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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

YAPAY ZEKA HAYAT KURTARAN BİLEKLİK, Yaşlı kişilerin hareket analizini kontrol 

ederek, düşme, yürüme, uyku, egzersizlerini kontrol ederek, acil durumlarda ilgili kişilere mesaj  

gönderir (mesaj ile veya yardım butonu ile). Kişinin nabzı ölçülerek, bilgiler ilgili kişilere  

gönderilir. Excel ile detaylı raporlar oluşturulur. Yapay Zeka – Makine Öğrenme ile hareket ve  

nabız verileri yorumlanarak, kişiye uygun egzersiz programları önerilmektedir.  

 

Malzemeler: Arduino Nano Kart, ESP8286 Wi-Fi Kart, MPU6050 üç eksenli jiroskop ve ivme 

ölçer, Pulse Nabız Ölçer, Tuş Buton, Küçük Lipo Pil   

 

YAPILAN İŞLEMLER 

A. Düşme Tespiti: MPU6050 üç eksenli jiroskop ve ivme ölçer ile gelen verilerle yaptığımız 

algoritmayla düşmeyi tespit ediyoruz.  

• Kişinin bilinci yerindeyse kalkamayacak durumdaysa “İlk Yardım Butonu”na 

bastığında yakınlarına ve acil servise mesaj geçiyoruz. 

• Kişi kendinde değilse bir süre hareketsiz kaldığında yakınlarına mesaj geçiyoruz. 

                İki durumda da ESP8286 ile internete çıkıp ThinkSpake ile yakınlara mesaj gönderiyouz. 

B. MPU6050 ile hareketi izliyoruz. Algoritmalarla Adım Sayma, Egserziz, Uyku ve uyanıklık 

ölçülüyor.  

C. Kalp Hızı Tespiti: Nabız sensörü ile nabızı ölçüyoruz ve yorumlamak için veri tabanı ve 

analizlere gönderiyoruz. 

D. Raporlama ve Analiz Bilgileri: ThinkSpake ile aldığımız bilgileri  MySql ile veritabanına 

gönderip, günlük ve aylık raporlar üretiliyor. 

E. Makine öğrenme ve Yapay Zeka: Nabız, hareket verileri makine öğrenme 

algoritmalarıyla yorumlanıp, kişisel egzersiz ve sağlık riskleri belirleniyor. 

F. Karekod: Bilekliğe yaşlı kişi ile ilgili karekod baskı yapılacaktır. Özellikle Alzheimer olan 

yaşlıların dışarıda kayıp olması durumunda  “karekod” üzerinden bilgiler okunarak 

www.aressteam.com web sitesinde ilgili kişinin websitesine yönlendirilecektir.  

G. Blynk ve Think Spage:  Blynk ile kapma açma, yeniden başlatma işlemleri, anlık sensör 

bilgileri, ThinkSpage ile Sensör bilgileri sayısal ve grafik görüntüleme, ilgili kişilere mesaj  

gönderilmesi 

H. MySQL ve Python: Verilerin veritabanına kayıt olması, raporlama ve Makine Öğrenmeye 

gönderilerek yorumlanması 

Kullanılan Uygulamalar : Arduino Programlama, Blynk Uyg, ThinkSpake, MySql, Python 

 

DETAYLI AÇIKLAMA  

a. Düşme Tespiti   

Düşmelerin çoğunluğunda vücut yana doğru eğilir ve yüksek ivme ile yere temas eder. Bundan 

dolayı çok kısa sürede hızlı bir konum değişikliği olur. Bir algoritma ile düşme tespit edilir.   

Genel olarak, düşme tespit sistemleri bir jiroskop ve bir ivmeölçer kullanır. Hareketini 

yönelimini tespit etmek ve ivmesi için jiroskop ve açısal parametreli üç eksenli veri olarak bilgi 

sağlar.  

Düşme Algoritması : İlk olarak, ivmeölçerden veri toplayacağız ve sonra ivme büyüklüğünü 

hesaplayacağız. Hızlanma büyüklüğü bize hızın ne kadar hızlı değiştiğini anlatırken, hızlanma 

bize hızdaki değişim oranını söyler, bu yüzden burada hızlanma büyüklüğüne ihtiyacımız var.  

http://www.aressteam.com/
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Yukarıdaki denklem ivme büyüklüğündedir ve toplanan 

verilere göre üç değer ax, ay ve az, sırasıyla X-, Y- ve Z-ekseninin ivmesidir. 

Düşme Algoritması: Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde algoritma aşağıdaki gibidir. 

1. Modülden veri toplama 

2. İvme büyüklüğünü hesaplayın. 

3. Büyüklük değerinin alt eşiği kırıp kırmadığını kontrol edin. Yanlışsa, 1. Adıma dönün. 

4. Büyüklüğün 0,5 saniye içinde daha yüksek eşiği kırıp kırmadığını kontrol 

edin. Yanlışsa, 1. Adıma dönün. 

5. 0,5 saniye içinde yön değişikliğini kontrol edin. Yanlışsa, 1. Adıma dönün. 

6. Yönün 10 saniye aynı kalıp kalmadığını kontrol edin. Yanlışsa, 1. Adıma dönün. 

7. Düşme algılamasında çıkış pimini YÜKSEK olarak değiştirin (yukarıdaki adımların 

tümü doğru olarak sonuçlanmışsa). 

Kodlamandan Örnek 

… 

//aciDegisimi=acos(((double)x*(double)bx+(double)y*(double)by+(double)z*(double)bz)/(d

ouble)AM/(double)BM); 

   aciDegisimi = pow(pow(gx,2)+pow(gy,2)+pow(gz,2),0.5); Serial.println(aciDegisimi); 

   if (aciDegisimi>=30 && aciDegisimi<=400){ //Eğer 80-100 derece arasında açı 

gerçekleşmişse düşme 

     durum3=true; durum2=false; durum2sayac=0; 

     Serial.println(aciDegisimi); 

     Serial.println("DURUM 3 DÜŞME ");        }    } 

 

 

b. Hareket İzleme 

İvme ölçer, 3 eksenli hareket takibiyle kişinin açısal hareketleri izlenerek ve hareketleri farklı 

algoritmalarla egzersiz yaptığı, yürüdüğü, uyku ve uyanıklık durumlarını izleyeceğiz. Örnek 

olarak adım sayacı nasıl yaptığımızla ilgili algoritma ilişiktedir. 

 

Adım Sayacı: Pedometre (ivme ölçer), ileri, dikey ve yan olan üç hareket bileşenini kullanarak 

kişinin toplam adım sayısını hesaplıyoruz.   İvmeölçerin 3 eksenli (maks + min)/2 nin dinamik 

eşik değerini veriyor ve buradan adım atıp atılıp atılmayacağı karar veriliyor.  Arduino 

Pedometrenin çalışması 

1. İlk olarak pedometre güç alır almaz kalibrasyonu başlatır. 

2. Daha sonra void loop fonksiyonunda, verileri sürekli olarak X, Y ve Z ekseninden alır. 

3. Bundan sonra, başlangıç noktasından toplam hızlanma vektörünü hesaplar. 

4. Hızlanma vektörü X, Y ve Z ekseni değerlerinin kare köküdür (x ^ 2 + y ^ 2 + z ^ 2). 

5. Daha sonra adım sayısını saymak için ortalama hızlanma değerlerini eşik değerleriyle 

karşılaştırır. 

6. Hızlanma vektörü eşik değerini geçerse, adım sayısını artırır; aksi takdirde geçersiz 

titreşimleri atar.    

 

Arduino Kodlama Blogu: ADIM SAYMA :  

#include <LiquidCrystal_I2C.h> // İvme ölçer kütüphanesi 

// x, y, z eksenlerinin karekökü alınarak toplam hızlanma vektörü hesaplanır 

totvect[a] = sqrt(((xaccl[a] - xavg) * (xaccl[a] - xavg)) + ((yaccl[a] - yavg) * (yaccl[a] - ya

vg)) + ((zval[a] - zavg) * (zval[a] - zavg))); 

totave[a] = (totvect[a] + totvect[a - 1]) / 2 ; // Hızlanma vektörü ortalaması 
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// Ortalama ivmenin eşik değerle karşılaştırılması 

if (totave[a] > threshold && flag == 0) 

    {       adimlar = adimlar + 1;       flag = 1; } 

else if (totave[a] > threshold && flag == 1) 

    {         // Sayma 

    } Serial.println(adimlar); 

 

Yukarıdaki algoritmaya benzer bir şekilde aşağıdaki durumları da tespit ediyoruz.  

• Ne kadar egzersiz yaptığın   

• Uyku ve uyanıklık durumlarını tespit etmeye,  

 

c. Acil Durum Butonu 

Acil butonu ile yaşlı kişi düştüğü zaman yakınlarına veya doktora mesaj gitmektedir. 

“düşme” gerçekleşmesi durumunda kişi isterse “acil yardım butonu” na basılırsa yakınlarına 

düşmesine yönelik mesaj gidecektir. Mesasjları, Thinspark uygulamasıyla ilgili kişilerin 

(yakınları, doktoru vs) cep telefonuna mesaj olarak gidecektir.  

 

d. Kalp Hızı Tespiti: Uzun yaşamın sırlarından biri, KALP HIZINDA saklı olabilir.  

İstirahatteki kalp atış hızımız ile sağlığımız arasında yakın bir ilişkili olduğu gösterilmiştir. 

Hatta nabız / kalp atım sayısının normali dakikada 50 ile 100 olarak bilinmesine rağmen, 

dakikada 75’ten daha hızlı atan bir erkeğin erken ölüm riskinin, kalp hızı daha düşük olana 

göre iki kat yüksek olduğunun saptanmasıyla bu konu ayrı bir boyut ve önem kazanmıştır. 

Bu riskteki artış hem herhangi bir nedenden ölüm riski, hem de kalp-damar hastalığına bağlı 

ölüm riski ile ilişkili bulunmuştur. Dahası, dakikada artan her ilave istirahat kalp atış 

sayısının, kişinin genel ölüm riskini %3 oranında ve kalp hastalığı riskini de %2 oranında 

arttırdığı saptanmıştır. Nabız sensörü ile kalp hızını ölçerek Kalp ve sonum hızlarını ve 

oksijen doygunluğunu ölçer 

 
Yukarıdaki kodlamada nabız sensörü değerlerini günlük veri tabanına kayıt edeceğiz.    

İzleme ve raporlama bölümlerinde doktorun grafiği değerlendirecektir.  

 

e. Karekod Ugulaması  

Bilekliğe yaşlı kişi ile ilgili karekod baskı yapılacaktır. Özellikle Alzheimer olan yaşlıların 

dışarıda kayıp olması durumunda  “karekod” üzerinden bilgiler okunarak 

www.aressteam.com web sitesinde ilgili kişinin websitesine yönlendirilecektir.  

Ayrıca yaşlı kişinin KVKK (Kişisel Verileri Korum Kanunu) çerçevesinde hastalık geçmişi, 

kan grubu, şeker, tansiyon, kullandığı önemli ilaçlar vb. kişiye özelleştirilerek yer 

https://www.drozdogan.com/kalp-damar-hastaligi-nedir-risk-faktorleri-nelerdir/
http://www.aressteam.com/
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verilecektir. Acil durumlarda doktorların doğru müdahale etmelerinde yaşlının geçmişine 

ulaşacaklardır.  

 

f. Raporlama ve Analiz Bilgileri 

Yaşlı ile ilgili bilgiler (Düşme, Hareket Bilgileri, Nabız Bilgileri vb) olağan üstü durumlar 

hariç (ani düşme, nabızda ani yükselişler hariç) günün belirli periyotlarında  

ThingSpeak programı aracılığıyla ilgili kişilere iletilecektir. 

 

Günlük bilgiler Arduino ile MySQL veritabanında tutulacaktır. Raporlama ve analizler için 

EXCEL’e belirli zamanlarda veriler aktarılarak, doktorların verileri değerlendirilmesine tabi 

tutulacaktır.  

 

Doktorlar: Fiziksel aktivite durumları, uyku kalitesi, düşme eğilimleri, kalp atımları, oksijen 

doygunluğu. Bu raporları doktorlar yorumlayarak, egzersiz programlarını düzenler, olası 

rahatsızlıklara karşı önlemler alınır. 

 

g. Makine öğrenme ve Yapay Zeka 

Makine öğrenimi kullanarak, kişilerin verilerine dayalı olarak özelleştirilmiş egzersizler 

(vücut egzersizleri, kalp egzersizleri vb) bu uygulamada makine öğrenimine en yatkın dil 

olarak Python kullanılacaktır.   

 

2. Problem/Sorun: 

Koronavirüs aylardır dünya gündeminde birinci sırada yer alıyor ve ülkemizde görülmesi 

üzerine başlıca gündemimiz haline geldi. Virüsün neden olduğu COVID-19 hastalığı en çok 

yaşlı ya da sağlıksız kişileri tehdit ediyor. Virüsün dünya çapında yayılması ile birlikte gözler 

yaşlı nüfusa çevrildi ve ülkemizde 65 yaş üstü insanları sokağa çıkarmayarak ölüm oranlarının 

azalmasındaki en büyük etken olabilir.  TÜİK’in 18 Mart 2020 tarihinde 

yayınladığı İstatistiklerle yaşlıları, 65 yaş ve üzeri olarak tanımlamaktadır. 2019 yılındaki 

verilere göre Türkiye’de yaşlı nüfus, son beş yılda %21,9 artarak 2019’da 7 milyon 550 bin 

727 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfus oranı 2019 yılında %9,1. 2019 yılında Türkiye’de tek başına 

yaşayan yaşlı sayısı ise 1 milyon 373 bin 521 idi.  

 

Deloitte Sağlık Çözümleri Merkezi tarafından hazırlanan “Yaşlanmanın Geleceği” raporunda 

küresel eğilimler; sektörü, hastalıkları iyileştirmekten öte, sürdürülebilir sağlıklı yaşam 

tarzlarına, önleyici/tedbir alıcı yaklaşımlara ve erken teşhise odaklanmaya yönlendiriyor. 

Bugünün sağlık hizmet sektörünün geleceğe uyum sağlayabilmesi gelişen dijital teknolojilere 

uyumu, değişen hasta (ve hasta yakınları) ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmeyi, hatta 

ihtiyaç ve beklentileri önceden tahmin edebilmeyi gerektiriyor.  Dijital yenilik ve dönüşüme 

yatırım yapmak: Blockchain, bulut tabanlı bilgi işlem, sanal sağlık, yapay zeka ve robotik, 

dijital gerçeklik, Tıbbi Nesnelerin İnterneti (IoMT) vb. dijital yenilikler, sağlık hizmetlerinin 

daha etkin ve ulaşılabilir olmasını sağlayarak geleceğin şekillenmesine katkı sağlayacaktır.  

 

Kovid-19 önlemleri kapsamında evde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşların, fiziksel hareketliliklerinin 

azalması ile vücudun zamanla ‘in mobilizeasyon’ yani zamanla hareket yeteneğini kaybetme 

dönemine girdiğini, bu sürecin uzamasıyla birlikte kişilerin zamanla kilo almaya, kas iskelet 

sisteminde problemler yaşamaya, bazı kalp damar problemlerinin ortaya çıkmasına hatta zaman 

zaman psikolojik sorunların da yaşanmasına neden olabildiğini belirtiyor.  
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3. Çözüm  

Yapay Zeka Destekli Akıllı Bilekliğimi,  yaşlıların düşme, kalp krizi, sağlıklı olma gibi 

durumlarla yaşlıların sağlıklı yaşlanma acil durumlarda yakınlarına bilgi verme, yapay zeka 

makine öğrenmeyle de yaşlıların düşme eğilimlerini, hareketsizlik durumları, kalp risklerine 

karşı öğrenen algoritmalarla inovatif ve Türkiye’de birçok girişimci tarafından örnek alınacaktır.  

 

4. Yöntem 

Hareket ve kalp sensörlerimizin kullanıldığı yurt dışı örneklerden giderek algoritmaları yaptık 

ve ilk sonuçları aldık. Yapay zeka ve makine öğrenmesi ile ilgili kullanım örneklerini öğrendik 

onları uygulayacağız.  İstanbul’da Yaşlı Bakım Merkezleri ve Türkiye Bilişim Derneğinde 

uzmanlarla görüşlerini aldık ve doğru yolda olduğumuz gördük.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Arduino ile Türkiye’de, düşme, adım sayacı, acil butonu, nabız ölçme ile ilgili çalışmalar kısım 

kısım yapılmış. Bunların bütününü içeren çalışmalar ülkemizde İnternetten araştırdığımız 

kadarıyla bulamadık. Yurt dışındaki uygulamalarda da adım sayacı, nabız ölçer ve düşme aynı 

uygulamada yapılmış.  Profesyonel şirketlerin yaptıkları Hareket İzleme, Düşme ve Kalp ile 

uygulamalar var. Bizim projemizin onlardan ayıran özellik: Arduino devreleriyle bütün 

olarak yapılması, veri tabanı eklenerek bilgilerin yorumlanması, Karekod uygulaması ve Yapay 

Zeka Makine öğrenmesi yurt dışındaki profesyonel uygulamalarda yok ve yeni yapılması 

düşünülmektedir.  Yapay Zeka ve makine öğrenme ile bireysel değerlendirme benzerlerinden 

ayıran inovatif ve önemli fark. Ayrıca ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yaratıcı bir bakış 

kazandıracaktır. Bütünlüğüyle öğrenciler ve girişimciler için örnek proje olacaktır.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje fikrimizin modüllerini yaptık ve yaşlı bakım evinde uyguladık. Önleyici sağlık ve Kovid-

19 ve yapay zeka makine öğrenme algoritmalarıyla öğrenci projesinden çıkıp profesyonel 

uygulamaya dönüşecektir. Modüler olarak kullanmaya başladık, yaşlı bakım evleriyle görüşüldü 

modüler ve bütün olarak kullanmaya açık olduklarını belirttiler.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin bütçesi 600-8000 TL civarındadır. Bu haliyle uygun bir maliyet oluşturmaktadır. 

Projenizin tahmini bütçesi hakkında bilgi veriniz. Benzer projelerde de aynı maliyetler söz 

konusudur. Projemizdeki malzemeleri aldık ve uygulamaya başladık. Yazılım ile ilgili 

kısımlar üzerinde çalışılmaktadır.  

Projemizde : Düşme ve Hareket Bilgileri Sensörlerden Alındı, Nabız Bilgileri Alındı, Acil 

Durum Butonu Çalıştı, Karekod Uygulaması Yapıldı. Blynk ve Thinkspake bağlantısı 

kuruldu. Düşme ve yürüme tespit edildi.  

İlgili Madde Haziran Temmuz Ağustos 

Düşme ve Hareket Bilgisi Testleri             
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Kalp Nabız Bilgileri Testi             

Bilgilerin Yakınlara İletilmesi             

Karekod Uygulama website             

MySqlVeritbanı Kayıt             

Makine Öğrenme ve Raporlama             

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Genellikle evde yaşayan 65 yaş üstü yaşlılar. 65 yaş üstündeki kişiler evde hareketsiz kalınca 

kalp, tansiyon, felç gibi ciddi sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Yalnız olması durumunda düşme ve 

kalp krizi problemi yaşıyorlar ve bu durum ölümcül olabiliyor. H 

 

9. Riskler 

Düşme, uyku ve uyanıklık, kalp sorunları, makine öğrenme gibi uygulamada çıkabilecek 

algoritmalarda problem olabilir. Bu durumda Türkiye Bilişim Derneği ile Nezih Yaşlı Bakımevi 

Doktorlarıyla konuştuk, bize algoritma geliştirmede, teknik ve teori kısımları, yaşlı kişi deneme 

konularında yardımcı olacaklar.    

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: 

Adı Soyadı Projedeki 

Görevi 

Okul  Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

Ares Öncel Takım 

Lideri  

Tuzyev Mozaik İlkokulu  

Ve Kadıköy Bilsem 

Öğrencisi  

AresSteam.com sitesinde danışman hocalarıyla 

birlikte python, arduino konularında eğitim ve 

uygulamalar yapıyor.Parents Türkiye 

etkinliklerinde konuşmacı. Tales matematikte 

Final kazandı. Baba Bilişim sektöründe çok 

sayıda kitap ve 30 yılık tecrübeye sahip.  

 

11. Kaynaklar  

Rapor, kaynaklar kısmı içermelidir 

https://create.arduino.cc/projecthub   www.robotistan.com  

https://www.youtube.com/watch?v=z3jkykxmmZw 

https://www.youtube.com/watch?v=KKtqbMTr7Dw&list=PLEkVPkfZ2tvLWzUkoDWAZiSIz-

1DRcuVV&index=3&t=0s 

https://www.youtube.com/watch?v=TQbJlFKBLNI 

https://how2electronics.com/bmp180-altitude-pressure-temperature-measurement/#Circuit_Diagram 

https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/5089_the-future-of-aging/DI_The-future-of-

aging.pdf 

https://create.arduino.cc/projecthub
http://www.robotistan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=z3jkykxmmZw
https://www.youtube.com/watch?v=KKtqbMTr7Dw&list=PLEkVPkfZ2tvLWzUkoDWAZiSIz-1DRcuVV&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=KKtqbMTr7Dw&list=PLEkVPkfZ2tvLWzUkoDWAZiSIz-1DRcuVV&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=TQbJlFKBLNI
https://how2electronics.com/bmp180-altitude-pressure-temperature-measurement/#Circuit_Diagram
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/5089_the-future-of-aging/DI_The-future-of-aging.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/5089_the-future-of-aging/DI_The-future-of-aging.pdf

