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 1. Proje Özeti 

1.1.Proje Özeti 

Dağcılık, dağlarda yürüyüş ve kamp kurmanın yanı sıra tırmanma sporunu da kapsayan bir doğa 

sporudur(Vikipedi).  

Trekking sırt çantasıyla yürünen, genellikle önceden planlanan bir rotayı takip ederek ve 

konaklamalı biçimde gerçekleştirilen doğa yürüyüşleri demektir. Günübirlik doğa yürüyüşlerini de 

ifade etmek için de kullanılan bu kelime sıkça “hiking” adı ile isimlendirilir(Belgen, Ç). 

Türkiye, doğal ve kültürel çekicilikleri, efsanevi ve bakir yüksek dağlarıyla zengin dağcılık 

turizmi potansiyeline sahiptir. Henüz dağcılık turizmi potansiyeli yeterince değerlendirilemese de, 

Türkiye‟ye bu amaçla her yıl dünyanın çeşitli yerlerinden çok sayıda turist dağ tırmanışı ve 

yürüyüşü için gelmektedir. Özellikle yerli turistler için de önemli bir aktivite haline gelen dağcılık 

turizmi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geliştirilmeye ve yaygınlaştırılmaya 

çalışılmaktadır(ÇAKICI, C).Günümüzde yapanların büyük bir istekle yaptığı dağcılık; gezi ve 

turistik gibi çok amaçlı yapılan bir etkinlik haline dönüşmüştür.  

Ülkemizde de dağcılık oldukça yaygın ve popüler olmaya başlamıştır. Dağcılık’ ın 

öğrenilmesi ve öğretilmesi Türkiye Dağcılık Federasyonu yetkisindedir. Gerek eğitim 

alanların gerek ise eğitim almadan dağlara çıkanlar ile ilgili kaybolma ve ölüm haberlerini 

sık sık duymaktayız. Bu tür haberler hepimizin içini acıtmaktadır. 

Bu haberlerden bazıları; 

Uludağ'da 17 gün önce kaybolan amatör dağcılar Efe Sarp (37) ve Mert Alpaslan'ın (31) cansız 

bedenleri Küreklidere Kanyonu'nda suyun içerisinde dalgıç kıyafetleriyle arama yapan özel bir ekip 

tarafından bulundu. Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Özel Harekat, AFAD ve sivil arama 

kurtarma ekiplerinin yardımıyla iki gencin cansız bedenleri Bursa'ya getirildi. Mert Alpaslan'ın 

cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na gelen yakınları tarafından teşhis edildi. Otopsi işlemlerinin 

tamamlanmasının ardından Mert Alpaslan'ın İstanbul'da, Efe Sarp'ın ise Aydın'da defnedileceği 

öğrenildi(Milliyet). 

Bursa‟da 3 amatör dağcı Uludağ‟da ekipten birinin ayağının burkulması üzerine ormanlık alanda 

mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen arama-kurtarma ekipleri, ATV ve Arazi araçları ile 

mahsur kalan 3 kişiye ulaşmaya çalışıyor. Amatör dağcıların ise kardan barınak yaparak hayatta 

kalmaya çalıştıkları öğrenildi(Hürriyet). Daha bir çok kaza/kaybolma örnekleri 

https://www.dagkazalari.org/ sitesinden de görülebilir. 

Dağlardaki tırmanışlarda çevreye zarar vermeyen ve çevrede rahatlıkla bulunabilen taşlar 

kullanılır. Dağcıların rotada en çok yardım aldıkları destekler bu işaretlerdir. Bunlar o rotayı 

kullanan dağcılar tarafından yapılmakta ve çeşitli doğa olayları işe yıkılsa dahi rotayı takip eden 

dağcılar tarafından düzeltilmektedirler. Dağcılar arasında kısaca “Baba”  ile tanımlaması yapılır. Bir 

babadan diğerine giderek hem rotadan çıkmamış olurlar hem de yolu rahatlıkla bulurlar. Babalar 

birkaç taşı üst üste konulması ile yapılır 

 Dağlarda yaşanan ve kaybolmalardan dolayı oluşan can kayıplarını azaltarak kaybolan 

kişilere daha erken ulaşabilmek amacıyla çözümler bulmak gereklidir. Bu çözümleri belirlenmiş 

sistemler haline getirerek uygulanması halinde acı haberleri de duymayacağımızı umuyoruz.  Bu 

amaçla belirli rotaları olan dağlarda kaybolanları daha erken tespit edebilecek bir sistem tasarlamak 

için bir sistem için çalışmalar yapılması ve gerekli kodlamaların oluşturulması, tasarlanan bu 

sistemin rotada bulunan babalar da kullanılması gerekmektedir.  

Bu sistem ülkemizde dağcılık/ trekking yapan yerli ve yabancı dağcılar içindir. 

https://www.milliyet.com.tr/haberleri/uludag
https://www.milliyet.com.tr/haberleri/bursa
https://www.dagkazalari.org/
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Görsel 1. Arama Kurtarma 

Çalışması 

 

Görsel 2.  Arama Kurtarma 

Çalışması 

 
Görsel 3. Arama Kurtarma 

Çalışması

Ülkemiz konumu itibari ile her mevsim  ve her yöresine turtistleri çekebilecek bir cazibe 

merkezidir. Dağcılık/ trekking yapmak için bile ülkemize küçümsenmeyecek sayıda turist 

gelmektedir. Bu spor zevkli olduğu kadar tehlikeli olarak adlandırılmakta özelliklede kış aylarında 

kaybolan ve ölü bulunan dağcıların haberlerini sık sık duymaktayız(Görsel 1-2-3). Bu haberler 

oldukça,  güvensizlikten dolayı ülkemize gelen dağcı sayılarında azalma olmaktadır.

1.2.   Tasarım 

Çalışmamız özellikle dağlarda kaybolmalar neticesinde ortaya çıkan yaralanma ve ölüm olaylarını 

engellemektedir. Dağlarımız çalışmamız ile güvenli hale geldikçe yurt dışından da yabancı dağcıları 

ülkemize çekecektir. Bu çalışmamızda  “sistemin sağlıklı biçimde çalışması yukarıda belirttiğimiz 

arduino uno kart, jumper, breadboard,  MZ80 ayarlanabilir kızılötesi sensör, Gerçek Zamanlı Saat 

Modülü , buzzer, direnç, led 9W şarzlı pil‟den oluşan elektronik malzemeleri kullanarak yapılan 

kodlama aracılığıyla çalışması sağlanacaktır.  

1.3. Montaj 

Sistemimiz dağ rotalarında bulunan rotalarda kullanılacaktır. rotada bulunan her babaya 

MZ80 lazer sensör, hareket sensörü, köpek kovucu, arduino uno kart yerleştirilecektir. Bilgilerin 

iletildiği merkezde gerçek zamanlı saat modülü ve ekran bulunacak olup şematik gösterimi aşağıda 

verilmiştir. 

 

Görsel 4. Sistemin Şematik Gösterimi 



3 
 

1.4.Yazılım  

Yazılım Arduino İde ile yapılmış olup aşağıda gösterilmiştir. 

Görsel 5. Sistemimizin Kodları                                                                            

 2. Problem Durumunun Tanımlanması 

Projemize başlamadan önce literatür taraması yaptık. Bu taramada dünya genelinde dağcıların 

trakking/dağcılık sırasında zaman zaman kayboldukları ve bu kişilerin bulunabilmesi için zaman ve 

büyük emek harcandığı görüldü. Teknolojik olarak uydu, dron vb tehçizatların kullanıldığı ancak 

büyük oranda sorunun yerde yani sahada çözülmeye çalışıldığı anlaşıldı.  

 

Görsel 6.  Arama Kurtarma Çalışması 

 

Görsel 7.  Arama Kurtarma Çalışması 

Bu çalışmaları gördükten sonra arama kurtarma ekiplerinin donanımlı olduğu ancak büyük 

bir alanı aradıkları için çoğunlukla kayıp dağcı/dağcıların bulunmasında geç kalındığını görerek bu 

sistemi geliştirmeye karar verdik. Bu projemiz sırasında ve aşağıda bahsettiğimiz yöntemlere 

bakarak; 
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  Belirli rotalar olan dağlarda kaybolanları daha erken tespit edebilecek bir sistem 

tasarlanabilir mi? 

  Tasarlanabilirse dağ ve trekking rotalarında kullanılabilir mi? 

  Geliştirdiğimiz sistem ile dağ tırmanışları ve trekking‟ lerde kaybolmalar ile oluşan can 

kayıpları azaltılabilir mi? 

Belirlemiş olduğumuz bu problemleri çözerek dağda daha güvenli olabilecek  sistemleri 

yapabileceğimize kanaat getirdik. 

Görsel 8. Dağcılıkta ölüm nedenleri(İstatistikler)  Görsel 9. Dağcılıkta faaliyet türüne göre 

olan  kazalar(İstatistikler) 

 

 3. Çözüm 

Projemiz ile belirlemiş olduğumuz 

  Belirli rotalar olan dağlarda kaybolanları daha erken tespit edebilecek bir sistem 

tasarlanabilir. 

  Tasarlanmış bu sistemi dağ ve trekking rotalarında kullanılabilir. 

  Geliştirdiğimiz sistem ile dağ tırmanışları ve trekkingler‟ de kaybolmalar ile oluşan can 

kayıpları azaltılabilir. 

Hipotezlerimize ulaşılmış olup, projemizde; 

  Belirli rotalar olan dağlarda kaybolanları daha erken tespit edebilecek bir sistem tasarlamak. 

  Tasarlanmış bu sistemi dağ ve trekking rotalarında kullanılabilmek. 

  Geliştirdiğimiz sistem ile dağ tırmanışları ve trekking‟ lerde kaybolmalar ile oluşan can 

kayıpları azaltılabilmek, Şeklinde belirlediğimiz amaçlarımıza da ulaşmış bulunmaktayız. 

 

Projemiz ile yukarıda belirtmiş olduğumuz problemlere çözüm bulmuş olacağız. Belirlenmiş 

rotaları olan dağ ve trekking rotalarında kurulacak olan sistem sayesinde kaybolmalardan dolayı can 

kayıpları azalacaktır. Sistemimiz teknolojik olarak uygulanabilirlik bölümünde bölümün‟ de 

yazdığımız maddelerde görüldüğü üzere çok farklı şekillerde de yapılıp kullanılabilir. Kapagokya 

GSM Shield ile de gerekli kodlamalar yapılıp sistemimize entegre etmiş bulunmaktayız. Bu 

sistemde kabloya gerek duyulmaksızın bilgiler mesaj yolu ile merkeze iletilmektedir.  

 

Dağcılar kural olarak tırmanış yada trekking yapacağı rotayı jandarmaya ve ilgili yerlere 

bildirir. Bu bildirimde “ hangi rotayı takip edecekleri, kaç kişi oldukları, tarih, saat” gibi bilgiler yer 

alır. Yaptığımız sistem; dağ ve trekking rotalarında bulunan babalara konacaktır. Bu babalarda 

kullandığımız MZ80 ayarlanabilir kızılötesi sensör geçen kişileri belirleyecek ve kodlamada 

belirttiğimiz şekilde gerçek zamanlı saat modülü sayesinde merkeze sensör numarası, saat ve tarih 
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şeklinde uyarı yollayacaktır. Bu uyarı kodlamada yazdığımız üzere, ışıklı ve sesli olarak da 

iletilecektir. Herhangi bir kayıp durumunda merkezde sisteme bakılacak ve hangi sensörlerden 

geçildiği belirlenerek o bölgede aramalar yoğunlaştırılacaktır. Sistem önünden geçebilecek 

hayvanlarında sensör‟ ü  çalıştırma ihtimaline yönelik her babada bulunmak üzere hareket sensörü, 

köpek kovucu ve güneş enerji sistemi de bulunacaktır. Bu sayede babaya doğru yaklaşan hayvanlar 

bu sistem sayesinde uzaklaştırılacaklardır. 

3.1.Algoritma ve Tasarım 

Sistemimizin algoritması aşağıda gösterilmiştir. 

 

Görsel 10. Sistem Algoritması 

1.Aşama:Sistem başlatılıyor.2.Aşama: Sistemin kurulu olduğu babanın önünden geçen dağcı 

algılanıyor. 3.Aşama:Bilgi Algılanan dağcı merkeze sensör no, saat ve taih olarak bildiriliyor.  

4.Aşama: Dağcı yakınlarının, telefonla ulaşamadıkları konusunda 112 e ihbar etmesi.5.Aşama: 

Sistemin kurulu olduğu merkezde kontrol edilerek yer tespitinin yapılması.6.Aşama: Belirlenen 

sensör civarında arama kurtarma çalışmaları yapılarak kayıp dağcının bulunması  

Algoritma yapılırken belirlediğimiz problemler etrafında, olabilecek çözüm önerileri takip 

ederek belirlenen çözüm ekip olarak değerlendirilmiştir. Prototipimiz yapılmış ve test edildikten 

sonra saha çalışması da yapılmıştır. Sistemimiz ile ilgili tasarımdan devre şemasına, deneysel 

aşamadan saha çalışmasına kadar tüm çalışmaların görselleri ek‟ de verilmişitir. 

 

 4. Yöntem 

Projemizi  aşağıdaki işlem basamakları ile oluşturduk. 

Projemizde deneysel yöntem ve saha çalışması uygulanmıştır.  

• Problem tespit edildi. 

• Literatür taraması yapıldı. 

• Hipotez ileri sürüldü. 

• Projemizde kullanacağımız „Arduino uno, breadbord, MZ80 ayarlanabilir kızılötesi sensör, 

Gerçek Zamanlı Saat Modülü, jumper kablo, direnç, 9W şarjlı pil, led  ve  buzzer‟ den oluşan   

elektronik malzemeler temin edildi. 

• Elektronik malzemelerin devre şeması çıkarılıp proje amacına uygun şekilde bütünleşik hale 

getirildi. 

• Babalarda kullanılacak olan sistemin proje amacına uygun olarak çalışabilmesi için arduino 

ide ile kod yazılıp, arduino uno karta yükleme yapıldı. 

• Sistemimizi kuracağımız kutu Fusion 360 programı kullanılarak çizildi ve 3D baskısı alındı.
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• Hipoteze dair sınama oluşturabilmek için geliştirdiğimiz sistem, prototip için hazırlanmış 

olan 5 adet babaya yerleştirilerek test edildi.

• Bu sistem ile ilgili hipotezimizi sınamak için saha çalışması yapılarak raporlaştırıldı. 

Belirlemiş olduğumuz problemlerin çözüm yöntemleri olarak günümüz teknolojisi ile 

sahada yani yerde çözümü belirttiğimiz şekilde olmaktadır. Elimizde bulanan mevcut teknolojik 

ürünlerle sistemimizi tasarlamış ve yapmış olduğumuz saha çalışmasında topladığımız bulgular şu 

şekilde olup sistemimizin istediğimiz şekilde de çalıştığı tespit edilmiştir. 

Tablo 1  

Saha Çalışmasında toplanan bulgular   
Mesafe 

(Her Bir 

Baba 

Arası) 

Yerleştirilen 

Sensör Sayısı               

Yürüyüş 

Yapan Kişi 

Sayısı 

Merkeze Gelen Uyarılar 

50 m 5 3 1. Sensor 2. Sensor 3. Sensor 4. Sensor 5. Sensor 

         

  

B
ir

in
ci

 K
iş

i 
  

  
  1. Sensor 

calisti! Tarih: 

9/10/2021 

Saat : 

13:05:22 

2. Sensor 

calisti! 

Tarih : 

9/10/2021 

Saat : 

13:07:12 

3. Sensor 

calisti! 

Tarih : 

9/10/2021 

Saat : 

13:09:23 

4. Sensor 

calisti! 

Tarih : 

9/10/2021 

Saat : 

13:11:51 

5. Sensor 

calisti! 

Tarih : 

9/10/2021 

Saat : 

13:14:07 

  

İk
ii

n
ci

 K
iş

i 
  

 1. Sensor 

calisti!  

Tarih :  

9/10/2021 

Saat : 

13:05:26 

2. Sensor 

calisti! 

Tarih : 

9/10/2021 

Saat : 

13:07:25 

3. Sensor 

calisti! 

Tarih : 

9/10/2021 

Saat : 

13:09:28 

4. Sensor 

calisti! 

Tarih : 

9/10/2021 

Saat : 

13:11:56 

5. Sensor 

calisti! 

Tarih : 

9/10/2021 

Saat : 

13:15:00 

  

Ü
çü

n
cü

 K
iş

i 
  

 1. Sensor 

calisti!  

Tarih :  

9/10/2021 

Saat : 

13:05:46 

2. Sensor 

calisti! 

Tarih : 

9/10/2021 

Saat : 

13:07:30 

3. Sensor 

calisti! 

Tarih : 

9/10/2021 

Saat : 

13:09:35 

4. Sensor 

calisti! 

Tarih : 

9/10/2021 

Saat : 

13:11:25 

5. Sensor 

calisti! 

Tarih : 

9/10/2001 

Saat : 

13:15:04 

Saha çalışmasında toplanan sonuçlar Tablo 1‟de gösterilmiştir. Her bir baba arasında 50 m 

mesafenin olduğu çalışmada sistemin sorunsuz çalıştığı ve geçişleri merkeze ilettiği görüldü.
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Tablo 2 

Saha Çalışmasında toplanan bulgular 

Mesafe 

(Her Bir 

Baba 

Arası) 

Yerleştirilen 

Sensör Sayısı               

Yürüyüş 

Yapan Kişi 

Sayısı 

Merkeze Gelen Uyarılar 

1000 m 5 3 1. Sensor 2. Sensor 3. Sensor 4. Sensor 5. Sensor 

  

B
ir

in
ci

 K
iş

i 
  

  
  1. Sensor 

calisti! 

Tarih: 

23/10/2021 

Saat : 

10:20:09 

2. Sensor 

calisti! 

Tarih : 

23/10/2021 

Saat : 

10:49:16 

3. Sensor 

calisti! 

Tarih : 

23/10/2021 

Saat : 

11:27:05 

4. Sensor 

calisti! 

Tarih : 

23/10/2021 

Saat : 

11:59:33 

5. Sensor 

calisti! 

Tarih : 

23/10/2021 

Saat : 

12:35:19 

  

İk
ii

n
ci

 K
iş

i 
  

 1. Sensor 

calisti! 

Tarih : 

23/10/2021 

Saat : 

10:20:16 

2. Sensor 

calisti! 

Tarih : 

23/10/2021 

Saat : 

10:49:21 

3. Sensor 

calisti! 

Tarih : 

23/10/2021 

Saat : 

11:27:17 

X X 

  

Ü
çü

n
cü

 K
iş

i 
  

 1. Sensor 

calisti! 

Tarih : 

23/10/2021 

Saat : 

10:20:21 

2. Sensor 

calisti! 

Tarih : 

23/10/2021 

Saat : 

10:49:28 

3. Sensor 

calisti! 

Tarih : 

23/10/2021 

Saat : 

11:27:32 

4. Sensor 

calisti! 

Tarih : 

23/10/2021 

Saat : 

12:01:33 

X 

Saha çalışmasında toplanan sonuçlar Tablo 2‟de gösterilmiştir. Her bir baba arasında 1000 m 

mesafenin olduğu çalışmada sistemin sorunsuz çalışmış olup üç dağcıdan birinin 4. ve 5. 

sensörlerden geçmediği diğerinin ise 5. sensörden geçmediği uyarısı merkeze iletilmiştir. 

Sistemimizin ana mimarisi rota üzerinde bulunan babalara konulacak olan lazer sensörün 

belirlediği geçişleri gerçek zamanlı saat modülü ile merkeze bildirmesi ile olmaktadır.  

 

Görsel 11. Merkezde Geçişlerin Görüntülenmesi 

 

 5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yaptığımız araştırmalarda belirlediğimiz problem ile ilgili ulusal ya da uluslararası makaleler 

bulunamamıştır. Türkiye Dağcılık Federasyonu yetkilileri ile görüşülmüş ülkemizde ve dünyada bu 

şekilde bir sistemin/çalışmanın olmadığını söylemişlerdir. Ayrıca Türk Patent Kurumu ile 

uluslararası patent bağlantılarını kullanarak yapılan patent ve faydalı model taramalarında da bu 
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konu ile alakalı başvuru ya da tescili alınmış bir sistem bulunamamıştır. Bu çalışmanın alan yazın 

bir ilk olma özelliği taşıdığı düşünmekteyiz. Yaptığımız sistem ile ilgili Türk Patent ve Marka 

Kurumuna faydalı model başvurusu yapmış bulunmaktayız(TPE 2022-GE-81016). Bu haliyle 

sistemimiz yenilikçi ve özgündür. 

Projemiz fikir yönünden milli ve yerlidir. Tescil alındığı ve kullanıldığı takdirde ülkemize 

katma değer getireceği aşikardır. 

 6. Uygulanabilirlik 

Teknolojik gelişmeler insanların hayatlarının her alanında hızlı bir şekilde hareket edebilmesini 

ve özellikle de hayatını kolaylaştırabilmek için daha üst düzey tasarımlar yaparak uygulamaya 

geçmesini gerekli kılar.  

Yurt dışında yapılan birçok projeyi gördüğümüzde “Niye biz bunu düşünemedik?” diye 

hayıflandığımız çok olmuştur. İşte bu çalışmada bunlardan biri gibi olmasın diye uygulamaya 

geçilmelidir.  

Ülkemizde dağlarda bulunan rotalar üzerine bu sistem kurularak yerli ve özellikle de yabancı 

dağcı turistleri ülkemize çekebiliriz. Tabi sadece bizim yaptığımız çalışma olarak değil de; 

  Yapmış olduğumuz sisteme kapagokya gsm shield, SIM800C GSM modül de ilave edilerek, 

kablo iletimi olmadan bilgiler anlık olarak iletilebilir. 

  Sisteme HC-06 Bluetooth modülü de eklenerek cep telefonunu ile ulaşamadığımız merkeze 

daha önce telefona yüklenmiş uygulama sayesinde ulaşıp belirlenmiş olan acil durum 

bildirimi yapılabilir. 

  Sisteme RFID kartı da eklenerek kartlı okuma ve merkeze bildirimde yapılabilir. 

  Rotayı kullanan dağcıların sayısal istatistiği tutulabilir. 

  Zirveye ulaşma ve zirveden iniş sürelerinin istatistiği tutulabilir. 

  Sisteme her babada olmak üzere yan yana ikişer adet MZ80 eklenebilir. Bu şekilde yapılan 

sistemde dağcıların çıkış yönünde ya da iniş yönünde mi oldukları anlaşılabilir. 

  Uyurgezer çocukları olan ebeveynler bu sistemi evde kullanabilirler. 

  Evlere hırsız girdiğinde uyarı sistemi olarak da kullanılabilir. 

  Kar yağışı olan bölgelerde sistemimizin kar altında kalarak işlevsiz hale gelmemesi için kar 

seviyesi yükseldikçe yükselebilen platform yapılabilir.  

  Askeri alanlarda güvenlik maksatlı kullanılabilir. 

  Farklı sensörler eklenerek daha kapsamlı hale getirilebilir. 

  Acil durumlarda(yaralanma, cep telefonunun şarjı bitmesi vb.)   bu sistem iletişim aracı 

olarak da kullanılabilir. 

  Yapılan sistem ekonomik olup bu özelliğinden dolayı yaygın olarak kullanılabilir. 

Şeklinde geliştirilerek de yapılabilir. 

 7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin elektronik malzemelerinin tahmini bütçesi Tablo 3.‟ de görüldüğü gibi klon 

arduino uno ile hesaplandığında 165 TL olarak hesaplanmıştır. Fiyatlar 3 adet farklı firma 

ücretlerinin araştırılması ile hesaplanmıştır. Klon/Orijinal fiyat ayarlaması sadece arduino uno‟ da 

bulunmaktadır. Maliyet açısından uygun olması, kodlanması ve sensörlerin çalıştırılmasında aynı 

etkiyi göstermesinden dolayı projemizde orijinal arduino uno yerine klon arduino uno 

kullanılmıştır.
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Malzeme Adı Miktar (Adet) Uygun Tahmini 

Fiyat 

Alternatif Fiyat 

Ortalaması 

Harcama 

Dönemi 

Arduino Uno 1 165 (Klon) 350 (Orijinal) Nisan 

Breadboard  1 15 20 Nisan 

MZ 80 5 70 70 Nisan 

Direnç 5 2 3 Nisan 

Jumper Kablo Yeteri Kadar 60 60 Nisan 

led 5 2 2 Nisan 

buzzer 5 10 12 Nisan 

9W Şarzlı Pil 1 78 86 Nisan 

Toplam  738 TL 951 TL Nisan 

Tablo 3. Elektronik Malzeme Maliyet Tablosu 

Ürünün 738 TL elektronik maliyeti olmakla birlikte; toplam maliyeti Tablo 4.‟de görüldüğü 

gibi 978 TL olarak hesaplanmıştır. 

 

Elektronik Malzeme 3D Kutu Sistemin Yerleştirileceği 5 Adet 

Ahşap Baba 

 Toplam Maliyet 

738 TL 40 TL 200 TL  978 TL 

Tablo4. Ürün Maliyet Tablosu 

Proje zaman çizelgesi Tablo 5. „de görüldüğü gibi tasarım sürecinden itibaren hazırlanmıştır. 

Veri analizi yapılabilmesi ve prototip hazırlanması için malzemeler Mart ayında araştırılmaya 

başlanarak Nisan ayı içerisinde temin edilmiştir. Sistemin monte edileceği kutu Mart ayında 

tasarlanmaya başlanarak Nisan ayına kadar tamamlanmış ve elektronik malzemelerle birleştirilerek 

kodlama sürecine geçilmiştir. Mayıs ve Haziran ayında ürün kodlanarak saha çalışması yapılmış, 

üretim aşamasına geçilmiştir. 

İşin Tanımı Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

3D Tasarımı Süreci      

Malzeme Temin Süreci      

Devrenin Kodlanması Süreci      

Sistemin Üretilmesi Süreci      

Saha Çalışması Süreci       

Ürünün Patentlenmesi      

Tablo 5. Proje Zaman Çizelgesi 

Piyasada benzer bir ürün bulunmamaktadır. Çalışmamız, alanında ilk proje olma özelliğine 

sahip olduğu düşünülmektedir. Türk Patent ve Marka Kurumu detaylı ürün araştırması yapılmıştır. 

Ancak farklı amaçlar için yapılmış olan projeler ile projemizin maliyeti benzerlik göstermektedir. 

 8.  Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Türkiye‟de dağcılık/ Trekking ile ilgilenen tüm kişilerdir. Dağda Kaybolanlar ile bekleyiş 

içine giren aileleri, ayrıca oluşan kaybolma olaylarında bulunması ile görevli olan İçişleri Bakanlığı, 

AFAD, Jandarma, Umke vb Kurum ve kuruluşlardır. 

 9. Riskler 

Projemizde tespit edilen riskler, gerçekleşme olasılıkları ve etkileri Tablo 6 de görüldüğü gibi 

olasılık/etki matrisi yöntemi ile hazırlanmıştır. 
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Tespit Edilen Riskler Olasılık  Etki 

 Düşük Orta Yüksek Düşük Orta Yüksek 

Kullanılan Cihazların Arızalanması       

Bilerek Zarar Verilmesi       

Rota Dışına Bilerek Çıkan Dağcıların 

Sistemde Görünmemesi 

      

Sistemin Farklı Şekilde Yapılabilme İhtimali       

Sistemimizin Taklit Edilmesi       

Tablo 6. Risk Planlaması 

Projemizi hayata geçirirken ortaya çıkacak problemlere yönelik alınacak tedbirler ve bu 

doğrultuda hazırlanan çözüm önerileri Tablo 7. de görüldüğü gibi B planı olarak hazırlanmıştır. 

Proje Hayata Geçirilirken Ortaya Çıkacak 

Problemler  

Alınacak Tedbirler / Çözüm Önerileri 

 (B Planı) 

Aşırı Sıcak ve Soğuğun Sistemi Etkileme Durumu Kullanılan Malzemelerin Gözden Geçirilmesi / Yeniden 

Planlanması 

Sistemin Rağbet Görmeme İhtimali Sistemin kurularak reklamının yurt dışında çeşitli 

Şekillerde yapılması 

Rotayı Kullanacak Dağcıların Yetkililere 

Bildirmemesi 

Dağcılık federasyonu ve derneklerin sporcularını bu 

konuda daha duyarlı olmaları konusunda 

bilinçlendirmeleri 

Tablo 7. Proje Hayata Geçirilirken Ortaya Çıkacak Problemler / Çözüm Önerileri 

Projemizde bütçe planlamasına bağlı risk analizi Tablo 8.’ de görüldüğü gibi hazırlanmıştır. 

Bütçe risk tespitleri Olasılık Etki 

Tespit Edilen Fiyatların Değişmesi / Riskleri Orta Orta 

Beklenmedik Giderlerin Ortaya Çıkması/ Riskleri Düşük Yüksek 

Tablo 8. Bütçe Planlamasına Bağlı Risk Analizi 

Projemizin zaman planlamasına bağlı risk durumu Tablo 9‟ de görüldüğü gibi hazırlanmıştır. 

İşin Tanımı Başarı Ölçütü (%) Önemi (%) Olasılık Etkisi 

Literatür Taraması / Riskleri %100 %10 Düşük Düşük 

Malzeme temininde mevcut olan 

zorluk ve eksiklikler / Riskleri 

%100 %20 Orta Orta 

Seri imalatta kullanılan üretim bandı / 

Riskleri 

%100 %35 Orta Yüksek 

Veri Analizi/ Riskleri %100 %35 Orta Yüksek 

Tablo 9. Zaman Planlamasına Bağlı Risk Analizi
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Görsel 12. Sistemin Devre Şeması 

 
Görsel 13. Kutunun Fusion360 ile Çizilmiş Hali 

 

Görsel 14. Sistemin Monte Edilmiş Hali 
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Görsel 15. Sistemin Monte Edilmiş Hali 

 

Görsel 16. Saha Çalışması 


