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Özetçe 
 
Günümüzde giderek artan yaşl nüfusun karşlaştğ en 
büyük sorunlardan birisi de düşmedir. Düşme sonucunda 
kişi çoğu zaman bilincini kaybeder ya da yardm 
çağramayacak duruma gelir. Bu tip durumlar alglamak 
ve yaral kişiye en ksa sürede müdahale edilmesini 
sağlamak için düşme alglama sistemleri 
kullanlmaktadr. Günümüzde yaygn olarak kullanlan 
sistemler genellikle ev gibi sabit kapal ortamlarda, belirli 
bir alan içerisinde çalşan ve her odaya ayr ayr kurulum 
gerektiren lokal sistemlerdir. Ev dşnda çalşabilen 
sistemler ise GSM tabanl olduğu için büyük boyutlarda 
ve ksa vadede şarj ihtiyac olan sistemler olduğu için çok 
fazla tercih edilmemektedirler. Bu tür dezavantajlar 
giderecek şekilde tasarlanan bu sistemde ise cep 
telefonlarna bağlanan düşük güç tüketimli bir düşme 
alglama modülü oluşturulmuştur. Tasarlanan bu sistem 
alglayc modül ve geliştirilen akll telefon 
uygulamasndan oluşmaktadr. Kullanc modülü bir 
kolye gibi boynunda taşyarak her türlü ortamda 
rahatlkla kullanabilmektedir.  Sisteme ayrca eklenen 
panik butonu sayesinde kişi kendini iyi hisstemediği 
durumlarda da yardm çağrabilmektedir. 
 
Anahtar Sözcükler: Yaşllar için düşme alglayc, Düşme 
alglama, Düşme alglama sistemi, Düşme alglama modülü, Acil 
durum butonu 

Abstract 
 
Today, one of the biggest problems faced by the growing 
elderly population is falling. As a result of the fall, people 
often loses consciousness or unable to call for help. In this 
situation fall detection systems are used to detect fall and 
make it possible to call for help in shortest time. Nowadays 
the most commonly used fall detection systems can only 
works in fixed places such as home or indoor environments 
and these systems also needs to be installed in every room. 
There are also GSM based outdoor fall detection systems 
in the market but because of the module size and short 
term battery they are not preferred by patients. To 
eliminate these drawbacks we design a low-power-
consumption fall detection module that can connects to a 
commonly used mobile smart phones. Our system consists 
of a sensor module and smart phone application. The 
patient can use this module on his/her neck like a neckless 
in any environment. There is also embedded panic button 

in the module which can also be used in emergency 
situation to call for help. 
 
Keywords: Fall detection for elderly people, Fall detection, Fall detection 
system, Emergency button 
 
 

1. Giriş 
 

Kişiler yaşlandkça fiziksel kapasiteleri azalmakta, 
buna bağl olarak da fonksiyonel bağmszlklar 
kstlanmaktadr. [1] 65 yaş üzerindeki kişilerin says ve 
toplam nüfus içindeki pay önümüzdeki 20 ila 30 ylda çok 
yüksek bir hzla artacağ öngörülmektedir. Türkiye’de 65 
yaş ve üzeri nüfus, günümüzde toplam nüfusun yaklaşk 
olarak yüzde 7,5’ini oluşturmakta ve yaplan tahminlere 
göre 2050 ylnda yaşl nüfusun toplam nüfus içindeki 
oran yüzde 20’yi aşacaktr. [2] Yaşllğa bağl olarak 
sklkla görülen nörolojik ve kas-iskelet sistemi 
bozukluklar sonucu fiziksel fonksiyon kayplar, çevresel 
tehlikeler ve çok fazla ilaç kullanm gibi nedenler 
düşmeye sebep olur. [3] Örneğin ülkemizde 65 yaş üzeri 
her 3 kişiden birisi düşmekte ve kalça krğ problemi ile 
hastanelere başvurmaktadr. [4] Kalça krklarnn %90’ 
düşmeler sonucu oluşur. [5] Özellikle kalça ve büyük 
kemik krklar belirli yaşlardan sonra ölümcül sonuçlar 
doğurmaktadr. Düşme sonucu oluşan kemik krklarna 
acil müdahale edilmez ise sonuçlar ölümcül olabilir. [6] 
Yukarda da belirtilen düşme nedenleri sonucunda kişi 
çoğu zaman bilincini kaybeder ya da yardm 
çağramayacak duruma gelir. [7] İşte bu tip durumlar 
alglamak ve yaral kişiye en ksa sürede müdahale 
edilmesini sağlamak için düşme alglama sistemleri 
kullanlmaktadr. Özellikle Amerika ve Avrupa birliği 
ülkelerinde buna benzer sistemlerin kullanm oldukça 
yaygndr. Fakat bu sistemlerin en büyük dezavantaj, 
sistemin sadece yaşl kişilerin evlerinde ya da sistemin 
kurulduğu alanlarda kullanlabilmesidir. Kişi eğer evinin 
yaknndaki bir markete ya da parka giderse sistem etkisiz 
hale gelmektedir [8-11] Buda insanlarn yaşam kalitesini 
olumsuz yönde etkilediği gibi ülkemizde özellikle krsal 
kesimlerde yaşayan yaşl insanlarmz tarafndan 
kullanlmasn da imkânsz hale getirmektedir. Yeni çkan 
baz GSM tabanl sistemlerde ise gerek sistemin boyutunun 
büyüklüğü gerekse sistemin sürekli şarj edilme ihtiyac, bu 
tür sistemlerin en büyük dez avantajlarndan birisidir. Bu 
sistemlerin, en iyi alglama bölgesi olan kalp hizasnda 
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taşnmas gerekliliği ve GSM güç tüketimi sistemin 
boyutlarn kstlamaktadr.  

Günümüzde yediden yetmişe hemen herkesin bir cep 
telefonu vardr. Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
kurumunun (BTK) 2015 verilerine göre 77 milyon nüfuslu 
Türkiye’nin 72 milyon mobil abonesi bulunmaktadr. Bu 
rakamdan 9 yaş alt çoçuk nüfusunun says çkarldğnda 
ise ülkedeki mobil penetrasyon oran %100’ün üstünde 
çkmaktadr. [12] Günümüzde yüksek teknoloji mobil 
telefonlar her yaştan kişilerin rahatlkla kullanabileceği 
fonksiyonlarda ve arayüzlerde üretilmektedir. [13,14] 
Sistem temel olarak bu yüksek mobil telefon kullanm 
eğilimleri ve yaşllarn rahatlkla kullanabildiği akll 
telefonlar temel alnarak geliştirilmiştir.  

Sistem basit anlamda cep telefonuna kablosuz olarak 
bağlanan, uzun süre sarj istemeyen, suya dayankl ve 
üstünde entegre bir panik butonu bulunan bir modülden 
oluşmaktadr. Kullanc bu modülü bir kolye gibi boynunda 
taşyarak düşmenin en çok oluştuğu banyo gibi slak 
zeminli yerlerde, ev dşnda ki açk ortamlarda ve hatta 
gece uyurken bile rahatlkla kullanabilmektedir. Acil bir 
durum da ise cep telefonundaki yazlm sayesinde daha 
önceden listede belirtilen kişilere otomatik olarak mesaj 
göndererek bu kişilerin kullancya ulaşmasn 
sağlamaktadr. Geliştirilen bu sistem yaşllarn yan sra 
krlgan kemik hastalğ olan kişilerde ve acil müdahale 
gerektiren kalp hastalar gibi risk gurubunda bulunan tüm 
hastalar tarafndan da kullanma uygundur. 

2. Düşme Alglama Sistemi ve Sistem 
Bileşenleri 

 

Sistem kolye şeklinde tasarlanmş, üzerinde panik 
butonu bulunan, sensörler araclğyla düşmeyi alglayan,  
algoritmasna göre bu veriyi değerlendiren, kablosuz veri 
paylaşm ile akll cep telefonuna aktaran, en az 1(bir) yl 
şarj gerektirmeyen bir düşme alglama modülü, modülle 
haberleşen ve aldğ sinyale göre acil durum çağr 
listesindeki kişilere sms atarak uyaran cep telefonu 
yazlmndan oluşmaktadr. Sistem bileşenlerini gösteren 
şema Şekil 1’de verilmiştir. 

 
Şekil 1. Düşme Alglama Sistemi ve Bileşenleri Şemas 

 
 
 

2.1 Düşme Alglama Modülü 

2.1.1 Düşme Alglama Algoritmas 

Farkl pozisyonlarda düşme ve normal hareketin ayrt 
edilmesini sağlayan Düşme Alglama Algoritmas 
mikrodenetleyici tabanl sistemlerde çalşabilecek şekilde 
tasarlanmştr. Sistemin genel algoritmas Şekil 2’de temel 
hatlaryla görülebilir. 

Şekil 2. Düşme Alglama Algoritmas 

İvme alglaycsndan gelen veriler çeşitli yazlm 
filtrelerinden geçtikten sonra deneysel olarak elde edilen 
farkl düşme tiplerinden oluşan karşlaştrma tablosu ile 
kyaslanmakta ve daha sonra hareketin düşme olup 
olmadğna karar vermektedir. Eğer bu kyaslama sonucu 
bir düşme olarak değerlendirilirse data iletişim 
algoritmasna geçilecektir.  Data transferi için kullanlan 
genel algoritma ise Şekil 3’de görülebilir. 
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Şekil 3. Data Transfer Algoritmas 

Data transferi için çok düşük güç tüketimi ile 
haberleşme sağlayan Bluetooth LE (4.0) haberleşme 
protokolu kullanlmştr. Bu sayede tasarlanan modül 
yaklaşk bir yl süreyle çalşabilmektedir. Günümüz akll 
telefonlarnn hemen hemen tamam bu protokol yapsn 
desteklemektedir. Modül üzerinde herhangi bir düşme 
alglanmasnda ya da panik botununa baslmas durumunda 
veri iletişim algoritmas uygulanarak modülden cep 
telefonuna uyar sinyali gönderilmektedir. Uyar sinyali 
alndktan sonra cep telefonu yazlmndaki rutinler 
devreye girecektir. 

2.1.2 Modül Donanm Bileşenleri 

Düşme alglama modülü temel olarak bir panik butonu, 
alglayc akselerometre, kablosuz data transfer modülü ve 
tüm bunlar kontrol eden mikrodenetleyiciden 
oluşmaktadr. Donanmn blok şemas Şekil 4’de 
görülebilir. Bu modülü hastann üzerinde taşyabileceği 
boyutlarda küçük, hafif, tozdan-kirden ve ortam 
koşullarndan etkilenmeyen, heran kullanmda olmas için 
(banyoda-duşta-denizde vb.) sudan, nemden bozulmayan, 
sürekli şarj ihtiyac olmayan ksaca kişinin yaşam kalitesini 
bozmayan niteliklerde tasarlanmştr. Hasta üzerinde 
taşnan modülün düşük güç harcamas, uzun süre şarj 
gerektirmemesi için Bluetooth 4.0 ya da Bluetooth LE 

(Low Energy) olarak bilinen ve günümüz yeni tip akll 
telefonlarn desteklediği haberleşme sistemi tercih 
edilmiştir. Kullanlan mikrodenetleyici ise panik 
butonundan gelen veri ile akselerometreden gelen veriyi 
sürekli kontrol edip analiz ettikten sonra acil bir durum 
oluştuğu takdirde bluetooth üzerinden bağl olduğu 
telefona acil durum sinyali göndermektedir. Sistem 
CR2032 gibi standart bir lithum pil kullanrken pil 
seviyesini de sürekli olarak ölçerek yine telefona 
iletmektedir.  

        Şekil 4. Modül blok şemas 

2.2 Akll Telefonlar 

Son çkan günümüz akll telefonlarnn tamam 
Bluetooth 4.0 donanmn desteklemektedir. Örneğin 
piyasada en yaygn olarak kullanlan iPhone serisinin 4S ve 
üzeri modellerinde Bluetooth 4.0 özelliği bulunmaktadr. 
Bir diğeri de yaygn işletim sistemi olan Android ise 4.2 
versiyonundan sonraki tüm sürümlerinde bu özelliği 
desteklemektedir. Android telefonlar için geliştirilen bir 
yazlm sayesinde alglama modülü ile haberleşen bir akll 
telefon uygulamas oluşturulmuştur. Şekil 5’de bu 
uygulamann genel hatlar görülebilir. Uygulama temel 
olarak düşme alglama modülüne Bluetooth üzerinden 
bağlandktan sonra ordan gelen veriye göre daha önceden 
tanmlanmş çağr listesinde bulunan kişilere, tanml çağr 
mesajn herhangi bir acil durum olduğunda otomatik 
olarak göndermektedir. Bu sayede hasta yaknlar bu 
mesaj aldktan sonra kişiye ulaşmaya çalşacaklardr.  

 

 
 

Şekil 5. Düşme Alglama Sistemi Haberleşme Şemas 
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3. Sonuçlar 
 

Tasarlanan bu sistem mevcut rakiplerine göre birçok 
avantaj sunmaktadr. Öncelikle sadece ev gibi belirli 
ortamlarda çalşan sistemlerle kyaslandğnda kullancya 
çok büyük bir hareket özgürlüğü sunmaktadr. Özellikle 
krsal kesimde yaşayan yaşllar için ideal bir sistem 
olacaktr. Şehir içinde ise kullancnn yakndaki bir parka 
veya markete gitmesi ksaca belirli bir yaşam alan 
içerisinde kapal kalmas gibi bir kstlama ortadan kalkmş 
olacaktr. Bir diğer alternatif modül olan GSM tabanl 
düşme modülleri ise en az haftada bir şarj edilme 
gereksinimi ve boyutlar itibariyle kullanclar tarafndan 
tercih edilmemesine sebep olmaktadr. Ayrca sistemin sarj 
edildiği esnada kullanc korumasz kalmaktadr. Bunun 
yannda cep telefonu üzerindeki akselerometre sistemini 
kullanarak geliştirilen ya da akll saat ile haberleşerek saat 
içerisindeki alglayclar kullanan baz aplikasyonlarda şu 
an piyasada yer almaktadr. Bu tür sistemler alglaycnn 
düşmenin en iyi alglandğ kalp hizasna yakn bir 
konumda bulunmadğ için çok fazla hatal sonuç 
üretmekte, bu da sistemin güvenilirliğini sarstğ için 
kullanclar tarafndan tercih edilmemesine sebep 
olmaktadr. Alglama aralğnn kstlanmas ise başl 
başna bir sorun olduğu için sisteme tam ihtiyaç olduğunda 
düşmenin alglanmamas zaten kabul edilebilir bir sonuç 
değildir. 

Mevcut sistemlerdeki eksiklikler göz önünde 
bulundurularak geliştirilen bu sistem mekândan bağmsz 
olarak çalşmasnn yansra en az 1 yl şarj gerektirmeyen 
özelliktedir. Bu da kullanclarn sistemi sürekli kontrol 
etmesine gerek olmayan teknik bir alt yap sunar. Bu 
teknik alt yap kullancnn uzun süreli kendini güvende 
hissetmesini sağlayacak, sistemin kullanm konforunu 
arttrarak kontrol edilme bağmllğn azaltacaktr. 
Kullanm rahat, kolay ve pratiktir. Kullanc bir kolye gibi 
bunu taşyp, acil durumlarda yardma ihtiyac olduğunu 
gerekli kişilere iletilmesini sağlayabilecek ve nerde olursa 
olsun kendini güvende hissedecektir. Kolye şeklindeki 
düşme alglama modülünün her koşula dayankl olmas 
sebebiyle, kullanc her nerde olursa olsun durum bilgisini 
izlenebilir klmakta ve özel bir şart sağlamak zorunda 
kalmamaktadr. Bu özelliği sayesinde düşme vakalarnn 
en sk görüldüğü kaygan zeminin olduğu banyo, tuvalet, 
sauna vb. ortamlarda sistemin çalşabilir olmas yine en 
önemli avantajlarndan birisidir. Günümüz sağlk 
politikalarnda erken teşhis, erken müdahale, önleyici ve 
engelleyici tedbirlerle sağlk harcamalarnn düşürülmesi 
sağlanmaya çalşlmaktadr. Geliştirilen bu sistem ile düşen 
veya kendini kötü hisseden kişilere erken müdahale 
edilmesi sağlanarak, sağlk giderlerindeki bu maliyetin 
azaltlmas hedeflenmiştir. 

Şuan için android tabanl cihazlar için geliştirilen 
yazlm uygulamas iOS ve windows phone cihazlar içinde 
geliştirilmektedir. Ayrca modüle telefon ile bağlantnn 
koptuğunda kullancy uyaracak yapda eklenecektir. 
Ksaca sistem hasta takibi ve düşme alglama konusunda 
yenilikçi bir çözüm sunarken geliştirmeler ve eklemeler ile 
hasta takibi ve erken uyar konusunda çok faydal sonuçlar 
ortaya kayacaktr. 
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