüldüğü 

bilinmektedir (“Dearling Dijital Bebek Derecesi Sıcaklık - Nem Ölçer Termometre -saat 

YP774341”, 2020). Ancak hiç birinde yapay zekâ desteği görülmemiştir. 

 

                

Görsel 3. SMA Takip Cihazı Kutusu                                Görsel 4. Yapay Zekâ Cihazı 

 

 

Sadece SMA Hastası çocukların değil evde bakımı zorunlu olan yaşlıların ya da hastaların takibi 

doğru yapmak önem taşımaktadır. Bu sebep ile Solidworks programı ile çizilmiş ve 3D yazıcıdan 

bastırılan kuruların görüntüleri Görsel 3. ve Görsel 4. de paylaşılmıştır. 
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4. Yöntem 

      Projenin yapım aşaması dört basamaktan oluşmaktadır. İlki Arduino Uno ile geliştirilen 

“SMA Takip Cihazı” için kutu tasarımı yapılması, ikincisi projenin yapay zekâ ile ilgili kısmı için 

Rasberry Pi 4 ile uyumlu olan kutunun tasarımı, üçüncüsü Arduino Uno ile sensörlerin yazılım 

aşaması, dördüncüsü ile Mblock ve Teachable Machine ile yapay zekâ entegresidir. 

 

SMA Takip Cihaz Tasarımı: 

         Kutu tasarımı için SolidWorks programı kullanılmıştır. Bu program bilgisayar destekli 3 

boyutlu katı modelleme yapabilmeyi sağlamaktadır (“SolidWorks”, 2021). Teknik resimler 

sayesinde parça ve montaj gibi resimlerin alındığı, yapılan bu çalışmaların ise 3 boyutlu yazıcılar 

aracılığı ile bastırıldığı SMA takip Cihazının görüntüsü Ekran Görüntüsü 1. de paylaşılmıştır. 

 

Ekran Görüntüsü 1. Yan Görünüş 

Cihazın en ölçümü 86 mm, boy ise 70 mm’ dir. Ön tarafta açılan boşluk 2*16 LCD ekran için 

oluşturulmuş olup yan tarafta görünen boşluk ise hava kalitesi sensörü için yapılmıştır. Arka 

taraftaki benzer boşluk uyarı vermesi adına buzzer için oluşturulmuştur. 

 

Ekran Görüntüsü 2. Üst Görünüş 

 

Rasberry Pi 4 Kutu için taşınabilir kutu çizimi: 

   

       Yapay Zekâ entegresi ile çalışan RasberY Pi 4B için modelleme işlemi gerçekleştirilmiş ve 3 

boyutlu yazıdan bastırılmıştır. 
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Ekran Görüntüsü 3. Üst Görünüş                        Ekran Görüntüsü 4. Kutu En X Boy 

 

 

 
 

Ekran Görüntüsü 5. Girişler En X Boy 

 

         Yapay Zekâ ile hasta takibini yapabilmek için kamera gereksinimi olmaktadır. Bunun için 

Ekran Görüntüsü 3 de görüldüğü üzere kamera aparatı çizilmiştir. Kutunun yaklaşık 9cm en 9 cm 

yüksekliği bulunmakta ve fan ve kablo girişleri için gerekli alanlar açılmaktadır. Ekran Görüntüsü 

4 ve 5 de ayrıntılı olarak görseller paylaşılmıştır. 

 

Arduino Uno: 

Arduino, açık kod kaynaklı bir mikroişlemci kart olup gömülü sistemler teknoloji olaraka 

bilinmektedir. ATmega firması tarafından geliştirilmiş olan bu kartlar, üzerlerinde digital ve analog 

pinleri ile sensörlerden gelen bilgileri okumaktadırlar (“Arduino Uno Nedir? Özellikleri ve Projeleri 

“,2018).  Geliştirilmiş olan proje ve kullanılan sensörler doğrultusunda farklı Arduino kartları 

seçilebilmektedir. 

Projede kullanılan kart Arduino Uno olmuştur. Uno üzerinde 13 adet dijital pin, 5 adet analog 

pin bulunmaktadır. 

 

 

Görsel 5. Arduino Uno Mikrodenetleyici Kart 
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Arduino Uno, ATMega firmasının geliştirmiş olduğu tüm diğer kartlar gibi 9V pil ya da USB 

kablosu ile beslenebilmekte ve çalışabilmektedir. İlgili görüntü Görsel 5. de paylaşılmıştır. 
 

Mblock ile Yapay Zekâ: 

MBlock, sürükle bırak kod yapısı çalışan açık kod kaynaklı bir yazılım platformudur. Son 

zamanlarda yapay zekâ projeleri geliştirmek için Google tabanlı Teachable Machine ile entegreli 

çalışabiliyor olması kullanım oranını arttırmıştır (“MBlock Nedir”,2018). 

 

Ekran Görüntüsü 6. Mblock ile Teachable Machine 

Giriş verileri olarak nesne tanımlama verileri kullanarak oluşturulan sınıflar doğrultusunda 

eğitime giren yapay zekâ, oluşan çıktı verisi ile nesne tanıma yapabilmektedir. Kamera yardımıyla 

tanıtılan nesneler, eğitim sonrası çıkış verileri rahatlıkla vermektedir. İlgili görsel Ekran Görüntüsü 

6. da paylaşılmıştır. 
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

      Bu proje ile her türlü hasta takibinin evde bakım ve takibi de yapay zeka desteği ile 

kolaylaştırılmıştır. Literatür çalışması yapıldığında akıllı saatler ile kalp ritim ölçer ya da stres ölçer 

gibi cihazlar olduğu ya da sadece ev ortamının nem, sıcaklık gibi değerlerinin ölçüldüğü 

bilinmektedir (“Dearling Dijital Bebek Derecesi Sıcaklık - Nem Ölçer Termometre -saat 

YP774341”, 2020). Ancak hiç birinde yapay zekâ desteği görülmemiştir. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

      Proje, hatasız çalışan iki farklı kutu ve cihaz tasarımı ile kullanıma hazır olmakla birlikte üretime 

geçilebilir bir projedir. Hastanelerde, evde ya da bakım merkezlerinde kullanıma uygun olması, 

hasta takibi yapan kişilerin günlük hayatlarını kolaylaştırmış, sağlıklı nesillerin de kapalı ortamda 

yetişmesini amaçlamıştır. 
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Görsel 6. SMA Takip Cihazı 

 

 

Yazılan kodlar doğrultusunda ekrana gelen bilgiler SMA Takip Cihazı üzerinde LCD ekran 

üzerinde görülmekte olup ilgili görüntü Görsel 6. da paylaşılmıştır. Ayrıca kutu üzerinde sensörlerin 

nereye takıldığı ve rgb led in işlevi de açıkça gösterilmiştir. 

 

 

 

 

Görsel 7. Hava Kalitesi Sensörü 

Hava Kalitesi sensörü ile ortamın oksijen miktarı ölçülebilmektedir. Aksi bir durum ile 

karşılaşıldığında uyarı verilmesi sağlanmış olup gerekli kod blokları yazılmıştır. Sensörün kutu 

üzerindeki yerleşim yeri ve şekli Görsel 7. de paylaşılmıştır. 

 

 

SMA hastalığına sahip kişilerde duruş bozukluğu olduğu ve desteksiz bir şekilde oturamadıkları 

projenin giriş kısmında paylaşılmıştır. Bu durumları takip eden ve aksi bir koşul oluştuğunda sesli 

uyarı veren yapay zekâ, Google tabanlı olan Teachable Machine kullanılarak yapılmıştır. Sürükle 

bırak kodlama yapısı ile pratik bir şekilde çalışmaya olanak sağlayan MBlock platformu, makine 

öğreniminde nesne tanıma işlemini gerçekleştirmiştir. Burada ki nesneden kasıt, 2 boyutlu resimde 

olabilmekte kamera aracılığı ile insan görüntüsü de olabilmektedir. 

Rasberry Pi 4B üzerinden kamera aracılığı ile gerçekleştirdiğimiz nesne tanıma işlemi, 

tasarlanmış olan kutunun taşınabilmesi ile kullanımı kolay hale gelmiştir.  
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Görsel 7. Yapay Zekâyı taşınır yapan kutu 

Taşınabilir bir bilgisayar görevi gören Rasberry Pi ile web cam çalışması yapılmış olup ilgili 

kutu tasarımının son hali ise Görsel 7. de paylaşılmıştır. 

 

 

Ekran Görüntüsü 3. Tanıma Sonucu Yapay Zekâ 

MBlock ile Teachable Machine üzerinden tanımlanan sınıflandırmalara ilgili görseller veri 

olarak kamera aracılığı ile tanıtılmıştır. Eğitim modeli bitiminden sonra ekrana gelen yeni 

TM(Teachable Machine) fonksiyonu, yapay zekâyı kullanıma hazır hale getirmiş. 

 

Oluşabilecek durumlara karşı kontrol bloklarıyla hazırlanan sürükle bırak kod satırları, sesli uyarı 

vermesi içinde ses kaydı yapılarak kontrol edilmiştir. İlgili kod satırlarının bir kısmı Ekran 

Görüntüsü 3. de paylaşılmıştır. 

 

Ekran Görüntüsü 4. Tanıma Penceresi 

Yapay Zekânın çalışması ile tanımlama yapmaya ve sesli uyarı vermeye başlayan proje, ekran 

üzerinde rahatlıkla çalışabilmekte ve doğru tanımlamayı başarı ile yapabilmektedir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

.                                                       Tablo 1. Proje iş zaman çizelgesi 

 

Proje Mart ayı ile sonlanmış olup ilgili görsel Tablo 1. de paylaşılmıştır. 

 

 
 

         Proje için kullanılan sensörler ve malzemeler için ayrı ayrı maliyet tabloları 

oluşturulmuştur. Tablo 2. de de görüldüğü üzere projenin sadece SMA takibi için hazırlanan kutusu, 

maliyeti az bir çalışma olup birçok kişinin alım gücü doğrultusunda oluşmuştur. 

 

Hastaların Yapay Zekâ desteği ile durum takiplerini yapabilmek için oluşturulan ikinci kutunun 

maliyeti ise ilk kutuya oranla daha fazla görülmektedir. İlgili durum Tablo 3. de paylaşılmıştır. 

Ancak bu kutunun yapay zekâyı desteklediği unutulmamalıdır.  

 

 

 

AYLAR 

İşin Tanımı Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan 

Literatür 

Taraması 

   x x x x    

Kutuların 

Tasarım 

Aşaması 

     x x x x  

Arduino ile 

Yazılım 

Aşaması 

     x x x x  

MBlock ile 

yapay zekâ 

      x x x  

Proje 

Raporu 

Yazımı 

      x x x  
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

       Proje fikrinin hedef kitlesi, SMA’lı çocuklar ve evde bakımı zorunlu olan tüm hastalardır. 

Kapalı alan hava koşullarının takibini yapmanın ne kadar önemli olduğu özellikle pandemi sürecinde 

görülmüştür. Bu sebep ile hastaneler ve ev ortamları hedef kitledir. 

 

9. Riskler 

       Proje ailelerin ve hastaların yakınları doğrultusunda ihtiyaçlara cevap verir durumdadır. 

Talepler farklılaştığında, sensörlerde çeşitlilik yapılabilir. Ancak her eklenen ya da çıkarılan sensör 

doğrultusunda yeni kutu tasarımları yapılmalıdır. Yine değişen sensörler ile yazılım kodlarında da 

değişiklik görülecek olup kodları yenilemek gerekecektir. 

        Kutular, istenilen ebatlarda yapılabilir. Daha küçük, daha büyük ya da taşınır olması taşınmaz 

olması sağlanabilir. Yine bu durum kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda değişebilmektedir. 

Rasberry pi modelleri, üzerinde işlemci taşıması ve bilgisayar donanımlarını bulundurması 

sebebiyle ısınabilmektedir. Isındığında kendini kapatan bu kartlar için fan yapılmalı ya da 

alınmalıdır. Bu fanlar yine SolidWorks ile modelleme yapılarak çıkartılabilir ancak fanın dönme 

işlevini gerçekleştirebilmesi için motor takılması gerekmektedir. Tarafımızca soğutma işlemi için 

fan takılmıştır.  
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