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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
 

Donmalara bağlı hipotermiye mahruz kalan hastaların ısıtmak için, aniden 
ısıya maruz kalmaları yanlış bir müdahaledir. Bundan ötürü hastanın ısınması, 
battaniyeye sarılarak sağlanmaktadır (resim1). Biz bu projeyle; giyilebilir, önden 
fermuarlı, iç kısımları teller döşeli bir tulum tasarladık. Tulumda vücut ısısını ölçen ve 
kayıt eden bir düzenek var. Hastanın vücut ısı değerine göre, tulumunda yavaş yavaş 
ısı artışı olacak ve vücut ısısı normal değerlere gelince, tulumun ısıtma özelliği 
durmaktadır. Böylelikle hastaya doğru, zamanında, kapsamlı bir müdahale 
yapılacaktır. Bu arada hastanın vücut sıcaklık değerleri de internet üzerinden takip 
edilerek kayıt altına alınıyor. 
 
 

 
Resim 1 

 
 

2. Problem Durumunun Tanımlanması 
 

Donma, aşırı soğuğun cilt ve altındaki dokulara zarar verdiği bir tür soğuk 
yaradır. Aşırı soğuk, dondurucu soğuk, donma, hipotermi ve siper ayağı da dahil 
olmak üzere çeşitli yaralanmalara neden olabilir [1]. Hipotermi, vücudun en hızlı 
kapasitede üretebildiği ısıdan çok daha hızlı şekilde ısı kaybedilmesi sonucunda vücut 
sıcaklığında ciddi şekilde azalma görülen ve acil şekilde müdahale edilmediği takdirde 
ölüme neden olabilen oldukça tehlikeli bir durumdur [2]. Bir kişinin normal vücut 
sıcaklığının 37 derece olduğu bilinir ve bu vücut sıcaklığının 35 derece altına 
düşmesine hipotermi denir. Genellikle kişilerin soğuk ortamlara uzun süre aruz 
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kalması sonucunda oluşan bir sorundur [2]. Hipotermi, kış aylarının da gelmesiyle 
birlikte özellikle de kırsal bölgelerde veya açık arazilerde, inşaatlarda çalışanların, 
evsiz olan insanların, dağcıların, yaşlıların ve çocukların oldukça dikkatli olması 
gereken bir konudur [1,2,3]. Hipotermiye yapılacak olan ilk müdahale, hastanın 
kapalı, kuru ve sıcak bir ortama taşınmasıdır [4].  Hipotermi geçiren hastayı direk 
sıcak banyoya sokmak gibi aniden ısıya maruz kalmasına neden olan acil müdahaleler 
oldukça yanlıştır. Genellikle hastalar battaniyeye sarılarak ısıtılmaktadırlar. Biz de 
bunları düşünerek hastanın vücut ısısının ölçüldüğü, kayıt altına alındığı, internet 
üzerinden anlık durumun takip edildiği, ölçülen vücut ısısı değerine göre yavaş yavaş 
ısısını arttıran tulum tasarladık. 

 
 

3. Çözüm  
 

Dağda, suda boğulmaya bağlı hipotermi durumlarında kurtarma ekiplerinin 
tulumlarında herhangi bir ısıtma işlemi yapılamamaktadır (resim 1). Sadece sarma 
amaçlıdır. Bu sorunu çözmek için ısıtıcı Tulum tasarımı yapmaya karar verdik. Bu 
fikre ise elektrikli battaniyelerden yola çıktık. Tulum, giyilebilir, önden fermuarlı iç 
kısımlarında ısınmayı sağlamak için teller döşelidir. Vücut ısısını ölçen ve kayıt eden 
düzenek vardır. Ayrıca internet üzerinden kişinin vücut sıcaklığı takip edilmektedir. 
Şekil 1’ de de gösterildiği gibi hastanın vücut ısı değerine göre Aurdinio kart ile 
yaptığımız programlamayla, tulumda yavaş yavaş ısı artışı olacak. Hastanın vücut ısısı 
normal değerlere gelince ısınma işlemi duracaktır. Tulumun çalışması için elektrik 
enerjisi; priz, şarj, şarj edilebilir batarya, powerbank vb. şekilde sağlanacaktır.  

 
Şekil 1. Proje Şeması 
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4. Yöntem 

Tasarlanan Proje 2 bölümden oluşmaktadır. Donan kişinin vücut sıcaklığı, ortam 
ısısı ölçülmesi, kayıt edilmesi ve takibi için elektronik devre ve resistans tabanlı ısıtıcı 
tulum şeklindedir.  

a) Vücut sıcaklığı, ortam ısısı ölçülmesi, kayıt edilmesi ve takibi için elektronik 
devre; 
 
Tablo 1’ de vücut sıcaklığı ölçüm, kayıt ve veri izleme düzeneği için 
kullanılacak malzemeler verilmiştir.  
 

Arduino mini GPS/GPRS 
Modülü 

Temassız 
Kızılötesi 
Sıcaklık 
Sensörü 

Pil DHT11 
Ortam ısıs 

ve nem 

     

 
Tablo 1. 

 

Milli olması ve hızlı haberleşmesi avantajlarıyla Mikro denetleyicisi 
olarak arduino mini seçilmiştir. Bu kart sayesinde GPS modülünden gelen 
sinyal işlenerek GSM modülü vasıtasıyla uygulamaya aktarılacaktır.  

 
Vücut sıcaklığını ölçmek için kızılötesi sıcaklık sensörü ve battaniyenin 

içindeki ortam ısınsı/nemini ölçmek içinde DTH11 ısısı ve nem sensörünü 
ardunio ile kontrol edilecektir (Şekil 2).  

 

 
Şekil 2. Elektronik Devre Şeması 
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Vücut ısısı 35 cantigrant derecenin altında ve ısıtıcı battaniye içi ortam 
sıcaklığı insan vücudundaki sıcaklığa göre otomatik artış sağlayacak, bu artış 
ise max. 40 derecenin üstüne çıkmayacaktır. İnsan vücudu 37 dereceye geldiği 
zamanda battaniye ısısyı 37 derece de sabitleyecektir. İnternet aracılığı ile 
vücut sıcaklık takibi yapılacaktır (Şekil 3). 

 
Şekil 3. GPS İzleme Cihazı Kodlanması 

 
 

b) Resistans Tabanlı Isıtıcı Tulum 
 

Donmaya bağlı hipotermiye mahruz kalan hastaların ısıtmak için 
tasarladığımız tulum Şekil 4’ deki gibidir. Isıstıcı tulumun iç kısmı resistan döşeli 
ve katlanabilir, portatif özelliktedir. Dış kısmıda hidrofobik (ıslanmayan) bir 
malzemeden yapılacaktır. 

 

   
Şekil 4. Isıtıcı battaniye 
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Tasarladığımız ısıstıcı tulum için gerekli enerji için lipo pil (şarj edilebilir) 

kullanıldı (Şekil 5). 
 

 
 

Şekil 5. Lipo Pil  
 
 

 
5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

 
Yıllardır insanlar yataklarında ısınmak için elektrikli battaniye 

kullanmaktadırlar. Tulumun ana sistemi için elektirikli battaniyeden esinlendik. Fakat 
hipotermiye müdahale amaçlı kullanılan bir tuluma rastlamadık. Ayrıca bizim tuluma 
ek olarak hastanın vücut sıcaklığının ölçülmesi, kaydı ve ölçüm değerine göre tulumun 
ısı ayarlamasının yapılıyor olması, normal vücut sıcaklığına geldiğinde de ısıtma 
sisteminin durması ile ilgili de herhangi bir tasarıma rastlamadık. Proje fikri tamamen 
takıma özgüdür. Vücut sıcaklık sensörünün programlamasını yaparken deneyap kartı 
kullanarak kodlaması tarafımızdan yapılacaktır. Bu sebepten dolayı projemiz yerli ve 
milli olacaktır.  

 . 
  

 
6. Uygulanabilirlik  

 
Mersin AFAD birimi ile proje hakkında görüşme yapılmıştır. Ellerinde böyle 

bir tulum olmadığı için projenin uygulanabilirliği konusunda olumlu dönüt vererek 
üretim konusunda destek olacaklarını belirtmişlerdir. Projede kullanılan malzemeler 
açısından uygulanabilirliği ve geliştirilebilirliği kolaydır. Projede geliştirilen tulum 
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gemi, uçak, helikopter, kış aylarının sert geçtiği bölgelerdeki kurum kuruluşlarda, 
askeri birliklerde uygulanabilir olduğu için hayata geçmesi önemlidir.Projenin temel 
hedefinde yer alan insan sağlığı ve teknoloji etkin bir kaplama yönteminin öneriliyor 
olması, projenin uygulanabilirliği noktasında tarafımıza avantaj sağlamaktadır. 
Bununla birlikte, kurulması hedeflenen sistemin kullanımı basit ve uygun maliyetli 
ekipmanlardan oluşuyor olması, projenin bütünüyle planlanmasının ve yürütülmesinin 
kolay olması, projemize yüksek uygulanabilirlik niteliği kazandırmaktadır.   
 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemiz detay rapor aşamasını geçer ve mali destek alırsa;  kullanmayı 
planladığımız malzemeler aşağıdaki Tablo 2’ de ki gibidir. Projenizin tahmini bütçesi 
internet sitelerinden güncel fiyatlar alınarak 1 adet için hazırlanmıştır. 

 
Tablo 2: Dönemsel Harcama Planı ve Maliyet Takvimi 

 
Proje zaman planlamamız aşağıdaki tablo 3’ de ki gibidir. 

 Tablo 3: İş Takvimi 

S.N.  MALZEME  ADET HARCAMA DÖNEMİ FİYATI 
1  GPRS Modülü 1  

HAZİRAN-TEMMUZ 
400 TL 

2  Arduino Mini 1 160 TL 
3  Temassız Kızılötesi 

Sıcaklık Sensörü  
1 

250 TL 

4  DHT11 Isı ve Nem 
Sensörü 

1 
20 TL 

5  Lipo Pil 1  500 TL 
6 Tulum maliyeti   220 
7 Diğer   50 
TOPLAM  1600 TL 

  
OCAK 

 
ŞUBAT 

 
MART 

 
NİSAN 

 
MAYIS 

 
HAZİRAN 

 
TEMMUZ 

 
AĞUSTOS 

 
EYLÜL 

Literatür tarama 
ve Takım 
Oluşturma 

        

Ön değerlendirme 
raporu yazımı 

        

Proje detay 
raporunun 
yazımı 

       

Prototip 
Hazırlanması 

     
 

 
-Malzeme 

temini 
 

Prototif 
hazırlanması, 
uygulaması ve 

analizi 

 

Yaygınlaştırma       Denenme testlerinin yapılması 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Donma nedeniyle hipotermiye girmiş tüm kişilerdir hedef kitlemizdir. Ayrıca 
tasarlayacağımız tulum, acil servis, 112 ambulanslar, AFAD, UMKE ekipleri ve 
dağcılar içinde oldukça gerekli, pratik ve katlanarak kolay taşınabilir, portatif bir 
tulum olacaktır. 

 
 

9. Riskler 

Projemizde karışılabilecek riskler tablo 4 de verilmiştir.  

 

Tablo 4: Risk Tablosu 

 
Bu tablo dışında kalan risk ve çözümlerimiz aşağıda verilmiştir. 

• Tasarlayacağımız düzenekte kullanılacak modül ve sensörün doğru ölçüm ve veri 
alması hem zaman hem ekonomik açısından bir risk teşkil etmektedir.  Bu sebeple 
orijinal ve değerleri daha hassas olan sensör ve modüllerin  kullanılması 
planlanmaktadır. Ayrıca belli aralıklarla teknik servis desteği sağlanması 
planlanmaktadır.  

• Sistemi gerçek hayata geçirmeden önce fabrikasyon bir prototip üretilip öncelikle 
deneme amaçlı gönüllü bir bireyde kullanılarak sonuçları tespit edilmeli, başarı 
durumuna göre yaygınlaştırılmalı edilmelidir.  

• Düzenekteki kablolarda, bağlantılarda kopmalar olabilir. Yine periyodik 
kontrollerle ve bakımla bu sorunu da önüne geçebiliriz. 

RİSK RİSK 
ŞİDDETİ 

RİSK 
OLMA 
İHTİMALİ 

RİSK 
SEVİYESİ ÇÖZÜM 

GPS Modülü 
Konum 
vermemesi 

İstenilmez Mümkün Yüksek 
Son gönderilen Konum bilgisi 
hafızada tutulacaktır. 

Pil Şarj 
Bitmesi Dayanabilir Mümkün Orta Uygulama üzerinden düzenli 

olarak takip edilmesi 

Yazılım Hata 
Payı 

Kabul 
Edilebilir Olası Orta 

Algoritma içerisinde hata 
payı kodları yazılarak bu 
durumun tekrar etmesi 
halinde Uygulama 
Güncelleştirme yapılması 
sağlanacak 
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• Tulumdaki tellerde kopmalar olabilir. Yine periyodik kontrollerle ve bakımla bu 
sorunu da önüne geçebiliriz. 

• Şarjı bitmesi durumunda şehir şebekesi elektriği ile şarj edilecektir. 

• İnternet çekmemesine bağlı veri kopukluğu yaşanması durumunda ise mikro SD 
(hafıza kartı) kullanılacaktır. 
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