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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projenin amacı, felçli, ihtiyaçlarını sözlü olarak anlatamayan ve tek başına ihtiyacını 

karşılayamayan bireylerin göz bebeği hareketleri ile hasta yatağının kontrol edilmesi ve 

geliştirilecek arayüz ile ihtiyaçlarını sesli veya görsel olarak anlatabilmesidir. Hastanın 

ihtiyaçlarını kendisinin dile getirebilmesi veya kendi başına yapabilmesine imkan sağlayarak 

hastanın psikolojik yönden rahat hissetmesi hedeflenmiştir. Projenin yapılmış projelerden farkı 

özgün bir algoritma kullanılması ile ileride oluşabilecek sorunların en aza indirmesine imkan 

sağlamasıdır.  Yapılan ürünün özgün olması ileride seri üretime geçildiği zaman 

karşılaşılabilecek telif hakkı problemini ortadan kaldıracaktır. Göz hareketlerinin takibinde 

manyetik lens ve elektro-okulografi gibi yöntemler kullanılmaktadır. Fakat bu yöntemler hem 

kişileri rahatsız etme bakımından hem de maddi açıdan fazla olduğundan dolayı bu projede 

görüntü işleme algoritmaların kullanılması kararlaştırılmıştır. 

 

Kullanılan bu yöntem ileride geliştirilmeye açık olmasından dolayı seçilmiştir. Bu proje 

tamamlandığında literatüre yeni bir algoritma mantığı kazandırılmış olunacaktır. Ayrıca 

donanım ve yazılım birleştirilerek ortaya bir biyomedikal ürün çıkacaktır. Projenin 

geliştirilebilmesi ileri dönemlerde farklı alanlarda yeni projelere ilham kaynağı olacaktır.  

Bu proje 4 kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; yazılımı çalıştıran bilgisayar, gözü aydınlatan ışık 

sistemi, gözü takip eden kamera ve prototip yatak modelidir. 

 

1.1. Işık Sistemi 

 Bu sistem kendi içerisinde 6 parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar: 

 Arduino Uno: Işığın parlaklığını ve yapılacak olan prototip yatağın kontrolünü 

sağlayacak olan kontrol kartı. 

 L293D Motor Sürücü: Işık sistemine gerekli olan enerjiyi ve prototip yataktaki 

motorları kontrol edecek olan motor sürücü (Şekil1). 

 IR Led: Pcb üzerine montelenmiş 850 nm infrared ledler. 

 Led Kutusu: Ledleri dış ortamdan koruyacak kutu ve bu kutuyu tutacak olan tutucu 3 

boyutlu tasarım (Şekil 2). (Özgün olarak tasarlanmıştır.) 

 Adaptör: 5V 1A’lik bir şarj aletidir. 

 
Şekil 1. Motor sürücü 
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Şekil 2. IR ışık kaynağı 

 

1.2. Yazılımı Çalıştıran Bilgisayar 

Yazılım C# programlama dilinde yazılmıştır. Yazılımı çalıştıracak Windows tabanlı bir cihaz. 

1.3. Kamera 

Hastanın görüntüsünü alacak olan IR filtresi sökülmüş bir kamera (Şekil 3). 

 

 
Şekil 3. IR filtresiz kamera 

 

1.4. Prototip Yatak 

Sistemle uyumlu prototip bir yataksistemidir.. Bu yatak prototipi Solidworks programı ile 

çizilmiştir (Şekil 4). 
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Şekil 4. Hasta yatağı prototip çizimi 

Projenin elektronik devre şeması Şekil 5’te gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 5. Elektronik devre şeması 
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1.5. Yazılım 

Yazılım iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; arduinonun ışığı veprototip yatağı kontrol eden ve 

kameradan alınan görüntüleri işleyerek göz bebeğinin konumunu tespit eden yazılımlardır 

(Şekil 6). 

 
Şekil 6. Arduino üzerindeki yazılım 

  

 

Arduino kodumuzda 1 dc motor (yani ışık), 2 servo motor ve 1 step motor kontrolü 

yapılmıştır. Dc motor kontrolü ile sistemde bulunan ışığın parlaklığı otonom olarak azaltılıp 

arttırılmıştır. Servo motorlardan biri, hasta yatağının baş kısmını aşağı yukarı kaldırırken diğer 

servo ile hasta yatağının ayak kısmını aşağı yukarı kaldırması sağlanmaktadır. Step motor ise 

hasta yatağındaki ayak kısmını üçgen yapmayı sağlamaktadır.. Motorların konumu ve ışık 

şiddeti, bilgisayar ile arduinoya seri haberleşme protokolü sayesinde belli zaman aralıkları ile 

gönderilmektedir. Alınan veriler ile arduino, sistemi yönetmektedir. 
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Şekil 7. Program arayüzü 

 

Bu projede görüntü işleme algoritmasını oluşturmak için 3000 satırdan fazla kod 

yazılmıştır ve test edilerek en stabil olan algoritma oluşturulmuştur. Kameradan alınan 

görüntüyü işleyen yazılımın ana ekranı Şekil 7’de gösterilmektedir. Program 4 menüden 

oluşmaktadır. Bunlar: Ayarlar, Ekran Ayarları, Eğitim ve Dil bölümleridir. 

 

Ayarlar menüsünden, kamera ayarları ve sistemin doğru çalışıp çalışmadığı takip 

edilmektedir. Ayarlar menüsü Şekil 8’de gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 8. Ayarlar menüsü 
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  Programın kurulumu yapılırken ilk olarak kamera seçilmelidir. Kamera seçiminden 

sonra başlat denilerek kamera açılmaktadır. Kamera açıldıktan sonra sistem, otomatik olarak 

ten rengi filtresi uygulayarak yüzü tespit etmekte ve tespit edilen yüzün oranlarına göre 

otomatik göz çukuru kare alan içerisine alınmaktadır. Sistemin doğru çalıştığı görüldükten 

sonra “Yüz Tespit” adlı kutucuk doldurulur ve hastanın göz çukurunu kapsayan kare alan 

içerisinde yazdığımız algoritma çalışmaya başlar. Ardından sistemin kaça kaçlık bir matris 

sistemi ile çalışması isteniliyorsa seçilir. Mesela matris 2x2 olarak ayarlanır ise sistem 4 adet 

komut içeren bir sistem haline gelir. Bu komut sayısı matrisin eni ve boyutu ile doğru orantılıdır. 

Eğer 3x3’lük bir matris seçilir ise 9 adet komuta sahip bir sistem ayarlanmış olur. 

  

  Port ayarları kısmından sistemin bağlı olduğu port seçilir ve açılır, bu işlemden sonra 

sistemin otomatik kontrolü yazılıma devredilmiş olmaktadır. Kullanıcının kullanabilmesi için 

sistemi gizle diyerek ana menüde bulunan ekran ayarları yapılmalıdır. 

 

 
Şekil 9. 2x2 kullanıcı arayüzü 

 

Şekil 9’da gösterilen fotoğraf, sistemin 2x2 şeklinde ayarlanmış bir halidir. Eğitim 

kısmından yine seçtiğimiz matris boyutuna göre eğitim başlatılır. Eğitim bölümü, bize 

seçtiğimiz matris boyutuna göre ekranda kırmızı kutucuklar gösterir. Bu kutucuklar bizim 

referans noktalarımız olur. Eğitim yapılırken hastanın sabit durması ve hastanın bu kutucukları 

takip etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sistem yanlış komutlar üretebilir. Mesela hasta 

susadığını söyleyebilmesi için bardağa 2 saniye bakmalıdır ve bardak resminin altındaki barı 

doldurmalıdır. Bar dolduktan sonra sistem otomatik sesli olarak hastanın susadığını 

söylemektedir. Dil menüsü ise programı Türkçe veya İngilizce kullanma imkanı sunmaktadır. 

 

2. Problem/Sorun: 

 Projenin yapılmasına neden olan faktörler felçli, yoğun bakım hastaları, ihtiyaçlarını 

sözlü olarak anlatamayan ve kendi başına ihtiyacını karşılayamayan bireylerin kendilerini ifade 
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edememeleri, bulundukları durumlarından dolayı psikolojik olarak kötü hissetmeleri ve 

ihtiyaçlarını kendi başlarına giderememeleridir. 

 Piyasada olan projelerin kullandığı sistemin çok pahalı olması. 

 Kullanılan sistemin göze çok yakın olması ve bunun vücuda temas etmesinden dolayı 

hastaların rahatsız olmasıdır (Şekil 10).      

    

 
Şekil 10. Göz takip sistemi 

 Eski projelerde ayarlanabilir ışık kaynağının olmayışından dolayı her ortamda uyumlu 

olmayışı. 

 Özgün algoritmanın olmayışından dolayı geliştirmeye kapalı oluşu. 

 

3. Çözüm  

 Hastanın rahatsız olma problemi, rahatsızlığını en aza indirecek sistemin tasarlanması 

ve bu sisteme uygun bir yazılımın yazılmasıdır. Bu sistemden önceki projelerde kullanılan 

kameraların göze 15 santimden az bir mesafede tutulduğu görülmüştür. Yeni geliştirilen sistem 

ile bu mesafe 50 santime kadar arttırılmıştır. Bu mesafe düşük megapiksele sahip ve ucuz bir 

kamera ile yapılmıştır. Eğer yüksek çözünürlüklü bir kamera kullanılırsa bu mesafe daha da 

arttırılabilir ve sistemin daha fazla komut oluşturmasına imkan sağlanabilir. 
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Şekil 11. Kullanılan donanımlar 

 

 Yeni bir algoritma oluşturulması, projenin ileride oluşabilecek lisans sorunlarını ve seri 

üretim sorunlarını ortadan kaldırılmasına olanak sağlamıştır. 

 Ayarlanabilir ışık kaynağının (Şekil2) kullanılması sistemin çoğu ortam koşuluna uyum 

sağlamasına olanak sağlamıştır. 

 Projede kullanılan malzemelerin ucuz olması projenin maliyet olarak ucuz olmasını 

sağlamıştır. 

  

4. Yöntem 

Algoritmanın oluşturulmasında göz bebeğinin siyah renkli olmasından yararlanılmıştır. 

Buna dayanarak gözdeki siyah kısmı tespit eden bir algoritma tasarlanmak istenmiştir. İlk başta 

bu algoritma geliştirilmiş ama bu algoritmanın farklı ışık seviyesine sahip ortamlarda yüzde 

oluşan karartılardan etkilendiği görülmüştür. Şekil 12’de karartılar ve sistemi olumsuz 

etkileyen diğer faktörleri içermektedir. 

 
Şekil 12. Göz bebeğinin bulunması 
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Bu sorunu çözmek için hastanın yüzünü aydınlatan bir ışık sistemi düşünülmüştür ve ilk 

başta görünür ışık ile yapılmıştır. Ama ışık kaynağı test edilince ışık kaynağının görünür ışık 

olması hastanın gözünü rahatsız etmesi ve uzun süreli kullanımda göze hasar vereceği 

düşünülmüştür. Daha sonra göze zararlı olmayacak bir ışık kaynağı ile bu problemin çözülmesi 

amaçlanmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda infrared ışığın göze zararlı olmadığı 

öğrenilmiştir. İnfrared ışığın algılanması için her kamerada bulunan ir filtre sökülmüş ve 

deneylere devam edilmiştir. Infrared ışık kaynağı olarak internetten ir ledler alınmıştır. Ama bu 

ledlerin yeterli olmadığı ve görüntüdeki piksel renklerine etkisinin olduğu fark edilmiştir. 

Şekil’13’te olumlu sonuç vermeyen IR ışık kaynağı gösterilmektedir.   

 
Şekil 13. Işık kaynağı denemesi 

  

Bu denemeden sonra anlaşılmıştır ki kullanılacak ışıklarda sistemi etkilemektedir. Bu 

sebeplerden dolayı farklı dalga boylarındaki IR led kaynakları araştırılmış ve 850nm dalga 

boyundaki IR ledlerin olumlu sonuç vereceği kanaatine varılmıştır ve yeni bir ışık kaynağı 

tasarlanmıştır (Şekil 14).  

 

 
Şekil 14. 3B yazıcı ile basılmış ışık kaynağı 

  

Olumlu sonuçlar veren ışık kaynağının tasarımından sonra sisteme etki eden olumsuz 

faktörler giderilmiştir. 
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İlk denemelerde ışık parlaklığı, elle güç kaynağından ayarlanmıştır. Ancak bunun 

sürekli olarak elle ayarlanması sorun oluşturduğundan dolayı bunu otomatik yapacak bir sistem 

araştırılmıştır. Araştırmalar sonucunda L293D motor sürücünün ışık parlaklığını kolaylıkla 

değiştirebildiği ve prototip yatakta kullanılacak olan motorları da sürmeye uygun olduğu 

görülmüştür. Şekil 15’te motor sürücü gösterilmektedir. 

 
Şekil 15. Motor sürücü 

Seri haberleşme sayesinde C# tabanlı uygulama ile arduinoya gönderilen komutlar aracılığıyla 

motor sürücü otomatik kontrolü gerçekleştirilmiştir. Bu sayede ortamdaki ışık seviyesinin 

değişiminden kaynaklanan problemler çözülmüştür. Bu projenin bir dezavantajı algoritmanın 

gözlüklü kişilerde çalışmamasıdır. Proje desteklenir ise bu sıkıntı ileride çözülecektir. 

 

  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yapılan araştırmalarda göz takibinin üç farklı yöntemle yapıldığı tespit edilmiştir. Bu 

yöntemler manyetik lens kullanımı, elektro-okulografi kullanımı ve videodan alınan 

görüntülerin görüntü işleme teknikleri kullanılarak göz takibinin yapılması şeklindedir. 

Manyetik lens kullanımı, vücuda temas ettiğinden ve pahalı bir sistem olduğundandolayı tercih 

edilmemektedir. Elektro-okulografi yönteminde ise yine vücuda elektrotlar yardımıyla temas 

ettiğinden ve uzun süreli kullanımında kullanıcıyı rahatsız ettiğinden dolayı tercih 

edilmemektedir. Yapılan literatür araştırmalarında video görüntüleriyle takip sistemlerinin bazı 

eksik yönleri görülmüştür. Bu eksikliğe Şekil 16’da ki sistem örnek olarak verilebilir. 

Kullanılan sistemlerde başın sürekli sabit ve istenilmeyen bir pozisyonda tutulması, ışık 

kaynağının ve kameranın göze çok yakın bulundurulması kullanıcıyı rahatsız etmektedir. 

Ayrıca bu sistemin farklı ortamlara ve farklı uygulamalara adaptasyonunun uygun olmadığı 

görülmüştür. 
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Şekil 16. Askeri alanda kullanılmak üzere oluşturulmuş ortam (1) 

 

Yaptığımız bu projede yenilikçi olarak önceki sistemlerde yaşanılan problemler, 

yazılımsal ve donanımsal yöntemlerle çözülmeye çalışılmıştır. Bu sayede ortaya yeni bir ürün 

çıkarılmıştır. 

Oluşturulan sistemde geliştirilen algoritma ile kameranın kullanıcıya çok yakın olması 

engellenmiştir. Ayrıca bu algoritma ile ışık kaynağı da kamerada olduğu gibi kullanıcıdan 

uzaklaştırılmıştır. Böylece uzun süreli kullanımlarda sistem kullanıcıyı fazla rahatsız 

etmemektedir. Bu sistemin farklı ortamlarda sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi ve farklı 

uygulamalarda kullanılabilmesi için ışık parlaklığı motor sürücüler yardımıyla sistem 

tarafından otomatik olarak ayarlanmıştır.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Ülkemizde hasta yatağını yerli olarak birçok firma üretmektedir. Bunlar: Medikal2000, 

Gemesan, Mespa ve Nova gibi birçok firma sayılabilir. Eğer bu firmalardan biri ile anlaşılıp 

onların yatak sisteminin alt yapısı kullanılır ise ürün kolaylıkla imalat edilebilir. 

 

Risk olarak sadece bilgisayar kısmı düşünülmektedir. Bu sistemin çalıştırılması için 

kullanılacak olan bilgisayarın küçük ve taşınabilir olması gerekmektedir. Ülkemizde bilgisayar 

üretimi yapılmaktadır fakat birçok malzemesinin yurt dışı kaynaklı olmasından dolayı 

bilgisayar sisteminin yapılması pahalı olmaktadır. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Malzeme İsmi Fiyat Malzemenin kullanım amacı 

Arduino Uno 30tl Prototip yatak ve ışık kontrolü için 

L293D Motor sürücü 

shield 
20tl 

Prototip yatakta kullanılacak motorların 

sürülmesi için 

1kg Pla filament 110tl 
Prototiplerin 3 boyutlu yazıcıdan basılması 

için 

2 adet sg90 servo motor  30tl Baş ve ayak  hareketlerini kontrol etmek için 

1 adet cd rom step motor 60tl Hastanın ayaklarını üçgen yapmak için 

1 adet 5V 1A Adaptör 15tl L293D motor sürücüyü beslemek için 

1 adet Webcam 105tl Görüntü almak için 

9 adet 850nm IR Led 25tl Gözü aydınlatmak için 

1 adet 10x10cm Delikli 

Pertinaks 
5tl Ledleri lehimlemek için 

   

---------------------------------

- 
Toplam 

------------------------------------------------ 

 400tl  

 

Piyasadaki buna benzer ürünler şunlardır; Tobii Eye Tracking 169€(1280 tl), GP3 Eye 

Tracker sadece yazılım 695$(4739 tl), GP3 Eye Tracker cihaz 120$(819 tl). Bu projelere benzer 

birkaç ürün daha görülmüştür fakat şirketler ürünleri için direkt olarak iletişim kurulmasını 

istemektedir. Bu cihazlar ile bu projede yapılan cihazın fiyatlarını karşılaştırdığımızda yaklaşık 

400 tl’lik bir fark bulunmaktadır. Ayrıca bu ürünler seri üretimi yapılan ürünlerdir. Bu proje 

desteklendiğinde buradaki fiyat farkı daha da artacaktır. 

 

Yapılan İşlemler 

1-15 

Temmuz 

2020 

15-31 

Temmuz 

2020 

1-15 

Ağustos 

2020 

15-31 

Ağustos 

2020 

1-10 

Eylül 

2020 

10-22 

Eylül 

2020 

Kullanılacak 

Malzemeler 

Malzeme 

temini 

      
 

Yazılımın 

yazılması 

      
Bilgisayar 

Elektronik 

parçalar ile 

yazılımın test 

edilmesi 

      
Filament 

hariç tüm 

malzemeler 

Prototipin 

basılması 

      
Pla filament 

Elektronik 

aksam ile 
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prototipin 

birleştirilmesi 

Projenin 

değişik 

ortamlarda 

test edilmesi 

ve olası 

problemlerin 

çözülmesi 

      

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Bu projenin hedef kitlesi; als, rett sendromu, omurilik felci, otizm, serebral palsi, felç, afazi 

ve kısıtlı motor becerilerine sahip bireyler içindir. Bu hastalıklara sahip bireyler, ihtiyaçlarını 

sözlü olarak anlatamayan ve kendi başına ihtiyacını karşılayamayan kişilerdir. Göz takip 

sistemleri biyomedikal alanında kullanıldığı gibi askeri sistemler gibi farklı birçok alanda 

kullanılabilmektedir (1). Yapılan bu göz takip algoritması daha da hassaslaştırılarak farklı 

alanlara da entegre edilebilinecektir. 

 

9. Riskler 

 

Risk Derecesi Eylem Planı 

Sistemin daha önce 

karşılaşmadığı ortama tabi 

tutulması 

Olasılık 2 

Derece 6 

Etki 3 

Sistemin istemsiz şekilde komut 

üretmesine sebep olacaktır. 

Algoritmaya ortama göre yeni 

fonksiyonlar eklenmelidir. 

Step motorun yeterli 

torkunun olmaması 

Olasılık 2 

Derece 4 

Etki 2 

Böyle bir durumda sistemin sadece tek 

fonksiyonu çalışmayacaktır fakat diğer 

fonksiyonlar çalışmaya devam 

edecektir. Sistem durdurulup, daha 

güçlü bir step motor ile 

değiştirilmelidir. 

Ledlerin yanması 

Olasılık 2 

Derece 6 

Etki 3 

Böyle bir durumda sistem yanlış 

fonksiyonlar üretecektir ve hastanın 

istemediği komutlar gerçekleşecektir. 

Işık kaynağında kullanılan elemanlar 

değiştirilmelidir. 

 

 

    Kablo kopması 

Olasılık 2 

Derece 6 

Etki 3 

Bu durumda motor sürücüye giden 

kablolar hasar gördüğünden motorlar ve 

ışık sistemi çalışmayacaktır. Kabloların 

yenilenmesi gerekmektedir.  
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10. Proje Ekibi 

 

Takım Lideri: Ömer Faruk YILDIZ 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul 
Projeyle veya Problemle 

İlgili Tecrübesi 

Hasan Güdek 

Yazılım, Tasarım, 

Donanım, Mekanik, 

Analiz, Proje 

Yürütücülüğü 

Karabük Üniversitesi 

Biyomedikal Mühendisliği 

4.Sınıf 

Görüntü İşleme 

Algoritmaları, PIC 

Kontrol, Elektronik 

Kart Simülasyon, 3D 

Model Prototipleme 

Ömer Faruk Yıldız 

Yazılım, Tasarım, 

Donanım 

Karabük Üniversitesi 

Biyomedikal Mühendisliği 

4.Sınıf 

Görüntü İşleme 

Algoritmaları, PIC 

Kontrol 
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