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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Otizm genellikle ilk 3 yaşta başlayan ve hayat boyu devam eden, kişinin etrafıyla sözel 

ve sözel olmayan şekilde uygun ilişki kuramaması şeklinde ifade edebileceğimiz gelişimsel bir 

bozukluktur. Günümüzde basit testler ile tanısı erken konulabilmektedir. Otizm, tüm dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda adı çok sık duyulan bir özel eğitim kategorisidir. Otizm 

terimi, zaman içinde yerini, otizm spektrum bozuklukları (ASD – autism spectrum disorders) 

terimine bırakmıştır. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin yaşamları oldukça zordur. 

Etraflarında bulunan çok fazla uyaran onların kendilerini savunmasız hissetmelerine, 

korkmalarına ve öfkelenmelerine sebep olmaktadır. Etrafında çok fazla uyarana maruz kalan 

otizm spektrumlu bireyler  rahatsız olarak öfke nöbetleri  geçirebilmektedir. Bu nöbet 

zamanlarında bireyin kendine ve çevresine zarar vermesini engellemekte ailesi ve etrafındaki 

insanlar yetersiz kalmaktadır. Öfke nöbeti geçiren birey çığlık atar ve nabzı normalden daha 

fazla atmaktadır. Böyle zamanlarda otizmli bireyi sakinleştiren sesler vardır.  

Proje ekibi olarak ailesi yanında olmayan bireyin öfke nöbeti sırasında çığlık sesine 

duyarlı olan ve  artan nabız sayısına göre devreye girecek bir düzenek tasarladık. Bu düzenek 

nabız sayısı yükselince bireyi sakinleştiren sesin ( daha önceden bireyin sakinleşmesini 

sağlayan ses: anne, baba ya da doğa sesleri) devreye girerek, bulunduğu konumu ailesine mesaj 

yoluyla iletilmesi esasına göre tasarlanmıştır. Sesle birlikte sakinleşmeye başlayan bireyin 

dikkatini sese vererek kendine ve etrafına zarar vermesini engelleyecektir. Bulunduğu konum 

ailesine haber verildiği için bireyin ailesi gerekli önlemleri alabilecektir. Özellikle okulda 

bulunan otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar çok sık öfke nöbetleri geçirmektedirler. 

Öğretmenlerin ve akranlarının zor durumlarda kalmalarına, eğitimin aksamasına bu sebeple de 

dışlanan bu çocukların sosyal hayatlarının olumsuz yönde etkilenmesine sebep olmaktadır. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan 

karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı 

sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

             Bugün, otizm spektrum bozukluğuna neyin neden olduğu bilinmemekle birlikte genetik 

temelli olduğuna ilişkin bulgular vardır. Ancak hangi gen ya da genlerin sorumlu olduğu henüz 

bilinmemektedir. Çevresel faktörlerin de otizme yol açabildiğine ilişkin görüşler vardır. Hem 

genetik temellerin hem de çevresel faktörlerin etkileri üzerine çok sayıda araştırma 

yapılmaktadır. 

Otizmin çocuk yetiştirme özellikleriyle ya da ailenin ekonomik koşullarıyla hiçbir 

ilişkisi yoktur; bu nedenle otizm spektrum bozukluğunu her çeşit toplumda, farklı 

coğrafyalarda, ırkta ve ailede rastlanmaktadır.   

Erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde 

ellisinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabilmekte, gelişim sağlanabilmekte, büyük 

ilerleme kaydedilmekte ve hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer 

arkadaşlarından farkı kalmayabilmektedir. 

Otizm, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda adı çok sık duyulan bir özel 

eğitim kategorisidir. Otizm terimi, zaman içinde yerini, otizm spektrum bozuklukları (ASD – 
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autism spectrum disorders) terimine bırakmıştır. Amerikan Hastalıkları Kontrol Etme ve 

Önleme Merkezi (Centers for Disease Control Prevention)’nin verilerine göre 2006 yılında her 

150 çocuktan 1’inin otizm tanısı aldığı tahmin edilirken,  son bilgiye göre her 44 çocuktan 

1’inin otizm tanısı aldığı tahmin edilmektedir. 

       Biz proje ekibi olarak (4 sınıf öğretmeni) görev yaptığımız okullarda otizmli çocuklarla 

sıkça karşılaşıyoruz. Okulda çok fazla uyarana maruz kalan öğrenci rahatsız olarak öfke 

nöbetleri  geçirebilmektedir. Bu nöbet zamanlarında gerekli eğitimi olmayan öğretmen ve diğer 

çalışanlar öğrencinin kendine ve çevresine zarar vermesini engellemekte yetersiz kalmaktadır. 

Normal insan sesi 60 desibeldir. Çığlık ise  60 desibelden fazladır. Tasarımımızın çalışma 

prensibi kısaca şu şekildedir. Pulse nabız ölçer 100’den fazla , Arduino Ses Sensörü Kartı  

60’dan fazla ölçüm yaptığında bireyin öfke nöbeti geçirdiği düşünülerek ISD1820 Ses Kayıt ve 

Çalma Modülüne önceden kaydedilen ses devreye girecek. Bireyin sakinleşmesi sağlanacak. 

Aynı zamanda bireyin ailesine bulunduğu konum mesaj yoluyla haber verilecek.  Bu sebepten 

dolayı proje ekibi olarak tasarladığımız akıllı bilekliğin  bahsettiğimiz sorunlara  çözüm 

olacağını düşünüyoruz.  

 

  
 

3. Çözüm  

Bireylerin başkalarına ihtiyaç duymadan hayatlarını devam ettirememeleri durumu 

sosyal bir çöküntüye sebep vermektedir. Bu durum yaşama direncini olumsuz etkilemektedir. 

Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin yaşamları daha da zordur. Etraflarında bulunan çok 

fazla uyaran onların kendilerini savunmasız hissetmelerine, korkmalarına ve öfkelenmelerine 

sebep olmaktadır. Özellikle ana sınıfı ve ilkokul çağlarında olan çocukların okulda bu 

sıkıntılara daha fazla maruz kalamaktadırlar. Otizmli çocukların öfke nöbetleri ve saldırgan 

davranışları, genellikle istedikleri bir şey yapılmadığında, kafalarındaki düzen bozulduğunda, 

kendilerini baskı altında hissettiklerinde, bazen de nedenini yetişkinlerin bilemediği ya da 

anlamadığı zamanlarda ortaya çıkabilmektedir. Kalbin dakikada attığı sayı nabızdır. İdeal nabız 

yetişkinlerde istirahat halindeyken 60-100 atıştır. Bu kalp atışı, boyunda ve bileklerde hissedilir. 

Örneğin; kalbiniz 70 defa kasılırsa yani atarsa, nabzınız 70 demektir. Öfkelenince, endişe ve 

korku halinde nabız yükselir. Öfke nöbeti geçiren otizimli bireyin nabız seviyesi normalden 

daha fazla atmaya başlar aynı zamanda çığlık atar. Akıllı saatimiz böyle bir durum tespit 

ettiğinde kişinin öfke nöbeti geçirdiği zamanlarda onu sakinleştiren, önceden kaydedilmiş ses 

kaydını devreye sokacak. Aynı zamanda otizmli bireyin ailesine bulunduğu konumu atacak. 

Otizm spektrum bozukluğu olan birey duyduğu sese dikkatini vererek sakinleşmeye 

başlayacak. Durumdan haberdar olan aile gerekli önlemleri almaya vakit bulabilecek. 

Yaptığımız çözümün akış şeması şekil 1‘de verilmiştir.  

ÇOK FAZLA GÜRÜLTÜ/KORKU 

 

ÇOK FAZLA RENK/ENDİŞE/ÖFKE 
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Şekil 1 Akış şeması 

 

Proje fikrimizi arduino düzenekle hazırlayıp sunacağız.Yaptığımız çözüm önerisinin 

teknik çizimi şekil 2‘de verilmiştir.   

 
Şekil 2 Teknik Çizim 
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4. Yöntem 

Otizm spektrumlu bireyler için tasarladığımız akıllı saatin çalışma mantığını arduino 

düzenek ile göstereceğiz. Kullanacağımız düzenekte yukardaki malzemeler kullanılacaktır. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi otizm spektrumlu bireyler dışarda çok fazla uyaranla 

karşılaştıklarında kendilerini ifade edemedikleri zamanlarda öfke nöbetleri geçirmektedirler. 

Bu öfke nöbetleri sırasında kişinin nabzı normalden daha hızlı atmaya başlar. Nabız ölçer 

parmağın ucuna sabitlenecek ve sensörü 3V yada 5V ile besleyeceğiz. Gürültü engelleme 

özellikli amfi devresi sayesinde stabil bir nabız ölçümü gerçekleştirebileceğiz. Nabız 100 

üzerinde atmaya başladığında ve Ses Sensör Kartı - Mikrofon Sensörü 60 desibelden fazla 

ölçüm yapınca devreye ISD1820 Ses Kayıt ve Çalma Modülü girecek. Daha önceden bireyi 

öfkelendiği zaman onu sakinleştiren ses kaydı yapılacaktır. Nabız 100 üzerinde olunca 

kaydedilen ses FT modu aktif olarak çalmaya başlayacak. Bireyin sese odaklanarak 

sakinleşmeye başlayacaktır. Bu sırada Arduino GPRS / GPS Takip – GSM devreye girerek 

aileye bireyin bulunduğu yerin konumu mesaj yoluyla iletilecek. Böylece aile otizm spektrumlu 

bireyi nerde olduğunu ve durumunu mesaj yoluyla öğrenip, gerekli tedbirleri alabilecektir. 

Özellikle okul çağında ki çocukların aileleri okul idaresi ve öğretmenlerle birlikte öğrenciyi 

yakından takip edebileceklerdir. 

 

 
 

  
 

 
 

  

 
 

 

NABIZ ÖLÇER ISD1820 Ses Kayıt 

ve Çalma Modülü 

Arduino GPRS / 

GPS Takip - GSM 

Shield 

Arduino LCD 
Ekran 

Arduino Nano 

328 FT232 

Arduino Ses  

Sensörü Kartı 
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Yukarıda kullandığımız elektronik devre elemanlarının kodlama şeklini de şu şekilde 

yapmayı düşünüyoruz 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

           Günümüzde teknolojinin özellikle akıllı saat ve bilekliklerin yaygınlaşmasına rağmen 

otizm spektrum bozukluğu olan bireyin direkt iletişim kurmasını kolaylaştıracak çözüm yolu 

henüz bulunmamaktadır. Bu sebeple projemiz yenilikçi ve özgün bir projedir. Sık sık 

bulunduğu ortamlarda öfke nöbetleri geçirerek sakinleşemeyen bu bireyler özellikle ailesinden 

uzakta olduğu  durumlarda büyük sorunlar yaşamaktadırlar. Etrafında bulunan insanların öfke 

nöbeti geçiren otizm spektrumlu bireylere karşı nasıl davranması gerektiğini bilmediğinden bu 

bireyler kendilerine ve etrafındaki kişilere, eşyalara zarar verebilirler.  

           Proje fikrimizin hayata geçmesiyle birlikte bu bireyler zor durumlarında kendilerine iyi 

gelecek, onu sakinleştirecek sesle birlikte ailesi durumdan haberdar olacaktır. Sakinleşmeye 

başlayan otizmli bireyin, sağlıklı bir iletişim kurabilmesi, aynı zamanda sosyal yaşamdan 

kopmadan zor olan hayatlarına küçük bir kolaylık sağlayarak mutlu olmalarını 

hedeflemekteyiz. Projemiz sayesinde otizmli bireylerin sosyal hayatlarına yardımcı olarak daha 

çabuk kabul görmeleri, sosyal hayata daha çabuk entegre olmaları sağlanacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

            Proje önerisi uygulanabilirliğini gelişmiş teknoloji desteklemekte ve artırmaktadır. 

Günümüzde insanların birçoğu dijital teknolojiden istifade etmektedir. Akıllı saat ve bileklikler 

çocuklarda ve yetişkinlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Proje fikrimiz piyasada bulunan mevcut 

akıllı saatlerin üzerinde yazılımsal olarak ek yapılacağından ekstra risk oluşturmamaktadır. 

Projemizi ilerleyen aşamalarda patenti alınarak ticari bir ürüne dönüştürmeyi hedeflenmekteyiz. 

Piyasada bulunan akıllı saat ve bileklik tasarımı yapan firmalarla görüşülerek sadece otizm 

spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik tasarımlar yapılabilir.  

           Projemizin tasarım aşamasında görüştüğümüz Erdemli Belediye başkanı Mükerrem 

Tollu maddi ve manevi destek vereceklerini belirttiler. Ayrıca Mersin Otistik Çocukları 

Koruma ve Eğitim Derneği ile görüşerek projemizin hayata geçirilmesinden sonra ailelerle 

görüşerek bilekliğin kullanılmasına ön ayak olacaklarını belirtmişlerdir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

            Yaptığımız bu çalışmamız 6 aylık bir süreci kapsamaktır. Mart ayında otizm spektrum 

bozukluğu olan bireylerin yaşadıkları sorunlar konusunda araştırmalar yaptık. Nisan ayında 

hazırlayacağımız tasarımın maliyetini, arduino düzeneği için gerekli olan  kodları araştırdık. 

Prototip hazırlama işlemlerine temmuz ayında başlanıp ağustos ayında montajını ve testleri 

yapacağız. Projemizin patentini aldıktan sonra seri üretim için Erdemli Belediyesi ve  Mersin 

Otistik Çocukları Koruma ve Eğitim Derneği ile bir araya gelip üretimde destek alınacaktır. 
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PROJE TAKVİMİ 

 
 

 

TAHMİNİ MALİYET  

 

ÜRÜN ADI BİRİM FİYAT ADET TOPLAM 

Pulse Nabız Ölçer 55 TL 1 55 TL 

ISD1820 Ses Kayıt ve 

Çalma Modülü 

55 TL 1 55 TL 

Arduino Nano Klon 160 TL 1 160 TL 

2x16 LCD Ekran 50 TL 1 50 TL 

SIM808 

GSM/GPRS/GPS 

Geliştirme Kartı 

450 TL 1 450 TL 

Ses Sensör Kartı - 

Mikrofon Sensörü 

15 TL 1 15 TL 

TOPLAM    785 TL 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

            Projemizin hedef kitlesi otizm spektrum bozukluğu olan bireylerdir. Özellikle öfke 

nöbetlerinde kendilerine ve çevrelerine zarar veren otizm spektrumlu çocuklar ve ailelerin 

kullanması amaçlanmıştır. Projemiz, sosyal hayatlarında zorluklar yaşayan bu çocukların zor 

durumlarında topluma entegrasyonunu sağlamaya yardımcı olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

MART
• LİTERATÜR TARAMASI

NİSAN
• PROTOTİP MALİYET ARAŞTIRMASI

MAYIS
• MEKANİK TASARIM ANALİZİ

HAZİRA
N

• MALZEME TEDARİĞİ

TEMMU
Z

• PROTOTİP HAZIRLAMA

AĞUSTOS
• MONTAJ VE TEST
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9. Riskler 

Uygulamamızı kullanan kişinin akıllı saatinin ya da bilekliğin kalitesine bağlı olarak 

devre dışı kalması problem oluşturabilir. Saatin şarjının bitmesi, öfke nöbeti durumunda 

çocuğun saati kırabilmesi ya da takmayı unutması da yine birer risk olarak değerlendirilebilir. 

Bu riskler projemizin uygulamasından kaynaklanan sorunlar değildir. Saat için şeffaf mika 

pleksiden oluşan dış malzeme kılıf yapılarak kırılması, su geçirmesi önlenecektir. Otizm 

spektrumlu çocukların aileleri saatin sarjından emin olmalıdır. Ailenin ve saati kullanacak 

çocuğun etrafında bulunan büyüklerin bu konuda hassas davranmaları gerekmektedir. 

 

 
 

Görüldüğü üzere aslında en büyük risk akıllı saatin şarjının bitmesi ve saatin kalitesine 

bağlı olarak devre dışı kalmasıdır. Bu konuda yazılımsal olarak tasarımı yapacak olan firmanın 

kalitesi önemlidir. Ayrıca aile gerekli tedbirleri almalıdır. 
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10. Kaynaklar  

Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir ve Otizm nedir? Otizm belirtileri nelerdir? 

LİNK UZANTISI ERİŞİM TARİHİ 

https://www.tohumotizm.org.tr/otizm/otizm-spektrum-bozuklugu/ 30.05.2022 

https://otsimo.com/tr/otizmli-cocuklarda-ofke-saldirganlik/ 30.05.2022 

http://otizm.ankara.edu.tr/ofke-nobeti-ve-saldirganlik-

durumlarinda-ne-yapmali/   

31.05.2022 

https://www.acibadem.com.tr/hayat/nabiz-kac-olmali/ 31.05.2022 

https://www.medicalpark.com.tr/otizm-nedir-belirti-ve-tedavi-

yontemleri-nelerdir/hg-1743 

01.06.2022 

Malzemeler:  

https://www.robotistan.com/isd1820-ses-kayit-ve-calma-modulu-

voice-recording-playback-recorder-modul        

02.06.2022 

https://www.robotistan.com/pulse-nabiz-olcer 02.06.2022 

https://www.robotistan.com/sim808-gsmgprsgps-gelistirme-karti-

arduino-ve-raspberry-pi-uyumlu-7381 

02.06.2022 

https://www.robotistan.com/16x2-lcd-ekran-yesil-uzerine-siyah 02.06.2022 

https://www.robotistan.com/ses-sensor-karti-mikrofon-sensoru 02.06.2022 

 

https://www.tohumotizm.org.tr/otizm/otizm-spektrum-bozuklugu/
https://otsimo.com/tr/otizmli-cocuklarda-ofke-saldirganlik/
http://otizm.ankara.edu.tr/ofke-nobeti-ve-saldirganlik-durumlarinda-ne-yapmali/
http://otizm.ankara.edu.tr/ofke-nobeti-ve-saldirganlik-durumlarinda-ne-yapmali/
https://www.acibadem.com.tr/hayat/nabiz-kac-olmali/
https://www.medicalpark.com.tr/otizm-nedir-belirti-ve-tedavi-yontemleri-nelerdir/hg-1743
https://www.medicalpark.com.tr/otizm-nedir-belirti-ve-tedavi-yontemleri-nelerdir/hg-1743
https://www.robotistan.com/isd1820-ses-kayit-ve-calma-modulu-voice-recording-playback-recorder-modul
https://www.robotistan.com/isd1820-ses-kayit-ve-calma-modulu-voice-recording-playback-recorder-modul
https://www.robotistan.com/pulse-nabiz-olcer
https://www.robotistan.com/16x2-lcd-ekran-yesil-uzerine-siyah
https://www.robotistan.com/ses-sensor-karti-mikrofon-sensoru

