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2. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Proje kapsamında, bir askeri – sivil kaskların üzerine monte edilebilecek alıcı verici birimi ve 

kulaklık birimi geliştirilecek olup, alıcı verici birimi RF iletişim teknolojisinin 

kullanılamayacağı ve/veya kullanılamadığı alanlarda ikame iletişim metodu olarak 

kullanılabilecek bir FSO (Free Space Optical) iletişim birimine sahiptir. Geliştirilecek kulaklık 

sisteminin üzerinde bulunan çevresel ve yaşamsal sensör birimlerinden alınan veriler komuta 

kontrol birimine aktarabilecek kombine bir sistem içerecektir. Proje kapsamında kullanılacak 

iletişim teknolojileri aşağıda listelenmiştir; LORA, Bluetooth ve Free Space Optik İletişim 

(sesli iletişim imkânı sağlayacaktır.) Bu kapsamda yakın mesafe birimler arasında sesli 

muhabere Bluetooth üzerinden gerçekleştirilecek olup, uzak mesafe iletişim ihtiyaçları LORA 

üzerinden gerçekleştirilecektir. İlgili sesli muhaberenin yanı sıra, proje kapsamında 

ölçümlenecek ve hesaplanacak Sıcaklık, Nem, Basınç, İvme, Ses Basıncı, Ortam Hava Kalitesi, 

Kalp Ritmi ve Oksijen Satürasyonu, verileri çevresel birimlere aktarılabilecektir. EMCON 

şartlarındaysa (Emissions Control) FSO modülü aktive edilebilecek ve iletişim 

gerçekleştirilemediği kritik anlarda LOS (Line of Sight) görüş alanında ilgili sesli muhabere 

gerçekleştirile bilinecektir. 

 
Şekil 1 Sistemin Konsept Tasarımı ve Kask Üzerine Yerleşimi 

3. Problem/Sorun: 

Askeri ve kamu sektörlerinde operasyonel kask ve telsiz kullanımı kritik öneme sahiptir. 

Özellikle harp birimleri arasında yapılan haberleşmenin en kritik noktası muhasım birlikler 

tarafından dinlenememesi, karıştırılamaması ve kestirilememesidir. Özellikle iletişim çağında 

olmamıza rağmen taktik sahada hala aktif olarak giyilebilir teknolojiler yaygın bir şekilde 

kullanılmamakta olup, kullanılan sistemler ise ekstradan taşınmasını gerektiren birimler olduğu 

için, karmaşık ve kullanıcı dostu olmadığı için tercih edilmemektedir. Mevcut RF iletişimde 

kullanılan metotlar muhasım tarafından tespit edilebileceği ve kripto kullanılmadığı taktirde 

dinlenebileceği gibi, aynı zamanda yüksek enerjili karıştırma ile bastırılabilmekte olup, taktik 

sahada ciddi bir problem oluşturmaktadır.  

 

4. Çözüm  

Geliştirilecek olan akıllı kulaklık sistemiyle, giyen kişinin bulunduğu ortamdaki çevresel veriler 

(sıcaklı, nem, basınç, rakım, hava kalitesi ve ses basıncı) anlık olarak takip edile bilineceği gibi, 

aynı zamanda giyen kişinin Kalp Ritmi, Oksijen Satürasyonu ve ivmesel durumu aynı anda 

takip edile bilinecektir. Örneğin; ivmesel durumu ölçümü ile kişinin düşüp düşmediği, hareket 

edip etmediği tespit edile bilinecek olup, aynı zamanda kalp ritmi ve oksijen satürasyonundan 

fizyolojik durumu anlık olarak takip edile bilinecektir. Özellikle hava kalitesi sensörü ile 
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ortamdaki zehir gazlar tespit edile bilinecek olup, oksijen satürasyonu ile korolasyonu 

sağlanarak kullanıcı anlık olarak uyarıla bilinecektir. Üzerinde bulunan yerli ve milli tasarım 

FSO iletişim modülü EMCON şartlarında görüş alanı içerisinde sesli muhabere 

gerçekleştirilmeye devam edile bilinecektir.  

 

 

Şekil 2 Sistemin Konsept Tasarımı ve Saha Uygulaması 

 

5. Yöntem 

Elektro-optik haberleşme en basit tanımıyla, kaynaktan alınan verinin verici tarafında üretilen 

ışığa belirli bir modülasyon ile eklenmesi, eklenen verinin belirli bir ortam içerisinden alıcı 

tarafına gönderilmesi ve alıcı tarafından ışık üzerindeki verinin demodülasyon ile hedef 

tarafından alınması şeklinde özetlenebilir. Elektro-optik haberleşme sistemlerinin en önemli 

kısımları verici sistemi, iletişim ortamı ve alıcı sistemidir. 

 

 
Şekil 3: Elektro-optik haberleşme sistem mimarisi 

Verici sistemi, gönderilecek bilgiyi ortamda iletilecek hale getiren, gerekli kodlamaları ve 

kuvvetlendirmeyi yapan elektronik devrelerdir. Elektro-optik vericilerin gücüne göre iletim 
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mesafeleri değişiklik gösterir. Günümüzde kullanılan elektro-optik vericileri 1mW dan 10kW 

ve üstündeki güçlere değişebilmektedir. Önemli olan parametre, kullanılan ışık kaynağının 

çeşidi ve özellikleri, bir diğer önemli parametre ise ışık üzerinde verinin taşınma şekli bir diğer 

ifadeyle modülasyon tekniğidir. Günümüzde sivil uygulamalardaki serbest uzay elektro-optik 

haberleşmede ışık kaynağı olarak 1550 nm ve 1310 nm dalga boylarında ışıma yapan lazerler 

kullanılmaktadır. Ancak bahse konu sistemlerimizde olduğu gibi, yapılan özel uygulamalarda 

ihtiyaca yönelik olarak farklı dalga boyları kullanılabileceği gibi LED’ler başta olmak üzere 

farklı ışık kaynakları da kullanılabilmektedir. 

 

Elektro-optik iletişimde uygulama amacına ve kullanım yerine göre ışık kaynağı seçilmektedir. 

Eğer ki optik iletim fiber optik kablo üzerinden yapılacak ise, lazer kaynağı kullanmak daha 

verimli bir yöntemdir. Fiber optik kablolar belirli bir kipteki ışığı iletirler. Lazer kaynakları ise 

bir ışık huzmesi değil bir ışık ışını üretirler. Belirli bir kipe sahip olan lazer ışınımı belirli optik 

şartlandırmalardan sonra (lens ve aynalarla odaklama ve kip şeklinin değiştirilmesi) fiber optik 

kablonun içine gönderilebilir. Ancak, bir fiber lazer kullanılması durumunda ışık fiber 

içerisinde üretildiği için, tamamı fiber optik kabloya verilebilir. 

Bir LED tarafından üretilen ışık ise, bir ışın değil bir huzme üretir. Bu sebeple fiber optik 

kabloya gönderilirken daha yüksek kayıp değerleri yaşanır. Kayıp değerleri nedeniyle LED 

kaynakları fiber optik kablo kullanılmayan sistemlerde veya kayıpların çok önemli olmadığı 

kısa mesafedeki fiber kablolarda kullanılırlar. LED’ler aynı zamanda geniş bir dalga boyu 

aralığında (yaklaşık 15 nm veya daha fazla) ışıma yaparlar. Böylece ürettikleri ışık enerjisini 

geniş bir aralığa yayarak birim dalga boyuna düşen enerjinin düşük olmasını sağlarlar. 

(Ghassemlooy et al., 2019) 

 

Lazerler ise kullanım alanlarına göre çok dar (1 nm altı) veya çok daha geniş aralıklardaki bir 

tayfta ışıma yapabilirler. Bu sebeple istenirse birim dalga boyuna düşen enerjiyi daha yüksek 

tutabilirler. Ayrıca, çoklu dalga boyu kullanan bir elektro-optik iletişim sisteminde belirli bir 

dalgaboyu aralığına çok daha fazla kanal sıkıştırabilirler. Örneğin, 1450 ve 1550 nm aralığında 

bir iletişim hattı kurulacaksa, LED’ler kullanarak yaklaşık 6 kanal kullanılabilirken, lazer 

kullanılarak 1 nm aralıklı 100 farklı kanal kullanılabilir. Bu durum WDM (wavelength division 

multiplexing) yöntemi ile fiber optik iletişimde birçok kanalın paralel kullanılmasını 

sağlamaktadır. (Ghassemlooy et al., 2019) 

 

Lazerler ve LED’ler arasındaki bir diğer fark ise ürettikleri ışığın eşevreliliğidir (coherency). 

Lazer ışığı yüksek eşevreli iken LED ışığı çok düşük eşevrelidir. Eşevrelilik, ışığın fazındaki 

tutarlılık seviyesini ve fiziksel olarak mesafeye bağlı ışığın fazındaki belirsizliğin miktarını 

belirtmektedir. Eşevreli iletişim (coherent communication), ışığın fazına verinin işlenmesine 

dayalı bir yöntemdir ve eşevreliliği yüksek olan bir ışık kaynağına ihtiyaç duymaktadır. 

LED’ler ve lazerler tasarlanan elektro-optik haberleşme sistemine ve gerek duyulan ihtiyaçlara 

göre daha avantajlı veya dezavantajlı olabilmektedirler. Örneğin kısa mesafede, herhangi bir 

açısal ayarlamaya gerek olmadan bilgi iletimi isteniyorsa LED’ler geniş huzmeleriyle 

lazerlerden daha avantajlıdır (örneğin; uzaktan kumandalarda kullanılan LED’ler). Kısa 

mesafede fiber kablo ile düşük hızda bir bilgi taşınacaksa yine LED’ler tercih edilebilirler 
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(örneğin; Toslink ses iletimi). Ancak elektro-optik haberleşme uzun mesafeler üzerinde 

gerçekleştirilecekse ve/veya eşevreli bir modülasyon kullanılacaksa lazer kaynağı bir LED 

kaynağa göre daha avantajlı olacaktır.(Ghassemlooy et al., 2019) 

 

LED’lerin optik bant genişliğinin lazerlere nazaran çok daha geniş olması (Örneğin; lazer bant 

genişliği 10nm iken LED’lerin yaklaşık 30nm bant genişliğine sahip olması) iletişim yapılacak 

ortamın optik geçirgenliğinin değişimine karşı daha avantajlı olmaktadır. Lazerlerin optik bant 

genişliği çok dar olduğu için, ortamdaki lazerin bandında meydana gelebilecek soğurulma 

haberleşmeyi kesmektedir. Buna karşılık LED’ler bant genişliği fazla olduğundan sualtı 

haberleşmesi için daha avantajlı olmaktadır. Buna ek olarak görünür dalga boylarında yakın 

mesafede sualtı veya suüstü lazer haberleşmesi, kullanıcının görme yetisine olumsuz etkisi 

bulunmaktadır. LED’lerin lazerlere kıyasla çok daha ucuz ve temini daha kolay elektro-optik 

elemanlar oluşu bir diğer avantajları olarak ifade edilebilir. 

 

İletim ortamı, elektro-optik verici tarafından modüle edilen sinyalin alıcıya iletmesi için 

kullanılan ortamlardır. İletim ortamları kılavuzlu (fiber optik) ve kılavuzsuz (atmosfer, sualtı 

ve serbest uzay) iletim ortamları olmak üzere ikiye ayrılır. Kılavuzlu iletim ortamları fiber optik 

kablo ifade etmek için kullanılır. Kılavuzsuz iletim ortamları ise atmosfer, sualtı, serbest uzay 

gibi doğal ortamları ifade etmek için kullanılır. Işık iletim ortamı olarak, sivil uygulamalar için 

çoğunlukla fiber optik kablolar, bazı durumlarda atmosfer/serbest uzay ortamı kullanılmaktadır. 

Askeri uygulamalarda ise bu ortamların yanı sıra sualtı ortamı da bulunmaktadır.(Ghassemlooy 

et al., 2019; Maini, 2018)  

 

Projeye konu sistemin donanım mimarisi alıcı-verici ünitesi ve kulaklık/mikrofon ünitesi olarak 

tasarlanmış olup tasarıma ait teknik çizim Şekil 4’teki gibidir. 

 

Şekil 4 Sistemin Tasarım Mimarisi 
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Donanım mimarisinde bulunan elektronik kartların detay görseli Şekil 5’teki gibidir: 

 

 
Şekil 5 Elektronik Kart Görünümleri 

6. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizin daha önce literatürde bir benzeri olmamakla beraber, giyilebilir sensör teknolojileri 

olarak karmaşık ve uygulanabilirliği zor çeşitli ürünler mevcuttur. FSO iletişim modülü olarak 

mevcut uygulamasıyla ilgili literatürde bir benzeri yoktur. FSO sistemleri, RF teknolojilerine 

göre daha yüksek data hızlarında ve daha güvenli iletişim sağlayabildikleri için askeri 

uygulamalarda tercih edilebilmektedir. Proje teklifine konu sistemler aşağıda yer alan 

özelliklerdeki özdeş bir sistem olmaksızın dinlenememektedir. Bu sistemlerin dinlenebilmesi 

için dinleme yapan unsurun, bahse konu sistemde kullanılan ışık kaynağı ile aynı dalga boyu 

ve frekansa sahip olması, aynı şekilde sistemde kullanılan taşıyıcı frekansını ve modülasyon 

tekniğini bilmesi gerekmektedir. Ayrıca dinleme yapan unsur bunlara sahip bir sisteme sahip 

olsa bile, dinleme yapabilmesi için fiziksel olarak iletişimdeki iki platformun arasında girmesi 

gerekmektedir. Bahse konu sistemler FSOC olup, RF anten bulunmadığından dinleme 

yapılamamaktadır.  

 

7. Uygulanabilirlik  

Proje askeri ve kamu alanlarda başarıyla uygulanabileceği gibi sivil uygulamaları da mümkün 

kılınacaktır. Şu aşamada proje THS-3 aşamasında olup mevcut proje çalışması kapsamında 

THS-5 aşamasına getirilmesi planlanmaktadır.  

8. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 1: İş Paketleri ve Proje Takvimi : 

İş Paketleri 
2021 

03 04 05 06 07 08 09 

1. Literatür Araştırması X X      
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2. Devre Şeması ve Mekanik Tasarımın Yapılması  X X X X   

3. Proje Detay Raporunun Hazırlanması ve Prototip 

üretimine başlanması 
   X X   

4. Malzeme tedariklerinin yapılması ve elektro 

mekanik entegrasyonun tamamlanması 
    X X  

5. Gömülü Sistem Yazılımı    X X X X 

6. Saha testlerinin yapılması ve Teknofest’e 

hazırlanılması 
      X 

 

İş Paketleri: 

1. Literatür Araştırması  

Projenin ilk iş paketinde proje çıktısı ürünün katkı sağlayacağı teknolojik alanda yapılan 

çalışmalar, makaleler raporlanacaktır. Yapılan bu araştırma sonucu elde edilen veriler 

ile sistemde gerçekleştirilecek faaliyetlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi sağlanacaktır. 

2. Devre Şeması ve Mekanik Tasarımının Yapılması 

Bu iş paketinde projeye konu sistemin donanımsal ve mekaniksel tasarımlarının 

yapılması planlanmıştır.  

3. Malzeme Tedariklerinin Yapılması 

Bu iş paketinde donanımsal ve mekaniksel tasarımı belirlenen sistemin ihtiyaç duyduğu 

tüm malzemelerin tedariği gerçekleştirilecek olup tasarlanan ürünün elektro mekanik 

entegrasyonu tamamlanarak nihai hale getirilmesi planlanmıştır. 

4. Gömülü Sistem Yazılımı 

Elektro-Mekanik entegrasyonu gerçekleştirilen sistemin gömülü sistem yazılımının 

yapılacağı iş paketidir. 

5. Saha Testlerinin Yapılması ve Teknofest’e Hazırlanılması 

Donanım ve yazılım mimarisi tamamlanan ürünün saha testlerinin gerçekleştirilmesiyle 

Teknofest’e sunulmaya hazır hale getirilmiş bir nihai ürün elde edilecektir. 

 

Tablo 2: Proje Maliyet Tablosu : 

No Ürün İş Paketi Maliyet Açıklama 

1 Elektronik Sarf 4 4.500,00 TL 

Projenin İş Paketi 2 

kapsamında yapılan 

donanımsal tasarımlara 

istinaden ihtiyaç 

duyduğu tüm elektronik 

sarf malzemelerin 

tutarını belirtmektedir. 

2 Mekanik Sarf 4 2.500,00 TL 

Projenin İş Paketi 2 

kapsamında yapılan 

mekaniksel tasarımlara 

istinaden ihtiyaç 

duyduğu tüm elektronik 
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sarf malzemelerin 

tutarını belirtmektedir 

3 Optik Sarf 4 500,00 TL 

Sistem mimarisi 

kapsamında gerçekleşen 

optik tasarıma istinaden 

alınacak malzemeleri 

belirtmektedir. 

4 PCB Üretim 4 1.000,00 TL 

Projenin İş Paketi-2 

kapsamında yapılan 

elektronik tasarımının 

üretilmesi amacıyla 

ayrılan bütçedir. 

TOPLAM 8.500,00 TL  

 

Elektronik Sarf Mekanik Sarf Optik Sarf 

• ESP32 

• AMS1117 

• Muhtelif Pasif Malzemeler 

• LED 

• Mikrofon 

• Kulaklık 

• Muhtelif Opamp 

• Muhtelif Sensör Geliştirme 

Boardları 

• İletişim Modülleri (LORA) 

• Batarya 

• Şarj Aleti 

• Balance Modülü 

• Lipo Gauge 

• Muhtelif Kablo 

• MAX86150 

•  

• 7075 Aliminyum 

Malzeme 

• Sızdırmazlık 

Elemanları (Conta) 

• Polikarbon 

• Bağlantı Elemanları 

• Optik Filtre 

• Optik Alıcı Lens 

• Mercek 

 

Projeye konu ürünün mekanik ve elektronik üretimi Bahçeşehir Üniversitesi Mekanik Atölye 

ve Elektro Optik Laboratuvarı’nda bilabedel olarak gerçekleştirilecektir. 

 

9. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Türk Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının barışta, gerginlik durumunda ve muhasamatta güvenli 

yollarla muharebe kurmaları kritik öneme sahiptir. Mevcutta kullanılan Radyo Frekansı ile 

haberleşme kara,suüstü ve sualtı platformlarının koordinatlarının kestirilmesine neden olmakta 

olup, dinlenebilmekte ve yüksek şiddette geniş bant RF karıştırma sistemlerinden etkilenerek 

iletişimin kopmasına hatta sistemlerin elektroniğinin bozulmasına sebebiyet vermektedir. Proje 

çıktısı ürün özellikle askeri birliklerin harp sırasında kullanabilecekleri bir sistem olup mevcutta 
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kullanılan haberleşme sistemlerinin aksine kestirilemez, dinlenemez ve karıştırılamaz olması 

sebebiyle güvenli bir haberleşme ortamı sağlamaktadır. Haberleşmenin yanı sıra anlık olarak 

ölçülen çevresel verilen ve giyen kişinin sağlık verileri elde edilerek takip edilebilecektir  

Hedef Pazar olarak belirlenen Askeri Elektro-Optik ve Infrared Sistemler Pazarı kapsamında 

yapılan araştırmalarda; Mordor Intelligence Analysis tarafından yayınlanan raporda, askeri 

elektro-optik ve kızılötesi sistemler pazarının 2018 yılında 10.486,8 milyon ABD Doları 

değerinde olduğu gözlemlenmiştir ve 2024 yılına kadar 14.525,97 milyon ABD Doları pazar 

değerine ulaşması ve %5.5'lik bir CAGR'a ulaşması beklenmektedir. 

 

Şekil 6 Askeri Elektro Optik ve Infrared Sistemler Marketi 

L3 Tecnologies, Leonardo DRS, Elbit Systems ve Lockheed Martinare, 2018'de askeri EO/IR 

sistemleri pazarında gelir payına hakim olan kilit oyuncular arasında yer almaktadır. 

 

10. Riskler 

Risk, proje yönetim sürecinin en önemli kısmıdır. Sözlükte risk; bir zarara, kayba ve/veya 

tehlikeye mahal verebilecek bir olayın gerçekleşme olasılığı olarak tanımlanmaktadır. Science 

Crew ekibi risk yönetimi kapsamında olası riskleri önceden tespit etmek ve ilgili önlem planı 

hazırlamak adına, riskleri ölçeklendirerek proje planlanama sürecine dahil etmiştir. 

Olasılık ve etki sınıflandırmaları kullanılarak her bir risk için değer hesaplanır. Hesaplama 

aşağıda verilmiştir.  

 

Değer = Etki (E) x Karşılaşma olasılığı (KO) 

 

Riskler değerlerine göre önceliklendirilmiştir. Risk değeri 1.25 veya üstü hesaplanan riskler 

için risk önleme/azaltma planlaması yapılmıştır. Risk değeri 1.25 altında olanlar izlenir.  

 

Tablo 3: Risk Gerçekleşme Olasılığı: 
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Olasılık Açıklama 

0.1 %10 Ortaya çıkma olasılığı çok düşük 

0.3 %30 Ortaya çıkma olasılığı düşük 

0.5 %50 Ortaya çıkma olasılığı yarı yarıya 

0.7 %70 Ortaya çıkma olasılığı yüksek 

0.9 %90 Ortaya çıkma olasılığı çok yüksek 

 

 

Tablo 4: Risk Etki Değerleri karşılaştırma tablosu: 

Etki 

Değeri 
Teknik Faktör Maliyet Faktörü Geciktirme Etkisi 

1 
Minimum, ihmal edilebilir 

düzeyde 

Maliyet etkisi 

öngörülmüyor 

Minimum, ihmal edilebilir 

düzeyde 

2 
Teknik performansta kabul 

edilebilir düşüş 

Maliyetler %1-%5 

oranında artabilir 

Çok düşük, kilometre taşlarını 

çok az etkiliyor 

3 
Teknik performansta orta 

düzeyde düşme 

Maliyetler %5-%20 

oranında artabilir 

Kilometre taşlarını orta 

düzeyde değiştirir 

4 
Teknik performansta ciddi 

oranda düşme 

Maliyetler %20-%50 

artabilir 

Proje kilometre taşlarını ciddi 

oranda değiştirir 

5 
Teknik amaçlara 

ulaşılamaz 

Maliyetler %50 ve 

üzerinde artabilir 

Proje kilometre taşlarını 

tamamen değiştirir 

 

Tablo 5: Risk Planı: 

No Risk Tanımı Sınıfı E KO D 

1 İnsan hatası (işlem) Proje ve Ürün 2 0.3 0.6 

2 Çalışan sorunları (hastalık) Proje ve Ürün 1 0.3 0.3 

3 

Veri işlem gizliliğini, bütünlüğünü, 

erişilebilirliğini tehlikeye sokacak 

kötü niyet ya da sabotaj 

Proje ve Ürün 5 0.1 0.5 

4 
Yanlış modellenmiş elektronik 

tasarım 

Proje, Ürün ve 

Maliyet 
3 0.1 0.3 

5 
Yazılımlardan kaynaklanan 

elektronik tasarım hataları 
Ürün ve Maliyet 3 0.1 0.3 

6 
Yazılımlardan kaynaklanan 

mekanik tasarım hataları 
Ürün ve Maliyet 4 0.1 0.4 

7 Donanım kaynaklı üretim hataları Ürün ve Maliyet 4 0.3 1.2 

8 Veri ve sistem kayıpları Proje 4 0.1 0.4 

9 Mekanik üretim uyuşmazlıkları Ürün ve Maliyet 4 0.3 1.2 

10 
Yazılım ve Programlamadan 

kaynaklanan hatalar 
Ürün ve Maliyet 3 0.1 0.3 

KO: Karşılaşma Olasılığı, E: Etki, D: Değer 
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