
ARAŞTIRMA PROBLEMLERİ VE BİTİRME TEZİ ÖRNEK 

ARAŞTIRMA KONULARI 

 

1. MYO kol bandı ve Android tabanlı bir mobil uygulama ile Türkçe İşaret Dili 

Çeviricisi  

Proje Tanımı: 

İşitme engelliler tarafından kullanılan işaret dili sınırları olan sözsüz bir iletişim 

aracıdır. Bu projede işitme engelli bireylerin özellikle acil durumlarda hızlı ve doğru bir 

şekilde anlaşılması için Türkçe işaret dilinden seçilmiş acil durum Türkçe kelimeleri, 

Myo kol bandı ile algılayıp Android tabanlı bir mobil uygulama üzerinde anlık olarak 

bir çevirici gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.  

Örnek çalışmalar: 

 An Integration of Myo Armbands and an Android based Mobile Application 

for Communication with Hearing-impaired Persons 

https://ieeexplore.ieee.org/document/8334780  

 MAST: Myo Armband Sign-Language Translator for Human Hand Activity 

Classification  

http://iotlab.skku.edu/publications/international-conference/MAST-

ICTC2020.pdf 

 Sign Translation with Myo armbands 

https://ieeexplore.ieee.org/document/8443836  

 Gesture Recognition for Indonesian Sign Language Systems (ISLS) Using 

Multimodal Sensor Leap Motion and Myo Armband Controllers Based-on 

Naïve Bayes Classifier  

https://ieeexplore.ieee.org/document/8262533  

 

2. Myo Armband kullanarak Taş – Kâğıt – Makas oyununda konumdan hareket 

tahmini 

Proje Tanımı: 

Bu çalışmada Myo kol bandı kullanılarak taş-kâğıt-makas oyununda 

kullanıcının hangi hareketi yaptığının, seçilmiş belli algoritmalar (LDA, KNN, RF, 

CNN vb.) ile en iyi tahminlemesinin yapılması hedeflenmektedir.  

Örnek Çalışma:  

 Rock-paper-scissors with Myo Armband pose detection 

https://ieeexplore.ieee.org/document/7859949  

 

3. Myo Armband ile Arduino mobil robotun (yarış arabası, drone vb.) kontrol 

edilmesi 

Proje Tanımı: 

Bu projede basit düzeyde bir mobil robot geliştirilmesi daha sonra bu robotun 

hareketlerinin Myo kol bandı ile gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Geliştirilecek 
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olan robotun türü veya kullanılacak malzemeler proje yürütücüsü tarafından 

belirlenebilir. Arduino bilgisi gereklidir. 

Örnek Çalışmalar: 

 Arduino mobile robot with Myo Armband gesture control 

https://ieeexplore.ieee.org/document/9111627  

 

4. Mobil bir robotun veya geliştirilen bir masaüstü/mobil uygulamanın EEG başlığı 

kullanarak beyin dalgalarıyla kontrolü  

Proje Tanımı: 

Bu projede geliştirilen bir mobil robotun veya bir oyunun (araba yarış oyunu, puzzle, 

labirentten kaçış vb.) EEG başlığı kullanılarak, hareketlerin beyin dalgaları ile yönlendirilmesi 

hedeflenmektedir. EEG başlığı NeuroSky MindWave ve/veya Emotiv EPOC tercih edilebilir. 

Oyun geliştirme için UNITY bilgisi gereklidir. 

Örnek Çalışmalar: 

 Controlling a Robot Using Brain Waves  

https://ieeexplore.ieee.org/document/7238512  

 Beyin Dalgaları ve Baş Hareketiyle Gerçek Zamanlı Robotik Araba Kontrolü 

https://ieeexplore.ieee.org/document/8596956   

 

5. MemoryBlink: NeuroSky Mindwave EEG başlığı ile hafıza oyunu  

Proje tanımı: 

Bu projede öncelikle masaüstü/mobil bir hafıza oyunu geliştirilmesi beklenmektedir. 

Geliştirilen oyun NeuroSky MindWave EEG başlığını kullanılarak beyin sinyalleri ile kontrol 

edilecektir. Oyun geliştirme için UNITY bilgisi gereklidir.  

Örnek Çalışmalar: 

 Prolonged distraction testing game implemented with ImpactJS HTML5, 

Gamepad and Neurosky  

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7016184  

 Experiencing BCI Control in a Popular Computer Game  

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6484110  

 

6. BlinkShot: BCI teknolojilerini kullanarak hedef vurma oyunu 

Proje tanımı: 

Bu projede öncelikle masaüstü/mobil bir oyun geliştirilmesi beklenmektedir. Oyunda 

belli hedefler yer almalıdır, düşünce gücü ile seçilen hedefin göz kırpma ile vurulması 

hedeflenmektedir. Geliştirilen oyun NeuroSky MindWave veya Emotiv EPOC+ EEG başlığı 

kullanılarak oynanacaktır. Oyun geliştirme için UNITY bilgisi gereklidir.  

Örnek Çalışmalar: 

 

 The role of EEG and EMG combined virtual reality gaming system in facial 

palsy rehabilitation - A case report 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136085921930083X   
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 Prolonged distraction testing game implemented with ImpactJS HTML5, 

Gamepad and Neurosky  

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7016184  

 Experiencing BCI Control in a Popular Computer Game  

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6484110  

 

 

7. Artırılmış gerçeklik (AR-Augmented Reality) destekli mobil uygulama geliştirme 

(eğitsel uygulamalar, endüstri uygulamaları, kapalı alan dolaşım uygulamaları 

vb.) 

Proje tanımı: 

Bu projede AR destekli mobil bir uygulama geliştirilmesi beklenmektedir. Projenin 

gereksinimleri seçilen uygulama alanına göre belirlenecektir. AR destekli mobil uygulama 

geliştirmek için Android, UNITY ve Vuforia bilgisi gereklidir.  

Örnek Çalışmalar: 

 

 Augmented Reality Based Smart Supermarket System with Indoor Navigation 

using Beacon Technology (Easy Shopping Android Mobile App) 

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8913363 

 Multimodal User Interface for QR Code based Indoor Navigation System 

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9292026   

 

 

NOT: Yukarıdaki çalışmalarda kullanılacak araç ve gereçler (Emotiv EPOC, Neurosky 

Mindwave, Myo Armband ve mobil uygulamalar için Iphone6) Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü İnsan Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarı tarafından temin edilecektir. 
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