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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Donmaya maruz kalan insanların çoğu açık havada çalışanlar, mental durumu bozuk olanlar, evsizler 

ve uzun süre açık arazide yapılan sporla uğraşanlardır.  Askerlerimiz görevi gereği zor kır şartlarında 

bile uzun süre açık arazide kalabilme durumundan dolayı donma riski ve donmaya bağlı 

rahatsızlıklara daha fazla maruz kalabilmektedirler. Donmaya bağlı rahatsızlıklara yakalanmada 

yetersiz giyinme , hareketsizlik , daha önce donma öyküsü bulunulması önemli etmenlerdir.  Eğer 

bulunan ortamın ısısı ne kadar düşükse ve o ortama maruz kalma ne kadar uzunsa dokuların 

etkilenmesi o ölçüde fazladır.  Genel olarak donma, hipotermi ve lokal donmalar olarak iki sınıfta 

incelenebilir. Hipotermi, merkezi vücut sıcaklığının 35°C altına düşmesidir. Lokal donmalar ise 

soğuğa maruz kalan kulak, burun, alın, çene gibi küçük bölgelerde meydana gelen yaralanmalardır.  

Donma soğuk travmalarının pek çok çeşidinden biridir. Genellikle ekstremiteleri etkiler. Yüzeyel 

donma, deri ve deri altı dokuları etkiler; cilt soğuk, ödemli, deskuame olup veziküller oluşur. Derin 

donmada ise; deri ve deri altı ile kemikler, eklemler ve tendonlar da etkilenmiştir. Deride içi kan ile 

dolu veziküller, ülsere ve gangrenöz bölgeler vardır. Dokunma hissinin korunmuş olması, normal 

deri rengi, içi şeffaf sıvı ile dolu veziküllerin bulunması iyi prognostik faktörlerdir. Düşük vücut 

sıcaklığın saptanması hipotermi tanısını kesinleştirir.  Hipotermi vücut merkezi ısının 35 °C’nin altına 

düşmesidir. Hafif:    32 °C < vücut merkezi ısısı <35 °C;  

                   Orta dereceli : 28 °C <vücut merkezi ısısı <32 °C ve  

                   Ciddi vücut merkezi ısısı :  <28 °C olarak sınıflandırılır. 

Çalışmamızda özellikle askeri alanda kullanılmak üzere hipotermi durumunu tespit ve takip eden bir arduino 

tabanlı bir cihaz ile askerlerin hipotermi riskini tespit edecek sensörler kullanarak veriler toplanacaktır. 

Toplanan bu veriler ise bir yapay sinir ağ modeli geliştirilmesi amaçlanmıştır.  Tespit cihazda koordinasyon 

güçlüğü, yürümede hızında düşme, yavaş konuşma, düşme, elleri kullanmama ve titreme durumlarını 

ölçülerek yapay sinir ağ modeli oluşturmak için veri toplanacaktır.  Sistemimize yönelik çalışma mantığı 

şekil 1’de verilmiştir. Projemizde kullanılan sensörler eldivende kullanılacaktır.  
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Şekil 1 Sistemin Algoritması 

 

2. Problem/Sorun:  

Ülkemizde kar yağışı kış mevsimlerinde çok yağdığından çığ doğa olayı sık sık 

yaşanmaktadır. Daha çok dağlık ve kırsal bölgeleri tehdit etmektedir. Bu bölgelerde meydana geldiği 

zaman can ve mal kayıplarına sık sık neden olmaktadır. Çığ, genelde bitki örtüsünün uzun boylu 

olduğu ormanlık ve eğimli arazilerde iç ve dış kuvvetler etkisi ile eğimli arazinin dip tabanına doğru 

hızla akması ve yuvarlanmasıdır. Çığ tehlikesi, arazide kalıcı kar örtüsü oluşuncaya kadar 

tehlikesizdir. Asıl tehlike ise zemin üzerindeki sıkışmış kar örtüsünün üzerine yeni kar yağması ile 

bir kar tabakasının oluşması, çoğu zaman tipi sonrası meydana gelen sıcak hava ile önceki tabaka 

arasında meydana gelen erime sonucu kaygan yüzey oluşmasıdır. Çığ tehlikesi hem sivillerin hayatı 

hem de askeri birlikler açısından oldukça tehditkârdır. 4-5 Şubat 2020 tarihlerinde, Van ilinde, 81 

sivil vatandaşın yaralı, 11 jandarma personeli olmak üzere, 3 geçici köy korucusunun şehit olduğu 

toplam 42 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki çığ düşmesi olayı hala hafızalarda çok tazedir.1 Ayrıca 

askeri alanda kış şartların ağır geçmesinden dolayı askerler donma riski ile her zaman karşı karşıya 

kalabileceğinden dolayı takipleri önemlidir. Çalışmamız ; 

- Askerlere yönelik veriler toplanarak oluşturulacak yapay sinir ağ modelli ile askerlerin kış 

şartlarına uygunluğu tahmin edilebilecektir.  

- Askerlerin operasyon veya arazide kalma süresi uzadığında askerlerin takip edilmesi çok 

önemli olması,  

- Kış aylarında olası çığ düşmeleri , soğuk havanın askerlere verdiği anlık zararların tespit 

edilerek olası maddi ve manevi zararların önüne geçilmesine çözüm olacaktır.  

                                                     
1 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/vanda-cig-altindakileri-arayan-ekiplerin-uzerine-cig-dustu/1724940 
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3. Çözüm 

Soğuk ortamda yapılan etkinlikler vücutta fizyolojik ve davranışsal olarak bir takım değişiklikler 

oluşmaktadır. Deri damarları ısı kaybını azaltmak için fizyolojik olarak vasokonstriksiyona 

uğramakta, kaslar istemsiz olarak titreme ile ısı oluşumunu artırmaktadır. Isı kaybını azaltan 

etmenlerden biriside terlemenin azalması ve derideki piloerektör kasların kasılması olarak 

gösterilebilir. Buna ilaveten kahverengi yağ dokusu da ısı oluşumuna katkıda (nonshivering 

termogenez) bulunmaktadır. İç ısısının düşmesi sonucu gerçekleşen hipotermi üç önemli safhada 

gerçekleşmektedir. Birinci safhada iç ısı 1-2 0C azalmıştır, dengesiz solunum ve motor sinirlerin 

becerilerinde azalma eşlik etmektedir. İkinci safhada; vücut ısısı 2-4 0C azalmıştır, kan akımı 

yavaşlamış, sinir hızı yavaşlamış ve normal hareketler olumsuz etkilenmektedir. Üçüncü aşamada 

ise vücut ısısının 32 0C nin altına düştüğü durumlarda ise fizyolojik olarak önce organlar sonra beyin 

ölümü gerçekleşmeye başlar (Kraemer ve William, 2012). Bu sebeble iç ısının düşmesine yönelik  

belirtiler takibi önemli olduğundan bu soruna çalışmamızda çözüm üretilmiştir.  Özellikle soğuk kış 

aylarında operasyona çıkan askerlerin elbisine entegre edilebilecek sensörler ile iç ısısının düşmesi 

sonucu gerçekleşen hipoterminin erken belirtileri arasında sayıyan el ve ayaklarda soğukluk , titreme 

, yorgunluk , yavaş konuşma , seste kısıklık belirtileri takip edilerek hipoterminin erken tespit 

edilecek ve toplanan veriler ile  oluşturulabilen bir veri seti ile yapay sinir ağ modeli oluşturularak 

askeri operasyonlara yönelik dayanıklı kişilerin belirlenmesine yardımcı olacaktır. 

 

4. Yöntem 

Yaptığımız çalışmamız askerlerin kış aylarında askerlerin soğuğa karşı meydana gelen 

değişiklerinin takibini sağlayacak ve riskli durumlarda yetkililere haber verecek bir arduino tabanlı 

bir uygulama geliştirilecektir.  Projemizde kullanacak olan malzemeler ise; 

-Piezo Film Titreşim Sensörü , Arduino uyumlu bir piezo film titreşim sensörüdür. Esnek piezo 

film ve dönüştürücü karttan oluşur. Sensör, titreşimi, esnekliği, darbeyi ve dokunmayı algılayabilir. 

Esnek piezo kristal ile ellerinde oluşan titreme ölçülecektir.   Şekil 2’de örnek görüntü verilmiştir.  

 
Şekil 2 Esnek Piezo Film Titreşim Sensörü 

-İvmeölçer olarak ADXL345 mikro çipini kullanan ve bu ivmeölçere göre hazırlanmış devresi olan 

bir tasarıma karar verilmiştir. İvmeölçerler aynı zamanda jiroskop olarak da adlandırılırlar. 

Jiroskop(gyrolar); yön ölçümü veya ayarlamasında kullanılan, açısal dengenin korunması ilkesiyle 

çalışan bir cihazdır. Jiroskopik hareketin temeli fizik kurallarına ve açısal momentumun korunumu 

ilkesine dayalıdır. İvme sensörü ile askerlerin denge kayıplarını takip edilecektir.  İvmeölçer 

cihazına yönelik görüntü şekil 3’te verilmiştir.  
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Şekil 3 İvmeölçer Cihazı 

- Ses sensörü, ses dalgalarını elektrik sinyallerine dönüştürmek için bir kapasitif mikrofonu (50Hz-

10kHz) ve bazı işlem devrelerini birleştiren küçük bir karttır ile askerinin konuşmalarındaki değişiklik 

analiz edilecektir.  Ses sensörüne yönelik görüntü şekil 4’te görülmektedir.  

 
Şekil 4 Ses Sensörü 

 

-Arduino nabuz sensörü kalp atış hızını belirlemek için kullanılır. Nabız sensörü ile anlık kalp 

atışının takibi sağlanacaktır. Nabız sensörüne yönelik şekil 5’te verilmiştir.  

 
Şekil 5 Kalp Hızı Nabız Sensörü (Arduino) 

-Kızılötesi Sıcaklık Sensörü, hedefin yayılan IR dalgalarına bağlı olarak, bir nesnenin yüzey 

sıcaklığını dokunmadan ölçer. Ayrıca bir alandaki ortalama sıcaklığı ölçer. Temassız, yüksek 

hassasiyet, yüksek çözünürlük, hızlı yanıt gradyan sıcaklık telafisi ile teslimattan önce kalibre 

edilmiştir. Vücut ısı sensörü ile askerlerin anlık sıcakları takip edilecektir. Şekil 6’da sıcaklık 

sensörü görülmektedir.  

 
Şekil 6 Temassız Kızılötesi Sıcaklık Sensörü 

-Basınç sensörü son derece hassas basınç algılamasını gerçekleştirmek için kullanılabilen, 18.3 mm 

çapında uzun bacaklı, dairesel, esnek, ince bir film basınç sensörüdür. Sensör dayanıklıdır ve yüksek 

yanıt hızında statik ve dinamik basıncı algılamak için tasarlanmıştır. Kuvvet yoğunluğunu ve 

sıklığını kaydetmenin avantajları, basınç şalteri, yatak izleme sistemi, akıllı spor ayakkabı ve tıbbi 

cihaz sistemi gibi her türlü uygulamada yaygın olarak kullanılmasını sağlar. Basınç sensörü ile 

askelerin ellerinde oluşan basınç takip edilecektir. Şekil 7’de basınç sensörüne yönelik görüntü 
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verilmiştir.  

 

 
Şekil 7 Basınç Sensörü 

-Haberleşme sensörü ; Sensörlerden elde edilen verilerin belirli sınır değerlerinin üzerine çıkması 

durumunda yetkilere haber verebilecek bir GSM modülü kullanılacaktır. GSM/GPS Arduino 

genişletme kartı, üzerindeki Simcom SIM800 GSM, SIM28 GPS Modülü ve Push-Push Simkart 

yuvası ile birlikte GPRS&GSM şebekesine Arduino ile birlikte bağlatı kurmanızı sağlar. 

 
Şekil 8 GSM Modülü 

Yaptığımız çalışmamızda kullanılan sensörlerin karta yerleştirilmesi şekil 9’da verilmiştir. 

Çalışmamızda öncelikle ürünü kullanacak askerin yaşı , yaşadığı bölge ve kalıtsal hastalıklarına 

yönelik bilgiler alınarak oluşturulan piezoelektrik, ivme sensörü , ses sensörü, nabız sensörü , vücut 

sıcaklık sensörü ve basınç sensörü kullanılarak oluşturulan giyilebilir teknoloji ürünümüz ile anlık 

durumları takip edilerek risk durumlarında yetkilere haber verilecek ve askerlerden elde edilen 

verilerin toplanması için veritabını kullanılacak ve bu verilerden bir yapay sinir ağ modeli 

oluşturulacaktır.  

 

Şekil 9 Sistemin Çalışması 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yaptığımız çalışmamızda askeri alanda özellikle soğuğa karşı takip üzerine detaylı çalışmalara 

rastlanmadığı için çalışmamız bu açıdan yenilikçidir.  Ayrıca askerlerden toplanacak verilerin  daha 

sonraki askere alımlarda kullanabilmek için geliştirilecek yapay sinir ağ modeli özgün ve yenilikçi 

bir çalışma olmasını sağlayacaktır. Kodlama işlemi ise tarafımızdan yapılacaktır.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Çalışmamızda kullanılan sensörlerin estetik açısından küçük ve askerlere zarar vermediği için 

özellikle eldivenlerde veya kol hareketlerin tespitinde rahatlıkla kullanılabilecektir. Yaptığımız 

çalışmamızda esnek sensörler seçildiği için hafif olacaktır. Eğer denemeler sonucunda askere 

rahatsızlık verilmesi durumda sensörlerin kullanıldığı yerler değiştirilecektir. Ayrıca çalışmada 

kullanılan sensörler kolaylıkla bulunduğu ve alternatifleri oldukça fazla olduğu için geliştirilebilecek 

düzeydedir.  Ayrıca uygulanabilirlik konusunda Mersin Üniversitesinden yardım alınacaktır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje prototipinin üretilmesi için gerekli sensörlere yönelik maliyetleri aşağıdaki tablo 1’de 

listelenmiştir. Fiyatlar 20.05.2021 tarihinde oluşturulmuştur. 

Ürün Adet Fiyat 

 Mikrodenetleyici Kartı 1 400 

Piezo Film Titreşim Sensörü 

(Esnek)  
2 60 

İvmeölçer  1 25 

Ses sensörü 1 65 

Arduino nabız sensörü  1 60 

Kızılötesi Sıcaklık Sensörü 2 310 

Basınç sensörü  2 120 

Haberleşme sensörü  1 200 

Toplam    1240 

Yapılacak olan prototipin kullanılacak sensörlerin kalitesine göre maliyet değişecektir. Öncelikle 

asker sağlığını göz önüne aldığımız için en kaliteli sensörlerin kullanılması planlanmaktadır.   

Prototip geliştirme aşamalarında ucuz maliyet oluşturulması için yerli sensör ve kartlar 

desteklenmesi için bu konu hakkında çalışacak kart üretimi yapan firmalarla konuşulacaktır.  

Proje Zaman Çizelgesi 

İşlem 1 Kaynak Taraması 

İşlem 2 Sensörlerin seçimi ve temini  

İşlem 3 Prototip gerçekleştirime 

İşlem 4 Denenmesi  ve geliştirilmesi 

İşlem 5 Raporlama  
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İşlem 1 (Konu hakkında araştırma yapılması)         

İşlem 2(Uygun sensörlerin seçimi ).         

İşlem 3 (Protototip gerçekleştirme)         

İşlem 4( Deneme ve geliştirme.)         

İşlem 5 (Raporlanma)         

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi öncelikle kış şartlarının yoğun yaşandığı bölgelerde bulunan askerlere 

olmak üzere dağcılarda kullanabilecektir.  

 

9. Riskler 

Çalışmamız kapsamında karşılaşılacak riskler incelendiğinde  

- Özellikle soğuk kış ayında askerlerin daha fazla giymesine bağlı olarak sensörlerin verimli 

çalışması ,  

-Askerleri sensörlerin rahatsız etmesi ,   

- Sensörlerin arıza vermesi  ve 

-  Telefon çekmemesinden dolayı askerin takibi sağlamaması görülmektedir.   

  Proje hayata geçirilirken kullanıcıların isteğine göre kişisel ürünün boyutu üretilmeyeceği için bir 

problem olarak karşımıza çıkacaktır. Ancak bu sorunu ürünün farklı boyutlarda üretilmesi ile 

çözebiliriz.   

Ürünün piyasadaki satış fiyatı öncelikle üründe kullanılan malzemeler ek olarak %10 işçilik ve %20 

kar oranı eklenerek belirlenecektir. Üründe kullanılan malzemelerin yerli olmasına dikkat 

edilecektir. Ayrıca ürünün üretimi aşısından fabrikasyon destek alınması için çalışmalar başlamıştır.  

Yaptığımız çalışmamızda olasılık ve etki matrisi tabloda verilmiştir.  

 

Ol Olasılık ve etki 

matrisi 

Risk Katsayıları 

1-2 Az riskli 3-4 Orta Riskli 5-6 (Yüksek Risk) 

Malzeme 

kaynaklı 

Sorunlar 

Hatalı/kopuk/kırık 

kısmı incele, tamir et ve 

test et 

Donanımı kontrol et 

ve bozuk parçayı 

tamir et 

Bozuk parça tamir 

edilmiyorsa ilgili 

parçanın alternatifini 

bulunacaktır.  

Yazılımsal 

Kaynaklı 

Sorunlar  

Kaynak kodun hatalı 

kısmını değiştir, 

test/simüle et 

Alternatif kod 

denemeleri üretilir. 

İlgili kaynak kodu 

çalışmıyor ve hatanın 

kaynağı bulunamıyor. 

GSM SİNYALİ GSM sinyalinin kısmen 

çekmesi ve yerin yakın 

olması 

GSM sinyalinin 

kısmen çekmesi 

yerin uzak olması 

GSM sinyalinin hiç 

çekmesi yerin yakın 

veya uzak olması 
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