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Bu zorlu pandemi sürecinde ön eleme sonucunda Türkiye 2.’liği ile bizleri gururlandırdığınız 

ve Otizmli bireylerin hayatlarına dokunan bu projeyi gerçekleştirmeye olan motivasyonumuzu 

katladığınız için Teknofest ailesine ve değerlendirmeyi yapan hocalarımıza minnettarız. 
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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

 

Otizm Spektrum, kişinin çocukluk 

döneminde ortaya çıkan ve hayatı boyunca 

tüm yaşam kalitesini etkileyen, sözel ve 

davranışsal bir bozukluk çeşididir. 

Nörolojik bir bozukluk olan otizmde 

bireyin anlamsız sinir ve mutluluk halleri 

gözlenmektedir. Her yüz kişiden birinde 

otizm görülürken, Otizmli bireylerin 

öğrenme becerilerinin geliştirilmesi ve 

hayata dahil edilebilmesi için dugularının 

kontrolü ciddi önem kazanmıştır [1]. 

Otizmli bireylerinin anlık sinir halinin 

tespit edilmesi ve anlamlandırılması 

varolan iletişim teknolojileri ile  yapılamamaktadır. Bugün itibariyle akıllı bilekliklerin, 

GSM/GPS tabanlı çalışmalarından ötürü yüksek şarj kapasitesi harcamakta ve otizmli bireyler 

özelinde üretiliyor olmaması nedeniyle eksik ve yetersiz kalmaktadır.  

 

Otizm Bilekliği, danışmanı olan otizmli annesi  Prof. Dr. Esra Akgül dahilinde, Kocaeli’de 

kurulmakta olunan Otizm Yaşam Merkezi bünyesinde, otizmli bireylerin eksikleri göz önüne 

alınarak projelendirilmektedir. Otizm Bilekliği içerisinde LoRa-Wan iletişim teknolojisini 

barındırmaktadır. LoRa-WAN, chirp yayılma spektrumu (CSS)  [2] teknolojisinden 

türetilmiştir. Bu durum Otizm Bilekliği’ne bir seneyi aşkın bir pil ömrü sunmaktadır. LoRa-

Wan’ın operatör ücretlendirmesinden bağımsız olması ise diğer akıllı bilekliklerden onu ayıran 

en önemli özelliğidir.  Proje dahilinde ilgili kuruma kurulmakta olunan gateway ile aynı anda 

15 km yakındaki yüzlerce Otizm Bilekliği internet ortamına herhangi bir sim kartı 

gerekmeksizin çıkmaktadır.  

Otizm Bilekliğinin bir başka özelliği iste Nabız sensoru 

barındırmasıdır. Bu sensor yazılım çerçevesinde otizm 

bireyleri için özelleştirilmiş özgün bir özellik olup, bireylerin 

konum bazlı duygu/hal analizi yapılmasına olanak 

sağlamaktadır. Bireylerin nerde sinir hali yaşadığı, hangi 

ortamlarda kendini huzulu hissettiği, sağlıksal olarak tehdit 

oluşturabilecek nabız düşmesi ya da yükselmesi kontrol 

edilmektedir. Bilekliğin yan kısmında yer alan yardım tuşu ile 

otizmli bireyler aileleriyle iletişime geçebilmektedir.  

Şekil 1 Otizm Bilekliği Acil 

Yardım Tuşu 



4 

 

 

Bileklikten gelen veriler gatewaylere, oradan da The Thing Network (TTN) 

sunucularına iletilmektedir. TTN sunucularından FireBase serverlarına 

iletilen veri, proje dahilinde Dart dilinin Flutter framework’ü oluşturulmakta 

olunan Mobil Uygulama’ya aktarılmaktadır. Bu sayede bileklikten gelen 

verilerin aileler tarafından okunmasına olanak sağlamaktadır. Bilekliğin 

LoRa node yani her cihaz içinde yer alan LoRa modülü 50-60$ seviyesinde 

iken proje ekibi tarafınca tasarlanmıştır entegre edilebilecek düzeyde 

tasarlanarak 8$ seviyesine indirgenmiştir. Akıllı Bilekliğin iç 

komponentlerinin PCB tasarımı, EasyEda programı ile yapılmakta olunup, 

dış iskelet teknik çizimi için de SolidWork’den faydalanılmıştır.  

 

Otizm spektrum 

bozukluğu olan çocuklarda  giyilebilir teknolojilerde 

renk kullanımı aslında oldukça önemlidir. 

Araştırmacılar, otistik spektrum bozukluğu olan 

çocukların göz bileşenlerinde anormallik olduğunu tespit 

etmişlerdir. Çalışmalarda bu spektrumdaki çocukların 

%85’inin normal gelişen çocuklara nazaran renkleri 

olduğundan daha yoğun algıladıkları tespit edilmiştir. 

İçinde beyaz ve grinin olduğu renkler bu spektrumdaki 

çocuklar için sakinleştirici etki yaratır [3]. Solid Work 

üzerinde teknik çizim ile gri içinde hafif pembenin 

olduğu bileklik tasarlanmıştır. Bilekliğin dış yüzeyi mat 

ve sert plastikten oluşmaktadır. Kalın ve sert plastikten oluşan kordonlar, bilekliği sinir halinde 

dayanıklı kılmakta ve esneklik kazandırmaktadır.  

 

 

 

2. Problem/Sorun: 

Otizm spektrum bozukluğu köken olarak nörogelişimseldir ve hem sosyal hem de sosyal 

olmayan semptomlar temelinde teşhis edilen bir rahatsızlıktır. Amerika Psikiyatri Birliğine göre 

otistik hastalar; iletişim ve ilişkilerdeki zorluklar, alışılmadık derecede dar ilgi alanları ve güçlü 

bir şekilde tekrarlayan, kısıtlayıcı davranış kalıplarına sahip olduklarının gözlemlendiğini tespit 

Şekil 2 Otizm Bilekliği Mobil Uygulama 

Şekil 3Otizm Bilekliği SolidWorks Teknik 

Çizim 

Şekil 4Otizm Biekliği Veri İletim Yolu 
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etmiştir. Otizm ayrıca, otistik bireylerin %90'a kadarında meydana gelen bir özellik olan atipik 

duyusal algı ile de karakterize edilmektedir. Alışagelmedik mutluluk ve sinir hali yaşadıkları 

gözlemlenmektedir [4]. Otizmin getirmiş olduğu duygu bozukluğu ve sinir hali, otizmli 

bireylerin günlük yaşamlarında öğrenme ve gelişim becerilerini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Otizmli bireylerin gündelik işlerini kendi başlarına yapmaları oldukça zordur. Yalnız kaldıkları 

zaman kaybolmaları ve zarar görme ihtimallerinden ötürü sürekli aileleri tarafından kontrol 

edilmesi, duygularının gözlem altında olması gerekmektedir. Bu durum otizmli ebeveynlerin 

hayat kalitesini etkilediği gibi, otistik hastaların kişisel gelişimleri için çok büyük öneme sahip 

olan özgür yaşamlarına engel olmaktadır. Otizmle ile ilgili yapmış olduğu başarılı çalışmalarla 

bilinen Clinical Psychology Review dergisinin 2021 yılı içerisinde yayımlamış olduğu 

makaleye göre, otizm görülme sıklığı, 2000’li yılların başlarında 10.000'de 4 iken, günümüzde 

100'de 1 vaka görülecek düzeyde ciddi bir artış göstermektedir [5]. Günden güne her bireyin 

otizmli doğma riskinin arttığı gözlemlenirken var olan teknolojilerin otizmli hastaların nerde ne 

kadar sinirlendiğini, hastalıklarını arttıran faktörlerin tespitinin sağlanmasını, yüksek 

popülasyon çerçevesinde gerçekleştirememektedir. Otizm ve benzeri hastalıkların kontrolü için 

akıllı bileklikler üretilmiş olsa da operatör ücretlendirmesinin getirmiş olduğu maliyetleri, 

GSM-GPS tabanlı uzun süre dayanamayan pil ömürleri ve direk otizmli bireyler özelinde 

üretilmemiş olmaları; otizmliler tarafından kullanılmamalarına sebep oluşturulduğu otizm 

annesi proje danışmanı Esra Akgül tarafından bildirilmiştir.  

 

 

3. Çözüm  

Proje kapsamında otizmli bireyler ve yakınlarının yaşam kalitelerini arttıran, otizm 

araştırmalarına geniş yelpaze sunan ve otizm benzeri kontrol altında olunması gereken 

rahatsızlıklara birçok yönden çözüm getiren bir iletişim teknolojisi oluşturulmaktadır. Otizm 

Bilekliği ismini taşıyan bileklik LoRa-Wan teknolojisinden faydalanmaktadır. LoRa-Wan 

iletişim teknolojisi, 1 sene şarj ömrü sağlamasının yanı sıra operatör ücretlendirmesinin de 

önüne geçmektedir. Veri iletimini sağlamasının yanı sıra Geo-Location teknolojisi ile çok 

düşük enerjide konum bilgisi iletilmesine de olanak sağlamaktadır. LoRa-Wan yanı sıra GPS 

barındıran bileklik sadece gerekli anlarda açılarak hassas konum bildirisi yapılmasını 

sağlamaktadır. Bileklik içerisinde bulunan bir başka teknoloji ise nabız okuyucu sensordur. Bu 

sensor çerçevesinde hastaların nabızları günün belirli saatlerinde ölçülmekte ve Python Q 

Learing kütüphanesi kullanılarak özgün bir şekilde hastanın duygu halleri tespit edilmektedir. 

Otizmli bireylerin günün hangi saatinde hangi konumda ne kadar duygu değişimi gösterdiği 

verisi oluşturulmaktadır. Dart dilinin Flutter Framework’ü ile geliştirilmekte olunan mobil 

uygulama ile bileklikten gelen verilerin otizm yakınlarına iletilmesi sağlanmaktadır. Proje 

dahilinde otizm spektrum bozukluğu rahatsızlığı için çok önemli akademik veriler 

oluşmaktadır.  
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4. Yöntem 

 

Otizm Bilekliğinin İşlemci Biriminin Seçilmesi 

Mikroişlemciler, ana işlem biriminin (CPU) fonksiyonlarını tek bir yarı iletken devrede 

birleştiren programlanabilir bir sayısal elektronik bileşendir. Günümüzde tasarlanan ve üretilen 

işlemciler bilgisayarlarda, cep telefonlarında, gömülü sistem uygulamaları gibi hayatımızın pek 

çok alanında kullandığımız elektronik aletlerde ana işlem birimi olarak görev yapmaktadır. Bu 

projede, bir bilgisayarın yapabileceği çoğu şeyi yapabilme kapasitesi, küçük boyutu ve uygun 

fiyatından dolayı Raspberry Pi Pico kullanılmıştır.  Raspberry Pi Pico; gömülü sistem 

projelerinde, prototiplemede kullanılan bir mikrodenetliyicidir. Gücünü RP2040 

mikrodenetleyicisinden alan Raspberry Pi Pico çift çekirdekli ARM Cortex M0+ işlemciye 

sahiptir[6]. Düşük maliyetli olan Raspberry Pi Pico, düşük güç tüketimi ve yüksek 

performansıyla ve en önemlisi minimal boyutuyla ön plana çıkmaktadır. Hem C/C++ hem de 

MicroPython ile programlanabilen Raspberry Pi Pico, bu özelliklere sahip olmasından dolayı 

projemiz için kullanıma uygun görülmüştür. İletişim teknolojileri kategorisinde yarışacak olan 

bu proje, düşük güç tüketimi ile öne çıkan LoRa teknolojisiyle kablosuz haberleşmeyi 

sağlamaktadır. 

 

Otizm Bilekliğinde LoRa-Wan İletişim Mimarisinin Oluşturulması 

        

LoRa haberleşme teknolojisinin 2 temel konsepti vardır. Bunlar LoRa uç cihazları ve 

LoRaWAN ağ yapısıdır. Uç cihazlar, aslında LoRa modülü bulunduran sensorlerdır. 

LoRaWAN ağ yapısı ise gateway (ağ geçidi), ağ sunucusu ve uygulama sunucusundan 

oluşur[7]. Bu yapı şekil 1.1’de gösterilmiştir. LoRa modülüne yer verilecek akıllı bileklik ile 

bileklikten Gateway’e veri aktarımı (uplink) ve Gateway ‘den bilekliğe veri aktarımı 

(downlink) olmak üzere 2 adet veri iletim şekli mevcuttur[8]. Cihazlardan Gateway’e veri 

aktarımı yapılırken LoRaWAN protokolü 

kullanılır. Gateway ’den internet sunucularına 

veri aktarımı için ise Ethernet kablosu ya da 

hücresel veri gibi teknolojiler ile TCP/IP 

protokolü kullanılır[9]. Şöyle ki, cihazdan 

gateway’e gelen veri RF paketi şeklindedir 

ancak internet sunucusuna gönderilen verinin 

IP paketi şeklinde gönderilmesi gerekir. Bu iki 

paket tipi arasındaki dönüşümden gateway 

sorumludur. Gateway, RF şeklinde gelen veri paketini TCP/IP protokolü kullanarak IP paketi 

haline getirir ve sunuculara aktarır. 

 

Dünya üzerinde LoRaWAN teknolojileri hızla popülaritesini arttırmaktadır. 2020 yılına 

girerken thethingsnetwork.org sunucularında 7389, 4 Ocak 2021 tarihinde, 15867 gateway var 

iken, 1 Haziran 2021 itibariyle 17180 gateway aktif olarak çalışmaktadır. Türkiye bu noktada 

Avrupa’ya göre oldukça geride kalsa da , nesnelerin interneti ve veri toplama konularında 

büyük yenilikler getiren bu iletişim teknolojisinin Türkiye’de de yaygınlaşması 

beklenmektedir. 

Şekil 5 LoraWan Mimarisi 
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 LoRaWAN, geniş uygulama yelpazesine yansıyan farklı ihtiyaçları karşılamak için üç farklı 

uç cihazı sınıfına sahiptir: Bu sınıflar, Sınıf A, Sınıf B ve Sınıf C olmak üzere üçe ayrılır[10]. 

Bu sınıflar ile otizm bilekliğinden gateway’lere her zaman isteğe bağlı olarak uplink mesajlar 

gönderebilirken, cihazın sınıfı, cihazın ne zaman downlink mesajlar alabileceğini belirler. 

İhtiyaç duyulan uzun pil ömrü hususunda LoraWan sınıflarının sunduğu büyük avantaj bu 

durumdan kaynaklanmaktadır. Çünkü uç cihazlar ağı dinlemek için bir pil tüketimi 

gerçekleştirmez [11]. LoRaWAN teknolojilerinde Sınıf A’da bir downlink, sadece bir uplink 

sonrasında gerçekleştirilebilir. Gateway uç cihazdan gelen veriyi sunucuya yönlendirir. 

Sunucudan ise verinin alındığına dair bir ACK mesajı(acknowledged) ve gerekli yanıt döner, 

gateway bunu uç cihaza LoRa paketi halinde sunar. Böylece bir uplink işleminin hemen 

ardından bir downlink gerçekleştirilmiş olur. B Sınıfı ise periyodik dinlemeye olanak sağlarken 

dengeli bir pil tüketim sağlamaktadır. B sınıfı cihazlar, mesaj gönderme ve alma işlemlerini 

sadece ayarlanmış zaman dilimlerinde gerçekleştirebilirler. Son olarak C Sınıfını ele 

aldığımızda, bu sınıf sürekli dinleme yapmakta ve yüksek pil tüketimine neden olmaktadır. 

Geniş lora mimarisinin bir diğer özelliği ise Lorawan tabanlı konum bulma teknolojisi 

Geolocation’dır. Herhangi üç gateway’e gönderilen verilerin anlamdırılması sonucu yer 

bildirimi yapılır. Sağladığı düşük güç tüketimi ile beraber LoRaWAN, dış mekan 

konumlandırmasına farklı bir bakış açısı kazandırmıştır.  

 

 

 

Otizm Bilekliğinin Konum Tespiti 

 

Günümüzde dış mekân konumlandırması, Global 

Navigation Satellite Systems (GNSS)  ve Global 

Positioning System gibi alıcılar kullanılarak 

yapılmaktadır. GNSS ve GPS, uzaydan sinyaller 

yollayan ve bir kullanıcının Dünya’daki coğrafi 

konumunu belirlemek için küçük uyduları kullanan 

bir uydu navigasyonu sistemi olarak tanımlanabilir. 

GNSS ve GPS alıcıları koordinatları iletirken büyük 

sorunlar ile karşı karşıya kaldılar. Bu sorunlardan 

en önemlisi yüksek güç tüketiminden dolayı pil ömrüdür. GPS alıcısının akım tüketimi yaklaşık 

70-80 mA'dır, bu da çoğu düşük güçlü IoT cihazında önemli ölçüde daha fazla enerji gerektirir. 

Örneğin, 868 MHz bandında çalışan bir LoRaWAN modülü, “açık” durumda 2.8 mA tüketir, 

38.9 mA veri iletir ve 14.2 mA veri alır[12]. Bu nedenle, otizm bilekliğinde LoRaWAN tabanlı 

konum bulma teknolojisinin başlıca kullanılma sebebi, düşük güç tüketen ve sürekli GPS 

kullanmadan coğrafi konumlandırmaya izin veren sistem ihtiyacından kaynaklanmaktadır. 

LoRa’da bir cihazdan (yani bir uç noktadan) ikinci bir cihaza (yani bir ağ geçidine) gitmesi için 

geçen süreyi ölçmek de mümkündür. Buna TOF ölçümü (Uçuş Süresi) denir[13]. TOF'u ölçme 

prosedürü, RSSI'yi ölçme sürecinden çok daha zordur, ancak TOF'un birkaç avantajı vardır. 

Belirli bir ortam (örneğin hava) içinde ışığın hızı sabittir, bu nedenle modelleme denklemleri 

Şekil 6 Konum Tespiti Akış Şeması 
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RSSI'den daha basittir. Bu projede, bireylerin yer bildirimi yapması için LoRawan Geolocation 

teknolojisinin kullanılması uygun görülmüştür.  

 

Yandaki tabloda ve şekil 6’da üç gateway’in 

bulunduğu bir ortamda konum tespiti veri 

modellemesi yapılmıştır. 4 farklı bileklikten 

alınan veriler sonucu bireyin konumu 

sinyallerin uçuş süresinden hesaplanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1 Uçuş Süresi Sonuçları 

 

 

 

Otizm Bilekliğinden Alınan Verilerin Sunuculara Aktarılması 

 

Bileklikten alınan anlık konum, nabız ve acil durum gibi veriler; her yarım saate bir 

güncellenecek şekilde (class b) internete bağlı gateway’in cihazı dinlemesiyle TTN 

(thethingsnetwork.com sunucuları) sunucularına aktarılmaktadır.  Google’ın geliştirdiği ve 

kullanıcıların mobil ve web uygulamalarında veri depoladığı gerçek zamanlı platform olan 

Firebase, bu noktada bilekliğin ara yüzü olan mobil uygulamasının öz sunucusunu 

oluşturmaktadır. TTN sunucularından alınan veriler, mobil uygulamaya Firebase üzerinden 

aktarılacaktır. Eğer bileklik gateway ağında bulunmuyor ise gateway ağından düşme yaşandığı 

an ailesine mesaj gönderilip, dışarı konumdaki hareketler GPS üzerinden Raspberry Pi hafıza 

birimine kaydedilmektedir. Tekrar Gateway ağına girdiği an bu veriler sunuculara yüklenmekte 

ve hafızadan silinmektedir. GPS yüksek enerji harcasa da LoRa Gateway ağının Avrupa’da 

olduğu gibi Türkiye’de hızla yaygınlaşmasının akabinde GPS’e gerek kalmayacaktır. 

Bileklik ID Saat 1.Gateway 2.Gateway 3.Gateway Koordinat 

1 13.10 10 ns 2 ns 4 ns K 51 30,525  

B 0 08,569 

2 22.16 5 ns 8 ns 7 ns G 24 60,351  

D 1 03,234 

3 17.34 78 ns 25 ns 30 ns K 03 90,657  

D 2 16,345 

4 14.20 25 ns 10 ns 3 ns 

 

G 89 40,525  

B 8 22,987 

Şekil 7 Uçuş süresi Hesabı 
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Otizm Bilekliği Elektronik Modül Setlerinin Oluşturulması 

 

LoRa Modülleri dolar bazında tek üründe maliyetli olmaktadır. Raspberry Pi, Ardunio gibi 

ürünlere hazır tak kullan maliyetleri 50 $ aşmaktadır. Easy Eda platformu dahilinde minimal 

çizmiş olunan LoRa Pico/RN2483 maliyeti 8 dolara indirgenmektedir. İlgili PCB kartlar FSM 

Betam Laboratuvarında çıkartılmıştır.  

Kullanılan Teknolojiler 

 Dart/Flutter Framework 

 Firebase Realtime Database 

 

1) Flutter Framework kullanılmasının nedenleri  

• Bütün platformlar için kolay uygulanabilirliği.(Android, IOS vb.)  

• Ürün çıkarmada olan kolaylığı dolayısı ile daha kısa zamanda ürün çıkarılması.  

• Geliştirilmek istenen uygulamanın kullanılacak parçalarının Flutter teknolojisinde 

benzerlerinin yazılmış ve kullanılabilinir durumda olması. 

• Firebase ile olan uyumu, kolay uyarlanabilirliği ve stabilitesi. 

Kullanılan Modüller 

 

❖ Barcode Scanner 

❖ Google Maps api 

❖ Firebase Plugins 

❖ Google Charts 

 

        2) Firebase Realtime Database kullanılmasının nedenleri 

• Hızlı ve güvenli olması  

• Başlangıç için uygun fiyatlandırma sağlaması  

• Flutter için geliştirilen eklentileri olması 

Şekil 8Otizm Bilekliği Mobil Uygulama Teknolojilerinin Seçilmesi ve Oluşturulması 
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Uygulama Hakkında  

1. Uygulama ilk açıldığında giriş ekranı 

karşılamaktadır. Ufak bir tanıtımdan sonra qr kod 

tarama ekranına geçiş sağlamaktadır.  

 

2. Bilekliklerin alt kısmında yer alan qr kodu 

tarayarak database araması ile eşleştirmektedir. Eğer 

eşleşme doğrulanır ise bilekliğin kayıt sayfasına geçiş 

sağlamaktadır. 

3. Bu kısım bilekliğin kayıt kısmıdır. Kullanacak 

bireyin kişisel verilerinin girilmesi beklenmektedir. 

4. Kayıtlar tamamlandıktan sonra gündelik 

kullanımda karşılaşılacak  ekrandır. Bu ekranda 

google maps widget eklentisi mevcuttur burada 

bilekliği kullanacak kişinin konum takibi 

yapılabilmekte ve gatewayden uzaklaştığında 

bildirim atılması için alarm kurulabilir. Diğer 

seçenekler olan Zamansal Sinir Miktarı ve Konumsal 

Sinir Miktarı ekranlarına buradan geçiş yapılabilir. 

5. Zamansal sinir miktarı ekranı belirtilen zaman 

içerisinde bireyin nabızlarındaki değişimi 

hesaplayarak kullanıcıya sütun grafik halinde 

göstermektedir. 

6. Konumsal Sinir Miktarı ekranı sinir eşiğini geçen 

zamanlarda bulunduğu alanların yüzdesel olarak 

oranını göstermektedir. 

7.  Ayarlar ekranından yeni bir gateway tanıtımı dahil 

edilebilmektedir. 

Şekil 9 Mobil Uygulama Sayfaları 

Şekil 10 Otizm Bilekliği Mobil Uygulama 

Ana Ekranı 
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Nabız Sensoru ve Sinir Katsayısı Anlamlandırılması 

 

Nabız dalgası analizi (PWA), arteriyle kan basıncı (AP) dalga biçiminin sürekli analizine 

dayalı olarak kalp debisinin (CO) tahmin edilmesini sağlamaktadır. Kan akışı, bir damarın iki 

ucu arasındaki basınç farkı ve vasküler direnç tarafından belirlenir. Bu üç değişken (kan akışı, 

AP ve vasküler direnç) arasındaki ilişki, Ohm yasasına benzeyen Darcy yasasıyla 

tanımlanabilmektedir [15].  Projede kullanılmakta olunan nabız sensoru de şekil a da yer 

aldığı gibi bu teknik çerçevesinde bilek altından geçen kanın akış hızı çerçevesinde nabız 

hareketlerinin anlamlandırılmasına olanak sağlamaktadır.  

 
Şekil 11 Arteriyel kan basıncı, arteriyel ağaç boyunca farklı konumlarda dalga formları. 

Dünya Sağlık Enstitüsü'ne [16] göre, yetişkinler için kalp atış hızı 60-100 bpm ve çocuklar 

için 70-100 bpm'dir. Mutlu (heyecanlı) durumda, nabız hızı 70 ila 100 bpm arasında değişir; 

üzücü durumda, 80 ila 100 bpm arasında değişir; normal durumda, 60 ila 80 bpm arasında 

değişir ; ve öfke durumunda 95 ila 120 bpm arasında değişmektedir[17] . Bu aralıkların 

altında olması yani bradikardi, kalp atım hızının normal kabul edilen değerlerin altında 

olması durumudur. Nabız ölçme sonucunda dakikada 60 bpm ve altında atan kalp, yeterli 

miktarda kan pompalayamaz ve vücut yeteri kadar oksijenlenmediği için dokular zarar görür. 

Bu durumda nabzın yetişkinler ve çocuklar için 110 bpm üstünde olması kalp krizi riskini 

doğurmaktadır.  

Bu bilgiler 

çerçevesinde otizmli 

bireyin uygulamaya 

kaydolurken alınan 

yaş bilgileri 

çerçevesinde sinir 

duygu analizi 

planlanmaktadır. 

Her 30 dakika da bir uyku modundan çıkan Raspberry Pi nabız sensoru vasıtasıyla 10 saniye 

boyunca nabız ölçümü yapmaktadır. Çıkan sonuç 6 ile çarpılarak dakikadaki nabız sayısı çok 

düşük enerji harcanarak elde edilmektedir.  

 

 

 

Şekil 12Yaşlara Göre Nabız Değerleri Değişkenliği 
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Big Data ve Oluşacak Verilerin Anlamlandırma Yöntemleri 

 

Büyük Veri terimi farklı şekillerde kullanılmaktadır. Her biri büyük hacimli farklı veri türlerini 

ifade etmektedir. Büyük Veri genellikle çok sayıda çeşitli kaynaktan yüksek hızda üretilir ve 

onu işlemek için güçlü işlemciler, yazılımlar ve algoritmalar gibi yeni araçlar ve yöntemler 

gerekmektedir [ 18 ]. Bu gerçek çerçevesinde otizm hastalarının oluşturmuş olduğu büyük veri 

kitlesini 7/24 örneklem olarak kullanabilecek herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Büyük Veri 

uygulamaları, güvenlik ve kalite standartlarını korurken otizmli bireylerin konum , zaman, olay 

çerçevesinde birçok faydalı çıktı oluşturulmasına olanak sağlamaktadır.  

 

Coğrafi konum bir yapı ve etmenin bulunduğu yerin paralel, meridyen gibi ölçü birimleri ile 

gösterilmesi ve yerinin tespit edilmesidir. Özel ve matematik konum olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Otizm bilekliği projesi LoRa ağının ilerlemesi ile özel konumda olan yerini matematik 

konumuna devretmektedir. Türkiye’nin tamamı gateway ağını sarmamış olsa da GPS yardımı 

ile hassas ve matematiksel konum sunulabilmektedir. Yanda verilen örnekte bir gıda türünün 

bölgesel veri anlamlandırılması sağlanmıştır. Bu örnek 

çerçevesinde örneklem sayısının fazla olması ile 

volüme(hacim) artmakta ve elde önemli ölçüde faydalı 

veri oluşmaktadır. Otizm Bilekliği projesi yüksek 

popülasyona ulaşması çerçevesinde otizmliler için; 

• Doğru Ulaşım Seçimi 

• Doğru Restoran Seçimi 

• İdeal Eğitim Kurumu 

• İdeal Aktivite  

• İdeal Coğrafi Bölge 

gibi veriler oluşturulması öngörülmektedir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Otizm Bilekliği Projesi, tamamıyla özgün bir fikrin ve problemin ürün olarak sunulmaktadır 

.Otizmliler için üretilmekte olunan, nabız anlamlandırması yapan ve operatör 

ücretlendirmesinden bağımsızlığı çerçevesinde alanında özgün bir iletişim teknolojisi ortaya 

çıkarmaktadır. Var olan rakip marka IoT bilekliklerin şarj ömrü 1 ile 12 gün arasında iken otizm 

bilekliği 1 yılı aşan bir pil ömrü sağlamaktadır. Yerli seri üretimle maliyetinin rakip firma 

ürünlere göre çok düşük olması beklenmektedir. Sadece alanda olacak 80 dolarlık bir gateway 

ve 30 dolarlık bir ile ömür boyu yüzlerce bilekliğin iletişimini sağlamaktadır. Dünyada yüksek 

popülasyonların bu bilekliği kullanması çerçevesinde akademik olarak çok özgün çıktılar 

oluşturacaktır. Bunlara örnek olarak 

• Otizmli bireyler için ideal eğitim modeli 

• Otizmli bireyler için ideal toplu taşıma  

• Otizmli bireyler için ideal spor dalı 

• Otizmli bireyler için ideal uyku düzeni 

Verilebilmektedir. Yöntem kısmında yer alan her bir başlığa bakıldığında projenin her 

safhasında özgün çözümlerin geliştirildiği görülmektedir. 

Şekil 13 Ağ görselleştirilmesi [19]. 
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6. Uygulanabilirlik  

 

Akıllı Bileklik proje danışmanı olan Prof. Dr. Sayın Esra Akgül’ün otizmli kızının yardımları 

ile test edilmektedir. Tohum Otistik vakfında yer alan Sayın Prof. Dr. Esra Akgül, Kocaeli’nde 

açılmakta olunan Otizm Köyü’nün çalışmalarını da yürütmektedir. İlk etapta indoor gatewayler 

ile geliştirilecek olan otizm bilekliği ilgili otizm köyünde uygulanabilirliği oldukça uygundur. 

Köyün yanı sıra otizm okulları otistik ailelerin evleri ve kamu-sosyal alanlara verilecek düşük 

maliyetli indoor gatewayler LoRa Wan kapsama ağının Türkiye’yi tam anlamıyla saracağı 

günlerden önce uygulanabilir. Teknofest şampiyonluğu ve akabinde alacağı yatırımlar ile ilgili 

ARGE çalışmalarına kaynak sağlanması ve Otizm Bilekliğinin endüstriyel bir ürüne 

dönüştürülmesi mümkün kılınacaktır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Akıllı Otizm Bilekliğini yapmakta olan ekip, TÜBİTAK tarafından LoRa tabanlı deprem 

projesi ile ödenek almaya hak kazanmıştır. Bu süreçteki en büyük etkenlerden biri enkazın 

altındaki verileri çok düşük maliyette bir lora uç cihaz geliştirilmesi ile sağlamıştır. Proje 

nezdinde tamamen bu ekip tarafından hazırlanmakta olunan LoRa uç cihaz modülü 50 doları 

bulan LoRa modülü fiyatlandırmasını 8$ seviyesine indirmiştir. Günümüzde otizm hastaları 

için anlam dışı mutluluk hallerini ve üzüntü hallerinin tespit edilebildiği bir araştırma yüksek 

popülasyon çerçevesinde yer almamaktadır. 

 

Şekil 14 Seri üretimde beklenen fiyatlar 

Yukarıda yer alan fiyatlar ürünlerin adet sepet fiyatlarıdır. Piyasada popüler olarak 

kullanılmakta olunan bileklikler telefonsuz herhangi bir veri iletimi yapamadığı gibi marka 

değeri sebepli çok daha yüksek maliyet içermektedir. Telefondan bağımsız çalışan Otizm 

Bilekliği Teknofest sonrasında elde edilen ödül ve yatırım gelirleri ile seri üretim safhasına 
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geldiğinde Raspberry Pi tabandan AMD tabanlı dönüşümle küçültülme aşamasına geçecektir.         

Bu durumda üretim maliyeti çok daha düşürülecek ve 25-30 dolar seviyelerine ineceği ön 

görülmektedir. 

 
Şekil 15 Proje Takvimi 

 

 

Tablo 2 İş Paketleri, İş Tanımlar ve Süreçleri 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Otizmin günden güne arttığı gerçeği görülmektedir. Dünya 

üzerinde her doğan 100 bebekten 1’inin otizmli doğduğu 

tespit edilmiştir. Otizmli bireylerin yanı sıra dünyada 700 

bebekten 1'i olan Down sendromlu doğmaktadır[20]. 

Bunun yanı yer yüzünde yaşayan yaşlıların %9,1 ‘ inin 

bakıma muhtaç halde huzur evine yaşadığı ya da kendi 

evinde tek kaldığı tespit edilmiştir[21]. Onlar içinde otizm 

bilekliği ya da bu proje ilhamında oluşturulacak olunan 

olası Lora-Wan tabanlı hasta takip IoT cihazları 

uygulanabilir haldedir. Bunun yanı sıra LoRa-Wan tabanlı 

özgün bir bileklik proje önerisi olarak, düşük maliyette 

durum takibi gerektiren; askeri, tıbbi, şiddet kontrolü 

uygulamalarında kullanılabilir niteliktedir. 

 

 

9. Riskler 

İP No En Önemli Riskler Risk Yönetimi (B Planı) 

2 

LoRa-Wan kapsama alanı tüm 

Avrupa ülkelerini sarmış olsa da 

Türkiye için bu durumun gecikmesi 

risk olarak görülmektedir 

Bu durumda taşınabilir indoor gatewayler ile 

problem ortadan kaldırılabilmektedir. 

4 

Bileklikler üzerinde bulunan acil 

durum butonu çocukların kendilerini 

rahatsız hissettiklerinde kullanılması 

için tasarlanmıştır ancak gereksiz 

yere kullanım olması kaçınılmazdır.  

Yazılımsal olarak alarm butonunun kullanımı 

zamansal bir engelleme ile basma süresi ve adeti 

hesabı ile bu sorunu ortadan kaldırmaktadır. 

 

Otizm spektrum bozukluğu, bireylerin 

kendilerini ifade edememelerine, 

duygu değişimlerinin aşırı yoğun 

olmasına sebep olmaktadır. Bu 

durumda, bilekliğe sahip olan 

bireylerin, bu bilekliği takmak 

istememesi her an karşılaşılabilecek 

bir durum olması söz konusudur.  

Bileklik üzerinde yer alan kısımda, bileklik sahipleri 

sevdiklerinin fotoğraflarını bilekliğe koyabilir ve 

değiştirebilir. Böylece, birey ile bileklik arasında bir 

bağ kurulabilir ve bu sorun için kalıcı bir çözüm 

oluşturabilir. 

5 

Bileklik üzerinde yer alan ve güç 

ünitesi görevini yapan Lipo piller, her 

teknolojik alette olduğu gibi bileklik 

içinde de yanma veya patlama riskini 

barındırır.  

Bu noktada en uygun çözüm, %100 mineral bazlı 

olan, yanmaz ve tutuşmaz cam granül taneleri ile 

bataryayı ve kabloları kaplamak olarak seçilmiştir. 

Tablo 3 Riskler 

 

 

 

Şekil 16 Otizm Bilekliği Hedef Kitlesi 
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