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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Covid-19 pandemisinde gizli tehlike “sessiz hipoksi” şeklinde tanımlanan vakalardır 

(Kılıç , Raşit ve ark. 2020) . Kandaki oksijen yoğunluğu (saturasyon) değeri normalin altında 

olmasına rağmen birçok insan solunum şikâyeti olmadan hayatına devam etmekte, hastalık 

ilerlemekte belirtileri hissettikleri anda ise maalesef çok riskli durumda olmaktadırlar. Bu 

durumdaki hastaların oranı %20 civarındadır (Kılıç , Raşit ve ark. 2020). Araştırmalarda bu 

belirti vermeme durumuna “mutlu hipoksi” denilerek tehlikeye dikkat çekilmiştir (Yıldız, 

Emel ve ark. 2021). Çözüm olarak oksijen yoğunluğundaki düşüşün akciğer hastalıklarının 

erken tespitinde uyarıcı rolü bulunması (Koçyiğit, Berat ve ark. 2020 ) açısından evde veya 

klinikte nabız ve oksimetre takiplerinin yapılmasının önemli olduğu vurgulanmıştır (Yıldız, 

Emel ve ark. 2021). Güncel nabız oksimetre cihazları ise kliniğe entegre değildir. Halbuki 

Covid-19 zatürresini erken teşhis etmek için yaygın pulse oksimetre taraması yapılmalıdır 

(Dromersumer). Ayrıca ölçümlerde vücut sıcaklığı verisi de istenmektedir. Bu nedenle güncel 

nabız oksimetre cihazları ihtiyacı karşılayamamaktadır.  

Bu veriler doğrultusunda hastaların evde kullanmasına uygun nabız, oksijen 

saturasyonu, vücut sıcaklığı ölçümlerini yapabildikleri ve bu verilere kliniğin erişimini 

sağlayan, yaygın tarama ve takip yapılmasına izin veren yeni bir nabız oksimetre cihazı 

ürettik. Tasarım aşamasında, ölçülen verilerin bir bulut veritabanına transferini ve bu sayede 

tüm kliniklerin veya sağlık görevlilerinin veriye ulaşabileceğini düşündük. Bulut platformu 

olarak Thingspeak kullanmayı tercih ettik. Böylelikle hastalar günlük ölçümlerinde cihazı 

bileklerine takacaklar, ölçümlerini yaptıktan sonra veriler otomatik olarak bulut veritabanına 

aktarılacak ve ilgili hekim uzaktan bilgisayarı veya telefonuyla erişerek değerlendirme 

yapabilecektir. Bu sayede binlerce hastanın yaygın taraması ve takibi mümkün olmaktadır. 

Montaj sürecinde, bileklikli bir platforma Arduino Nano Genişletme Kartı ve Arduino 

Nano denetleyici kart yerleştirdik. Hastanın vücut sıcaklığını ölçmek için 10K NTC 

sensörünü cihazın altındaki bilekle temas eden kapalı kısma sabitledik. Nabız ve oksijen 

yoğunluğunu ölçmek için Max30100 modülü taktık. Verilerin ekranda görüntülenmesi için 

16*2 LCD ekran kullandık. Verileri, bulut veritabanına (Thingspeak) göndermek için 

Esp8266 modül ve esp-01 adaptör modülü kullandık.  

Yazılımda Arduino dilini kullandık. Ölçümler ve veri transfer süreçlerinde kullanıcıyı 

yönlendirici, bilgilendirici mesajlar verilmesini sağladık.  

Projemizin prototipini tamamladık ve test çalışmalarını yaptık (Şekil-1). Hem 

ölçümlerde hem de veri transfer işlemlerinde başarılı sonuçlar aldık. Bu yönleriyle elde edilen 

yaygın tarama sayesinde çok sayıda Covid vakası riskli hale gelmeden klinikte gözlenerek 

tanı ve tedavisi mümkün olacaktır. Cihaz ayrıca kronik akciğer tanısı konulmamış sağlıklı 

görünen hastaların tespitinde de önemli katkılar sağlayacaktır. Cihazımızın bu yönleriyle 

erken tanı ve tedavi süreçlerine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 1. Geliştirdiğimiz Klinik Nabız ve Oksimetre Cihazı. 
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2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Covid-19 vakalarında kanda oksijen düşüklüğü (hipoksi) olmasına rağmen hastalar 

belirti hissetmedikleri için kliniğe gitme gereği duymamakta ve son anda belirti 

hissettiklerinde ise Covid 19 pnömonisi geliştiği için çoğu hasta ventilatöre bağlanarak riskli 

durumda kalmaktadır. Pnömoni, akciğer hava keseciklerine sıvı yada iltihap dolması 

durumudur (Kılıç , Raşit ve ark. 2020). Covid-19’da da pnömoni, normal hastalıklarda olduğu 

gibi hava keseciklerinin çökmesine ve kandaki oksijen seviyesinin düşmesine neden oluyor, 

ancak diğer hastalıkların aksine akciğerde sıvı birikimi başlangıçta olmuyor. Bu da akciğerde 

tutulum olmasına rağmen hastaların nefes darlığı hissetmemelerini sağlıyor. Bu sırada 

pnömoni giderek yaygınlaşıyor ve oksijen saturasyonu sessizce’ düşüyor. Hatta öyle ki bir 

insanın normal oksijen saturasyonu deniz seviyesinde %94 ile %100 arasında olmasına 

rağmen oksijen saturasyonları yüzde 50’ye kadar düşmüş Covid hastalarına şahit olunmuştur. 

Bu süreçten sonra birden bire Covid pnömonisi ileri seviyeye ilerlemekte ve ölümcül sorunlar 

başlamaktadır. Ani ölümlerle karşılaşılmaktadır. Bu duruma düşen Covid hastalarının %20 

civarında olduğu belirtilmiştir (Kılıç , Raşit ve ark. 2020). 

Çözüm olarak Korona testi pozitif olan tüm hastalarda, Covid pnömonisinin geliştiği 

süre olan 2 hafta boyunca nabız oksimetre takibi yapılması önerilmiştir. Ancak yaptığımız 

analizlerde günceldeki nabız oksimetre cihazlarının ihtiyacı karşılamayan yönleri olduğunu 

tespit ettik (Şekil-2). 

a) Nabız ve kandaki oksijen yoğunluğu yanında ateş ölçümü de Covid için önemlidir. Güncel 

cihazlardan bu veri elde edilememektedir. 

b) Hastalar ölçümü yaptıktan sonra değerlerin bir hekime danışılması klinik bir yöntemdir. 

Bu cihazlarda verilerin hekime yada kliniğe iletilmesi mümkün değildir. 

c) Piyasadaki nabız oksimetre cihazlarının tamamı yurtdışından ithal edilmektedir. Bu 

nedenle önemli oranda döviz kaybına neden olmaktadırlar. Yerli ve milli değillerdir. 

d) Bu cihazlarda geriye dönük kayıt söz konusu değildir. Sadece en son ölçüm 

görünmektedir. Oysa bu verilerin geçmişten şimdiki ölçüme kadar nasıl seyrettiği de 

klinik değerlendirme açısından önemlidir. 

Bu noktada evinden takip edilen hastaların yada tanısı konulmamış kronik akciğer 

sorunu olan insanların kollarına takarak kullanabilecekleri nabız, kandaki oksijen yoğunluğu 

ve ateş verilerini ölçen, bunları kliniğe veya hekime uzaktan gönderebilen, geçmiş kayıtları 

tutarak verilerin seyrini gösterebilen yerli ve milli kaynakların maksimum kullanıldığı bir 

klinik nabız oksimetresine gereksinim bulunmaktadır. Bu yeni klinik oksimetre evde hastalar 

tarafından kullanılabildiği gibi, kliniklerde de kullanılabilmesi büyük kolaylık sağlayacaktır.  

 

 

             

 

 

Şekil 2. Güncel Kullanılan Klasik Nabız Oksimetre. 
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3. Çözüm  

Çözüm olarak oksijen yoğunluğunun sürekli izlenmesinin önemli olduğu 

belirtilmektedir (Çetinkaya, Bengü. 2008). Ayrıca Sağlık Bakanlığı da nabız, vücut sıcaklığı 

ve oksijen yoğunluğunun takip edilmesi gerektiğini bildirmiştir (Halk Sağlığı Genel 

Müdürlüğü, 2020). Korona testi pozitif olan tüm hastaların, 2 hafta boyunca nabız oksimetre 

takibi yapılması önemle önerilmektedir (Kılıç, Raşit ve ark. 2020). Aslında tüm vakalarda 

%93'ten az oksijen saturasyonu (SaO2) verisi oksijen tedavisinin gerekli olduğunu ve bu 

hastaların daha yakından izlenmesini gerektirmektedir (Akansel, Dr. Neriman ve ark. 2009).  

Bu veriler doğrultusunda çözüm olarak robotik teknolojilerden yararlanarak hastanın 

kolaylıkla bileğine takarak kullanabileceği bir klinik nabız oksimetresi geliştirdik. Cihazda 

bulunan sıcaklık sensörü ile hastanın vücut sıcaklığı bilekten ölçülmekte, max30100 pulse 

oksimetre ile kandaki oksijen saturasyonu ile nabız verileri elde edilmekte ve cihaz ekranında 

görünmektedir. Böylelikle Covid takibinde arzu edilen tüm veriler elde edilmiş olmaktadır. 

Bu veriler hasta no (Cihaz id) verisi ile birlikte bir bulut veri tabanına gönderilmektedir 

(Şekil-3). Bu sayede klinikteki hekimin bilgisayar veya cep telefonuyla gerçek zamanlı olarak 

verileri görmesi ve değerlendirme yapması sağlanmış olmaktadır.   

Bulut veritabanında binlerce hastanın verileri aynı anda gerçek zamanlı olarak 

izlenebildiği için Covid risk durumları fark edilen hastalar kliniğe davet edilerek hastalık 

tehlikeli boyutlara gelmeden tedavileri sağlanmaktadır. İlave olarak henüz tanısı konulmamış 

kronik akciğer hastaları da bu sayede fark edilerek tedavileri mümkün olmaktadır. 

Geliştirdiğimiz klinik nabız oksimetresi bu yönleriyle Covid pandemisindeki %20 oranıyla 

belirtilen oldukça tehlikeli vakaları ortadan kaldırmakta ilave olarak potansiyel kronik akciğer 

hastalarını da tespit etmektedir. Güncel cihazlarda geçmiş verileri görme imkanı 

bulunmamaktadır. Halbuki klinik değerlendirmede hastalığın seyri açısından geçmişteki 

veriler de önemsenmektedir. Bu gereksinmeyi karşılamak için 2 çözüm üretilmiştir. Birincisi 

veriler bulut veri tabanına gönderildiğinde geçmiş verilerle birlikte yer almaktadır. İkincisi 

hasta evindeki bilgisayarın USB portuna cihazı taktığında veriler gerçek zamanlı olarak 

Excel’e aktarılabilmektedir. Bu sayede hem yerelde hem bulut veri tabanında geriye dönük 

veriler barındırılabilmektedir. 

Bu çözümlerle geliştirdiğimiz klinik nabız oksimetresi Covid pandemisinde sessiz 

hipoksi şeklinde ilerleyip aniden ciddi pnömoniye dönüşme potansiyeli olan vakaların erken 

tanı ve takip süreçlerine önemli katkı sağlamaktadır. 

    Şekil 3. KovidMax İş Akış Şeması . 
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4. Yöntem 

Donanım ve Montaj: Donanım olarak bileklikli bir platformun üzerine Arduino Nano 

Genişletme Kartı ve Arduino Nano yerleştirildi. Hastanın vücut sıcaklığını ölçmek için 10K 

NTC sensörü hastanın bileğine tam temas edecek şekilde platformun altına sabitlendi ve 

10Kohm direnç kullanılarak Arduino Nano genişletme kartına takıldı. Nabız ve oksijen 

yoğunluğunu ölçebilmek için Max30100 pulse oksimetre modülü genişletme kartı üzerindeki 

I2C pinine takıldı. I2C portuna farklı adresler kullanılarak birden fazla sensör ve modül 

takılabilmektedir (Devreyakan). Bu açıdan karttaki I2C pinleri klemens üzerinden çoğaltılarak 

I2C pinine hem Max30100 modülü hem de ölçülen verilerin görüntülenmesi için 16x2 LCD 

ekran takıldı. Denetleyici kartın (Arduino Nano) enerji gereksinmesi için 7.4v 850 mAH lipo 

batarya ve LM2596-ADJ Led Göstergeli Dc-Dc Step Down modül ve power switch 

kullanıldı. Her ne kadar Arduino Nano için 6-20v giriş gerilimi teknik bilgi olarak yer alsa da 

Max30100’ün stabil çalışması 6.6v’la sağlanmış ve bu doğrultuda LM2596 modülü 

kullanılmıştır. Montaj sonunda hastanın bileğine kolaylıkla takıp bağımsız çalıştırabileceği 

klinik nabız oksimetresi üretilmiştir (Şekil 4). Ölçülen verilerin bir bulut platformuna 

(Thingspeak) gönderilebilmesi için Esp8266 Seri wifi modülü, Esp-01 adaptör modülü ile 

birlikte kullanıldı. Hastanın parmak ucundan nabız ve oksijen saturasyon verisinin rahat 

okunabilmesi için U şeklinde pleksi bir kasa yapılarak tabanına esnek sünger yerleştirildi ve 

onun üzerine de Max30100 modülü takıldı. Bu sayede hasta parmağını taktığında modül 

verimli bir şekilde okuma yapabilmektedir (Şekil 5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Montaj Öncesi parçalar.                Şekil 5. Cihaz Okuma ve Veri Transfer Sürecinde. 

Yazılım: Yazılım dili olarak Arduino kullanıldı. 10K NTC sensöründen vücut sıcaklık 

verileri, Max30100 modülünden nabız ve oksijen saturasyonu verileri okunmaktadır. Bu 

verilerin bulut veritabanı olarak kullandığımız Thingspeak’e aktarılması sağlanmıştır. Bu 

sayede hekimin bilgisayar veya telefon aracılığıyla bu verilere uzaktan erişimi mümkün 

olmaktadır. Ayrıca cihazın bileğe takılması ve çıkarılması sırasında oluşan anlamsız verileri 

filtreleyerek bulut veritabanına bu verilerin gitmesini engelledik. Verilerin Excel’e 

aktarılmasında ise Parallax Daq yazılımından yararlandık. Bu yöntemle verilerin hem yerelde 

Excel’de hem de bulut veri tabanında bulunması sağlanmıştır. Cihaz çalışırken nabzı 

algıladığında ekranda yanıp sönen “*” karakteriyle, Thingspeak’e veri transfer edildiğinde ise 

yanıp sönen “t” karakteriyle kullanıcı bilgilendirilmektedir.   

Test Çalışmaları ve Analiz: Projemizin prototipi tamamlanmış ve test çalışmaları 

yapılmıştır (Şekil 6). Test çalışmalarında takım üyelerimiz ve öğretmenlerimizden cihazı 

bileklerine takarak ölçüm yapmaları istendi. Yönerge sırası olarak önce cihazı bileğe 

takmaları, sonra parmak uçlarını Max30100 üzerine koymaları, Power switch’e basarak cihazı 
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çalıştırmaları ve LCD ekranda 3 kez “t” harfini gördükten sonra cihazı çıkarmaları belirtildi. 

“t” harfi verilerin sağlıklı bir şekilde gönderildiğini belirtmektedir. Yapılan testlerde ölçümler 

kolaylıkla yapıldı, Wifi internet bağlantısıyla denetleyici kartın sensörlerden okuduğu 

verilerin başarıyla Thingspeak’e aktarıldığı görüldü. Yaptığımız analizlerde sağlıklı veriler 

elde edildiği sonucuna ulaştık. Oksijen saturasyonu genellikle %97-99 aralığında gerçekleşti. 

Bunlar sağlıklı insanlardaki doğal sonuçlardır. Aynı zamanda nabız ve vücut sıcaklık verileri 

de doğal seyrinde ölçülmüştür.  

Geliştirdiğimiz klinik nabız oksimetresinin hastalar tarafından evde rahatlıkla 

kullanılabileceği, bu sayede önemli miktarda can kayıplarının önüne geçileceği görülmüştür.  

Cihazın klinikte kullanılması halinde hem verilerin okunması, hem otomatik kaydedilmesi 

sayesinde klinik sürece hız kazandıracağı da düşünülmektedir.   

Şekil 6. Bulut Veritabanına (Thingspeak) ve Yerelde Excel’e aktarılmış Veriler. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Geliştirdiğimiz klinik nabız ve oksimetre cihazının en önemli yenilikçi yönü, klinikle 

entegre çalışması ve yaygın tarama yapılmasına izin vermesidir. İlave olarak ölçülen verilerin 

klinik değerlendirme ve takibini sağlaması da özgün ve yenilikçi yönlerindendir. Bu yaklaşım 

Covid açısından önemli olduğu kadar diğer kronik akciğer hastalıklarının erken tanısı 

açısından da önemlidir. Bu özelliğiyle güncel nabız oksimetre cihazlarından ayrılmaktadır. 

Verilerin uzaktan izlenebilirliğinde bulut platformunun kullanılması da özgün bir yaklaşımdır. 

Çünkü bu sayede binlerce kişinin aynı anda takibi mümkün olmaktadır. Bu özellik toplum 

sağlığı açısından önemli faydalar sağlamaktadır.  

 Güncel nabız oksimetre cihazlarında hasta tek başınadır, yalnızdır. Verileri 

çoğunlukla kendisi yorumlamaktadır ve sadece nabız ve oksijen saturasyonu verileri 

ölçülmektedir. Geliştirdiğimiz cihazda ise nabız, oksijen saturasyonu ve vücut sıcaklığı elde 

edilmektedir. Değerlendirmeyi klinik yaptığı için hasta yalnız değildir ve kendini güvende 

hissetmektedir. Güncel cihazların tamamı ithal edilmektedir. Projemiz ise yerli yazılım ve 

kaynak kullanımıyla yurt dışına ihraç potansiyelindedir.  Kayıt yöntemleri açısından da 

önemli farklılıklar ve yenilikler içermektedir. Geçmişten son ölçüme kadar tüm veriler, hasta 

no (Cihaz id) ile birlikte bulut veritabanında yer almaktadır. Böylelikle yüzlerce hastanın her 

birinin hastalık seyri izlenebilmektedir.   

6. Uygulanabilirlik  

Uzmanlar tarafından Covid’te pnömoni vakalarının yaşanmaması için Korona testi 

pozitif olan veya sağlıklı insanların bile günde birkaç kez oksijen saturasyonlarının ve nabız 

verilerinin ölçülüp kaydedilmesinin önemli olduğu belirtilmektedir. Geliştirdiğimiz cihazın 

önemli hipoksi sorunlarına çözüm getirmesi açısından hastaneler, sağlık kuruluşları ve 
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hastalar tarafından ürünün yüksek düzeyde talep göreceğini düşünüyoruz. Ayrıca yurt 

dışından da talepler bekliyoruz. 

Projemizin prototipi tamamlanmış, fonksiyon testleri yapılmış ve başarılı sonuçlar 

alınmıştır. Bu açıdan uygulanabilir olduğunu düşünüyoruz. Projemizi hayata geçirirken 

hastanelerle görüşmeler yaparak, uygulamalı seminerler vererek tanıtımlar yapmak istiyoruz. 

Çalışmalar kapsamında hastanelerle işbirliği yaparak kliniklerde uygulayarak yaygınlaştırmak 

istiyoruz. Buradan elde edilen finansman ve taleplerle ürünün ticarileşmesi mümkün olacaktır. 

Günceldeki klasik nabız oksimetresini kullanan hastanelerin, yeni ürünü ilk anda endişeyle 

karşılamaları risk oluşturabilir. Ancak uygulamalı tanıtımlarla ürünümüzün klinik sürece 

sağladığı kolaylıklar ve tanı sürecine sağladığı önemli katkılar görüldüğünde yüksek düzeyde 

olumlu dönüşler elde edilecektir. Yerli bir ürün olması, bakım ve garantilerinin Türkiye’den 

karşılanması da hastanelerin tercih etmesini olumlu etkileyecektir. Cihazımızda denetleyici 

kart, 10K NTC, Max30100, Esp8266, esp-01 adaptör, LCD ekran, lipo batarya ve LM2596 

modül gibi elektronik ekipmanlar hariç; yazılım,  pleksi parçalar ve platform yerli kaynaklarla 

yapılmıştır. Her ne kadar %100 yerli kaynak kullanımı an itibariyle mümkün olmasa bile 

ürünün yurt dışına ihraç edilme potansiyeli yüksek olduğu için ihraç edilmesi sayesinde 

önemli kazanımlar elde edilecektir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin prototipi üretilmiştir. Maliyeti 730 TL’dir. Binlerce hastanın takibi için 

kullandığımız bulut platformu olan ThingSpeak için bir adet yıllık lisans yeterli olmaktadır. 

Bu noktada 1000 hasta için, hasta başına 9 TL civarında lisans maliyeti olmaktadır. Bulut 

platformunun ülkemizde oluşturulması halinde bu maliyet oldukça düşecektir. Yazılım aracı 

olarak Arduino açık kaynak kod ve ücretsizdir. Hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının talebi 

üzerine seri üretime geçildiğinde temel ürün maliyeti 650 TL’ye düşebilecektir. 

Projemize doğrudan benzer bir ürün bulunmadığı için detaylı maliyet karşılaştırması 

yapılamamıştır. Piyasada bulunan klasik pulse oksimetreler’de vücut sıcaklığı ölçülememekte, 

klinik entegrasyon, uzaktan izlenebilirlik ve binlerce  hastanın yaygın taranması yetenekleri 

bulunmamaktadır. Buna rağmen nitelikli olanlarının fiyatı 349 TL’dir.  

 Malzeme Adı Miktarı Birim Fiyatı 

(TL) 

Tutarı 

(TL) 

1 Arduino Nano 1 155 155 

2 Arduino Nano Genişletme Kartı  1 26 26 

3 Esp8266 Wifi Seri Modül 1 33 33 

4 ESP-01 Adaptör Modülü 3.3V-5V 1 22 22 

5 Max30100 pulse Oksimetre 1 33 33 
6 LM2596-ADJ LED Göstergeli DC-DC Step Down  

 

1 59 59 

7 7.4v 850 mAH lipo batarya 1 280 280 

8 Bileklikli platform ve pleksi u kasa 1 21 21 

9 M3 vida 7mm 8 0,25 2 

10 Plastik distance vida m3 4 0,50 2 

11 M3 somun 12 0,25 3 

12 Jumper kablo dişi-dişi 20cm 40pin 1 14 14 

13 Power switch 1 2 2 

14 16x2 LCD Ekran - I2C 1 78 78 

Toplam 730,00   

Tablo 1. Tahmini Bütçe. 
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                Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 

TASARIM                                         

Bilimsel Araştırma                                          

İş akış tasarımı                                         

Model tasarımı                                         

ÜRETİM                                         

Malzeme Listesi                                         

Malzemelerin alınması                                         

Arduino  Yazılım 

Geliştirme 
                                        

Prototip Üretimi ve 

İyileştirme  
                                        

TEST                                         

Fonksiyon testleri                                         

İletişim Testleri ve 

İyileştirme  
                                        

Tablo 2. Zaman Planlaması 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Hedef kitlemiz hastaneler, korona testi pozitif hastalar ve kronik akciğer yetmezliği 

olan kişilerdir. Covid-19 süreci yaşayan her hasta gizli hipoksi (oksijen eksikliği) sorunu 

yaşayabilir. Ürünümüz, uzmanların bu noktadaki günlük ölçüm ve klinik takip beklentilerine 

uygun geliştirilmiştir. Ayrıca arka planda kronik akciğer yetmezliği olan ancak sağlıklı 

görünen insanlar da hedef kitlemizi oluşturmaktadır. Uzmanlar sağlıklı insanların da 

aralıklarla nabız, oksijen saturasyonu ve vücut sıcaklığı ölçümü yapmasını önermektedirler.  

Bu nedenle hedef kitlemizin kapsamını bu şekilde belirledik 

9. Riskler 

     Risk Olasılık, Etki 

Risk Derecesi 

B Planı 

Bilgi eksikliği nedeniyle Klinik 

Nabız ve Oksimetre cihazı etkin 

kullanılamayabilir. 

Olasılık 1, Etki 5 

Risk Derecesi 5 

Hastalara detaylı kullanım eğitimi 

verilir. 

İnternet erişiminin kesilmesi 

nedeniyle veriler, bulut 

veritabanına iletilemeyebilir. 

Olasılık 1, Etki 5 

Risk Derecesi 5 

Cep telefonunun internet alanı 

devreye alınabilir. 

Klinik kullanımda tereddütler, ilk 

anda talepleri olumsuz etkileyebilir. 

Olasılık 2, Etki 4 

Risk Derecesi 8 

Hastanelere uygulamalı 

seminerler verilerek cihazın etkin 

kullanımı sağlanabilir.  

Bulut platformu lisans ücretleri 

artabilir, üretimi sınırlandırabilir. 

Olasılık 2, Etki 3 

Risk Derecesi 6 

Türkiye’de yerel bir bulut 

platformu oluşturulur. 

Maliyetlerin artması talebi 

düşürebilir. 

Olasılık 2, Etki 3 

Risk Derecesi 6 

Toplu alım cazip hale getirilir, seri 

üretimle maliyetler düşürülür.  

Tablo 3. Olasılık ve Etki matrisi (5*5) 
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    OLASILIKxETKİ 

(Risk Derecesi) 

ETKİ 

Çok düşük Düşük Orta Yüksek Çok yüksek 

1 2 3 4 5 

OLASILIK 

Çok düşük 1 1 2 3 4 5 

Düşük 2 2 4 6 8 10 

Orta 3 3 6 9 12 15 

Yüksek 4 4 8 12 16 20 

Çok Yüksek 5 5 10 15 20 25 

  Tablo 4. Risk Derecesi. (Çok düşük (beyaz), Düşük (yeşil), Orta (sarı), Yüksek (kırmızı), 

Çok Yüksek (Koyu Kırmızı). 
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Şekil 7. Geliştirdiğimiz KovidMAx Cihazının Bilgisayardan Bağımsız Kullanılması – Veriler 

Thingspeak’e Aktarılıyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Şekil 8. Ölçüm Anında Thingspeak’teki Veriler (Ateş, Nabız ve Oksijen Saturasyonu). 
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Şekil 9. Ölçümde Verilerin Excel’e Transferi (Yerel Kayıt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10. 10K NTC Montajı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 11. Max30100 Pulse Oksimetre Modülünün Montajı ve Kullanımı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 12. Arduino Nano ve Genişletme Kartı. - Esp8266 Modül ve Esp-01 Adaptörünün 

Montajları 
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Şekil 13. Geliştirdiğimiz Cihaz Çalışma Anında. 

 


