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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Giyilebilir teknoloji ürünleri son yıllarda günlük yaşamda yaygın olarak kullanılır hale 

gelmiştir. Bu ürünlere örnek olarak akıllı saatler, bileklikler, kafa bandı, akıllı gözlükler, akıllı 

giysiler verilebilir. Teknolojinin getirmiş olduğu yenilikler sayesinde insanların bilgisayar 

ortamında kullandıkları çeşitli arayüzlere erişimi daha kolay hale getirebilmektedir. Örneğin 

arttırılmış gerçeklik gözlükleri bilgisayar ekranında fare ve klavye kullanarak yapabildiğimiz 

birçok işlemi ayrıca bir donanıma gerek kalmadan el, göz ve baş hareketleriyle yapabilme 

imkânı sunmaktadır. Vücut ısısı, kalp atış hızı, terleme, kas hareketleri gibi fizyolojik ve 

kinematik sinyallerin algılanmasına yarayan sensörler özellikle sağlık ve oyun teknolojileri 

alanında kullanılmaktadır. Günlük veya spor giysilerine entegre sensörler ile vücut hareketleri 

sırasında oluşan sinyal değişimleri izlenebilmektedir. Bu sinyaller bireyi simüle eden bir üç 

boyutlu avatarın modellenmesinde kullanılabileceği gibi yapılan hareketin türü (yürüyüş, koşu, 

squat, düşme, bayılma vb.) hakkında da bilgi verebilecektir. Ayrıca göğüs bölgesine 

yerleştirilen tekstil elektrotları ile elektrokardiyografi (EKG) yani kalbin oluşturduğu 

elektriksel aktivite takip edilebilir. EKG sinyallerinin gerçek zamanlı izlenmesi ile kalp atış hızı 

ya da nabız tespit edilebilmektedir. Belirli bir andaki kalp atış hızının aktivite türü ile 

ilişkilendirilmesi bu projenin temel amaçlarındandır. Örneğin birey koşmadığı halde kalp atış 

hızının normalden yüksek olması bir kalp ritim bozukluğu ya da farklı bir rahatsızlığa işaret 

ediyor olabilir. Böyle bir durumda kalp atışının izlenmesi olası bir kalp rahatsızlığının 

belirlenmesi hatta erken teşhisinde fayda sağlayabilecektir.  

 

Bu projenin nihai hedefi kapasitif gerinim sensörleri ile tüm vücuttan sinyal alabileceğimiz 

giyilebilir bir kıyafet sistemi tasarlamak ve bu sistemi gerçek zamanlı olarak test etmektir. 

Tamamen kendi üretimimiz olan bu kapasitif sensörler esnek yapıda olup, entegre edildikleri 

herhangi bir vücut bölgesindeki kas ya da eklem hareketi sonucu uzayıp tekrar eski boyutuna 

geri dönmektedir. Sensörün bu gerinim ve gevşeme hareketi sırasında elde edilen sinyaller 

gerçekleşen aktivite hakkında bilgi vermektedir. Bu proje kapsamında öncelikli olarak diz 

eklem bölgesine ve bir tişörtün göğüs bölgesine entegre edilmiş kapasitif gerinim sensörleri 

kullanılarak aktivite ve kalp atış hızı tespiti amaçlanmıştır. Projenin başlangıcından itibaren 

farklı prototipler belirlenmiş ve bireylerden en kolay ve en sağlıklı şekilde kayıpsız veri 

toplayabileceğimiz bir kurulum hedeflenmiştir. Bu hedef kapsamında üretilen sensör 

sisteminde ilerleme ve güncellemeler kaydedilmiştir. Örneğin ilk prototipte sensör verilerinin 

toplanmasında kullanılan ara kablolar ortadan kaldırılarak doğrudan Bluetooth haberleşmesine 

geçilmiştir. Önerilen sistemde veri aktarımı sensörlere bağlı arduino cihazlar ile Bluetooth 

üzerinden sağlanacaktır. Toplanan veriler üzerinde sinyal önişleme ve segmentasyon işlemleri 

uygulanarak gerekli öznitelikler çıkarılmaktadır. Oluşturulan veri setleri eğitim, test ve 

doğrulama olarak üç bölüme ayrılacaktır. Eğitim veri seti kullanılarak destek vektör makineleri, 

k-en yakın komşu, sınıflandırma ağacı, rastgele orman algoritması gibi sınıflandırma 

yöntemleri eğitilecek ve en iyi sınıflandırma başarımı gösteren model belirlenecektir. Bu model 

gerçek zamanlı olarak günlük aktiviteler sırasında test edilecek ve modelin başarımı 

gözlemlenecektir. Son olarak tüm sinyal aktivitelerinin bir ekranda takibi ve akıllı bir sistem 

tarafından kontrolü sağlanacaktır. Bu sistem bireyin kalp ritminde oluşacak herhangi bir 
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anomali ya da düşme, bayılma gibi durumları tespit edebilecek ve uzmanlara geribildirim 

gönderecektir. 

 

 

2. Problem/Sorun: 

Bireylere özgü fizyolojik ve kinematik verilerin işlenmesi özellikle bireysel tıp alanında fayda 

sağlayacaktır. Bu sinyallerin toplanması ve izlenmesi için farklı sensör teknolojileri 

kullanılmaktadır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan akıllı saat ve bileklikler kalp atış hızı ve 

aktivite tespiti yapabilmektedir. Ancak bu cihazların hassasiyeti bazı durumlarda yetersiz 

kalmaktadır. Örneğin bir akıllı bileklik alt ekstremite ile ilişkili aktiviteleri (yürürüş, koşu, 

bisiklet sürme, vb.) belirlemek için ivmeölçer, jiroskop ve manyetometreden oluşan atalet 

ölçüm birimleri (IMU) sensörlerini kullanmaktadır. Ancak bu sensörler kol hareketlerine ve 

kolun yere göre konumuna göre aktiviteleri anlamaya çalışmaktadır. Bu noktada bilek ve kol 

hareketine göre alt ekstremite hareketlerinin belirlenmesi sağlıklı olmamaktadır. Ayrıca akıllı 

saat ve bilekliklerde kalp atış hızı fotopletismogram adı verilen bir tür ışık teknolojisi ile 

ölçülmektedir. Işığın yansıması, kırılması ya da bilek bölgesindeki damara temas etmemesi 

durumunda ise bu sistem düzgün çalışmamaktadır. EKG sinyalleri göğüs bölgesine yapıştırılan 

medikal elektrotlar ile gözlemlenebilmektedir. Geleneksel EKG elektrotları vücuda rahatsızlık 

veren jel içermektedir. Ayrıca bu elektrotların birçoğu vücuda tutunabilmek adına yapışkan 

içermektedir. Yapışkan özelliklere sahip elektrotlar vücuttan çıkartılırken o bölgedeki kılların 

kopmasına ve ağrıya neden olmaktadır. Genellikle sadece hastane ve laboratuvar ortamlarında 

kullanılabilen bu yöntemde elektrotlar kablolar ile maliyeti yüksek bir cihaza bağlanmaktadır. 

Bu kablolar ve cihaz bireyin hareket alanını sınırlandırmaktadır ve mekâna bağlılığı 

arttırmaktadır. Ayrıca bu yöntemde kullanılan elektrotlar tek kullanımlıktır ve bu da maliyeti 

arttıran bir diğer unsurdur. 

  

3. Çözüm  

 Önerdiğimiz sistemde ilgili fizyolojik ve kinematik sinyalin ilgili vücut bölümüne 

yerleştirilen sensörler kullanılarak ölçülmesi ve görüntülenmesi amaçlanmıştır. Örneğin alt 

ekstremiteye dayalı hareketler diz eklemine gelecek şekilde entegre edilen sensörler yardımıyla 

algılanabilecektir. Benzer şekilde EKG sinyalleri bireyin vücuduna yapıştırılan kablolu 

elektrotlara ihtiyaç duymadan bir tişörte entegre edilmiş iletken tekstil yapılı elektrotlar yardımı 

ile alınabilecektir. Bu projede Bluetooth ve nesnelerin interneti (IoT) teknolojilerini kullanan, 

taşınabilir bir sensör sistemi önerilmektedir. Proje kapsamında geliştirilecek olan sistem tüm 

vücuda giyilen rahat bir giysi olacaktır. Önerilen giyilebilir teknoloji bu yönüyle ergonomik bir 

kullanım sunacaktır. Bireyler bu teknolojiyi günlük yaşamlarında rahatlıkla 

kullanabileceklerdir. Projenin ilk aşamasında kıyafet üzerine entegre edilen sensörler kolay 

çıkarılıp/takılabilen yapıda olacaktır. Bluetooth teknolojisi sayesinde sensör verileri bireyin cep 

telefonuna kaydedilebilecek ve IoT teknolojisi kullanılarak bu veriler uzaktan izlenebilecektir. 

Ayrıca, cep telefonu verileri kendi hafızasına kaydederek yedekleyebilir. Web sunucusu cep 

telefonundan gelen sinyalleri görselleştirerek uzmanların verileri izlemesi sağlanır. Uzman ve 

yetkili kişiler web sunucusuna erişerek bu verileri bilgisayara kopyalayıp kaydedebilir. Veriler 
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kullanılarak bir makine öğrenmesi modeli oluşturulur. Bu model verileri sınıflandırır ve karar 

mekanizması olarak görev yapar. Tespit edilen sonuç kullanıcıya geri bildirim olarak iletilir. 

Sisteme acil durumlarda dışarıdan müdahale etmesi için gerekli uygulama izinleri 

tanımlanabilir. Örneğin düşme ya da bayılma tespitinde sistemin otomatik olarak acil servisi 

arayabilmesi için gerekli telefon çağrısı yapma izni tanımlanabilir. Bir sesli mesaj ile 

kullanıcının risk altında olduğu bildirilebilir.   

 

Projemizin gelecekteki hedeflerinden bir tanesi de giyilebilir sensör bileşenlerinin yıkanabilir 

olmasıdır. Yıkanabilirlik su ve terden etkilenmeme avantajlarının yanı sıra bireylere sensör 

kurulumunda zaman kazandırması açısından da önemlidir. Çünkü yıkanabillir özellikteki bir 

sensör sisteminde, sistem bileşenlerini çıkarıp takmaya vakit kaybetmeden kıyafet 

temizlenebilecektir. Ancak dijital devreler ve bazı elektronik bileşenler için yıkanabilirlik 

mümkün olmayabilir. Bu nedenle sensör sistemimizde olabildiğince az sayıdaki bileşeni tak 

çalıştır mantığında kolayca kurulabilen portatif bileşenlerden oluşturmayı hedeflemekteyiz. 

 

Bu projede önerilen sensör sistemi hem EKG sinyallerini hem de alt ekstremiteye dayalı 

hareketler sırasında oluşan diz eklemi hareketlerini Bluetooth teknolojisi ile görüntüleme 

cihazlarına aktarabilen, analiz edebilen ve makine öğrenmesi yöntemleri kullanarak 

sınıflandırabilen; algıla-ilet-analiz-tahmin-geri bildirim esasına dayalı bütünleşik bir sistemdir. 

Proje kapsamında önerilen çözümlere dair detaylar 3.1 ve 3.2 ‘de verilmiştir. 

 

3.1. Diz Eklem Hareketlerini Algılayan Kapasitif Gerinim Sensörü   

Bu sensör iki iletken örme kumaş arasına bir dielektrik katman (silikon) uygulayarak 

oluşturulmuştur. Yapısı gereği paralel levhalı kapasitans şeklinde çalışmaktadır. Yapısındaki 

örme kumaş ve silikon elastomer sayesinde esnek bir yapıya sahiptir. Böylece, sensörün 

boyunda oluşacak olan değişim sensörün kapasitansında da değişime neden olacaktır. 

 

                                                        𝐶 =  𝑘. Ɛ0.
𝐴

𝑑
                                                                    (1) 

 

Ɛ0 sabit bir değişken olup boş alanın geçirgenliği olarak ifade edilebilir. Her bir metredeki farad 

miktarını verir ve değeri 8.84 𝑥 10−12 𝐹/𝑚dir [Ozlem K. (2018). Textile based sensing system 

for leg motion monitoring, Graduate Dissertation, Istanbul Technical University]. 𝐴 iletken 

katmanların küçük olanının alanıdır (𝑚2), 𝑑 ise bu iki iletken katman arasındaki uzaklıktır (m). 

𝑘 ise dielektrik materyalin bağıl geçirgenliğidir. Bu değer boş alan ve hava için 1 olarak kabul 

edilir. Diğer tüm ortamlar için 𝑘 > 1dir. İletken katmanlar uzadıkça 𝐴 değeri artar, uzama 

sırasında iletken katmanlar birbirine yaklaştığı için 𝑑 değeri azalır ve sonuç olarak kapasitans 

değeri 𝐶 artar. Bu sensörleri diz eklem bölgesine yerleştirdiğimizde diz hareketine bağlı olarak 

uzayıp eski haline dönmektedirler. Bu da makine öğrenmesi algoritmalarının yapılan aktiviteyi 

tespit edebilmesi için karakteristik bilgiler sunmaktadır.  Şekil 1’de tekstil tabanlı kapasitif 

gerinim sensörlerinin yapısı gösterilmektedir. 
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Şekil-1: Tekstil tabanlı kapasitif sensörün yapısı 

 

Sensör ölçümü için mikrodenetleyicinin analog pinindeki iç kapasitans kullanılarak ölçüm 

yapılmaktadır. Dijital pin ile şarj edilen kapasitans, iç kapasitans değeri ile seri bir şekilde 

bağlantı kurar ve bu bağlantı da gerilim bölünmesine sebep olmaktadır. Bu iç kapasitans değeri 

bilindiği için analog pin üzerine düşen gerilime ve iç kapasitans değeri kullanılarak sensörün 

kapasitansı Denklem 2’deki gibi hesaplanmaktadır.  

 

                                                   𝑉𝑔𝑖𝑟𝑖ş =  
𝑉ç𝚤𝑘𝚤ş𝐶𝑥

𝐶𝑥+𝐶𝑖ç
                                 (2)            

 

Bu denklemde, Vçıkış kapasitansın şarj gerilimi, Ciç analog pinin iç kapasitansı ve Vgiriş ise 

analog pinden okunan kapasitans üzerine düşen gerilimi göstermektedir. Cx ise sensör 

kapasitansını göstermektedir. Bu formül düzenlenerek Denklem 3’teki halini almaktadır.  

           

                                                     𝐶𝑥 =  
𝑉𝑔𝑖𝑟𝑖ş𝐶𝑖ç

𝑉ç𝚤𝑘𝚤ş+𝑉𝑔𝑖𝑟𝑖ş
                                                                 (3) 

 

 

Böylece, analog değerden okunan gerilime göre kapasitans değerleri kolayca 

hesaplanabilmektedir. Ölçüm yapıldıktan sonra kapasitans boşaltılmakta ve yeni ölçüm için 

hazırlanmaktadır.  

 

Bu proje kapsamında hedeflenen sensör sisteminin şematiği aşağıda verilmiştir. Projenin 

özellikle iletişim teknolojilerine hitap eden yönünde ilerleme katedilmiş ve şuan bulunduğumuz 

aşamada şemada gösterildiği şeklini almıştır. Sensör sisteminin geliştirilmesi sürecinde 

karşılaşılan iletişim ve bağlantı problemleri ve bunlara sunulan çözümler ise detaylı olarak 

yöntemlerin anlatıldığı 4. bölümde verilmiştir. 
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Şekil-2: Hareket tanıma sistemi akış şeması 

 

Yukarıdaki şemada görüldüğü üzere projemizde veri iletiminin merkezinde Bluetooth 

teknolojisi yer almaktadır. Beetle BLE Arduino (BBA) kartı 

[https://www.dfrobot.com/product-1259.html] 3.7V luk bir lipo pil ile çalışabilmektedir. Pil, 

BBA kartı, gerekli elektronik devre ve tekstil sensör bağlantıları sağlanıp üç boyutlu yazıcı ile 

üretilen 45 mm x 70 mm x 30 mm boyutlarındaki bir kutu içerisinde yerleştirilmiştir. Bu sayede 

kompakt bir yapı oluşturulmuş ve sistem bileşenleri dış ortamdan izole edilmiştir. BBA ile 

sensör arasındaki bağlantı yüksek iletkenlikteki iplikler ile sağlanmıştır. BBA, sensörden gelen 

verileri kendi mikro işlemcisinde anlık olarak toplayıp sahip olduğu Bluetooth modülü ile 50 

Hz hızında transfer eder. Cep telefonu gelen veriyi yine anlık olarak soket aracılığı ile web 

sunucusuna aktarır.  

 

3.2.  EKG için Tekstil Elektrodu 

Kalp sinyallerinin izlenerek nabız verisinin çekilebilmesi için projemizde önerdiğimiz EKG 

sensör sistemi tişörte dikiş yoluyla entegre edilen 3 parça iletken elektrottan oluşan 3 kanallı 

bir sistemdir. Bu elektrotlar iletkenliği yüksek ipliklerden örme yöntemiyle üretilmiş iletken 

kumaşlardır. Bu elektrotlar Şekil 3’te görüldüğü gibi sol omuz, sağ omuz ve sağ bacak şeklinde 

belirtilen bölgelere yerleştirilmiştir.  

Bluno Beetle Tekstil 

Yapılı 

Kapasitif 

Sensör 

Bluetooth 

Teknolojisi 

Kullanıcı 

Cep 

Telefonu 

Web 

Sunucu 

Telefon 

Veri Seti 

(Yedek) 

Veri 

görselleştirme 

(Web sayfası) 

Model Makine 

Öğrenmesi 

Geri 

Bildirim/Reaksiyon 

Sensör verisi 

Doğrulama / 

Kontrol 

Veri 

Seti 
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Şekil-3: EKG sensör sisteminde tekstil elektrotların yerleşimi [Tewfik, Ahmed, Heart Sounds 

Based Monitoring, Dissertation, University Of Minnesota, 2021] 

 

EKG ölçümündeki temel mantık kalp kaslarının kasılıp gevşemesine bağlı olarak elektrotların 

yerleştikleri noktalarda oluşan potansiyel farkların ölçülmesidir. Bunun için tekstil elektrotları 

tamamen iletken kumaştan üretilerek vücut ve elektronik devrelerin arasında bir bağlantı 

noktalarını oluşturmuştur. Elektrotların altına vücut ile teması arttırmak için sünger 

yerleştirilmiştir. Kalp kaslarının yaratmış olduğu potansiyel fark 1mV civarında olduğu için 

gürültüden çok fazla etkilenmekte ve sinyallerin kaybedilmesine neden olmaktadır. Bu sebeple, 

tekstil elektrotları ve elektronik devre arasındaki yolda yüksek iletkenliğe sahip iletken iplikler 

kullanılmıştır. Böylece EKG sinyalleri bozulmadan devrelere kadar ulaşabilmektedir. EKG 

verisini ölçen ve gönderen elektronik devreler kutu içerisinde toplanmıştır. Bu sayede, devreler 

hareket etmemekte ve sinyal kaybı minimum seviyede tutulmaktadır. Kutu ve tekstil materyali 

arasındaki bağlantı ise mıknatıslar ile sağlanmıştır. Mıknatıs hem iletkenlik sağlamanın yanında 

kutunun düşmeden tişörte de tutunmasını sağlamaktadır.   

 

Tekstil elektrotlarından gelen sinyaller çok düşük seviyede oldukları için ADS8232 EKG 

modülü tarafından sinyaldeki gürültünün engellenmesi adına filtre uygulanmakta ve sonrasında 

sinyal BBA’nın çalışabileceği 5V mertebesine yükseltilmektedir. Böylece sinyaller BBA 

aracılığı ile ölçülebilmekte ve Bluetooth 4.0 (BLE) teknolojisi aracılığı ile telefona 

gönderilmektedir. EKG sisteminin örneklem frekansı 165 Hz’dir ve bu sinyal ölçüldüğü gibi 

telefona gönderilmektedir. EKG sisteminde kapasitif sensörlerin aksine kalp sinyalleri 

telefonda işlenmekte ve sunucuya her kalp atımı olduğunda nabız verisi gönderilmektedir. 

Böylece sunucuya gidecek olan trafik azalacak ve sunucu üzerindeki iş yükü hafifleyecektir. 

Hazırlanmış olan sistem iş yüklerinin farklı modüller üzerine yapılması sayesinde dağıtık bir 

mimariye sahiptir.  
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Şekil-4: EKG sensör sistemi akış şeması 

 

 

4. Yöntem 

Projemizde önerdiğimiz giyilebilir sensör sistemini iki ana başlıkta toplayabiliriz. Bunlardan 

birincisi diz eklem hareketlerini algılayan tekstil tabanlı kapasitif sensör ikincisi ise örme 

kumaştan elde edilen iletken elektrotların kullanıldığı EKG sensör sistemidir.  

 

Bu iki sistemin hayata geçirilmesinde farklı prototipler üretilmiş, bu prototipler tasarım, 

entegrasyon, kullandığı haberleşme teknolojisi, güvenilirlik/sağlamlık gibi kriterlere göre test 

edilmiştir ve iyileştirmeler uygulanmıştır. Ardından bu prototiplerden toplanan veriler üzerinde 

sinyal işleme, kalp atış hızı tespiti, sınıflandırma gibi yöntemler uygulanarak sistemin başarımı 

gerçek zamanlı olarak ölçülmeye çalışılmıştır. 

 

Projemiz donanımsal geliştirmelerin yapıldığı sensör üretimi ve prototipleme bölümü ve 

yazılımsal geliştirmelerin yürütüldüğü sinyal işleme ve makine öğrenmesi bölümlerinden 

oluşmaktadır. 
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4.1.   Sensör Üretimi ve Prototipleme 

Bu bölümde projemizde hedeflemiş olduğumuz iki farklı sensör sisteminin geliştirilme 

aşamalarında tasarlanan farklı prototipler açıklanmıştır. Amacımız prototiplerin gerçek 

yaşam koşullarında gerçek zamanlı olarak performanslarını test etmektir. Bu amaçla 

farklı protoipler oluşturulmuş ve test edilmiştir. Bu testler sonucunda gerekli görülen 

iyileştirmeler yapılmaktadır. Sensör sistemimiz geliştirilmeye devam edilmektedir. 

Burada anlatılan prototipler nihai hedef değil geliştirme aşamasının birer parçasıdır. 

 

         4.1.1. Sensör tasarımı 

 

a. İnsan Aktiviteleri tanıma sistemi: Projenin bu adımında bireylerden aktivite verileri 

toplamak amacıyla iki farklı prototip denenmiştir. Bu prototiplere dair görseller Şekil-

5’te verilmiştir.  

  

Şekil-5: Aktivite tespiti amacıyla üretilen prototipler.  

a) Kablolu iletim b) Kablosuz (Bluetooth 4.0) iletim 

Şekil-5 a)’ da ilk prototip tasarımımız görünmektedir. Burada sensörden gelen veriler 

bir mikrodenetleyici sayesinde toplanıp iletken iplikler kullanılarak hazırlanmış bir 

veri yolu üzerinden bel bölgesine konumlandırılan bir kutu içerisindeki BBA cihazına 

iletilmektedir. BBA cihazı sahip olduğu Bluetooth modülü sayesinde verileri kablosuz 

olarak transfer edebilmektedir. Her iki prototipte de BBA cihazından cep telefonuna 

veri iletimi Bluetooth üzerinden sağlanmıştır. Ancak gerçekleştirmiş olduğumuz 

deneysel çalışmalar sonucunda birinci prototipin özellikle kablolu kısımlarından 

kaynaklı bazı problemler tespit edilmiştir. Bu prototipte sensörün üzerindeki kısımdaki 

iletken iplikle sağlanan kablo bağlantılarının elle temas, hareket sırasında sallanma, 

ipliklerde aşında ya da ipliklerin birbirine teması gibi çeşitli nedenlerden dolayı 

verilerde bozulmaya hatta veri iletiminin tamamen kesilmesine yol açtığı 

farkedilmiştir. Bu nedenle kablo bağlantılarını ortadan kaldırmak amacıyla ikinci 

prototip üzerinde geliştirmeler yapılmıştır. Şekil 5-b) ’de verilen ikinci prototipte 

görüldüğü üzere dışarıdan bakıldığında sensör ile kutu arasında herhangi bir kablolama 

görünmemektedir. Sensör ile BBA cihazı arasındaki bağlantı yine iletken ipliklerle 

sağlanmış ancak bu kez bağlantı boyu çok kısa tutulmuş ve kutu içerisine alınarak 

ipliklerin hareket etmesi engellenmiştir. Sensör bağlantısı, pil ve BBA cihazı kutu 

içerisine sabitlenerek kompakt bir yapı oluşturulmuştur. Kutu içerisinde bileşenlerin 
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yerleşimi Şekil 6’ da verilmektedir. BBA ya gelen veriler birinci prototipte olduğu gibi 

Bluetooth üzerinden cep telefonuna iletilmektedir. 

 

Şekil-6: İkinci prototip için sensör ve kutu tasarımı 

 

b. EKG izleme ve nabız tespiti sistemi: Tekstil tabanlı elektrotlar kullanılarak 

geliştirilen EKG sisteminde de iki farklı prototip denenmiştir. Şekil-7’de bu 

prototiplere ait görseller sunulmaktadır. Bu prototiplerde kullanılan tekstil elektrotlar 

ve sensör üretim teknolojileri aynıdır. Bu iki prototip arasındaki fark ise elektrotlardan 

gelen sinyallerin bir BBA cihazında toplanması için sağlanan bağlantı yolundadır. 

Birinci prototipte iletken iplikler kullanılarak veri iletim kanalları oluşturulmuş ve bu 

kanallar göğüsün orta bölgesinde bir iletken çıtçıtlar ile BBA cihazına bağlantısı 

sağlanmıştır. Birinci prototipte bu çıtçıtların saşllanması yerinden oynaması nedeniyle 

sinyalde bozulmalar gözlenmiştir. Bu soruna çözüm olarak ikinci prototipte 

elektrotlardan gelen kanallar mıknatıslara bağlanarak iletim yolu oluşturulmuştur. 

BBA cihazı hareket tanıma sisteminde olduğu gibi bir kutu içerisine monte edilmiştir 

ve BBA cihazı da kutu üzerindeki mıknatıslara bağlanmıştır. Bu sayede kıyafet ile 

BBA cihazı arasındaki bağlantı güçlü ve iletken mıknatıslarla sağlanmıştır. Bu prototip 

halen geliştirme aşamasındadır. Farklı bireyler ile yürütülen veri toplama ve test 

süreçleri devam etmektedir. 

 
Şekil-7: EKG sensör sistemi. a) prototip-1 b) prototip-2 
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4.2.   Sinyal İşleme ve Makine Öğrenmesi Yöntemleri  

 

4.2.1. İnsan aktiviteleri tanıma sistemi 

 

Bu bölümde farklı bireylerden yürüyüş, koşu, squat ve ayakta durma gibi alt ekstremiteye 

dayalı bazı aktivite verileri toplanmıştır. Şekil 8’de bu aktivitelerin oluştıurduğu desenler 

verilmektedir. Başlangıç olarak bu aktivitelerin seçilme nedeni her birinin farklı desenlere sahip 

olması ve karmaşıklığının çok olmamasıdır. Veriler öncelikle filtrelenmiş ardından ise min-

maks normalizasyon tekniği uygulanmıştır. Ardından verilere kayan pencere bölütleme 

methosu uygulanarak öznitelikler çıkarılmış ve veriseti oluşturulmuştur.   

 

 
Şekil-8: Diz sensörü ile toplanan hareketler  (Solda filtresiz, sağda filtre uygulanmış) 

 

 

4.2.2. Sınıflandırma 

 

Oluşturulan veri setleri eğitim, test ve doğrulama verisetlerine ayrılmıştır. Destek vektör 

makineleri, karar ağaçları, rasgele orman, k-en yakın komşu algoritmaları eğitim veriseti 

kullanılarak eğitilmiş ve sınıflandırma modeli oluşturulmuştur. Ardından bu model ilk olarak 

test veri setleri kullanılarak performans analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre en 

yüksek başarım gösteren model %83.1 doğruluk oranı ile karar ağacı modeli olmuştur. Proje 

üzerinde iyileştirme çalışmalarımız devam etmektedir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizin yenilikçi yönü hem EKG izleme hem de vücut hareketleri algılama sistemlerinin 

tamamen kıyafete entegre giyilebilir bir teknoloji olarak sunulmasıdır. 

 

Ayrıca tekstil ürünlerindeki sensörlerin ürettiği verilerin bir şekilde sunucuya iletilip işlenmesi 

gerekmektedir. Bu proje verilerin telefona iletilmesi ve sunucuya gönderilip uygun makine 

öğrenmesi modelleriyle işlenip kullanıcıya iletilmesine kadar olan bütün süreci ele alarak 



13 

 

çözüm sunmuştur. Bu doğrultuda hesaplamalar farklı donanımlarda yapılarak dağıtık bir yapı 

oluşturulmuş, sunucu ve telefon arasındaki veri iletişim trafiği azaltılıp iletişim 

hızlandırılmıştır. Sonuç olarak tekstil sensörlerinden gelen veriyi gerçek zamanlı olarak işleyip 

anlamlandırarak kullanıcıya sunan bir sistem tasarlanmıştır. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Akıllı giysi tasarımının yıkanabilirlik çalışmaları yapıldığı takdirde projemiz hayata 

geçebilecektir. Yıkanabilirlik çalışmaları başarı ile tamamlandıktan sonra farklı bedenlerde 

üretimi yapılıp farklı kişilerde ürünün çalışabilirliği test edilerek ticari ürüne dönüşebilecektir.  

 

Projenin uygulama alanı oldukça geniştir. Örneğin; fizyoterapi alan hastaların takip 

edilmesinde kullanılabilir. Fizyoterapistler tarafından bazı egzersiz programları verilmekte ve 

bu egzersizlerin düzenli yapılması istenmektedir. Bazı hastaların, bu egzersizleri hastane 

ortamında uzman denetiminde gerçekleştirmesi gerekir. Bu proje sonucunda üretilecek olan 

ürün, hastaların belirli egzersizleri düzgün yapıp yapmadığının otomatik takip edilmesinde 

kullanılabilir. Hareket düzgün yapılmadığında sistem bir geri bildirim ile hastayı uyarabilir ve 

yeniden denemesini sağlayabilir. Aynı zamanda hastanın günlük aktiviteleri egzersizleri yapıp 

yapmadığı uzman tarafından uzaktan takip edilebilir. 

 

Hazırlanacak olan iletişim altyapısı ile de son kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacak olan farklı 

analizlerin sunucularda yapılması ve tekrar kullanıcıya aktarılması sağlanacaktır. Yapılan 

analizler e-nabız, spor, diyet, sağlık vb. birçok uygulamaya entegrasyonu tamamlanarak 

modeller aracılığı ile ortaya çıkarılan anlamlı veriler uygulama program arayüzleri (API) 

aracılığı birçok sisteme de kaynak sağlayabilecektir. Özellikle kritik durum tespiti benzeri 

uygulamaların sisteme entegrasyonu ile acil yardım hizmetlerine direk olarak modellerin 

kararlarına göre bildirim sağlanabilecektir. Hastaya erken müdahale sağlanarak olası ölüm 

oranlarının düşürülmesi planlanmaktadır. 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

      

No Modeli ve İsmi 
Birim 

Fiyat*  
Adet 

Toplam 

Bedel 
Gerekçesi 

1 Tişört 120.00 1 120.00 
EKG Elektrotlarının 

üzerine yerleştirilmesi. 

2 Tayt 150.00 1 150.00 
Kapasitif sensörlerin 

üzerine yerleştirilmesi. 

3 

Tekstil sarf 

malzeme (iletken 

iplik, silikon vs.) 

1000.00 1 1000.00 

Tekstil sensörlerinin 

üretimi ve montajı için 

gerekli malzemeler. 
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4 Beetle BLE 158.21 3 474.63 

Gerilerin sensörlerden 

verilerin toplanması ve 

iletilmesi. 

5 
ADS8232 Kalp 

Atış Sensörü 
90.63 1 90.63 

Tekstil elektrotlarından 

EKG sinyalinin alınıp 

yükseltimesi. 

6 Filament 122.00 1 122.00 
Elektronik devreler için 

kutu üretimi. 

7 

Elektronik sarf 

Malzeme (direnç, 

kablo vs.) 

300.00 1 300.00 
Elektronik devrelerin 

montajı ve çalıştırılması. 

8 Mıknatıs 0.50 100 50.00 

Eletkronik devre ve 

tekstil ürünleri arası 

bağlantı. 

9 Cep Telefonu 2500.00 1 2500.00 
Verilerin toplanması ve 

sunucuya iletilmesi. 

10 
Sunucu 

Maliyetleri 
3000.00 1 3000.00 

Verilerin toplanacağı ve 

işleneceği uzak sunucu 

maliyeti (6 Aylık). 

   Toplam (₺) 7807.26  

* Maliyetler 1 USD = 8,63 TL ve 1 Euro = 10,30 TL kurları ile hesaplanmıştır. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Bu proje sağlık, eğlence ve spor sektörlerine hitap ettiği için hedef kitlesi de bu sektörlerin 

müşterilerinin bir alt kümesidir. Sağlık sektöründe diyabet, epilepsi gibi hastalıkların gerçek 

zamanlı olarak kontrol altında tutulması gerekmektedir. Çünkü hastanın kan değerindeki veya 

nöral parametrelerindeki değişim bayılmaya sebep olabilmektedir. Bu sebeple bu hastaların 

aktivitelerinin kontrol edilmesinde projenin yararı vardır. Sensörler aracılığı ile EKG verileri 

işlendiğinden kalp rahatsızlığı olan hastalar için de kullanılması hayati bir projedir. Aynı 

zamanda fizik tedavi hastalarının verilen aktiviteleri yerine getirmesi tedavide başarı 

sağlanmasının altın kuralıdır. Bunun takibi için de bu proje önemli bir araçtır. Bu proje sanal 

gerçeklik oyunlarında controller olarak kullanılabildiği için eğlence sektöründeki VR 

kullanıcılarına doğrudan hitap eder. Projenin spor sektöründeki hedef kitlesi ise profesyonel ve 

amatör olarak ikiye ayırabilir. Amatör spor yapanlar ne kadar aktivite yapıp kaç kalori 

harcadıkları gibi bilgileri proje yardımıyla öğrenebilirler. Buna göre kendilerine aktivite planı 

oluşturabilirler. Profesyonel spor yapanların ise aslında her bir hareketi önemlidir ve verimli 

yapılmalıdır. Örneğin bir futbol antrenmanında oyuncunun kas hareketleri ölçülerek hangi 

yönünü geliştirilmesi gerektiği veya hangi antrenmanı yapmasının daha verimli olduğu 

sonucuna varılabilir.    
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9. Riskler 

Vücuda temas eden iletken dokuma sensörler ile EKG sinyallerinin toplanması son derece 

hassas bir konudur. Sensörlerin yerinin kayması, terleme, vücuttaki kıllar gibi etkenler 

nedeniyle verilerin bozulması riski mevcuttur (Risk skoru: 9/10). Sensör lokasyonu değişimi 

problemine çözüm olarak özellikle futbolcuların kullandığı ağrı bantları (kinesiotape) benzeri 

ürünlerle sensörler vücuda lokasyonu değişmeyecek şekilde sabitlenebilir. 

 

Bir diğer risk ise bireylerin proje kapsamında üretilecek ürünü günlük yaşamda ya da spor 

yaparken kullanmak isteyip istemeyecekleridir (Risk skoru: 8/10). Bu hususta ürünleştirme 

aşamasında sensör sisteminin mümkün olduğu kadar günlük kıyafet görünümünde olması ve 

giyildiğinde rahatsızlık hissi vermemesi gerekmektedir. Projenin bu aşamasında sensörlere 

bağlı olan BBA kartları 28.8mm X 33.1mm boyutunda ve 10 gr ağırlığındadır 

[https://www.dfrobot.com/product-1259.html]. Projenin ilerleyen aşamalarına yönelik 

hedefimiz bu komponentlerin kolay çıkarılıp takılabilir olmasını sağlamak olacaktır. Bu amaçla 

bağlantı noktalarında mıknatıslar kullanılabilir. 

Ayrıca ürünü giyip çalışır hale getirmek kullanıcı için zor olmamalıdır. Bu amaçla tecrübesiz 

kullanıcılara yönelik bir tasarım hedeflenmektedir. 

 

Sistem çalışır haldeyken bir anda pilin bitmesi bir diğer problemdir (Risk skoru: 3/10). 

Tasarlanacak sistem pil seviyesi azaldığında hem kullanıcıya hem de verileri takip eden 

uzmanlara bildirmelidir. Sistem şarj edilebilir piller ile çalışmaktadır. 

 

Olası bir diğer risk ise kıyafet üzerindeki sensörlerin sayısıdır (Risk skoru: 7/10). Farklı vücut 

bölümlerinden çok sayıda farklı sensörler ile kıyafetin kullanım alanlarını arttırılabilir ve hatta 

bu sayede sistemin doğruluğu da arttırılabilir. Örneğin bir aktivitenin türüne bacak verirken 

sadece bacak hareketleri değil aynı zamanda kol hareketleri de kullanılarak aktivite tespiti daha 

doğru hale getirilebilir. Ancak diğer yandan da çok sayıda sensör karmaşıklığa ve sistemin 

yavaş çalışmasına neden olabilir. Buna çözüm olarak farklı vücut bölümlerindeki sensörlerden 

toplanan veriler her bir sensörün bağlı olduğu BBA kartının ID bilgisi (Arduino MAC adresi) 

eklenerek tek bir mikrokontrollerde toplandıktan sonra Bluetooth ile aktarılabilir. Alıcı cihaz 

bu ID bilgisine göre hangi sensöre ait veri olduğunu anlamış olacaktır. 

 

Veri güvenliği ve mahremiyet ise bir diğer risk grubunu oluşturmaktadır (9/10). Bireyler 

güvenlik ve mahremiyet kaygıları sebebiyle verilerini paylaşmak istemeyebilir. Bu projede 

bireylerden veri toplanması ve işlenmesi tamamen bireyin iznine tabidir. Bireyler verilerin 

toplanma amacı ve veri kullanılarak yapılacak işlemler hakkında bilgilendirilmelidir. Ayrıca 

etik raporu alınması gerekir. Öte yandan bireylerden toplanan veriler kişisel olup veri güvenliği 

konusu önemlidir. Bireyler verilerine uzman kişiler dışında 3. şahısların erişemeyeceğinden 

emin olmalıdır. Bu hususta gerekli şifreleme yöntemleri (Örn: AES-128) kullanılarak güvenlik 

tedbirleri alınacaktır [https://www.netguru.com/codestories/5-ways-to-create-a-safer-

bluetooth-connection]. Verici ve alıcı bluetooth cihazlarının birbirleriyle haberleşmesi bir 

eşleşme ile sağlanmalıdır. Ayrıca mobil uygulama içerisine kimlik doğrulama amaçlı ekstra 

güvenlik önlemleri eklenebilir (Örn: parmak izi taraması). Tüm bu riskler ve alınabilecek 
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önlemler bireylere anlatılmalıdır.  

 

10. Kaynaklar  

[1]  

 

 

 

 

 

 

 

 


