
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

 
İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI 

    PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

 

 

PROJE ADI: Hayat Saati 

 
TAKIM ADI: Geleceğin Mucitleri 

 

KATEGORİ: Afet Yönetim  

 
Başvuru ID: 446721 

 
TAKIM SEVİYESİ: İlkokul-Ortaokul  

DANIŞMAN ADI: Erkam GÜNEŞ 

 



2 

 

 

İçindekiler 

 
        PROJE KAPAĞI ...................................................................................................................................... 1 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı) ............................................................................................................... 3 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: ............................................................................................... 4 

3. Çözüm .............................................................................................................................................. 5 

4. Yöntem ............................................................................................................................................. 5 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü ................................................................................................................. 7 

6. Uygulanabilirlik ................................................................................................................................ 7 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması .................................................................................. 7 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): ...................................................................................... 8 

9. Riskler .............................................................................................................................................. 8 

10.   Kaynaklar .......................................................................................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

4 – 5 Şubat 2020 tarihlerinde Van ilimizin  Bahçesaray ilçesinde meydana gelen ve 43 

vatandaşımızın vefatıyla sonuçlanan iki çığ düşmesi olayıdır. Bu projeyi bu elim olaydan etkilediği 

için düşündüm.  

Bilindiği üzere bir insanın üzerine çığ düştüğünde ekiplerin çığ bölgesine ulaşması ve doğru 

tespitler yapılıncaya kadar geçen süre de bu bireylerin vücut faaliyet göstermesi için gerekli ısıyı 

ürettiğinden daha hızlı kaybetmesi sonucunda ortaya çıkan ve vücut ısısının tehlikeli derece 

düşmesine neden olan bir acil tıbbi durumla karşılaşır. Bu duruma hipodermi denir.  

Hipotermi, 37 santigrat olan normal vücut sıcaklığının, 35 santigrat’ın altına düşmesi 

durumunda meydana gelir.  

Vücut ısısı 32-35 santigrat dereceye düşen bireylerin kalbi, sinir sistemi ve diğer organları 

normal faaliyet göstermez ve bilinç kaybı yaşanmaya başlar, daha aşağı düşüşlerde zamanında tedavi 

edilmeden bırakılırsa kalp dolaşım ve solunum sisteminin tamamen bozulmasına ve sonunda ölüme 

yol açabilir. 

Vücut, kıyafet ile korunmayan yüzeylerinden ısı kaybedebilir. Soğuk toprak ya da özellikle 

soğuk su, yağmur veya ıslak kıyafetler gibi çok soğuk bir yüzey ile temas ettiğinde termodinamik 

yasaları gereği sıcaklığını yitirebilir. 

Bu projede amacımız çığ altında kalan insanlara daha kısa sürede ulaşmak, onların yerlerini 

belirlenmesini kolaylaştırmak ve ayrıca altındaki bireylerin hipodermi durumuna girme riskini en 

aza indirmek için bu projeyi yaptık.  

Tasarlanan sistem temel olarak montun ense kısmına takılacak vücut ısısını ölçmemize ve 

sürekli olarak takip etmemize olanak sağlayacaktır.  Özellikle çığ olaylarında kişinin bilincini 

kaybetmesi ve soğuk ile vücut sıcaklığının düşmesi ile sistemimiz çalışmaya başlayacaktır. 

Projemizde Arduino tabanlı bir sistemde sıcaklık sensörü ve Bluetooth modül bulunacaktır. Monttan 

gelen veriler projede kullanacağımız Android tabanlı akıllı saate iletilecektir. Ayrıca aynı saat gelen 

verilerin ışında nabız ölçümü yapacaktır. Bu veriler belirtilen verilere ulaştığında SİM KART 

üzerinden 112 ACİL’e bilgilerini ve bulunduğu konumu paylaşacaktır.  

Tasarlanan sistem temel olarak montun ense kısmına bağlanacak cihaz ile SİM KART 

özelliği olan Android işletim sistemi tabanlı akıllı kol saatidir. Vücut sıcaklığı değerini Bluetooth 

ile cihaza gönderilecektir. Akıllı saat Bluetooth ile aldığı verileri işleyip bu verileri düzenli olarak 

saklayacaktır. Yapılan programlama sistemin çalışma alt ve üst sıcaklık değerleri belirlenecek ve bu 

sınırlar dışında ise yetkili birimlere durumunu ve hastanın konumu haber verecektir.  

Sistemimizi ifade eden blog diyagramı aşağıdaki gibidir.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ölçüm Cihazı Blok Diyagramı 

 

 

Sıcaklık Sensörü 

30.000 mAh Pil 

Mikrodenetleyici Bluetooth 
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Vücut sıcaklığını ölçmek için Melexis marka MLX 90615 termopil temassız sıcaklık sensörü 

kullanılmıştır. Bu sensör 3.6 mm yarıçapında olması, kalibrasyon ve ilave komponent 

gerektirmemesi sebebiyle tercih edilmiştir. Sensör -40 ile +115 santigrat aralığında ölçüm 

yapabilmektedir ve hassasiyeti 0,02 santigratdır. Sensörün hızlı ölçüm yapabilme özelliği de bir 

diğer tercih sebebidir.  

Mikroişlemci olarak MLX 90615 sıcaklık sensörü ile uyumlu haberleşebilecek Ardunio 

Nano kartı kullanıldı. Kullanılan mikroişlmeci düşük voltaj ve düşük güç tüketimine sahiptir.  

Haberlerşme modülü olarak HC05 Bluetooth – Serial Modül Kartı kullanılmıştır. HC05 

Bluetooth – Serial Modül Kartı Bluetooth SSP ( Serial Port Standart ) kullanımı ve kablosuz seri 

haberleşme uyulmaları için tasarlanmıştır. 2,4 GHz frekansında haberleşme yapılmasına imkan 

sağlaması da kesintisiz haberleşmeye sağlamaktadır. 

Anroid işletim sistemi tabanlı akıllı saatimiz için App Invertor ile gerçekleştirdik.  

Projemizde kullanacağımız mont için USB Termal Isıtıcı Ped, yerleşik karbon fiber ısıtma 

malzemesi, aşınmaya dayanıklı ve uzun servis ömrü ile yumuşak kumaştır. Hızlı ısıtma ve yüksek 

verimlilik, ışınımsız, toksik olmayan, güvenli ve güvenilir. Hafif, yumuşak ve bükülebilir, suya 

dayanıklı ve anti-katlama, su ile yıkanabilir. USB powered modu, Güç bankası, dizüstü bilgisayar, 

USB soket, vb. Gibi kullanmak için çoğu USB cihazına bağlamak kolaydır. Kullanımı kolay ve 

kullanışlı.  

Malzeme: dokunmamış kumaşlar + karbon fiber Maksimum voltaj: 5V 2AH Her bir ped 

boyutu 15x11cm sıcaklık: 35-50 santigrat derece usb ısıtıcı pedler kullanacağız. 

5v.2a güç ve 10.000 mAh kapasiteli bir powerbank dolu şarj  ile en az 3 en fazla 12 saat 

ısıtma sağlayabilir.  Biz projemizde 30.000mAh kapasiteli bir powerbank kullanarak bu süreyi 3 

katına çıkarmayı düşünüyoruz.  

 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Bu projede amacımız çığ altında kalan insanlara daha kısa sürede ulaşmak, onların yerlerini 

belirlenmesini kolaylaştırmak ve ayrıca altındaki bireylerin hipodermi durumuna girme riskini en 

aza indirmek için bu projeyi yaptık.  

Hipotermiye neden olan koşullar arasında hava koşulları için yeterince sıcaklık sağlamayan 

kıyafetleri kullanmak, soğukta çok uzun süre kalmak, kaza nedeniyle beklenmedik bir şekilde suya 

düşmek, soğuk havada ıslanmak, ıslak kıyafetleri çıkarmamak veya sıcak, kuru bir yere gitmemek 

veya yetersiz ısınma ya da çok fazla klima kullanımı nedeniyle çok soğuk bir evde yaşamak 

sayılabilir. 

Hipoterminin belirti ve semptomları arasında ilk olarak titreme görülür. Titreme, vücudun 

soğuk soğuğa karşı kendini ısıtmaya çalıştığı refleks savunması olduğu için vücut sıcaklığı 

düşmeye başladığında ilk fark edilen belirtidir. 

Hipoterminin diğer belirti ve semptomları arasında bilinç kaybı, geveleyerek konuşma veya 

mırıldanma, karışıklık veya hafıza kaybı, sakarlık veya koordinasyon eksikliği, titreme, uyuşukluk 

veya çok düşük enerji, yavaş ve hafif nefes alma, zayıf nabız, ve özellikle bebeklerde parlak 

kırmızı, soğuk cilt bulunur. 

Bu zararlı etkilerin en aza indirilmesi, bireylerin ölme riskini en aza indirmektir. Geliştirilen 

proje ile alınan vücut sıcaklık değerinin üzerine çıktığı anda akıllı cihaz uyarı verecek, düzenli 

olarak nabız ölçümü yapacak ölçüm değerlerini ACİL 112 birimlerine bildirecek ve bulunduğu 

konumu ekiplere belirtecektir. 
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3. Çözüm  

Bilindiği üzere bir insanın üzerine çığ düştüğünde ekiplerin çığ bölgesine ulaşması ve doğru 

tespitler yapılıncaya kadar geçen süre de bu bireylerin vücut faaliyet göstermesi için gerekli ısıyı 

ürettiğinden daha hızlı kaybetmesi sonucunda ortaya çıkan ve vücut ısısının tehlikeli derece 

düşmesine neden olan bir acil tıbbi durumla karşılaşır. Bu duruma hipodermi denir.  

Hipotermi, 37 santigrat olan normal vücut sıcaklığının, 35 santigrat’ın altına düşmesi 

durumunda meydana gelir. 

Montun ense kısmına yerleştirdiğimiz MLX 90615 sıcaklık sensör ile vücut sıcaklığını ölçer. 

Bluetooth Modülü ile akıllı saat arasında iletişim sağlanır,  

Veriler Ardunio tabanlı akıllı saate aktarılır. 

Aktarılan veriler akıllı saatteki program sayesinde yorumlanır.  

Vücut sıcaklığının tehlikeli duruma düştüğünde ( Hipotermi, 37 santigrat olan normal vücut 

sıcaklığının, 35 santigrat’ın altına düşmesi durumunda meydana gelir. ) tasarladığımız montun 

devreye girmesini sağlar. 

Akıllı saat kişinin nabzını düzenli olarak ölçmeye başlar.  

SİM KART ve GPRS özellikli akıllı saat ACİL 112 servisine kişinin durumunu ve konumunu 

belirterek kısa sürede kişinin yanına ulaşması sağlanır.  

Vücut sıcaklığı istenilen seviyeye kadar ısıtma sağlanır.  

Bu kişinin hipotermi olmasını engeller.   

 

4. Yöntem 

Bu projede montun ense kısmına kolayca takılabilecek aparatı “Tinkercad” web sitesinden 3 

boyutlu olarak tasarladık. Arduino nano mikrodenetleyicisini , Ardunio IDE programları kullanarak 

projenin kodlarını yazdık. Ardunio işletim sistemi tabanlı akıllı saat uygulaması için App Inventor 

uygulamasını kullandık.  
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Proje Prototip Fotoğrafı 

 

 

 

 
 

Ölçüm Cihaz Devresi 
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Ölçüm Cihazı Devresi Arduino Kodları 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Bu çalışmada çığ altında kalan bireylerin vücut sıcaklığı ölçümü yapılıp, Hipotermi,( 

37 santigrat olan normal vücut sıcaklığının, 35 santigrat’ın altına düşmesi durumu” olmasını 

engellemesi amaçlanmıştır. Vücut sıcaklığını ölçebilecek ve bu veriler Bluetooth ile Android 

tabanlı sisteme iletilecektir.  

 Bu değerler ışında tasarladığımız USB termal ısıtıcı ped devreye girip bireyin vücut 

sıcaklığını normal vücut sıcaklığına çıkarak, akıllı saatte bu uyarıdan sonra nabız ölçümü 

yapacak ve bu bilgiler akıllı saatteki konuma en yakın 112 ACİL birimlerine bildirecektir.  

 Projemiz tamamlandığında bireyde hipotermi ile oluşabilecek hastalıklara önlenmiş 

olacaktır.  

 Piyasada USB termal ısıtıcı ped teknolojisini kullanan montlar var olmasına rağmen 

bu montlar düğme yardımı ile çalışmaktadır.  

 Çığ altında bilincini kaybetmiş veya sıkıştığından dolayı düğmeye ulaşılmayabilirler.  

 Bu sistem vücut sıcaklığına göre otomatik olarak devreye girmek ve bireyin konum, 

nabız bilgilerini yetkili mercilere iletmektedir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 Projemiz prototip olarak hazırlanmış ve bunun yanı sıra pratikte de mümkün 

olacaktır. Yaptığımız ürün ticari bir ürüne dönüşebilir ve piyasa manuel çalışan sistemlerden 

daha verimli çalışır. 

  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Su geçirmez mont, Hc05 Bluetooth Serial Modül Kartı, 8’i 1 Arada Kit Termal Elektrikli 

Isıtma Pedi, Arduino Nano Atmega328 V3.0 + Kablo, Akıllı Saat, Mlx90615dijital Kızıl Ötesi Ir 

Sıcaklık Sensörü, 30000 Mah Taşınabilir Harici Hızlı Şarj Powerbank ,Sim Kart ve 3D pirinter için 

PLA flamet yaklaşık 1700 TL’dir. 
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AYLARA GÖRE YAPILACAK İŞ VE MALZEME İHTİYACI 

İŞİN TANIMI MAYIS HAZİRAN TEMMUZ  AĞUSTOS 

ÜRÜN 

TASARIMI 

Devre şemasının 

hazırlanması 

Devre şemasının 

çizimi 

Tinkercad sitesi 

ile boyuna 

takılacak aparatın 

tasarımı 

Çizilen aparatın 

3D printerde 

basımı 

ÜRETİM Android Cihaz 

için Uygulama 

tasarımı için 

gerekli kodların 

yazılması 

Ölçüm cihazı için 

gerekli 

malzemelerin 

temini 

Ölçüm cihazının 

montajının 

yapılması 

 

TEST ETME   Tüm montajların 

kurulup ölçüm 

cihaz android 

uygulama ile test 

edilmesi 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

  Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde çığ düşme tehlikesi olan 

bölgelerdeki yaşayanlar içindir. 

 Çocuk, erkek, bayan herkes için geliştirilmiştir. 

  

9. Riskler 

Kullanılan malzemelerin fiyatlarının artması bütçeyi olumsuz etkiler 

Kullanılan powerbank’ın zaman içinde bataryasının tükenmesi,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

10. Kaynaklar  

 https://www.haberturk.com/hipotermi-nedir-hipotermi-durumunda-ne-yapilmali-2194876 

 https://www.acibadem.com.tr/ilgi-alani/hipotermi/ 

 https://www.trendyol.com/pet/usb-termal-isitici-ped-5-pedli-ayarlanabilir-sicaklik-p-

235354493?boutiqueId=61&merchantId=536320&utm_source=aff_t&utm_medium=cpc&

utm_campaign=akakce_urun_listeleme&adjust_tracker=ejav2ha_253g15b&adjust_campai

gn=akakce_urun_listeleme&v=1.39.5 

 https://learn.sparkfun.com/tutorials/mlx90614-ir-thermometer-hookup-guide 

 https://www.researchgate.net/publication/266899148_SUREKLI_VUCUT_SICAKLIGI_O

LCUMU_ICIN_BIYOTELEMETRI_CIHAZ_TASARIMI 
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https://learn.sparkfun.com/tutorials/mlx90614-ir-thermometer-hookup-guide
https://www.researchgate.net/publication/266899148_SUREKLI_VUCUT_SICAKLIGI_OLCUMU_ICIN_BIYOTELEMETRI_CIHAZ_TASARIMI
https://www.researchgate.net/publication/266899148_SUREKLI_VUCUT_SICAKLIGI_OLCUMU_ICIN_BIYOTELEMETRI_CIHAZ_TASARIMI

