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Öz: Gelişen teknolojiye bağlı olarak tekstil de bu gelişimden 
önemli bir derecede etkilenmiştir. Tekstil sadece örtünme 
amacıyla kullanılırken gelişmelere bağlı olarak örtünme ile 

  .ritşimneltsü iniverög amalışrak ad ıralçayithi ılkraf etkilrib
Bunun sonucu olarak da “Teknik Tekstiller” olarak tanımlanan 
yeni bir tekstil alanı ortaya çıkmıştır.Teknik tekstillerin 
yüksek katma değere sahip bir alt başlığı olan “Akıllı 
Tekstiller” de önemli bir pozisyona gelmiştir. Akıllı tekstiller, 
sıradan tekstillerden farklı olarak çevreden kaynaklanan bir 
değişikliği algılama ve bu değişikliğe karşı bir cevap verme 
özelliğine sahip ürünlerdir. Diğer tekstil ürünlerine göre 
yüksek performans ve kullanım özelliklerine sahiptirler. 
Akıllı tekstil ürünleri özellikle 2007 yılından itibaren prototip 
olmaktan çıkıp günlük yaşamımıza girmeye başlamıştır. 
Markalar ürünlerini modaya uygun olarak ortaya çıkarmaya 
başlamışlardır. Bu da tasarımcıların dikkatini bu noktaya 
çekmesine neden olmuştur. Bu gelişimin sonucu olarak sanat, 
moda ve teknoloji birbiri ile disiplinler arası bir bağlantı 
kurmuştur.Bu çalışma kapsamında giyilebilir elektronikler 
alanında teknolojideki son gelişmeler, kullanılan yöntemler 
ve uygulama örnekleri incelenmiştir. Kablosuz bir şekilde 
uzaktan nabız ölçümü yapabilen bir sistem tasarlanmıştır. 
Bu sistem ile birlikte vücuda yerleştirilen kumaş elektrodlar 
sayesinde kişinin nabız değerleri ölçülebilmiştir. Ölçülen 
bu değerler bilgisayar ekranında görüntülenmiştir. Özellikle 
Avrupa ülkelerinde yaşlı insan nüfusunda artış gözlenmektedir. 
Yapılan bu çalışma ile yaşlı insanların sağlık değerlerinin 
uzaktan izlenmesi sağlanarak gerekli önlemlerin alınmasına 
yardımcı olabilecek bir tasarım oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Tekstil, E-Tekstil, Tıbbi Tekstil, 
Nabız

Abstract: Textiles are affected from development significantly 
depending on the advancing technology. Textiles used only 
for the purpose of covering in the past, they undertook 
different needs with covering depending on development. 
As a result of this, a new field of textiles has emerged 
defined as “Technical Textile”. “Smart textiles” that having 
high added value are a subheading of technical textiles. 
They have a prominent position. They can perceive the 
environmental effects or changes and react against these 
unlike ordinary textiles. Compared to other textile products, 
they have high performance and handling properties. Smart 
textile products especially since 2007 began to come into 
our daily lives and they are produced not a prototype, 
as a daily product. Trademarks have begun to uncover 
according to the fashion of the product. This has led to 
draw attention to this point of designers. As a result of this 
development, art, fashion and technology have established 
interdisciplinary connection with each other. In this study, 
“The Integration to Woven Fabric Structure of Circuit 
and Conductive Materials Used in the Field of Electronic 
Textiles” was examined. The system is designed in a way 
that can remotely wireless heart rate measurement. The 
person’s pulse rate could be measured with this system 
by the implantable electrodes. These measured values are 
displayed on the computer screen. The elderly population has 
been increased especially in European countries. Together 
with this study, remote monitoring of particularly elderly 
people’s health value was provided. A design was created 
to help take the necessary precautions.

Key Words: Smart Textile, E-Textile, Medical Textile, Pulse
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 
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Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

1. GİRİŞ 

İnsanlar yaşamlarını sürdürmek amacıyla 
farklı ihtiyaçlar gözetmişlerdir. Bu ihtiyaçla-

rın arasında beslenme, örtünme, barınma ve/

veya korunma önemli bir yer tutmaktadır. Ör-

tünme ihtiyacı ilk zamanlarda hayvan postları 
ile yapılmıştır. Bunun yerini zamanla tekstil 
yüzeyleri almıştır. Gelişen ihtiyaçlara bağlı 
olarak tekstil ürünlerinde önemli değişiklikler 
ortaya çıkmıştır. Örtünme sadece insanlar için 

değil aynı zamanda eşyalar için de önemli bir 
konuma gelmiştir. Bu ihtiyaca bağlı olarak 
“Teknik Tekstiller” olarak tanımlanan yeni 

bir tekstil alanı ortaya çıkmıştır. Bu tekstille-

rin kullanım yerleri gelişen teknolojiye bağlı 
olarak hızla artmıştır. İnşaat, ziraat, sanayi, 

sağlık, vb. birçok alanda teknik tekstillerin 
kullanımı yaygınlaşmıştır. Gelecekte bu alan-

larda kullanılacak teknik tekstil miktarının ve 

çeşidinin önemli bir artış göstereceği düşünül-
mektedir. Artan kullanım alanına paralel ola-

rak tüm tekstiller içerisinde, teknik tekstiller 
önemli bir paya sahip olmuştur. Kullanım yeri 

ve amacına göre tekstil elyaf ve malzemeleri 
bazen tek başına bazen de diğer polimer ve/

veya malzemelerle karışım halinde kullanıl-
mışlardır ve kompozit yapılar elde edilmiştir. 

Özellikle 2007’den sonra yapılan çalışmalar 
incelendiğinde teknik ve elektronik tekstille-

rin prototip olmaktan çıkıp günlük yaşantı-
mıza girdiği görülmektedir. Markalar ürünle-

rini modaya uygun olarak ortaya çıkarmaya 

başlamışlardır. Bu da tasarımcıların dikkatini 

bu noktaya çekmesine neden olmuştur. Bu 

gelişimin sonucu olarak sanat, moda ve tek-

noloji birbiri ile disiplinler arası bir bağlantı 
kurmuştur.

Bu çalışma kapsamında geniş literatür tara-

ması yapılmıştır. Çalışma kapsamında alıcı-
verici devrelerin kullanıldığı uzaktan nabız 
ölçümü yapabilen, iletken iplikler ve kumaş-

ların kullanıldığı yeni bir tasarım oluşturul-
muştur. Bu sistem bir tekstil ürününe entegre 

edilerek değerler incelenmiştir.

2. TEKNİK TEKSTİLLER ve AKILLI 
TEKSTİLLER

Teknik tekstiller çok eski zamanlardan bu 

yana kullanılmaktadır. Bu tekstillerin üreti-

mi, gemiler için yelken bezlerinin üretilmesi 
ile başlamış, 1939 yılında ilk sentetik lifle-

rin kullanılmasıyla teknik tekstil üretiminde 

önemli bir artış yaşanmıştır (Arslan, 2009). 

Teknik tekstilin tanımı konusunda henüz tam 

olarak bir görüş birliği sağlanamamıştır. Bu 

nedenle teknik tekstil kavramı ile neyin kaste-

dildiğinin açıklanması gerekmektedir. Teknik 

tekstiller ile ilgili birçok tanım var olmasına 
rağmen en fazla kabul göreni “The Textile 
Institute” tarafından yapılan yapılmıştır. The 

Textile Institute tarafından yayınlanan “Tex-

tile Terms and Definitions” adlı yayında “es-

tetik veya dekoratif özelliklerinden ziyade 

esasen sahip oldukları teknik ve performans 
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özellikleri için imal edilen tekstil materyalle-

ri ve ürünleri” olarak tanımlanmaktadır (Ars-

lan, 2009).

Kullanım alanları incelendiğinde teknik teks-

tillerin bir geçiş sektörü olduğu görülmekte-

dir. Üretilen ürünler, ihtiyaca göre değişiklik 
gösterebilmektedir. Üretilen ürünlerde ileri 

teknolojiler kullanılmaktadır. Bu ürünler di-

ğerlerine göre yüksek performansa sahiptir-

ler. Kullanım kolaylığının olması, daha hızlı 
ve ucuz üretilebilmeleri, performanslarının 
yüksek olması, vb. etkenlerden dolayı dünya 

pazarında önemli bir yer edineceği öngörül-

mektedir. Teknik tekstiller kendi içerisinde 

on iki alt sınıfa ayrılmaktadır. Bunlar arasın-

da gelişime en açık olanı ve katma değeri en 

yüksek olanı akıllı tekstillerdir.

Akıllı tekstiller farklı disiplinleri bir araya 

getiren bir çalışma alanıdır. Farklı disiplinleri 

bir araya topladığından oldukça farklı biçim-

lerde tanımlanmışlardır. Her bir araştırmacı 
bu terimi kendi alanı ile ilişkilendirerek ta-

nımlamıştır. Dadi ve Sweden (2010:9) akıllı 
tekstillerin çevresel uyarıcı durumlarda aktif 

bir kontrol mekanizması üzerinden hissedip 

reaksiyon verebilen tekstil materyal ve yapı-
ları olduğunu belirtmektedir. Cherenack ve 

Pieterson’a (2012:2) göre ise Akıllı tekstiller 

çevresel uyaranları algılayıp cevap verebilen 

materyallerdir. Stoppa ve Chiolerio (2014: 

11958) akıllı tekstilleri çevresi veya kulla-

nıcıyla etkileşim halinde olan, birlikte doku-

nan, örülen ya da dokusuz yüzey olarak işle-

nen iplikler, filamentler veya lif gibi tekstil 

ürünleri olarak tanımlamışlardır. Meinander 

(2005:91) akıllı kumaşlar ve interaktif teks-

til çözümleri, çevresi veya kullanıcısıyla olan 

etkileşimleri izlemeyi sağlayan ya da gelişti-
rebilen ürünler olarak tanımlamıştır. 

Tüm bu akıllı tekstil tanımlarından da anlaşıl-
dığı gibi akıllı tekstiller genel olarak, çevresel 

değişikliği algılayıp bu değişikliklere tepki 

veren ürünler olarak tanımlanmaktadırlar.

Akıllı tekstiller ilk olarak 1850 yılında çeşit-
li korse ve kemerlerin elektro terapi amaçlı 
kullanılmasıyla ortaya çıkmıştır (Karayianni, 

2002). İkinci dünya savaşının ardından sa-

nayileşmenin gerçekleşmesi ile birlikte daha 

yeni ve geliştirilebilir akıllı tekstiller ortaya 

çıkmaya başlamıştır. İlk giyilebilir bilgisayar 

1955 yılında Edward Thorpe ve Claude Shan-

non tarafından geliştirilmiştir (Thorp, 1998). 

İnsanlar, 18.yy’dan bu yana bilgisayarların da 

yaygın şekilde kullanılmasıyla teknoloji ve 

bilimdeki gelişmeleri takip ederek en hızlı şe-

kilde öğrenmeye, üretmeye ve ürün geliştir-
meye başlamışlardır. Bu gelişimlerden tekstil 

ve hazır giyim de payını almıştır. Yapay lifle-

rin kullanımı artmış, lif üretim teknikleri ge-

liştirilmiş ve yeni işleme teknolojileri ortaya 

çıkmıştır. Doğal liflere benzeyen yapay lifler 

üretilmiştir. Bilgisayarlar yardımıyla tasarım 
ve üretim artış göstermiştir.
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1950’li yıllarda the Curies kardeşlerin keş-

fettiği piezo materyallerde ilerlemeler olmuş 
ve bu materyaller kullanılmaya başlanmıştır. 
1960 yılında ABD’de bir laboratuvarda ya-

şanan kaza sonrasında farkında olmadan bir 
sigaranın alaşımın şeklini değiştirdiğini fark 
etmişlerdir. Böylece şekil hafızalı Nitinol 

keşfedilmiştir (Çelik Bedeloğlu, 2011). Şekil 
hafızalı bu materyaller akıllı perdelerde, itfai-
yeci giysilerinde, mikroklima özellikli tekstil 
tasarımlarında, yastıklarda, moda alanında, 
vb. uygulamalarda kullanım alanı bulmuştur 
(Şekil 1).

Şekil 1. Şekil Hafızalı Materyallerin Tekstilde Kullanımı (Çelik Bedeloğlu, 2011)

1970’li yıllarda polimerik jeller kullanılmaya 
başlamış ve yeni sentetik malzemeler keşfe-

dilmiştir. Tüm bu gelişmelerle birlikte akıllı 
tekstiller de çeşitlenmiştir. Geçmişte sadece 
spesifik uygulamalarda karşımıza çıkan bu 

özellikler gündelik yaşamda sıklıkla karşı-
mıza çıkmaya başlamıştır. Akıllı tekstillerin 
önemli bir alt sınıfını ise elektronik tekstiller 
ve giyilebilir bilgisayarlar oluşturmaktadır. 

Toplumların refah seviyesindeki artışın bir 
sonucu olarak insanların ihtiyaçlarında da 
önemli artış görülmeye başlanmıştır. Tekstil-
lerin sadece örtünme amacının dışında farklı 
fonksiyonel özellikleri (akıllı tekstil yapıları) 
göstermesi istenmiştir. Bunun sonucu olarak 
da tekstil farklı bilim dalları ile özellikle de 

elektronik endüstrisi ile iş birliği içine gir-
miştir. Önceleri elektromanyetik koruma ve 

ısıtma amaçlarıyla kullanılmış olan iletken 
iplikler, güç transferi, sensörler, vericiler ve 

mikro denetleyicilerle uyarı kontrolleri sağ-

lamada, vb. kullanılarak farklı gereksinimleri 
yerine getirmeye başlamışlardır (Vassiliadis, 
Provatidis, Prekas ve Ranguss, 2005). 

Tüm bu çalışmaların temelinde iletkenlik yat-
maktadır. 1980’lerden itibaren iletken tekstil 
ürünleri piyasaya çıkmaya başlamıştır (Smith, 
1988). Elektronik bileşenlerin tekstile enteg-

re edilmesi ile ilgili ilk çalışma 1990’ların 
sonunda Levi’s ve Philips’in birlikte çalışma-

sı sonucu ortaya çıkmıştır (Çelik Bedeloğlu, 
Sünter ve Bozkurt, 2010). Özellikle askeri 
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alanda ve sağlık alanında çalışmalara öncelik 
verilmiştir. Bu çalışmalarda amaç elektriğin 
iletilmesi ve iletişimin sağlanmasıdır. Bu ko-

nuda yapılan çalışmaların sayısı da gün geç-

tikçe artmıştır. Farklı kullanım alanları ortaya 
çıkmıştır.

Lif ve ipliklere iletkenlik veya yarı iletkenlik 
farklı yöntemlerle sağlanabilmektedir;

• Metal levha veya bantlardan liflerin elde 

edilmesi (Anderson ve Seyam, 2002), 

• Farklı üretim ve çekim yöntemleri kullanı-
larak lif elde edilmesi (Kim, Koncar, De-

vaux, Dufour ve Viallier, 1999; Pormfret, 
Adams, Comfort ve Monkman, 2004) 

• Metal oksitleri veya tuzları, iletken karbon 
ve kendiliğinden iletken olan polimerlerin 
kullanılması (De Rossi, Santa ve Mazzol-
di, 1999; Mazzoldi, De Rossi, Lorussi, 
Scilingo ve Paradiso, 2002; Xue ve Tao, 
2005) bu yöntemlerin en fazla kullanılan-

larıdır. 

İpliklerde iletkenlik (Çelik Bedeloğlu v.d., 
2010); 

• İletken filamentlerden, 

• Kesikli iletken liflerden, 

• İletken lif veya tellerin iletken olmayan 
tekstil lifleri ile birlikte eğrilmesinden

• İlletken olmayan ipliklerin iletken malze-

melerle kaplanmasıyla sağlanabilmekte-

dir.

İletken kumaşlar ise iletken iplikler veya tel-
lerin kullanılmasıyla veya kumaşa iletken 
malzemeler ile muamele edilerek elde edil-

mektedirler. Çalışmalarda en fazla kullanılan 
yöntem kimyasal kaplama yöntemidir. Bu 

yöntemde lifler metal tuzları ile kaplanmakta 
ve liflerin indirgenliği sağlanarak banyo son-

rasında kalıcılığı sağlanmaktadır (Çelik Be-

deloğlu v.d., 2010). Her bir aşamadan sonra 
yıkama gerektirmektedir. İletken elyaflar kul-
lanılarak elde edilmiş bu ürünler yıkanabilir 
özelliktedirler. 

Elektronik tekstiller ve giyilebilir bilgisayar-
lar, iletken kumaşlara elektronik bileşenlerin 
entegre edilmesiyle elde edilmektedirler.  Bu-

rada önemli olan iki nokta vardır. Bunlar ilet-
ken kumaşın üretilmesi ve üretilen bu kumaşa 
elektronik bileşenlerin (mp3, GPS, mikrofon, 
algılayıcı, işlemci, vb.) entegre edilmesidir.

Tıp alanında elektronik tekstiller de yaygın 
şekilde kullanılmaya başlanmıştır. İnsan vü-

cudu karmaşık bir yapıya sahiptir. Birçok ha-

yati sinyali bir arada idare etmektedir. Bu sin-

yallerin belirli bir düzen içerisinde ilerlemesi 
gerekmektedir. Bu değerler ölçülerek kontrol 
altına tutulabilmektedir. Çalışmada gerçek-

leştirmiş olduğumuz sistemin esas amacı in-
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san nabız değerini ölçmek ve kontrol altında 
tutmaktır.

Bu tür sistemlerin genel amacı insanın haya-

ti değerlerini (nabız, tansiyon, ateş vb. gibi) 
ölçmek, kaydetmek, depolamak ve iletmektir. 
Bu işlem iletişim radyo dalgaları ile sağlan-

maktadır. Polisler, itfaiyeciler, askeri perso-

neller, sağlık personelleri, hastalar, vb. geniş 
bir kullanım kitlesine sahiptir. Bu tür ürünler 
gündelik giysilerde veya objelerde de kaşı-
mıza çıkmaya başlamıştır. Günlük kullandı-
ğımız sensörlü objelere örnek olarak; ayna, 
yatak, sandalye, direksiyon, tuvalet kapağı, 
çevre için gereken saat benzeri cihaz, gözlük 
üzerine monte edilen kalp atışını ve SpO

2
’yi 

ölçen sensörler, ayakkabı üzerine monte edi-
len sensörler ile hareket değerlendirme, kalp 

değerlerinin ayakta izlenmesi için kablosuz 
EKG kolyesi, kalp değerlerinin ve çevre de-

ğerlerinin ölçülmesi için sağlık tişörtü, ku-

lağa takılan aktivite tanıma sensörü, eldiven 
tipi nabız oksimetresi, hareketleri izlemek 
için çorap üzerine monte edilen gerginlik sen-

sörleri ve SpO
2
 ve nabız değerlerini ölçmek 

için yüzük şeklindeki alet, vb. verilebilir.

Bu tür giysilerde amaç, belirlenecek olan iş-

lemi sağlayacak devre elemanlarını tekstil 
yüzeyi üzerine entegre ederek akıllı bir giysi 
tasarlamaktır. Sistem genel olarak şu şekilde 
çalışmaktadır. Sensörden gelen sinyal işlem-

ci tarafından değerlendirilir ve sonuçlar ek-

randa görüntülenir. Alınan sonuçlar kablolu 

veya kablosuz bir şekilde bilgisayara iletilir. 
Böylece kişinin hayati fonksiyonları uzaktan 
takip edilmiş olmaktadır.

3. ELEKTROKARDİYOGRAM (EKG) 

Elektrokardiyogram (EKG), kalbin elektrik-

sel potansiyelini gösteren ve kalbin durumu 
hakkında bilgi içeren bir sinyaldir (Acharya, 
Bhat, Iyengar, Roo ve Dua, 2003; Caner, En-

gin ve Engin, 2008). Bu sinyal vücuda yer-
leştirilen elektrotlar aracılığıyla ölçülmek-

tedir ve kaydedilmektedir. Kalp sağlığının 
durumu EKG dalga biçiminin şekline ve kalp 

atış oranına bağlıdır (Acharya v.d., 2003). 
Elde edilen veriler doğru bir şekilde doktor-
lar tarafından yorumlanarak hastalıkların teş-

his edilmesinde kullanılmaktadır. Özellikle 
tıp ve biyomedikal mühendisliği alanlarında 
daha çok ön planda tutulmaktadır. Literatürde 
bu alanlarda yazılımsal ve donanımsal birçok 
çalışma yapılmıştır. Bu alanda çalışmalar hız 
kesmeden devam etmektedir.

Kalbin anatomik yapısı ve dolaşım sistemi 
oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Kalp-

te oluşan elektriksel potansiyelleri anlamak 

ve yorumlamak için kalbin elektriksel iletim 
sistemi hakkında bilgi sahibi olmak gere-

kir. Elektrokardiyogram ve EKG bileşenleri 
bu değerlendirmenin yapılmasında önem-

li etkenlerden bazılarıdır. Daha sonra ise bu 

değerlerin kaydedilmesi ve kullanılması ge-

rekmektedir. Böylece kalpte meydana gelen 
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şekil ve ritim bozuklukları hakkında yorum 
yapılabilmektedir.

Kalbin kasılması ve gevşemesi sırasında or-

taya çıkardığı elektriksel potansiyel deği-
şiminin bedenin iletken bir ortam gibi dav-

ranmasından yararlanılarak zamana karşı 
çizdirildikten sonra kaydedilmesine elektro-

kardiyografi denilmektedir. Bu kaydedilen 
(görüntülenen) değişimlere elektrokardiyog-

ram (EKG), elektrokardiyografi sırasında 
kullanılan ve temelde değiştirilip geliştirilmiş 

bir galvanometre olan aygıta ise elektrokardi-
yograf adı verilir (Karadağ, 2009). 

Elektrokardiyogram üzerinde yön, genlik gibi 
farklı bilgiler yer almaktadır. Normal EKG,  
izoelektrik hat üzerinde sırayla bulunan P, 
Q, R, S, T, U adları verilen dalgalardan oluş-

maktadır. Q, R ve S dalgaları EKG işaretinin 
en belirgin ve kolay gözlemlenebilir kısmı 
olan QRS kompleksini oluştururlar (Nizam, 
2008). Bu değerler Şekil 2’de görülmektedir. 

Şekil 2. EKG İşareti Genlik ve Süre (Nizam, 2008)

Kalpte üretilen elektriksel potansiyel değişik-

likleri elektrotlar yardımıyla tespit edilmek-

tedir. İletken bir yapıya sahiptirler. Vücudun 
belirli noktalarına bağlanarak değerleri ölç-

memize yardımcı olmaktadırlar.

EKG,  

• Kalbin düzgün çalışıp çalışmadığını belir-
lemede,

• Aniden olan veya daha önceden gerçekle-

şen kalp krizlerinin zararlarını belirleme-

de,

• İletim anormalliklerini tespit etmede (kalp 
tıkanıklığı gibi),

• Kalbin fiziksel durumu hakkında bilgi öğ-

renmede,

• Kalple ilgili olmayan bazı rahatsızlıkları 
da ortaya çıkarmak amacıyla,



• İstemik kalp rahatsızlığında egzersiz da-

yanıklılık testi esnasında bir görüntüleme 
aracı olarak kullanılmaktadır.

Nabız değerleri yaşa göre farklılık göstere-

bilmektedir. Ortalama 60-100 arasında değiş-

mektedir. Yaşın ilerlemesi ile birlikte bu değer 
azalmaktadır. Bu değerlerin altına inildiğinde 
veya üstüne çıkıldığında bir sorun oluşabil-
mektedir. Kalbin atım sayısının 60’ın altın-

da olmasına “bradikardi” (Anonim, 2015a), 
100’ün üzerinde olmasına “taşikardi” (Ano-

nim, 2015b) denilmektedir. Bu hastalıkların 
farklı tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bu 
çalışmanın amaçlarından birisi de olumsuz-

luk durumlarını erken teşhis etmek ve önlem 
almaktır.

4. LİTERATÜR TARAMASI

Elektronik tekstiller farklı alanlarda kullanım 
alanı bulmuştur. Çalışmanın bu bölümünde 
geçmiş yıllarda özellikle tıbbi alanda yapıl-
mış olan araştırmalar incelenmiştir.

Soukup, Hamacek, Mracek ve Reboun (2014) 
tarafından yapılan “Textile based temperature 
and humidity sensor elements for healthcare 
applications”  başlıklı çalışma sağlık ve me-

dikal alanında akıllı tekstil uygulamaları için 
sıcaklık ve nem sensörlerinin tekstil kumaş-

ları içerisine entegre edilmesi ile ilgilidir. 
Sağlık tedavisinde kullanımı için akıllı tekstil 
ürünlerinden dayanıklılık, yıkama dayanımı, 
esneklik, zehirsiz olması ve giysinin konforu, 

vb. özellikler beklenmektedir. Bu özellikle-

ri ise iletken ipliklerin kullanıldığı sensörler 
yardımı ile sağlanmaktadır. Bunlar kumaşlara 
farklı yöntemler ile entegre edilebilmektedir. 
Tasarlanan sıcaklık ve nem sensörleri farklı 
ortamlarda test edilmişlerdir. Sonuç olarak 
tasarlanan sensörlerin yıkama esnasında yük-

sek bir dayanıklılığa sahip olduğu görülmüş-

tür. Çalışmada farklı iletkenlik ve direnç de-

ğerlerine sahip iplikler kullanılmıştır.

Zheng, Ding, Yan Poon, Lai Lo, Zhang, 
Zhou, Yang, Zhao ve Zhang (2014) tarafın-

dan yapılan “Unobtrusive sensing and wea-

rable devices for health informatics” başlıklı 
çalışmada basit ve giyilebilir teknolojilerden 
bahsetmişlerdir. Popülasyondaki yaşlı nüfu-

sunun artması, kronik hastalıkların yaygın 
bir hal alması ve bulaşıcı hastalıklar bugü-

nün önemli olumsuzluklarından bazılarıdır. 
Bu olumsuzluklar ile birlikte hastalıklar art-
mış ve bunun sonucunda insanların sağlık 
ihtiyaçları da artış göstermeye başlamıştır. 
Özellikle de büyük hastalıkların erken teşhisi 
ile birlikte tedavisi mümkün olmaya başlan-

mıştır. Hastaların sürekli kontrol altında tu-

tulması günümüz şartları ile yeterince imkân 
ve yer bulunmamasından dolayı oldukça zor-
dur. Fakat bazı hastalıkların da tedavisi için 
hastanın sürekli gözlem altında tutulması ge-

rekmektedir. Bu ihtiyaçtan dolayı disiplinler 
arası önemli çalışmalar gerçekleştirilmekte-

dir. Sağlık bilgilerinin (edinme, iletim, işle-



me, depolama, geri alma ve sağlık bilgisinin 

kullanımı) kontrol altında tutulması teşhis 
için oldukça önemlidir. Bu amaçla elektronik 
giyilebilir tekstillerin tasarlanması oldukça 
önemli bir hal almıştır. Bir dönüm noktası 
olarak görülmektedir. Bilginin alınması için 

sensörler giysi içerisine insan vücuduna za-

rar vermeyecek şekilde yerleştirilebilmek-

tedir, dokunabilmektedir. Tasarlanacak olan 

prototip ile sağlık bilgisi günlük yaşamda 
yaygın bir şekilde ve sorunsuz olarak edini-

lebilmektedir. Sensörler elektronik baskılar 
üzerine çubuk şeklinde tasarlanmaktadırlar 
veya uzun süreli sağlık izlenimlerine olanak 
vermek için insan derisi üzerine direk olarak 
da basılabilmektedirler.

Romagnoli, Alis, Guillen, Basterra, Villacas-

tin ve Guillen (2014) tarafından yapılan “A 

novel device based on smart textile to control 
heart’s activity during exercise” başlıklı ça-

lışmada egzersiz esnasında kalp aktivitesini 
kontrol eden bir sistem üzerinde araştırma 
yapılmıştır. Sistemde kalp atış ve HRV ana-

lizleri kıyaslanmıştır. Testler poliklinikte ya-

pılmıştır ve sonuçlar çalışmada gösterilmiş-

tir. Tasarlanan bir akıllı tekstil uygulaması 
ile ölçülen kalp atışları kişisel cep telefonu 
veya bilgisayara iletilmiştir. HRV yönünden 

sistemin uygun olmadığı fakat HR ölçümleri 

bakımından sistemin kullanılabileceği çalış-

mada gösterilmiştir.

Morrison, Silver ve Otis (2014) tarafından 
yapılan “A single-chip encrypted wireless 

12-lead ECG smart shirt for continuous he-

alth monitoring “ başlıklı çalışmada elektro-

kardiyografik bir devre (esnek elektrotlar, ba-

tarya ve anten) tekstil içerisine uygun formda 
entegre edilmiştir. Alınan bilgiler 1mW’dan 

daha az hızla gönderilerek akıllı telefonlar 
üzerinden devamlı olarak izlenmiştir. Kalp 

değerlerinin izlenmesine, şifrelenmesine ve 

esnek anten ile ISM bandı üzerinden bir çip 

ile iletilmesine izin vermektedir.

Ma, Chao ve Tsai (2013) tarafından yapılan 
“Smart-clothes-prototyping of a health mo-

nitoring platform” başlıklı çalışmada sağlık 
izleme platformu prototipi akıllı giysiler baş-

lığı altında araştırılmıştır. Çalışmada elekt-
ronik tekstiller kullanılmış ve sağlık takibi 
amacıyla 5 farklı sensörün giysi içerisine en-

tegre edildiği akıllı bir kıyafet tasarlanmıştır. 
Çalışmada sıcaklık, EKG, EMG, solunum ve 

akselerometre sensörlerinin kullanıldığı gös-

terilmiştir. Sistemden alınan veriler kaydedil-
mekte ve aynı zamanda cep telefonuna kablo-

suz şekilde iletilebilmektedir. Bu ise uzaktan 
izlemeye yardımcı olmaktadır. Çalışma sonu-

cunda giyilebilir sensörlerin elektronik teks-

tillerde sağlıklı biçimde kullanılabileceği ve 

medikal tekstillerde başarılı sonuçlarla elde 

edileceği anlatılmaktadır.

Soh, Bergh, Xu, Aliakbarian, Farsi, Samal, 

Vandenbosch, Dominique, Schreurs ve Bart 



(2013) tarafından yapılan “A smart wearable 
textile array system for biomedical telemetry 
applications” başlıklı çalışmada biomedikal 
uzaktan izleme (telemetri) sistemi üzerine 
araştırma yapılmıştır. Tasarlanan sistem ile 
varış yönü tahminlemesi yapılmakta ve bio-

medikal amaçlı uzaktan izleme sağlanmakta-

dır. Sistemde esnek antenlerin tekstil kullanı-
larak yapıldıkları ayrıca sistem performansı-
nın vücut benzeri sıvı kullanımı ve kullanıcı 
kıyafetiyle vücuttan gerçekçi bir mesafeyle 
karakterize edildiği belirtilmektedir. Sonuç 
olarak 2 farklı yerleşim için sistemin doğru 
şekilde verileri ilettiği ve kullanılabilir oldu-

ğu belirtilmiştir.

Peng, Wang, Hu ve Zhang (2012) tarafından 
yapılan “A wearable heart rate belt for am-

bulant ECG monitoring” başlıklı çalışmada 
hareket halindeyken EKG değerlerinin iz-

lenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla giyilebilir 
kalp atış kemeri tasarlanmıştır. Elde edilen 
verilerin kablosuz bir yolla belirlenen birim-

lere iletimi sağlanmıştır. Çalışma sonucunda 
medikal amaçlı kalp atış takibinin yapılan 
e-tekstil tasarımı ile konforlu bir biçimde ve 

doğru ölçüm değerleri ile sağlandığı belirtil-
mektedir.

Löfhede, Seoane ve Thordstein (2012) tara-

fından yapılan “Textile electrodes for EEG 

recording - A pilot study” başlıklı çalışmada 
yeni doğan bebeklerin bakım üniteleri için bir 

sistem geliştirilmeye çalışılmıştır. EEG elekt-

rotlara sahip tekstil yüzeyleri tasarlanmıştır. 
Beş sağlıklı yetişkinde sistem denenmiştir ve 

test sonuçlarının olumlu olduğu gözlenmiş-

tir. Tasarlanan ölçücüler çeşitli boyutlardaki 
tekstil pedlerine yerleştirilmiştir. Sistemin en 
önemli noktası ölçücü kısmın önüne iletken 
bir kumaşın yerleştirilmesi olduğu açıklan-

mış, böylece bu kumaş cilt üzerinde yaralan-

mayı engellediğine değinilmiştir. Çalışma so-

nucunda tekstrotların sodyum klorür veya jel 
ile birlikte kullanımının uygun olduğu göste-

rilmiştir. 

Fábio, Marques, Ribeiro, Colunas ve Silva 
(2011) tarafından yapılan “A real time, we-

arable ECG and blood pressure monitoring 
system” başlıklı çalışmada gerçek zamanlı 
giyilebilir EKG ve kan basınç izleme siste-

mi üzerine araştırma yapılmıştır. Elektronik 
bileşenlerin entegre edildiği bir ceket tasar-

lanmıştır. Sistemin kalp atış diyagramı ve kan 
basıncını düzgün şekilde ölçebildiği bildiril-
miştir.

Zieba, Frydrysiak, Tysiorowski ve Tokarska 
(2011) tarafından yapılan “Textronic clothing 
to ECG measurement” başlıklı çalışmada 
EKG ölçümü için tekstronik kıyafet üzerine 
araştırma yapılmıştır. Tehlikeli görevlerde 
bulunan insanların hayati fonksiyonlarının 
sensör içeren ve kıyafete entegre edilmiş 
tekstronik sistemlerle tespitinin mümkün ola-

bileceği belirtilmiştir. Tekstil modülü elekt-
ronik ölçüm sistemiyle bağlantılı EKG elekt-



rotları ile entegre bir tişörtten oluşmaktadır. 
Ölçücü elektrotların kompozit bir tekstil ya-

pısına sahip oldukları ve elektro iletken teks-

til materyalinden oluştukları belirtilmiştir. 
Dokuma kumaş olarak gümüş kullanıldığı, 
EKG sisteminin 3 elektrottan oluşmaktadır. 
Elektrotların düşük gerilimle çalışmaktadır. 
Onlardan alınan gerilimin yükseltici ile filtre 

edildikten sonra bilgisayar sistemine iletildi-
ği belirtilmiştir. Yapılan ölçümler sonucunda 
sistemin hem hasta konforunu sağladığı hem 
de doğru şekilde kalp atım değerlerini alabil-

diği gösterilmiştir.

Cunha J., Cunha B., Pereira, Xavier, Ferre-

ira ve Meireles (2010) tarafından yapılan 
“Vital-jacket: a wearable wireless vital signs 
monitör for patients’ mobility in cardiology 
and sports” başlıklı çalışmada kardiyoloji ve 

sporda hastaların hareketliliği için giyilebilir 

kablosuz hayati sinyal izleyici ceket üzerine 
araştırma yapılmıştır. Tasarımın kalp atış ta-

kibini doğru şekilde yapabildiği ve konforlu 
bir tekstil yüzeyi ile bu amaca ulaştığı belir-

tilmiştir.

Coyle, Lau, Moyna, O’Gorman, Diamond, 
Di Francesco, Costanzo, Salvo, Trivella, De 

Rossi, Taccini, Paradiso, Porchet, Ridolfi, 
Luprano, Chuzel, Lanier, Revol-Cavalier, 
Schoumacker, Mourier, Chartier, Convert, 
De-Moncuit ve Bini (2010) tarafından yapı-
lan “BIOTEX—Biosensing textiles for per-
sonalized healthcare management” başlıklı 

çalışmada BIOTEX projesi hakkında bilgi-

ler verilmiştir. Biotex, AB tarafından finanse 
edilen bir projedir. Vücut sıvılarının kimyasal 
bileşenleri (özellikle ter üzerine odaklanan) 
ve fizyolojik sinyalleri ölçen tekstil sensör-
lerini geliştirmeyi hedeflemiştir. Bu sistem 
örnek toplama ve taşınması için sıvı taşıma 
sistemi, sodyum içeren birçok sensörü, ilet-

kenlik ve ph sensörlerini içermektedir. Bu 

bileşenler tekstil yapısı üzerine entegre edil-
miştir. Çalışma kapsamında terleme oranı, 
EKG, solunum ve kan oksijenini ölçmek için 

sensörler geliştirilmiştir. Özellikle de ter ko-

nusu üzerine çalışmalar sürdürülmüştür. Ça-

lışmada kemer üzerine ph, sodyum, iletkenlik 
ve ter ölçümleri yapan sistem ve sensörler 
yerleştirilmiştir ve yelek (göğüs bandı) üzeri-
ne EKG, solunum ve nabız oksimetresi ölçen 
sensör ve sitemler yerleştirilmiştir.

Cho, Lee ve Cho J. (2009) tarafından yapılan 
“Review and reappraisal of smart clothing” 
başlıklı çalışmada akıllı tekstiller hakkında 
genel bilgiler verilmiş ve pratikte yapılan uy-

gulamalara değinilmiştir. Çalışmada tekstil 
tabanlı klavyeler, tekstil tabanlı biosensörler, 
kumaş zedelenme tespitleri, vücut hareket 
tespitleri, ses tanıma sistemleri, gerilim öl-
çücüler, kablosuz haberleşme araçları, enerji 

teknolojileri, entegre devreler gibi uygulama-

lar ve araştırmalar hakkında bilgiler verilmiş-

tir. EKG kalp ölçüm sistemi ile t-sihrt üzerine 
iletken materyallerin yerleştirildiği uygulama 



resimlerle anlatılmıştır. Son olarak gelecekte 

akıllı tekstil uygulamalarına yönelik ne gibi 

gelişmeler olabileceği yönünde tahminler ya-

pılmıştır.

Lee ve Chung (2009) tarafından yapılan “Wi-

reless sensor network based wearable smart 

shirt for ubiquitous health and activity moni-

toring” başlıklı çalışmada sağlık ve aktivite 

görüntülemede kablosuz sensör ağları araş-

tırılmıştır. Çalışmada tasarlanan akıllı tişört 
ile elektrokardiogram (EKG) ve hızlanma 
ölçümleri gerçek zamanlı görüntüleme ola-

rak yapılmış ve geliştirilmiştir. Bu değerler 
kablosuz yöntemlerle iletilmiştir. Çalışmada 
giyilebilir sensör parçacıklarının küçük bo-

yutlarda olmasına, düşük güç tüketimine sa-

hip olmasına ve giysinin fit oturmasına özen 

gösterilmiştir.

Pandian, Mohanavelu, Safeer, Kotresh, Sha-

kunthala, Gopal ve Padaki (2008) tarafından 
yapılan “Smart Vest: Wearable multi-parame-

ter remote physiological monitoring system” 

başlıklı çalışmada akıllı yelek, giyilebilir 

çok parametreli uzaktan fizyolojik görüntü-

leme sistemi üzerine araştırma yapmışlardır. 
Çalışma kapsamında ilk olarak giyilebilir 

bir yelek tasarlanmıştır. Sistemde kullanılan 
giysi kalp ritim takibini yapan EKG sensörü, 
fotolitismogram, vücut sıcaklığı, kan basıncı 
ve galvanik deri verici sensörlerinden oluş-

maktadır. Bu sensörlerden alınan tüm veri-

len kablosuz iletişim yoluyla uzaktan izlenip 

takip edilmiştir. Çalışma sonucunda vücut 

sağlığı kontrolünün e-tekstillerle konforlu ve 

doğru bir şekilde yapıldığına vurgu yapılmış-

tır. Sporcu ve hastaların gerek evde gerekse iş 
esnasında anlık sağlık ve performans takiple-

rinin yapılabileceği belirtilmiştir.

Chung, Lee ve Toh (2008) tarafından yapı-
lan “WSN based mobile u-Healthcare system 

with ECG, blood pressure measurement func-

tion” başlıklı çalışmada fizyolojik işaretlerin 
ölçüldüğü mobil sağlık hizmetleri sistemi ta-

sarlanmıştır ve geliştirilmiştir. Bu sistemde 

hastaların elektrokardiyogram (EKG) ve kan 

basıncı sinyalleri devamlı olarak monitörden 

takip edilmektedir, işlenmektedir ve cep tele-

fonunda bölgesel olarak analiz edilmektedir. 

Herhangi bir bilinmeyen veya kuşku duyulan 

sinyal örneği belirlendiğinde, hücresel tele-

fon ilk olarak basit bilgi analizi yapmaktadır. 
Daha sonra bu sinyaller belirlenen bir hastane 

sunucusuna gönderilmektedir. Sonuç olarak 

hastaların uzaktan izlenmesinde önemli bir 

gelişim sağlanmıştır.

Lymberis ve Dittmar (2007) tarafından yapı-
lan “Advanced wearable health systems and 

applications-research and development ef-

forts in the European union” başlıklı çalışma 
sağlık bakım maliyetlerinin azaltılması ve bu 

aşamada ortaya çıkan sorunlara çözüm bul-

mak amacıyla oluşturulmuştur. Yüksek ka-

litede bir tedavi hizmeti vermek, tedavilere 

her yerden kolay erişim imkânına sahip ol-



mak ve iyileştirme programlarını geliştirmek 
için sağlık ve bakım masraflarının düşürmek 
planlanmıştır. SWHS; vücut hareketleri, vü-

cut sıcaklığı, solunum oranı, kalp atış hızı ve 

EKG gibi hayati sinyallerin ölçülmesini içine 
almaktadır. Giyenin fiziksel aktivitesi ve bil-

gilerin yorumlanması esnasında sinyal kalite-

sinin iyileştirilmesi ve sinyal işleme üzerinde 
çalışmaktadırlar.

5. MATERYAL ve METOD

Çalışmada kullanılan elektronik devre bile-

şenlerinin özellikleri ve izlenen yöntem bu 

bölümde açık bir şekilde belirtilmiştir.

5.1. Materyal

Haberleşme Sistemleri

RF haberleşme, radyo frekansı üzerinden alı-
cı-verici cihaz arasında veri iletimine verilen 
isimdir. Günümüzde birçok uygulamada kul-

lanılmaktadır. Modül bir tek anten ile baskılı 
devre kartına (PCB) monte edilebilmektedir. 

RF Verici Modül

RF 433 verici modülün besleme gerilimi 5V 

(volt) ile 12V aralığındadır. Uzak mesafeler-
de haberleşme yapılacaksa besleme gerilimi-
nin yüksek olmasında (12 volt veya bu değere 
yakın) fayda vardır. Pil ile rahatlıkla çalışa-

bilmektedir.

RF Alıcı Modül

RF 433 alıcı modülün çalışma voltajı 5V’dur. 
Besleme geriliminin ters verilmemesine dik-

kat edilmelidir. Düşük maliyetli olması için 
ters voltaj koruması koyulmamıştır. Tasarım 
pil kullanımı düşünülerek yapılmıştır. 

7805 Voltaj Regülatörü- 5V

7805 voltaj regülatörü projelerde sıklıkla kul-

lanılan bir voltaj sabitleyicisidir. Dijital en-

tegreler ve denetleyicilere uyumlu bir şekilde 
kolayca monte edilmektedir.  6V-36V arası 
uygulanan gerilimi 5V’a sabitlemektedir.

Kondansatör

Kondansatörler, elektrik yüklerini kısa süreli-
ğine depo etmeye yarayan devre elemanları-
dır (Anonim, 2015c). Kondansatörler iki ilet-
ken levha arasına konulmuş bir yalıtkandan 
oluşmaktadır. 

RS232 Seri Portu ve Max232 Entegresi

RS232 iletişimi bilgisayarların kendi ara-

larında haberleşmesi için ortaya çıkmış bir 
yöntemdir. 9 bacaklı bir yapıya sahiptir. Her 
bir bacağın farklı görevleri bulunmaktadır. 
Günümüzde bilgisayara bağlanan birçok do-

nanım bu yöntemi tercih etmektedir. Bunlara 
yazıcılar, tarayıcılar, vb. verilebilir. Mikro-

denetleyicilerin RS232 portuna direk bağla-

namaması ise bir dezavantaj yaratmaktadır. 
Çünkü düşük gerilimle çalışmaktadır. Bu 



elemanlarda 12 voltu TTL seviyeye indir-

geyen bir sistem kullanmak gerekmektedir. 

MAX232 entegresi bu özelliklere sahiptir 

ve çalışmada kullanılmıştır. Seri haberleşme 
sağlamaktadır.

AD624AD Enstrümantasyon Yükselteci

AD624 data sheet’inden alınan bilgilere göre 

AD624, Analog Devices şirketi tarafından 
üretilen bir enstrümantasyon yükselticidir. 

Düşük seviyeli güç çeviriciler (transducer) 

için tasarlanmış, yüksek hassasiyet ve düşük 
gürültü özelliklerine sahip bir tümleşik dev-

redir. 

Direnç

Direnç, adından da anlaşıldığı gibi bir şeye 
karşı gösterilen zorluktur. Bu devre elemanı 
elektronikte akımın geçmesini engeller veya 

azaltır. Bunu ise elektrik enerjisini ısıya dö-

nüştürerek yapar.

Diyot

Diyot, yalnızca bir yönde akım geçiren devre 

elemanıdır. Bir yöndeki dirençleri çok küçük 

diğer yöndeki dirençleri çok büyüktür. 

LM741 OP-AMP (Operational Amplifiers)

İşlemsel yükselteç olarak da bilinirler. 741 ve 

747 gibi türleri vardır. Devrenin gerilim ka-

zancı kontrol etmeye yararlar. 

PIC18F452 Mikrodenetleyicisi

Data Sheet’den alınan bilgilere göre 

PIC18F452 mikrodenetleyicisi PIC18FXXX 

serisine ait 40 bacaklı bir mikrodenetleyici-

dir. Bu mikrodenetleyicilerde C derleyicisi 

kullanılmaktadır. Kaynak kodlara sahiptir ve 

PIC16 ve PIC17 komut setleri ile uyumlu ça-

lışmaktadır. 

Kristal Osilatör

Frekans kararlılığı en iyi olan osilatör tipidir. 

Özellikle alıcı-verici devrelerinde kullanılan 
frekansta yayın yapabilmek için frekans ka-

rarlılığı çok iyi olmalıdır.

5.2. Metod

Çalışma aşamalar halinde gerçekleştirilmiştir. 
Tasarlanacak olan devre sanal olarak proteus 

programında çizilmiştir. Çizilen devrenin de-

ney setinde prototipi tasarlanmıştır. Prototipi 

tasarlanan bu devre delikli kart üzerine yer-

leştirilerek, gerekli bağlantılar sağlanarak ve 

alıcı-verici devreler oluşturularak sistem ku-

rulmuştur.

5.2.1. Verici Devrenin Hazırlanması

Nabız değerlerinin ölçülmesi için gereken ve-

rici devre proteus programında sanal olarak 

çizilmiştir (Şekil 3).



Şekil 3. Verici Devrenin Proteus Programında Çizimi

Çizilen bu devrenin çalışma esnasındaki gö-

rüntüsü Şekil 4’te verilmiştir. Sonuçların 
görüntüsü doğru bir şekilde alındıktan son-

ra devrenin deneme seti üzerinde kurulması 
aşamasına geçilmiştir.

Şekil 4. Verici Devrenin Sanal Olarak Çalışma Esnasındaki Görünümü



Nabız değerini ölçen devre ilk olarak deneme 
seti üzerinde yapılarak devrenin gereken öl-

çümü doğru bir şekilde yapıp yapmadığı test 

edilmiştir. Ölçüm sonuçları doğru bir şekilde 

elde edildikten sonra bu devre elemanları de-

likli kart üzerine monte edilmiştir. Tasarlanan 
devre Şekil 5’te görülmektedir. Bu devrede 
18F452 piki kullanılmıştır.

Şekil 5. Nabız Değerlerini Ölçen Devre (Üstten Görünüm ve Alttan Görünüm)

5.2.2. Tasarlanan kartın devreye bağlanması

Nabız değerini ölçmek için tasarlanan sistem-

de  +9 voltluk ve -9 voltluk iki besleme yer 

almaktadır. Alıcı ve verici devreler güç kay-

nağına Şekil 6’da görüldüğü gibi bağlanmak-

tadır.

Şekil 6. Nabız Değerlerini Ölçen ve İleten Devrenin Bağlantıları



5.2.3. Nabız Değerini Ölçen Sistem

Tasarlanan devrede bulunan siyah kablo 100 

ohm’luk direnç ile insan vücudundaki statik 

yükü topraklanmaktadır yani insan vücu-

dunun referans gerilimini toprak seviyesine 

getirilmektedir. Kırmızı (kalbin sol tarafa ta-

kılan ve elektroda bağlanan) ve beyaz (kal-

bin sağ tarafa takılan ve elektroda bağlanan) 
kablolar ile AD624AD entegresine (Enstrü-

mantal yükselteç) giriş yapılmaktadır. Bu iki 

kablo (kırmızı ve beyaz) arasındaki fark ge-

rilimi devrede bulunan yükselteç tarafından 
yükseltilmektedir. 4,7 kilo ohm’luk direnç ve 

1000 mikrofaradlık kapasitör ile bir alçak ge-

çiren filtre tasarlanmıştır. Bu filtre entegrenin 

çıkışına dâhil edilmektedir. 47 kilo ohm’luk 

direnç ve 0,1 mikrofaradlık ikinci bir devre 

oluşturulmaktadır ve sisteme seri olarak bağ-

lanmaktadır. Bu devre alçak geçiren bir filt-

redir. Bu filtrelerin amacı şehir şebekesinden 
kaynaklanan gürültüler sönümlenmektedir. 

Kapasitör (kondansatör) ile DC gerilimden 

kurtulup diğer yükseltece sevk edilmektedir. 

Burada LM 741 yükselteci kullanılmıştır. Bu 

yükseltecin girişine 1,5 kilo ohm’luk direnç-

ler inverting bacağına uygulanmıştır. 470 kilo 

ohm’luk dirençle (RF direnç) devreye eklen-

mektedir. Bu direnç non-inverting devrelerde 

çıkışla inverting bacağına bağlanan bir di-

rençtir. AC gerilimlerin, 0,7 voltun altındaki 
gerilimlerin ve küçük gürültüleri filtrelemek 

için bir diyot üzerinden gerilim geçirilmek-

tedir. Bu diyotun katot ucu (çıkış ucu) bir led 

ile 1,5 kilo ohm’luk dirence bağlıdır. Buradan 

alınan sinyali pikin port interrupt 0 kesme 

bacağına uygulanmaktadır. Pike gelmeden 

önce 1,5 kilo ohm’luk direnç üzerinden ge-

çirip 5,1 voltluk zener ile topraklanmaktadır 
(Bu sayede 5,1 voltun üzerindeki gerilimler 

topraklanmaktadır). Bu işlemin yapılmasının 
amacı 5,1 voltun üzerindeki gerilimlerin pike 

uygulanmaması, pikin zarar görmemesi için-

dir. Pik her bir voltaj yükselmesinde voltajın 
yükselme esnasında timer 0 zamanlayıcısının 
içerisindeki sayıyı alarak zamanlayıcı tekrar 

sıfırlamaktadır, kesme meydana getirmekte-

dir (timer 0 high ve timer 0 low). Led’in her 

yanması kalpten bir sinyal geldiğini göster-

mektedir. Eğer zamanlayıcının interrupt ba-

cağı sıfırsa elde ettiği değeri transmitter ile 

433 MHz’lik alıcı devreye göndermektedir 

(Şekil 7).

2400 baud rate asenkron Usart protokolünde 

haberleşme bu sayede yapılmış olmaktadır. 
Alıcı devre aldığı bu sinyali TTL seviye-

sindeki (0-5 volt) bu gerilimi RS 232 Max 

entegresi ile 232 protokol voltaj seviyesine 

(+9 volt ve -9 volt) getirip bilgisayara 232 

portu üzerinden aktarılmaktadır. Elde edilen 

değerler yazılan matlab yazılımı sayesinde 

düzgün bir şekilde alınıp alınmadığı kontrol 

edildikten sonra zaman yani periyod değeri-
miz (iki kalp atışı arasındaki periyodu) elde 

edilmektedir. Matlab programı ile de alınan 



timer 0 değerleri dönüşüm formülü yardımıyla 
nabız değerlerine dönüştürülmektedir ve ekra-

na yazdırılmaktadır. Böylece dakikadaki kalp 
atım sayısı hesaplanmaktadır. 

Şekil 7. 433 Mhz’lik Alıcı Devre

Yazılımda işaretsiz olarak 32 baytlık veri alın-

maktadır. Yazılan koşullar ile bu sayıların net 

bir şekilde alınıp alınmadığı anlaşılmaktadır. 
Nabız değişkeni hesaplanmaktadır. Bu hesap-

lama; Yüksek öncelikli bayt 256 ile çarpıl-
maktadır. Elde edilen değer düşük öncelikli 
bayt ile toplanarak bir nabız değişkeni elde 
edilmektedir. Elde edilen bu nabız değeri 256 

ile çarpılmaktadır. Daha sonra osilatör frekan-

sına bölünüp 60 ile çarpılarak dakikadaki na-

bız değeri elde edilmiş olmaktadır. Sistemin 
gürültülerden etkilenmemesi için bu nabız 
değerlerinin 30 ile 200 arasında olması bek-

lenmektedir. Ölçülen değerler bu aralıkta ise 
ekrana yazdırılmaktadır (Şekil 8).



Şekil 8. Ölçülen Nabız Değerleri

5.2.4. Tasarımın Son Hali

Tasarlanan giysiye elektrot görevi yapması 
için iletken kumaşlar yerleştirilmiştir. Giysi 

üzerindeki bağlantılar iletken iplikler ile sağ-

lanmıştır. Şekil 9’da kullanılan iletken iplik-

ler ve elektrotlar görülmektedir.

Şekil 9. Kullanılan İletken İplikler ve Kumaşlar



6. SONUÇLAR VE BULGULAR 

İnsan hayatı boyunca temel bazı ihtiyaçlara 
önem duymuştur. Bu ihtiyaçlar arasında ör-
tünme de yer almaktadır. Örtünme ihtiyacını 
ise tekstil kavramı ile gidermeye çalışmıştır. 
Tekstil ilk zamanlarda korunma amacıyla kul-
lanılırken zamanla yeni amaçlar için de kulla-

nılmaya başlanmıştır. Fonksiyonel özellikler 
kazanmıştır. Bu yapıya multidisipliner bir ça-

lışma sonrası ulaşılmıştır. Refah seviyesinin 
yükselmesiyle ve yeni teknolojilerin ortaya 
çıkmasıyla tekstil yeni bir boyut kazanmıştır. 
Tekstil ürünleri teknik yapıya sahip olmuş-

lardır. Bu yapıya sahipken eski görevlerini 
yerine getirdikleri gibi bunun yanında farklı 
özelliklere de sahip olmuşlardır. Bu durumda 
kullanım alanları zamanla artış göstermeye 
başlamıştır. Tekstil yalnız başına genel bir 
kullanım alanına sahipken, teknik tekstiller 
biraz daha özellikli (spesifik) yerlerde tercih 
edilmişlerdir. Bu kullanım alanlarına örnek 
olarak itfaiyeci elbiseleri, astronot kıyafetleri, 
sağlık alanında kullanılan kıyafetler, vb. ve-

rilebilir. Teknik tekstiller çok geniş bir alan-

da kullanılmaya başlandığından bu tekstiller 
kendi aralarında alt sınıflara ayrılmışlardır. 
Bu alt sınıflar arasında en fazla dikkat çeken 
ve katma değeri yüksek olan ürün grubu akıl-
lı tekstillerdir. İsminden de anlaşıldığı gibi 

akıllı bir yapıya sahiptirler. Çevresel uyarıla-

rı algılayan ve bu uyarılara tepki veren ürün 
grubu bu sınıfta yer almaktadır. Akıllı tekstil 

ürün grupları arasında elektronik tekstiller ve 
giyilebilir bilgisayarlar bu sınıfın en önemli 
kısmını oluşturmaktadırlar. Bu ürünler fark-

lı alanlarda kullanılmaktadırlar. Bu alanlar 
arasından en fazla dikkat çekenleri tıp, spor 
ve askeri alanda yapılan uygulamalardır. Bu 
çalışmada kişinin nabız değerleri kablosuz 
olarak ölçülmesi hedeflenmiştir. Ölçülen de-

ğerler haberleşme sistemleri ile bilgisayara 
gönderilerek kaydedilmiştir. Nabız değerle-

rinin ölçülmesinde elektrotlar yerine dokun-

muş iletken kumaşlar kullanılmıştır. Bağ-

lantılar ise iletken iplikler ile sağlanmıştır. 
Tasarlanan devre tek bir kart üzerinde birleş-

tirilmiştir ve tasarımın boyutu küçültülmüş-

tür. Tasarlanan kart bir tekstil giysisi üzerine 
yerleştirilmiş ve iletken iplikler ve kumaşlar 
kullanılarak bağlantılar sağlanmış ve ölçüm-

ler alınmıştır. Bu çalışma doktora tezinin bir 
parçasıdır ve gelişme aşamasındadır. Tasarı-
mın SMD elemanları ile küçültülmesi üzerine 
çalışmalara devam edilmektedir. Yapılan bu 
çalışmanın Türkiye’deki çalışmalar için yar-
dımcı bir kaynak olacağı düşünülmektedir. 
Katma değeri yüksek bu ürünlerin üretimi ile 
Türkiye’nin tekstil pazarında önemli bir pay 
sahibi olması beklenmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Textiles are affected from development significantly depending on the advancing technology. 

Textiles used only for the purpose of covering in the past, they undertook different needs with 

covering depending on development. As a result of this, a new field of textiles has emerged 

defined as “Technical Textile”. “Smart textiles” that having high added value are a subheading 

of technical textiles. They have a prominent position. They can perceive the environmental 

effects or changes and react against these unlike ordinary textiles. Compared to other textile 

products, they have high performance and handling properties. Smart textile products especi-

ally since 2007 began to come into our daily lives and they are produced not a prototype, as a 

daily product. Trademarks have begun to uncover according to the fashion of the product. This 

has led to draw attention to this point of designers. As a result of this development, art, fashion 

and technology have established interdisciplinary connection with each other. The basis of all 

this work starts with conductivity. Conductive textile products began to hit the market in 1980s. 

The first study on the integration of electronic components into textiles is made by Levi’s and 

Philips in the last of 1990s. A lot of studies have been made after these studies especially in 

military and health fields. Aim of these studies is the transmission of electricity and providing 

communication. Aim of this type of clothing is to integrated circuit components on the textile 

surface and to design smart clothes. The system operates in general as follows. The signal that 

getting from sensors evaluated by processor and the results appear on the screen. The results 

are transmitted to a computer wired or wireless. Thus, person’s vital functions are monitored 

remotely. EKG is a signal that showing the heart’s electrical potential and informing about 

condition of the heart. This can be provided by electrodes. These values are measured and 

recorded. The state of the heart health depends on EKG shape of the waveform and heart rate. 

Obtained datas accurately are interpreted by doctors and used for diagnose disease. Especially 

uses in medicine and biomedical engineering. Many studies that having software and hardware 

have been made in the literature. Heart rates can be changed according to age. These values are 

average between 60-100. These values decrease with advancing age. When these values fall 

or exceed of limit, it can be a problem. The number of heart rates to be under 60 is known as 

“bradycardia”. If the numbers of hearth rate exceed 100, it is known as “tachycardia”. There 

are different treatments of these diseases. One of the aims of this study also is early diagno-

sing of negative status and taking precaution. Communication Systems, 7805 voltage regulator, 



condenser, RS232 serial port, integrated with MAX232, AD624AD instrumentation amplifier, 

resistances, diodes, LM741 OP-AMP, PIC18F452 microcontroller, crystal oscillator, etc. have 

been used in this study. Work has been executed in stages. The designed circuit has been drawn 

on Proteus. The prototype of drawn circuit designed in the experimental set. This circuit placed 

on punch cards. Necessary connections are provided. In this study, “The Integration to Woven 

Fabric Structure of Circuit and Conductive Materials Used in the Field of Electronic Textiles” 

was examined. The system is designed in a way that can remotely wireless heart rate measure-

ment. The person’s pulse rate could be measured with this system by the implantable electrodes. 

These measured values are displayed on the computer screen. The elderly population has been 

increased especially in European countries. Together with this study, remote monitoring of 

particularly elderly people’s health value was provided. A design was created to help take the 

necessary precautions. 


