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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan'da ortaya çıkan 

Covid-19 virüsü çok kısa bir sürede dünyada pek çok insanı etkilemiş, birçok kişinin de 

ölümüne neden olmuştur ve halen de insanları öldürmeye ve hasta etmeye devam 

etmektedir. Araştırmalar, koronavirüs hastalarında kandaki oksijen seviyesinin 

düştüğünü göstermektedir. Kandaki oksijen seviyesinin takip edilmesinin akciğer 

tutulumu oranı açısından koranavirüs hastalığının tedavi süreci için önemli olduğu 

bilinmektedir. Kandaki oksijen seviyesinin önemli olduğu birkaç durum daha vardır. 

Bunlardan birkaçı uyku apnesi, anemi, astım-koah gibi akciğer tutulumu yapan 

hastalıklar, irtifa hastalığı, karbon monoksit ve diğer zehirlenmelerdir. 

Akıllı bileklik projemiz ile kandaki oksijen seviyesini ve kişinin ateşini ölçen bir sistem 

geliştirmek istiyoruz. Böylece Astım/Koah, Koronavirüs gibi akciğer tutulumu yapan 

hastalıkların tedavi ve takip sürecinde, gerek anemi sorununun tespitinde, gerekse de 

zehirlenme durumunda kandaki oksijen seviyesini ölçen ve bildirim gönderen bir sistem 

tasarlamak istiyoruz. Ayrıca tasarlamak istediğimiz bu akıllı bilekliğe düşme tespiti 

özelliği ekleyerek hem yaşlılarımız hem de epilepsi hastalarının düşmesini tespit eden 

ve düşme bilgilerini cep telefonuna yollayan bir özellik eklemek istiyoruz.  

Ülkemizde yaklaşık bir milyon epilepsi hastası birey bulunmakla birlikte, Türkiye 

İstatistik Kurumu’nun verilerine göre yaşlı nüfus oranı da sürekli artmaktadır. Buna 

göre 2030 yılına gelindiğinde nüfusumuzun %12,9’unun yaşlı nüfus olacağı, 2080 

yılında da bu oranın %25,6’ya çıkacağı belirtilmektedir. İlerleyen yaşla beraber ortaya 

çıkan denge ve yürüme sorunları, görme ve duymanın azalması, başta kalp damar 

sistemi olmak üzere çeşitli kronik hastalıklar, anlama ve kavrama yeteneklerinde 

bozulma, bu bireylerin sık sık düşmelerine neden olmaktadır. Bu nedenle, biz de bu 

projeyi tasarlarken hem epilepsi hastalarının hem de yaşlıların düştükleri anda gerekli 

bilgilendirmenin yapılması için düşme anındaki bilgilerini cep telefonuna yollayan bir 

sistem geliştirmek istedik.  

Ayrıca yaptığımız araştırmalar neticesinde şunu gördük ki, ülkemizde boğaza cisim ya 

da yemek kaçması sonucu onlarca insan hayatını kaybediyor. Bazı videolarda üzülerek 

görüyoruz ki bu kişiler nefes alamadıkları için konuşamıyorlar ve o yüzden dertlerini de 

çevresindekilere anlatamıyorlar ve çok kısa sürede ölüyorlar. Ülkemizde ilkyardım 

bilgisi de kısıtlı olduğu için insanlarımız böyle bir durumda “Heimlich Manevrasını” da 

uygulamayı bilmiyorlar. Biz de tasarlamak istediğimiz akıllı bilekliğe acil durum 

butonu ekleyerek böyle bir durumda o butona bastıklarında bilekliğin üzerindeki 

ekranda “Heimlich Manevrası” ‘nın resminin gösterilmesini, ayrıca “boğazıma cisim 

kaçtı” uyarı yazısının çıkmasını sağlamak istiyoruz. Böylece tek bir akıllı bileklik ile 

birden fazla sağlık sorununa çözüm getirmeyi umuyoruz.  

Projemizi giyilebilir bir teknoloji olarak tasarladık. Giyilebilir teknolojiler, teknolojinin 

yardımı ile oluşturulan inovatif ürünlerdir ve 21. yüzyılın en önemli teknolojik 

unsurlarından biri olarak kabul edilebilirler. Giyilen kıyafetlerin ve kullanılan 

aksesuarların üzerine entegre edilen aynı zamanda bilgi ve iletişim teknolojisi olan bu 

teknolojiler, sistemlerinde bulunan akıllı algılayıcılar yardımıyla akıllı cihazlara veri 

aktaran ürünlerdir. Giyilebilir teknoloji ürünleri ve piyasası birçok bilim dalı ile birlikte 
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gelişmektedir. Sağlık, eğitim, üretim, güvenlik gibi önemli alanların yanında, günlük 

aktiviteleri yerine getirme gibi sıradan bir alanda dahi kullanılarak artık neredeyse tüm 

unsurlarda yer almaya başlamıştır. Artık her alanda giyilebilir teknolojik ürünlere 

rastlamak mümkündür. 2020 yılında 411 milyon giyilebilir cihazın satılacağı 

öngörülmüştür (Lamkin, 2016 Akt: (Fatma Sönmez Çakır, 2018)). 

Giyilebilir sağlık ürünleri ile hastaların düzenli ve sürekli şekilde takibi yapılmakla 

birlikte hastalığın seyredeceği evreler hakkında hasta ve doktorlara bilgilendirmeler 

yapılabilmektedir. Akıllı sağlık ürünleri kullanıcının kan şekeri, nabız, terleme durumu, 

tansiyonu vb. bilgileri depolar. Meydana gelecek olumsuz bir durumda hem kişinin, 

hem yakınlarının hem de sağlık ekibini bilgilendirebilecek teknolojik altyapıya sahiptir. 

Akıllı sağlık ürünleri ile hem hastalıklara erken teşhis imkânları sunulmakta hem de 

maliyetleri düşmektedir. (Fatma Sönmez Çakır, 2018) 

Projede geliştirmeyi planladığımız akıllı bileklik kişinin sağlık bilgilerini alarak sağlık 

bakanlığının veri tabanına iletebilir. İlgili doktorlar da sürekli takip edilen bu verilerden 

yola çıkarak hem daha iyi teşhis koyabilir, hem de hastanın durumunu daha iyi 

gözlemleme şansına sahip olabilirler. Bu aşamada biz bu verileri cep telefonuna 

aktarabileceğiz.  

 

2. Problem/Sorun: 

Biz bu proje ile aşağıdaki sorunlara çözüm getirebilmeyi umuyoruz: 

 Bireylerin kandaki oksijen miktarını ve ateşini ölçerek normal dışı bir durumda 

(hastalıklar, anemi, zehirlenmeler vb…) gerekli tıbbi müdahalenin hemen 

başlatılması sağlanabilir mi?  

 Düşme tespiti yapılarak hem yaşlı bireylerin hem de epilepsi hastalarının düşme 

durumlarında gerekli bilgilendirme sağlanabilir mi?  

 Soluk borusuna bir cisim kaçtığında bireylerin bu durumlarını ifade etmeleri 

sağlanabilir mi? 

 

3. Çözüm  

Tasarlayacağımız akıllı bileklik ile;  

 Bireyin ateşini ve kandaki oksijen seviyesini ölçerek olası normal dışı bir 

durumda tıbbi müdahalenin hemen başlanabilmesini; 

 Düşme takip sistemi ile hem epilepsi hastalarının hem de yaşlı bireylerin düşme 

durumlarında gerekli müdahalenin yapılabilmesi için bilgilendirmenin 

yapılmasını; 

 Soluk borusuna bir cisim kaçtığında acil durum butonuna basıldığında akıllı 

bilekliğe entegre edilecek oled ekranda gerekli uyarı yazısının ve “Heimlich 

manevrasının” resminin çıkmasını sağlayabileceğimiz bir giyilebilir teknoloji 

geliştirmek istiyoruz. 

 

4. Yöntem 

Geliştirilecek olan giyilebilir teknoloji mekanik, tasarım ve kodlama olarak üç 

bölümden oluşmaktadır.  
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4.1 Mekanik Kısmı:    

Projede Arduino Nano Kart, Max 30102 Pulse Oksimetre sensörü, LM35 sıcaklık 

sensörü, MPU6050 ivme sensörü, OLED ekran, switch, HC05 Bluetooth modülü 

kullanılacaktır.  

Arduino Nano: Arduino Nano; Atmega328 temelli bir mikrodenetleyici kartıdır. 

Üzerinde 14 adet dijital giriş/çıkış pini (6 tanesi PWM çıkışı olarak kullanılabilir), 8 

analog giriş, 16Mhz kristal, usb soketi, ICSP konektörü ve reset tuşu bulundurmaktadır. 

Kart üzerinde mikrodenetleyicinin çalışması için gerekli olan her şey bulunmaktadır. 

Kolayca usb kablosu üzerinden bilgisayara bağlanabilir, adaptör veya pil ile 

çalıştırılabilir. Projemizde tüm sensör ve modülleri nano kart bağlayarak 

haberleştireceğiz. Giyilebilir bir teknoloji üzerinde çalıştığımız için daha az yer 

kaplaması açısından arduino nano kartı kullanmayı tercih ettik.  

HC05 Bluetooth Modülü: HC05 Bluetooth-Serial Modül, Bluetooth SSP(Serial Port 

Standart) kullanımı ve  kablosuz seri haberleşme uygulamaları için tasarlanmıştır. 

Bluetooth 2.0'ı destekleyen bu kart, 2.4GHz frekansında haberleşme yapılmasına imkan 

sağlayıp açık alanda yaklaşık 10 metrelik bir haberleşme mesafesine sahiptir. Bu modül, 

akıllı bileklikten gelen verilerin cep telefonuna aktarılmasını sağlayacaktır.  

 Max 30102 Pulse Oksimetre: Bu modül pulse-oksimetre ve nabız sensörünü birarada 

sunmaktadır. İçerdiği kırmızı ve kızılötesi LED'lerden ışık yayarak ve bu ışığın 

yansımasınan ölçüm alarak çalışır. Bu LED kombinasyonu nabız ölçümü için en uygun 

rengi sağlamaktadır. LED'lerden gelen sinyal, bir mikroişlemci tarafından işlenir ve 

hedef mikrokontrolcüye I2C hattı üzerinden gönderilir. Ayrıca I2C hattı ile 

kullanılabilen INT pini de mevcuttur. Besleme gerilimi 3.3V'tur. Bu modül ile kandaki 

oksijen seviyesini ölçmeyi planlıyoruz.  

 Lm35 Sıcaklık Sensörü: Ortamın sıcaklığını ölçmeye yarayan LM35 sıcaklık 

sensörü analog çıkışlı bir sıcaklık sensörüdür. LM35 sıcaklık sensörü çıkış gerilimi 

sıcaklık ile doğru orantılı olarak değişir. Sıcaklık ölçüm aralığı -55 ile 150 derece 

arasında değişmektedir. 4-30 V arasında bir gerilim değeri ile beslendiğinde ve 60 mikro 

A’den az akım ile 0.5 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir. Her bir derece için 

çıkış değeri 10mV değişim gösterir. Sıcaklık sensöründe ölçüm yapılabilmesi için 

sensörün üzerinde yazıların bulunduğu tarafın sol kısmına güç hattı sağ kısmına da 

toprak hattı bağlanır. Orta kısımda bulunan bacak analog çıkış verdiği için Arduino kartı 

üzerinde bulunan analog giriş pinleri ile bağlantısı kurulur. Bu sensör ile kişinin vücut 

sıcaklığını ölçerek bluetooth modülü vasıtasıyla cep telefonuna aktarmayı planlıyoruz.  

MPU6050 İvme Sensörü: Mpu6050 hava araçlarında, denge robotlarında veya birçok 

robot projesinde sıkça kullanılan sensörlerdir. Üzerinde 3 eksenli gyro ve 3 eksen açısal 

ivme ölçer olan IMU sensör kartıdır.Kart I2C protokolünü desteklediğinden üzerindeki 

pinler standart I2C pinleridir ve arduinonun standart I2C pinlerine takılmalıdır.Üzerinde 

voltaj regülatörü bulunduğundan 3v ile 5v arası voltajla beslenmektedir.Açısal ivme 

ölçer aralığı ± 2 ± 4 ± 8 ± 16 g, Gyro ölçüm aralağı ise + 250 500 1000 2000 ° / s ‘dir. 

Bu sensör ile düşme tespiti yapmayı planlıyoruz.  

Oled Ekran: 0.96" I2C OLED ekranı arduino ve diğer mikro kontrolcü projelerde, 

düşük enerji tüketmesi, ince ve hafif olması sayesinde kolaylıkla kullanabilen 
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ekranlardandır.  

Bu ekranın grafik rengi sarı/mavi renktir. 128x64 çözünürlükte olan bu ekran I2C 

protokolünü kullanmasından dolayı daha az pin kullanır. I2C OLED ekran üzerinde 4 

pin bulunmaktadır. Oled ekran üzerinde “Boğazıma Cisim Kaçtı, Nefes Alamıyorum” 

yazısı ile Heimlich manevrasının resmini göstermeyi planlıyoruz.   

Slide Switch : Switch(Anahtar)'ı basıldığında devre iletime geçer, yani anahtar 

aracılığıyla devre kapanır. Basılmadığında devre iletime geçmez, yani anahtar açık 

durumda kalır. Bu anahtar ile acil durum butonu yapmayı, boğaza cisim kaçtığında bu 

butona basılarak oled ekranda gerekli uyarıların çıkmasını sağlamayı planlıyoruz.  

 

4.2 Yazılım Kısmı: 

 

Projede Arduino İde yazılımı ile tasarım için Fusion360 programı, mobil uygulama 

içinse MIT Appinventor yazılım ortamı kullanılacaktır.  

4.2.1 Arduino Ide Yazılımı: Arduino için Entegre Geliştirme Ortamı, C ve C ++ dilleri 

ile yazılmış bir platformlar arası uygulamadır. Arduino uyumlu kartlara program 

yazmak ve yüklemek için kullanılır, aynı zamanda 3. taraf çekirdekler ve satıcıların 

geliştirme kartları içinde kullanılabilir.  Açık kaynaklı yazılımdır. Ücretsiz indirilerek 

kullanılabilir.   

4.2.2 MIT Appinventor : MIT App Inventor, Google tarafından ortaya çıkarılan ve 

sonrasında Massachusetts Institute of Technology tarafından geliştirilen, özgür bir 

uygulama geliştirme aracıdır. Yeni başlayanların Android işletim sistemi için blok 

kodlama yöntemiyle uygulama geliştirmesine olanak sağlar. 

 

Projede kullanacağımız MIT Appinventor ile 

geliştireceğimiz mobil uygulamanın arayüzünün ön 

tasarımı yanda verilmiştir. Geliştirilecek mobil 

uygulamaya bluetooth istemci eklenerek akıllı bilek ile 

bağlantı kurması sağlanacaktır. Akıllı bileklikten 

sensörler aracılığı ile kandaki oksijen değeri, vücut ateş 

değeri, düşme bilgisi alınarak mobil uygulama aracılığı 

ile cep telefonuna gelmesi sağlanacaktır.  

 

Akıllı bilekliğe eklenecek OLED ekrana ise, Heimlich 

manevrasının resmi ile “Boğazıma cisim kaçtı” uyarı 

yazısının gelmesi sağlanacaktır. Bu uyarı cep 

telefonuna yollanarak uyarının ses ile ifade edilmesi de 

sağlanacaktır. 

 

 

4.3 Akıllı Bilekliğin Tasarımı: Giyilebilir teknolojinin tasarımı için Fusion360 

programı kullanılmıştır.  Ekip üyesi tarafından yapılan tasarımın ön çizimleri aşağıda 

verilmiştir. Süreç içerisinde çizimler üzerinde gerekli değiştirme ve geliştirmeler 

yapılacaktır. . 

4.3.1 Fusion360 Programı: Fusion 360, ürün tasarımı ve üretim için bulut 

tabanlı 3B CAD, CAM ve PCB yazılım platformudur. Biz proje kapsamında programın 

öğrenci versiyonunu kullanacağımız için herhangi bir ücret ödemeyeceğiz. 
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Aşağıda ekip üyesi tarafından Fusion 360 programı kullanılarak yapılan akıllı 

bileklik ön tasarım resimleri verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Giyilebilir teknolojilerden olan akıllı bilekleri incelediğimizde tüm özellikleri içinde 

barındırabilen bir sistem olmadığını gördük. Ayrıca soluk borusuna cisim kaçması 

durumunda bunu gösterebilen herhangi bir teknolojinin olmadığını ve bu kişilerin 

nefessiz kalarak hayatlarını kaybettiğini gördük. Bu kişiler nefessiz kaldıkları için de 

durumlarını bir türlü ifade edemiyorlar ve ne yazık ki çevresindeki kişiler de durumu 

anlamadıklarından herhangi bir müdahalede bulunamıyorlar. Biz de tasarlamak 

istediğimiz akıllı bileklik ile birden fazla soruna çözüm getirebilmeyi hedefledik.  

 Düşme takip sistemi ile epilepsi hastası ve yaşlı nüfusumuzun hayatlarının 

iyileştirilmesi,  

 Oksijen ve ateş takip sistemi ile koronavirüs hastaları, akciğer tutulumu yapan 

diğer hastalıklar ile anemi ve zehirlenme durumlarının takibinin daha sağlıklı 

yapılabilmesi,  

 Acil durum butonu ile de “Heimlich Manevrası”nın uygulanabilmesinin 

sağlanabilmesini hedefledik.  

Kandaki oksijen seviyesinin ölçülmesi hem zehirlenme yaşayan bireylerde hem de 

anemi sorunu yaşayan kişilerde de önemli görünmektedir. Ülkemizde özellikle kış 

aylarında soba zehirlenmelerine sıkça rastlamaktayız. Uyku esnasında zehirlenme 

yaşayan bu bireylerde kandaki oksijen seviyesi düşmekte ve uyanamadıkları için 

hayatlarını kaybetmektedirler. Kandaki oksijen oranını ölçen bu bileklikle oksijen 

seviyesi düştüğü anda kişiyi sesli bir şekilde uyaran bir sistem geliştirildiğinde kişinin 

uyanması sağlanabilir. Anemi (kansızlık) sorunu yaşayan bireylerde de kandaki oksijen 

oranı düşmektedir. Bazı bireyler kendilerinin kansızlık sorunu olduğunu bilmeden uzun 
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bir süre hayatlarını devam ettiriyorlar. Bu tip hastalıkların teşhisin koyulması açısından 

da kandaki oksijen seviyesinin ölçülmesinin önemli olduğu görülmektedir. 

6. Uygulanabilirlik 

 Giyilebilir teknolojiler her yıl genişleyen bir pazar payına sahiptir. Dolayısı ile sağlık 

verilerini de alabilen giyilebilir teknolojilerin pazarının yüksek olacağı 

öngörülebileceğinden projemizin ticari potansiyeli yüksektir.   

 Üretimi için gerekli malzemeler kolay temin edilebilir, az maliyetlidir.  

 Akıllı bileklikten alınan sağlık verileri kişisel bir veritabanında saklanıp, muayene 

sırasında ya da uzaktan erişim yoluyla bu verileri doktorların görmesi sağlanabilir.  

 Giyilebilir bu teknolojiye, yaşlıların ya da epilepsi hastalarının düşme durumunda acil 

servisi (112) ve bir yakınını arama özelliği eklenebilir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin prototip maliyeti Tablo 1’de, zaman çizelgesi ise Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1’de listelenen malzemelerin çoğu okulumuzda bulunmaktadır. Projenin maliyeti 

ücretsiz yazılımlar kullanılarak düşürülmüştür. Proje için gerekli olan malzemelerin 

çoğu da hem okulumuzda bulunan tasarım/beceri atölyesinde hem de danışman 

öğretmenimizde mevcuttur. Elimizde bulunmayan bazı eksik sensörler ve pil modülleri 

sipariş edilecektir. 

Tablo1: Prototip Maliyet Hesabı 
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Tablo 2’de verilen proje zaman çizelgesine göre projenin prototipi Haziran ve Temmuz 

ayı içerisinde hazırlanacaktır.Süreç içerisinde hem tasarım hem de kodlama konusunda 

hatalar giderilerek, gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 
 
Geliştirmek istediğimiz giyilebilir teknoloji herkes tarafından kullanılabilir olmakla birlikte 

öncelikli hedef kitlemiz epilepsi hastaları, anemi sorunu yaşayan bireyler, yaşlı nüfus ve 

koranavirüs geçirmekte olan bireyler ile astım/koah gibi akciğer tutulumu yapan hastalığı olan 

kişilerdir.   

 

9. Proje Ekibi ve Görevleri 

 

 

 

Tablo2: Proje Zaman Çizelgesi 
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10. Riskler 

Proje yapım sürecinde olası bazı sorunlar ve çözüm önerileri şu şekildedir: 

Sorun: Projede çok fazla sensör kullanıldığı için arduino nano kartın pin girişleri 

yetmeyebilir.   

Çözüm: Arduino uno kart kullanılabilir.  

Sorun: Projede çok fazla sensör kullanıldığı için yapmayı planladığımız giyilebilir 

teknolojinin boyutu büyüyebilir.   

Çözüm: Proje ekibinde birden fazla 3D tasarım yapabilen ekip üyesi olduğu için, daha 

büyük bir tasarım yapılabilir.  

Sorun: Projede bazı sensörlerle ilk defa çalışacağımız için istediğimiz verimi 

alamayabiliriz.  

Çözüm: Farklı sensörler kullanılabilir.   
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