
 
 

Flarebird  Proje Detay Raporu – 2021  1/10 

 
 
 
 
 
 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ 
FESTİVALİ 

 
 

İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI 

    PROJE DETAY RAPORU 

 
 
 
 
PROJE KATEGORİSİ: Sosyal İnovasyon 

PROJE ADI: Bio’clock 
 
TAKIM ADI: Flarebird 

 
Başvuru ID: 65139 

 
TAKIM SEVİYESİ: Üniversite 

  



 
 

Flarebird  Proje Detay Raporu – 2021  2/10 

İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)                                                                           3 

2. Problem/Sorun                                                                                       4 

3. Çözüm                      6 

4. Yöntem                     7 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü                              7 

6. Uygulanabilirlik                    7 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması                8 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)                 9 

9. Riskler                     9 

10. Kaynaklar                   10 

  



 
 

Flarebird  Proje Detay Raporu – 2021  3/10 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bio’clock bir mobil planlama uygulamasıdır. 
İngilizcede saatleri belirtmek için kullanılan ‘clock (o-
klok) kelimesi ile Yunanca “yaşam” anlamında bios 
kelimesinden türeyen ve İngilizce literatüre de aynı 
anlamla geçen bio kelimesinden türetilerek Bio’clock ismi 
verilmiştir. İnsanların günlerini biyolojik iç saatimizi 
temel alarak planlamasına yardımcı olur. Bio’clock 3 
temel sayfadan oluşur: Planlama, Bilgilendirme, Analiz 
(Şekil 1). Planlama bölümünde kullanıcılar günlük 
yaşamda biyolojik saatimizi ilgilendiren temel faaliyetleri 
(kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, fiziksel aktivite, 
zihinsel aktivite, uyku saatleri) kendi günlük rutinine göre 
düzenler. Uygulama onlara bu planın biyolojik saate ne 
kadar uyup uymadığını gösterir. Daha sonra kullanıcıların 
isteğine bağlı olarak plan yeniden düzenlenir. 
Bilgilendirme bölümünde belirlenen temel faaliyetler 
hakkında kullanıcılara bilgi verilir. Bu bilgilerin kaynağı 
proje ekibi tarafından toplanan birçok bilimsel çalışmanın 
sonuçlarıdır. Kullanıcılar bu bölümde gününü biyolojik 
saatlerine uyumlu şekilde nasıl organize edeceğini öğrenir. 
Analiz sayfasında kullanıcıların geçmiş günlerdeki 
planlarının verimliliği hesaplanır ve her gün grafik güncellenerek kullanıcıya bildirilir. 
Kullanıcılar aktivite özelinde verim skorlarını görüntüleyerek nerede hata yapmış olduklarını 
görüp daha doğru planlamalar yapabilirler. 

Proje ekibi tarafından belirlenen temel faaliyetler, bilgilendirme bölümünde bulunan 
kaynakça kısmındaki bilimsel çalışmaların neticesinde belirlenmiştir. 
Biyolojik saatimiz zamanı algılamamızı sağlayan temel bir mekanizmadır. İnsanlarda ve diğer 
canlılarda var olan bu mekanizma sirkadiyen ritim ismi verilen ritimler topluluğundan oluşur. 
Sirkadiyen (circadian) ritim, günün 24 saatine göre vücudumuzda düzenlenen ritimlere verilen 
isimdir. Beynimizde suprakiazmatik çekirdek (SCN) denilen bir bölge aracılığıyla, görme 
sinirlerimizden yararlanılarak oluşturulur.  
      Biyolojik saat mekanizması son yıllarda çokça gündeme gelmiştir. Örneğin 2017 Fizyoloji 
ve Tıp alanındaki Nobel Ödülünü Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ve Michael W. Young; 
sirkadiyen ritmin moleküler mekanizmalarını keşfettikleri için kazanmışlardır. Bilim ve 
Teknik Dergisi 2008 Aralık yayınında Doç. Dr. Ferda Şenel 24 saatlik döngüyü bir şema 
haline sunmuştur (Şekil 2). Şekil 2’deki belirtilen koşullarda biyolojik olarak bazı aktiviteleri 
yapmamız daha mümkündür. Gereken koşullarda gereken aktiviteleri yapmak biyolojik olarak 
bedenimizi tam fonksiyonunda kullanmamıza yardımcı olacaktır. Ayrıca sirkadiyen ritme 
olan uyumumuzu kaybetmemiz birtakım hastalıklara sebep olabilir (Şekil 3). Günümüzü 
planlarken biyolojik saati dikkate almak hem sağlığımızı korumaya hem de daha verimli bir 
gün geçirmemize yardımcı olmaktadır. Bu noktada proje ekibi olarak bireysel ve toplumsal 
birtakım sorunların giderilmesi için biyolojik saati kullanabileceğimiz fikri ortaya çıkmıştır ve 

Şekil 1. Uygulama ana sayfası 
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neler yapılması konusunda çalışmalara başlanmıştır. Öncelikle sirkadiyen ritim ve saatin 
işleyişini anlamak için yüzeysel ve derin araştırmalar yapılmış, sonra da insanları nasıl bu 
konuda bilgilendireceğimiz gündeme gelmiştir. Yenilikçi bir yöntem olan mobil uygulama 
tasarlama yöntemi seçilmiş ve çalışmalar devam etmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Problem/Sorun: 

Projeyi yapmakta ihtiyaç 
duyduğumuz birkaç sebep var. 
Bunlardan ilki sağlıkla ilgili 
problemler. Proje fikri kısmında da 
belirtildiği gibi biyolojik iç 
saatimize uyarak yaşamak insanlar 
için daha sağlıklı olacaktır. 
Biyolojik iç saate uymamaya bağlı 
olarak gelişen birtakım sağlık 
sorunları bulunmaktadır (Şekil 
3)[1]. 
Şekil 3’de de görüleceği üzere “A. 
Circadian Misaligment” kutucuğu 
sirkadiyen ritme uymamayı temsil 
eder. Sonuçları da yine Şekil 3’de görüleceği üzere “Kısa Süreli Sonuçlar” ve “Potansiyel 
Uzun Süreli Sonuçlar” olmak üzere ikiye ayrılıyor. Daha yakından bakacak olursak kısa süreli 
sonuçlarda uyku bozuklukları, gündüz uyku sürelerinde artış, sürekli uyku hali, performans 
azalması, sindirim bozuklukları gibi birtakım istenmeyen durumlar söz konusu olmaktadır. 
Potansiyel uzun süreli sonuçlara bakacak olursak da Diyabet, Obezite, Kanserin belirli bir 
formu, Metabolik Sendrom, Koroner Kalp Rahatsızlığı gibi günümüzde sıkça gündemde olan 
hastalıklar yer almaktadır. Örneğin yapılan bir araştırmada obezitenin 2008 yılından 2015 

Şekil 3. Sirkadiyen Ritme bağlı oluşan hastalıkların genel olarak 
ele alındığı şema. 

Şekil 2.  24 Saatlik Ritim 
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yılına kadar 300 milyon kişilik bir artışa uğradığı görülmüştür ve bu ciddi sorun teşkil 
etmektedir. Yine aynı çalışmada Tip 2 Diyabet hastalarının %80’inin obezite kaynaklı 
Diyabet olduğu tespit edilmiştir [2]. Yine diyabetin görülme sıklığı ile ilgili bir veri de T.C. 
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü internet sitesinde mevcut (Şekil 4). 

 
Şekil 4. Ülkelere Göre Diyabetli Yetişkin Oranı 2017 

Kanser de benzer şekilde günümüzde sıkça dile getirilen bir hastalıktır. Kanser, hücre 
döngüsü kontrolünü kaybedip kontrolsüz üreyen hücreler sebebiyle oluşur. Biyolojik 
ritmimizi oluşturan saat genleri ve onların ürünleri de hücre döngüsü kontrolünde önemli rol 

oynar. Bu genlerde oluşan bozukluklar ya da 
işlev kayıpları kansere sebep olabilir [3].  
Bunlar birtakım sağlık sorunlarıydı. Bu sağlık 
sorunlarının sebep olduğu ekonomik bazı 
sıkıntılar da oluşmaktadır. TÜİK verilerine göre 
2018-2019 istatistiği karşılaştırmasına bakılınca 
sağlık harcamalarının 164 milyar 234 milyondan 
201 milyar 31 milyona çıktığı görülüyor (Şekil 
5). Sağlık harcamalarına ciddi harcamaların 
yapıldığı ülkemizde yapılacak her bir sağlık 
düzenlemesinin aynı zamanda ekonomik bir 

karşılığı olacaktır.  
Belirtilen sorunların çözümü için çözümler üretilmeye çalışılmıştır. Birçok bilim insanı 
biyolojik saate yönelik araştırmalar yapmıştır. Hala üzerinde çalışmalar yapılmaya devam 
etmektedir. Devletler ve firmalar çalışma saatleri belirlemiş, insanların günü daha verimli 
geçirmesi için uğraşmıştır. Bio’clock benzeri birtakım mobil uygulamalar da günlük plan 
yapılması konusunda insanlara yardımcı olmaktadır. Ancak her iki çözüm seçeneği de çok 
başarılı olamamıştır çünkü her şehir aynı yerel saat dilimine uymadığından çalışma saatlerinin 
standart olması mümkün değildir. İnsanlar güneşin yerine göre hareket etmeyi unutmuştur. Bu 
her büyük devletin sorunudur. Bio’clock benzeri uygulamalar ise sadelikten ve kullanım 
kolaylığından uzakta olup her insanın kullanabileceği bir sadelikte değildir. Bu uygulamalar 
çok fazla alt bileşen içerdiğinden günü planlamak daha da zorlaşmaktadır. Bio’clock Çözüm 
bölümünde daha detaylı bahsedileceği üzere sadelik ve kullanım kolaylığı özelliklerine sahip 
özgün bir mobil uygulamadır. 

Şekil 5. 2018 ve 2019 Yıllarının Sağlık 
Harcamaları TÜİK Verileri 
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3. Çözüm  

Problem/Sorun bölümünde belirtilen problemlerin birçok 
çözümü olabilir. Bunlardan bazıları şunlardır: Esnek çalışma 
saatleri belirlenmeli, eğitim sistemi biyolojik iç saatimize göre 
düzenlenmeli, gece vardiyaları olabildiğince azaltılmalı, 
bireyler biyolojik saat hakkında bilgilendirilmeli, insanlar 
biyolojik saatine uygun yaşayabilmeyi tekrardan 
öğrenebilmelidir. 
Bio’clock projesinin ekibi olarak özüm odaklı bir mobil 
uygulama geliştirmeye çalışıldı. Oluşan sağlık ve ekonomik 
sorunların temeline inildi ve çözümüm bireysel hayatı 
düzenlemek olduğu fikrine ulaşıldı. Bio’clock uygulaması 
sayesinde insanlar biyolojik iç saat hakkında 
bilgilendirilebilecek, insanlar biyolojik saatlerine göre plan 
yapabileceklerdir. Bu planlama esnek bir yapıya sahip olacak 
ve çalışma saatleri gibi değiştirilemeyen sabit kuralları bu 
esneklik sayesinde tolere edebilecektir. Üstelik insanların 
biyolojik saate ne kadar uyduğu konusunda veri toplanıp 
uygulama sürekli geliştirilebilecektir. Bunlar olduğunda bireysel olarak belirtilen sağlık 
sorunları çözüme kavuşmaya başlayacak ve dolayısıyla sağlık ekonomisi rahatlayacaktır. 
Bireyler daha düzenli ve disiplinli planlar yaparken aynı zamanda vücutlarını verimli 
kullanabileceklerdir. 

Ana sayfada bizi karşılayan planlama bölümü seçilen rutinin 
sıradaki aktivitelerini listeler. Sunulan bu akıllı liste sayesinde 
kullanıcı; yeni aktiviteler ekleyebilir, tamamlanan aktiviteleri 
kaldırabilir. Bu işlem aktivite kartlarının sağa veya sola 
kaydırılmasıyla gerçekleştirilir (Şekil 6). Tamamlama 
durumunda kart; analiz bölümünde değerlendirilmek üzere 
geçmişe kaydedilir, silme durumunda ise tamamen yok edilir. 
Yine bu ekran kullanılarak aktivitelerin sırası, türü, başlangıç 
saati ve adı düzenlenebilmektedir. Saat seçimi konusunda 
slider üzerinde rehber bir verim grafiği gösterilerek 
kullanıcının en verimli zamanı seçmesi teşvik edilir. 
 
Aktivite ekleme menüsünde kullanımı kolay ve sade olan 
sürükle-bırak yapısı kullanılmıştır. Kullanıcı aktiviteyi 
seçtikten sonra listeye bırakırken en verimli iki aralık beyaz 
bir çizgi ile işaretlenir. Bu hesaplama her aktivite için özel 

hazırlanmış verim-zaman grafiğine göre yapılır. Örneğin listeye 
bir zihinsel aktivite eklenirken yerleşebileceği zaman aralıkları arasında kendi verim-zaman 
grafiğinde en yüksek değeri veren iki alan işaretlenmiştir (Şekil 7).  
 
   

Şekil 6. Aktivite düzenleme menüsü 

 

Şekil 7. Aktivite ekleme menüsü 
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4. Yöntem 

Bu uygulama Dart programlama dili ile Flutter SDK kullanarak Andoid Studio’da 
geliştirildi. İki haftalık bir süreçte Planlama, Analiz ve Bilgilendirme bölümünün temel 
yapımı tamamlanmıştır. Ek olarak görselleştirmeler, logo ve lisanslama işlemlerine bir hafta 
ayrılmıştır. Sürecin son haftasında ise uygulamanın Google Play markette yayınlanması için 
gerekli aşamaları gerçekleştirildi. İlk kararlı sürümün yayınlanmasına kadar olan dönemde 
yapılacak güncelleştirmeler ve yeni özelliklerle ilgili bir yol haritası oluşturulmuştur. 
Geliştirme sürecinin Alpha bölümünde uygulama, test grubumuz tarafından denenmiş ve geri 
bildirimler doğrultusunda özelliklerde değişikliklere gidilmiştir. Örneğin analiz bölümünde 
verim grafiğini aktivite özelinde filtreleme seçeneği sunulmuştur. Planlama ve Analiz 
bölümlerinin yapımı hala sürmektedir. 
 
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projenin görsel ve teknik tasarımı özgün bir şekilde 
yapılmıştır. Tasarım konusunda benzerlerinden daha modern bir 
tasarım sunarak kullanıcıya konfor sağlamaktadır (Şekil 8). 
Uygulama özellikleri kısmında planlama bölümü, detaylı analiz 
sayfası ve bilimsel temelli bilgilendirme yazıları ile diğerlerinden 
ayrılmaktadır. Planlama sistemi ise fikir ve çalışma 
mekanizmaları olarak tamamen özgün bir yapıdadır. Sirkadiyen 
ritme yardımcı uygulamalar arasındaki bir diğer farkı ise 
geliştirme sürecinin beta aşamasında geniş bir deney ve kontrol 
grubu oluşturulacak olunmasıdır. Bu sayede uygulama 
kullanıcıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamakta ve aktif bir 
şekilde geliştirme sürecinde hayat bulmaktadır. Proje güncel 
yazılım teknolojileri ile inşa edilerek tüm platformlarda 
kullanılabilir kılınmıştır. SOLID tasarım prensiplerine göre 
modüler ve yalın bir kod geliştirilmiştir. Bu sayede temel 
düşünceyi koruyarak iş hayatında veya eğitim sektöründe 
kullanılabilecek çok yünlü bir altyapı ortaya çıkarılmıştır. Bu sayede ticarileşme potansiyeli 
ciddi derecede artırılmaktadır. Ayrıca birçok uygulama ücretli olduğundan birçok insana 
ulaşması zordur. Ülke ekonomisi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sağlığı ön planda 
tutularak hazırlanan Bio’clock ekonomik bir kaygı gütmeksizin insanlık yararına geliştirilmiş 
bir mobil uygulamadır. Piyasadaki benzer uygulamalar arasında esnek plan yapmaya en 
uygun mobil uygulama Bio’clock’tur çünkü belirlenen temel faaliyetler günlük yaşamın 
değişkenliğine göre plana esneklik kazandırabilmektedir. 
 
6. Uygulanabilirlik  

Proje fikrini hayata geçirme noktasında mobil uygulama yapılması yöntemi seçilmiştir. 
Günümüz küresel salgın döneminde özellikle uzaktan çalışan insanların ihtiyacı olan en 
önemli şeylerden biri günü planlayabilmektir. Kullanıcılar, günü planlamanın yanında bu 
planlamaları biyolojik iç saate göre ayarlama özgürlüğüne sahiplerdir. Kolay kullanım ve 

Şekil 8. Spor aktivitesinin 
bilgilendirme sayfası 
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sadelik özelliklerini barındırması Bio’clock’u insanların kullanmayı isteyeceği bir uygulama 
haline getiriyor.  
Bio’clock, Flutter teknolojisi kullanılarak oluşturulmuş bir yazılımdır. Bu özelliğinden dolayı 
birçok platforma kolayca entegre edilebilir ve birden çok platformda yayınlanabilir. Daha çok 
platformda yayınlanması kullanıcı sayısını artırıcı bir etkendir. Doğru zamanda doğru 
platformda iyi bir reklam vermek de kullanıcı sayısını artıracaktır. Sonuç olarak Bio’clock, 
yayınlanma tarihinden beri yüksek kullanıcı sayılarına ulaşabilecek kapasiteye sahiptir. 
Uygulama içine entegre edilmiş olan ücretli reklam sistemi sayesinde, kullanıcıların sayısıyla 
ilişkili olarak reklam gelirleri elde edilebilecektir. Yazılım, hem kullanıcı sayısı bakımından 
hem de ticari değer bakımından büyük potansiyele sahiptir. Proje amacına ulaşılması 
konusunda, deney ve kontrol grubu kullanıcılarının geri bildirimleri alınarak geliştirmeler 
yapılmaya devam edilecektir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje tamamen ücretsiz kaynaklar kullanılarak geliştirilmiş açık kaynak bir yazılımdır. 
Maliyet hesaplaması için en iyi ve en kötü durum senaryoları değerlendirilmiştir. 
Ürünün yayınlanması ve pazarlanması için ana maliyetler sunucu giderleri ve reklam 
giderlerdir. Reklam için ücretsiz kitle iletişim kaynakları (Sosyal medya gibi) kullanılabilir. 
Sponsor desteği alma durumunda Google Adsense gibi ücretli dijital reklamlar servisleri için 
500 TL bütçe ayrılması sonrasında elde edilen gelirin belirli bir kısmının düzenli olarak 
reklamlar için kullanılması planlanmaktadır. Bu gelirin sağlanması için uygulamanın 
odaklanma gerektiren bölümlerin dışına bir adet kapatılabilir banner reklam yerleştirilmiştir. 
 Uygulama yayınlama maliyetleri konusunda iki tür platform hedeflenmektedir. Google Play 

Store’da yayınlama maliyeti 25$ iken Apple App Store’da ilk yıl için 100$ bütçe ayırılması 

gerekmektedir. Maliyet ve hedef kitleye ulaşma kolaylığı açısından Google Play Store’a 

öncelik verilmiştir. Bahsedilen senaryolar aşağıda özetlenmektedir (Tablo 1). 

Tablo 1. Maliyet planlaması 
Harcama Türü Düşük Maliyet 

Durumu (₺) 
Yüksek Maliyet 
Durumu (₺) 

Reklam 0 500 

Google Play Geliştirici Hesabı 217.5 217.5 

App Store Geliştirici Hesabı - 870 

Toplam 217.5 1587.5 

       Not: 2021 Haziran Ayı Dolar Kuru üzerinden hesaplanmıştır. 
Uygulama hazırlanırken kullanılan bilimsel çalışmaların tamamı ücretsiz erişime açık web 
kütüphanelerden alınmıştır. Bunlar Google Akademik gibi arama motorları yardımıyla elde 
edilmiştir ve kullanımı tamamen ücretsizdir. Diğer bilgi kaynakları ise T.C. Sağlık Bakanlığı 
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü web sitesi ve TÜİK web sitesidir. Bu iki site de halka açık ve 
ücretsiz bir şekilde hizmet vermektedir. 
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Şekil 9. Geliştirme süreci Gantt şeması 

Bahsedilen proje harcamaları market ve lisans çalışmaları aşamasında yapılacaktır (Şekil 9). 
  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projenin amacı insanları biyolojik saatlerine uygun yaşamak için yardımcı olmaktır. Bu 
yüzden gençlerden yaşlılara, çalışan insanlardan öğrencilere büyük bir kesim potansiyel 
kullanıcı kitlesidir. Bio’clock içinde bulunan bilgiler Bilgilendirme sayfasında bulunan 
kaynaklardan elde edilmiştir. Sağlıklı her insan için standart yönlendirmeler 
bulundurmaktadır. Sağlık sorunlarından (obezite, diyabet vb.) korunmak isteyen her insan 
kullanabilir. Kullanıcının yeme ve uyku düzeni hastalık derecesinde bozuk ise bir doktora 
danışılarak uygulama kullanılabilir. Kronik hastalığı olan kullanıcıların da doktorlarına 
danışması beklenir. Gelişim çağındaki bireyler için kullanımda birkaç farklılık vardır. Bu 
noktada Bilgilendirme sayfasında ek bilgiler mevcuttur. Belirtilen durumlar haricinde her 
insan kullanabilir. Bio’clock, evde çalışmanın zorunlu olduğu küresel salgın şartlarında 
çalışma düzenlerini kaybeden insanlar ve özellikle de öğrenciler için ideal bir mobil 
uygulamadır. Kullanımın yoğun olmasını beklediğimiz kitle 16-25 yaşları insanların 
(genellikle öğrenci) çoğunlukta olduğu bir kitledir. Bunu takiben 25-55 yaşları çalışan 
insanların kullanabileceği ön görülmektedir. 
 
9. Riskler 

Tablo 2. Risk Analizi 
Risk Olasılık 

(1-3) 
Etki 
(1-3) 

Risk 
Katsayısı 

 (1-9) 

Alınan Önlem 

Verilerini paylaşmak 
istemeyen kullanıcı 

1 1 1 
Veri paylaşmanın seçenek olarak 

sunulması, şeffaf veri politikalarının 
izlenmesi 

Bilgilendirme 
bölümünün ayrıntı 

düzeyinin kısıtlı olması 
1 2 2 

Bilgilendirmelere ek kaynakça sunulması 
(uygulama içi web bağlantısı olarak) 
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Kullanıcının yazılımsal 
çökmelerle karşılaşması 

1 3 3 
Temiz kod kurallarına uyuldu, hataları ve 
çökmeleri raporlayan bir sistem eklendi  

Sirkadiyen 
algoritmasının her 

kullanıcıya uymaması 
2 3 6 

Test sürecinin uzun tutulması ve 
kullanıcıların kullanım öncesinde 

uyarılmaları 

Bilgilerin güncel 
tutulması 

3 2 6 
Bilgilendirmelerin yıllık olarak incelenmesi 

ve uzmanlara danışılması 

Riskli gruptaki(Hasta, 
çocuk vb.) kişilerin 

uygulamayı kullanması 
2 3 6 

Uygulama marketlerinde ve uygulama 
içinde açılışta yaş kısıtları, kullanım 
koşulları belirtilir, kullanıcı uyarılır 

Plan hazırlama 
konusunda bilgisi 
olmayan kullanıcı  

3 3 9 
Düzenli olarak yayınlanan örnek 

“Şablonlar”, “Nasıl kullanılır?” bölümü ve 
konu listesi 
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