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1.Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Giyilebilir teknolojiler, vücuda yapıştırılabilen, elbise ya da aksesuarların içine yerleştirilebilen 

tüm elektronik cihazlar olarak tanımlanmaktadır (Demirci, 2018). Sağlık hizmetlerinin üretimi 

ve sunumu sırasında; çeşitli teknikler, teknolojik ürün olan donatılar (alet, takım, cihaz, makine, 

tertibat vs.) ve ilaçlar kullanılmaktadır. Uzun zamanlar boyunca sağlık hizmetlerinin 

sunumunda ucuz ve doğal teknikler kullanılırken, teknolojik gelişmelerle birlikte ilk başlarda 

basit teknolojik ürünler kullanılmış zamanla hem kullanılan teknikler hem de yararlanılan 

teknolojiler hızlı ve dinamik bir değişim sürecine girerek, gelişerek çeşitlenmiş ve 

karmaşıklaşmıştır (Sargutan, 2005). Tıp alanında giyilebilir teknolojiler ile kablosuz vücut 

ağları kullanılarak medikal alanda cihaz tasarımları yapılmaktadır (Bilgin ve Çamurcu, 2017). 

Dünya üzerinde ölüm nedenleri üzerine yapılan istatistiklerde, bir yıl içerisinde kalp 

hastalıklarından dolayı ölüm oranlarının birinci sırada yer aldığı (Tuik, 2020) ve tahmini 

sayının ise 18 milyon civarında olduğudur (TRT Haber, 2018). Ölenlerin hatırı sayılır miktarı 

tek başına olup yardım isteyemeyen ve yalnız yaşayan kişilerdir. Projemizle başta kimsesiz 

yardıma muhtaç yaşlı hastalarımız olmak üzere, ALS, kalp rahatsızlıkları, emboli, uyku apnesi 

gibi toplumumuzda görülen hastalıkların hayat kalitesini çok düşüren ve maalesef ani ölümlere 

sebep olabilen, bu tür hastalarımıza yardım edebilmeyi amaçlıyoruz 

Bu amaçla geliştirdiğimiz giyilebilir teknoloji olan KALPLET, bize şu olanakları 

sağlamaktadır; atlet üzerine kalp hizasına gelecek şekilde yerleştirilen sensörler ile günün 24 

saati düzenli olarak kalp atış hızı ölçülerek, nabız sayısının tehlikeli bir sınıra ulaştığı an 

otomatik olarak kişiyi alarmla uyaracaktır.Alarm belirli bir süre içerisinde  sonlandırılmazsa 

sağlık hizmetlerine ve hasta yakınlarına çağrı ve sms ile ulaşarak, lokalizasyon bilgisi 

gönderecektir. Ayrıca KALPLET ile sağlık ekiplerinin hastaya ulaşana kadar geçen sürede eğer 

hastanın  kalbinden sinyal almazsa  hastanın kalbine verecek küçük impulslarla(max 10mA) bir 

nevi kalp masajı görevi üstlenerek hastayı hayatta tutmaya çalışacaktır. 

 

2. Problem/Sorun:  

Kalp krizinin genel belirtileri bilinmekle beraber, her zaman ani ve şiddetli göğüs ağrısı 

şeklinde olmayabilir. Bazı insanlar belirgin bir şikayet hissetmeden de sessiz olarak kalp krizi 

geçirebilirler. Böyle bir durumla karşılaşan bireyin zaman kaybetmeden tıbbi bakıma ihtiyacı 

vardır. Çünkü kalp krizinde erken müdahale hem hayati riskin azaltılmasını hem de kalp kasının 

zarar görmeden kurtulabilmesini sağlayabilir (Kalp Krizi (2021,23 Mayıs). 

Türkiye de  yaklaşık  160 bin kişi kalp hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmektedir.   (2019 yılı 

verilerine göre.) Bunun yaklaşık 120 bini 65 yaş üstü kişilerden oluşmaktadır. Türkiye’de yalnız 

yaşayan birey oranı nüfusun %17.9’unu oluşturmaktadır ( Yine TÜİK 2020 verilerine göre). 

Türkiye’de 65 yaş üstü yaklaşık 1 milyon 400 bin kişi yalnız yaşıyor. Bu sayı ve oranlar dikkate 

alındığında ülkemizde ciddi anlamda yalnız yaşayan bireylerin bulunduğu görülmektedir. 

Kalp hastalıklarının, ALS hastalarının, kalp hastalığı ile doğan bebeklerin, uyku apne sendromu 

olan kişilerin sürekli olarak kalp ritmi analizlerinin ve nabız ölçümlerinin yapılması 

gerekmektedir. Bu hastaların kalp ritmi ve saturasyon (kandaki oksijen miktarı) verilerinin gün 

içerisinde sürekli kontrol altında tutulması gerekmektedir. Ancak bu da sadece hastane 

ortamında gerçekleşebilmektedir. Bu hastalıklara sahip özellikle de yalnız yaşayan yaşlı 

bireylerin psikolojik olarak da yalnız ölme korkusu yaşadıklarını bundan dolayı da huzursuz ve 

mutsuz oldukları bilinen bir konudur. 
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3. Çözüm  

Projemizle yalnız ölüm korkusu yaşayan, kalp krizi ihtimali yüksek insanların kalp ritmi ve 

saturasyon bilgilerinin takibi ile yaşanabilecek sorunların önceden tahmin edilip, erken tıbbi 

müdahaleye ulaşmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca bu kişilerin hastalıklarının takip edildiğini 

bilmeleri sayesinde kendilerini güvende hissettirmek ile birlikte korkularını azaltmak, tehlike 

durumunda yardım çağıracak bir teknoloji geliştirmek ve en nihayetinde yaşam kalitesini 

arttırmak hedeflenmiştir. Bu amaçla geliştirmiş olduğumuz KALPLET giyilebilir bir izleme 

cihazıdır. Sağlık durumu izlenmesi gereken kişiler için hem acil durum uyarı sistemi hem de 

uzman kişiler  tarafından hastane dışından izlenmesine olanak sağlayacak bir teknolojidir. 

Günümüzde düzenli ve sürekli kalp takibi sağlayan bir sistem ve teknoloji henüz 

bulunmamaktadır. Bu sorunların çözümü olarak öngördüğümüz KALPLET giyilebilir teknoloji 

ile akıllı cihazların (IOS/Android bulunan) uygulaması aracılığıyla uzaktan gözlemleyip 

kontrol edilebilecek ve gelen uyarılarla birlikte riskli durumlarda  erken müdahale imkanı 

sağlayacaktır.  

Bu sorunlarımızın çözümünü kalbin elektriksel aktivitesini 24 saat kolayca taşınabilen bir 

yöntemle takibini sağlayarak yapabiliriz. Özellikle kalp hastalarının giyilebilen EKG cihazı ile 

kalp ritimleri 24 saat ve üzerinde takip edilebilir. Cihazımız bir İOT nesnesi olacağı için anlık 

olarak akıllı telefona geribildirim sağlayacaktır. Açıklayacak olursak sürekli takip ile 

beklenmedik kalp aktivitelerinin hem doktora hem hastaya geri bildiriminin gönderilmesi ve 

otomatik olarak ambulans çağrılması bir giyilebilir Arduino (Lilypad) ile yapılacaktır. 

Giyilebilir EKG  sensörü ve sıcaklık sensöründen gelen veriler Lilypad Arduino 

mikrodenetleyicisi ile bluetooth modülü aracılığıyla kişinin akıllı Android telefonunda bulunan 

yazılıma gönderilecektir. Bu yazılıma normal veriler önceden yüklenecek ve gelen veriler 

normalin dışında olunca kişinin akıllı telefonunda çalışan yazılım alarmı devreye alacak ve 

telefon alarm çalacaktır. Alarm belirli bir süre içinde sonlandırılmadığı takdirde ise panik 

prosedürü devreye alınacak ve sağlık kurumu ve 2 yakın kişi aranacak/mesaj yoluyla 

ulaşılacaktır.  

Cihazımızın en önemli yenilikçi yönü kişinin  kalp sinyallerini alamaması durumunda alarm 

çalması ve belli bir süre alarmın kapatılmaması sonucunda ise 10mA seviyesinde elektrik 

akımı ile kişinin vücuduna kalp bölgesinde  impuls vermesi olacaktır.  10mA insan 

vücudunda küçük bir tepki yaratacak olan bir elektrik akımıdır. Herhangi bir zararı olmayacak 

bir elektrik akımıdır. Kaslarda küçük spazmlar yaratacak düzeyde olan bu seviyedeki 

impulslardan beklentimiz kalp kasının kasılmasını sağlayarak kalbi tekrar çalıştırmasıdır. 5V  

10mA seviyesinde elektrik akımını sınırlamak için impuls uçlarına paralel olarak 330 ohm 

değerinde dirençler bağlanacaktır. BU hesap için Ohm Kanunu kullanılmıştır.  

10mA = 0,01 A 

V= I x R  

 5 = 0,01 x R 

R= 500 Ω (Ohm) olması gerekmektedir.  

 

RT= R1 + ( R2 x R3 ) = 330 + ( 330 x 330 ) = 330 + 108.900    

                   R2 + R3   330+330                       660 

 

RT  = 330 + 165   = 495 Ω (Ohm) 

 

Şekil 1. Eşdeğer Direnç Hesabı 
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Şekildeki gibi A ve B noktaları arasına impuls uçlarını paralel bağlayarak akımı sınırlandırmış 

oluruz. 

Elimizde 500 Ω değerinde direnç 

bulunmadığından elimizdeki 330 Ω değerindeki 

dirençleri yukarıdaki şekildeki gibi bağlarsak 

495 Ohm değerinde eşdeğer direnç elde 

edeceğimiz için; eşdeğer direnci yaklaşık 500 

Ohm kabul ederek projeye bu şekilde devam 

ettik. 

 Bu projenin  hayata geçirebilmesi için donanım 

ve yazılım alt yapılarının oluşturulması 

gerekmektedir. Bu alt yapılar için gerekli 

tasarım çalışmaları tamamlanmıştır. Üretim ve 

entegrasyon aşamaları üzerinde çalışmaya 

devam edilmektedir. 

Kullandığımız çözüm yöntemleri sayesinde 

hastaneye ulaşamadan meydana gelen ölümlerin 

önüne geçilebilecektir. Ayrıca yalnız yaşayan 

yaşlılarda oluşan sağlık konusundaki korkuların 

engellenmesi sağlanacaktır. 

Şekil 2. Çözüm Algoritması 

4. Yöntem  

Bu çalışmada tasarlanmış olan KALPLET, son yıllarda teknolojik uygulamalarda sık kullanılan 

bluetooth teknolojileri ve mikrodenetleyici teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu 

amaçla Lilypad Arduino, HC05 bluetooth modülü, Ftdi kart, Gravity: Kalp Atış Hızı Sensörü, 

Lilypad sıcaklık sensörü kullanılacaktır. Kurulum kolaylığı ve esnek yapıda olma özelliğinden 

dolayı sistemin haberleşmesi bluetooth haberleşme teknolojileri kullanılacaktır.  

Sensörlerden alınan bilgiler Lilypad Arduino sistemine kablolarla ulaştırılacak ve daha sonra 

bluetooth modülü ile bu bilgiler senkronize şekilde kişinin akıllı Android telefonu üzerinde 

oluşturulacak bir yazılım tarafından yorumlanacaktır.  

 Ayrıca kişinin akıllı telefonundaki küresel konumlandırma sistemi (GPS) kullanılarak, olası 

acil durumlarda kişilerin bulundukları yer anlık olarak tespit edilebilecektir. En yakın sağlık 

kuruluşu ile temasa girilerek mobil telefondan acil durum mesajı gönderilecek ve  hastaya en 

kısa sürede müdahale edilebilecektir. 

Yazılım Android sisteminde çalışacak şekilde tasarlanacak, yazılımda kişinin vücut sıcaklığı, 

kalp atış hızı sensörlerinden gelen verilerin yorumlanması işini yapacaktır. Daha sonra 

gerekirse konum bildirme, sms atma ve kalbin durması durumunda küçük şoklar verecek bir 

düzenek bu yazılım tarafından kontrol edilecektir. Yazılımı takım üyeleri olarak  Appinventor 

programını kullanılarak yazacağız. Tamamen yerli ve milli bir yazılım olacaktır. Bu bilgilerin 

ışığında düşük maliyetli ve düşük güç tüketimli KALPLET projesi gerçekleştirilecektir. Sistem 

hastane dışından hasta izlenmesine de olanak sunmaktadır. Böylece hastane ve kişi açısından 

zaman ve maliyet tasarrufu sağlanmış olacaktır.   
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Sistemde güç kaynağı olarak Li-Po Batarya kullanılacaktır. Sistem bu güç kaynağı ile 24 saat 

çalışabilecektir. Şarj edilebilme özelliği sayesinde süreklilik sağlanacaktır.  

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü  

Literatürde ve piyasa ürünlerinde benzer çalışmalar olmasına rağmen sistem, avantajları ve 

kullanılan teknolojiler göze alındığında probleme daha etkili bir yaklaşım ortaya koymaktadır. 

Proje fikri bize aittir. Çalışmanın tasarımı ve yazılımı tarafımızdan yapılacaktır. Çalışma ürün 

haline dönüştürülüp piyasaya girebilirse milli sermaye açısından ülkemize büyük katkı 

sağlayacaktır.  

Aşağıda yer alan tabloda piyasada yer alan benzer nitelikli ürünler ile karşılaştırma yapılmıştır. 

Tablo 1.  

Piyasadaki Giyilebilir Tişörtle İle Kalplet’in Özellik Karşılaştırması 

 PoloTech 

Shirt 

Smart 

Sensing 

Hexoskin 

Akıllı Giysi 

Athos shirt+ 

Athos Core 

e-skin 

EMStyle 

Kalplet 

Ürün şekli Tişört Tişört Tişört Tişört Tulum Tişört 

Haberleşme 

Modülü 

Bluetooth GPS Bluetooth  Bluetooth  Bluetooth 

Kalp ritmi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Saturasyon - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Vücut 

sıcaklığı 

- ✓ - ✓ - ✓ 

Birim fiyat $295  - $579 -  $249 $200+$200= $1289.00 850 tl = $100 * 

Şekil 3. Proje Prototip Şeması 
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Ürün 

kullanı4m 

aralığı 

Yetişkin 

Erkek 

Erkekler, 

Kadınlar 

 Erkekler, 

Kadınlar ve 

Çocuklar  

Erkekler Erkekler, 

Kadınlar 

Erkekler, 

Kadınlar ve 

Çocuklar 

İOS/Android İOS İOS/ 

Android 

İOS/ 

Android 

İOS İOS/ 

Android 

Android 

İmpuls - - - - - ✓ 

Acil çağrı - - - - - ✓ 

Alarm - - - - - ✓ 

*:Kalpletin maliyeti dünyadaki diğer ürünlerle karşılaştırılabilmesi için Amerikan dolarına($) çevrilmiştir.(30.06.2021) 

 

Ülkemizde giyilebilir teknoloji olarak bulunan tişörtler hala tasarım aşamasında olup mevcut 

bir üretim yoktur. Tablo 1’de ürünümüzle karşılaştırmalı olarak sunduğumuz ürünler yurtdışı 

kaynaklı olup fiyatları çok pahalıdır. Projemizin en önemli inovatif yönü diğer ürünlerde 

bulunmayan şoklayıcı impuls verme, alarm ve panik prosedürü bulunmasıdır. Panik prosedürü 

doğrultusunda projede acil durum bilgisi anlık takip edilerek acil yardım ekiplerinin hastaya 

ulaşma ve müdahale süresi ciddi boyutta azalacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizdeki sorunlar ve sorunların çözümleri kapsamlıca incelenmiş olup projemizin tasarımı 

yapılmıştır. Projenin sonraki aşamalarında prototip olarak üretim 

gerçekleştirilecektir. Giyilebilir teknoloji olan atletimiz sol 

tarafında kalp hizasına denk gelecek şekilde Lilypad ve sensörler 

bulunmaktadır. Atletimiz için yıkanabilir iletken kumaş 

kullanılacaktır. İçerisinde kalbin elektriksel aktivitesinin takibini 

sağlayan ve bu verileri telefona aktarabilen sensörler ve yazılımsal 

kodları içerecektir. 

Donanımsal ürünler atletin üzerine monte edilecektir. 

Sensörlerden alınan bilgiler Lilypad Arduino sistemine kablolarla 

ulaştırılacak ve daha sonra bluetooth modülü ile bu bilgiler 

senkronize şekilde kişinin akıllı Android telefonu üzerinde 

oluşturulacak bir yazılım tarafından yorumlanacaktır. Projemizi 

fiyat performansı olarak karşılaştırdığımızda maliyetinin uygun 

olduğu görülmektedir.  

Bu yüzden piyasa fiyatı çok pahalı olmayan bir ürün olacağından 

kolaylıkla temin edilebileceğini düşünüyoruz.  

Proje tasarım aşamasından itibaren görüşmelerimizi devam 

ettirdiğimiz sağlık çalışanı Dr. Merve Elgörmüş’e projenin son 

halini sunduğumuzda proje ile ilgili aşağıdaki yorumu yapmıştır: 

Dr.Merve ELGÖRMÜŞ :Bir doktor olarak yazınızı  okuduğumda aklıma gelen ilk şey 

hastanemize yalnız yaşayıp da müdahale edebilmek için geç kaldığımız hastalarımız geldi. 

Uygulamanızı canı gönülden destekler ve bir an önce faaliyete geçmesini dilerim. 

İşin tıbbi boyutundan bahsetmek gerekirse, AMI, bradikardi gibi hastalıklar maalesef yaşla 

beraber sıklığı artmakla birlikte ,bahsetmiş olduğunuz impuls verici atletin de hastalar lehine 

olacağını düşünüyorum . Çalışmalarınız için tebrik eder üretime geçmesini sabırsızlıkla 

bekliyorum. Başarılar. 

         

 

Şekil 4. Yazılım Ekranı 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması  

Tablo 2. 

Tahmini Bütçe 

Malzeme Listesi Adet Birim Fiyat 

Arduino Lilypad USB-Atmega32u4 Geliştirme Kartı 1 70 

HC05 bluetooth modülü,  1 35 

SparkFun FTDI SmartBasic 1 150 

Gravity: Kalp Atış Hızı Sensörü,  1 210 

Lilypad sıcaklık sensörü 1 25 

Yıkanabilir İletken Kumaş 1 140 

Mini Powerbank 1 120 

Tasarıma ait hesaplanmayan giderler  100 

Tahmini Toplam Bütçe  850 TL 

 

Proje için gerekli olan öngördümüz ve öngeremediğimiz tahmini bütçe Tablo 2’de 

oluşturulmuştır. Projede kullanılan malzemeler internetten alınabilecek en uygun maliyetlerine 

göre hesaplanmıştır. Proje uygun bulunursa Temmuz ayında  üretim aşamasına, Ağustos’ta veri 

analizi ve eksiklerin giderilmesi şeklinde planlanmıştır. Piyasada benzer ürünler ile ilgili 

maliyet karşılaştırması  projenin “Yenilikçi (İnovatif) Yönü” bölümünde  yapılmıştır. 

 Tablo 3. 

 Proje Takvimi 

 

Planlanan proje takvimi  Tablo 3’de gösterilmiştir. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Tasarladığımız cihaz; kalp hastalıkları, ALS hastaları, kalp hastalığı ile doğan bebekler, uyku 

apne sendromu olan ve gönüllü kullanmak isteyen insanların sağlık takibi ile erken teşhis 

konulması açısından herkes kullanabilir.  

 

9. Riskler   

Proje sürecinde meydana gelebilecek olumsuz durumlar risk analizi yapılarak B planı 

oluşturulmuştur. 

  Tablo 4.  

Projede karşılaşılabilecek muhtemel riskler, çözüm önerileri ve risk matrisi  
Olası Riskler Risk Yönetimi(B Planı) Risk Matrisi 

Tasarım ve üretimde istenilen hedeflere 

ulaşamama 

Tasarım ve üretimde meydana gelen sorunların 

giderilerek yeni çözümlerle ilerleme 

          2 

Yazılımsal hatalar, verilerde uyumsuzluk 

veya yanlışlık olması 

Oluşabilecek yazılımsal hatalarda uzman 

kişilerden destek alma 

          2 

Yıkanabilir İletken Kumaş  kumaşın 

temin edilememesi gösterememesi 

Başka iletken kumaş kullanma yoluna 

gidilecektir. 

           2 

İşin Tanımı Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Literatür Taraması X X X X X   

Tasarımın Yapılması   X X X   

Proje Detay Raporunun Yazımı     X   

Proje Malzemelerinin Temini      X X 

Üretim ve Veri Analizi      X X 
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Sensör ve anakartın işlevini tam olarak 

yapamaması 

Sensör ve anakartın görevini yapacak başka 

işlemciler kullanılacaktır. 

1 

Sensörlerin yeteri kadar hassas olmaması Aynı görevi yapacak başka sensör 

kullanılacaktır. 

1 

Projenin zamanında yetiştirilememesi Projenin proje takviminden önce bitirilerek olası 

sorunlar için zaman ayarlanması. 

1 

Bataryanın gerekli enerjiyi 

sağlayamaması veya yeterli çalışma 

süresi sağlayamaması 

Alternatif güç kaynakları kullanımı yoluna 

gidilecektir. 

1 

*Risk Matrisi: 1-Az, 2-Normal, 3-Çok. 

 

Bu risklerin çözümü için ise proje takviminden önce projenin tamamlanıp ortaya çıkabilecek 

sorunların çözümü için yeterli zaman oluşturularak çözülmesi amaçlanmaktadır.  
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