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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

 

Acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde kritik bakıma gereksinimi olan hasta sayısı gün geçtikçe 

artmaktadır. Son yıllarda özellikle acil servis başvurularının yaklaşık olarak %25-40’ı ciddi bir 

biçimde acil bakıma ihtiyaç duyan ve kritik bakım gerektiren hastalardan oluşmaktadır. Genel 

durumları kritik olan bu hastalar, acil servislerde ve yoğun bakım ünitelerinde tedavi edilmektedir. 

Servislerde ve yoğun bakım ünitelerinde hastaların bakım ve tedavisinde etkin rol alan sağlık 

çalışanları, kritik bakım gerektiren durumlarda ön saflarda olan, büyük riskler ve zorluklarla karşı 

karşıya kalan ana insan kaynağıdır [1]. Hasta ile sağlık çalışanları arasındaki iletişimin doğru ve 

etkin olması hem hasta açısından hem de sağlık çalışanı açısından önemlidir [2]. Sağlık çalışanları 

çoğu zaman hasta yoğunluğu ve fiziksel ortamın kısıtlamalarından dolayı hastaların sürekli olarak 

yanlarında bulunamamakta ve hastaların kritik olan nabız, ateş, tansiyon gibi değerlerini anlık takip 

edememektedirler. Bu gibi durumlar sağlık çalışanlarının iş yüklerini arttırarak, acil müdahale 

edilmesi gereken durumlarda gecikmelere neden olmaktadır. Bizler de bu sorunlardan yola çıkarak 

bir hasta takip kiti geliştirmeyi amaçladık. Bu kit ile hasta-sağlık çalışanları arası iletişimi sağlamayı 

ve düzenli ölçüm yapabilmeyi, elde edilen ölçüm değerlerinin kritik değişimler olan nabız, ateş, kalp 

atışı, tansiyon, serum durumu gibi bilgilerin yapay zekâ ile hesaplanarak ön kestirimlerle erken uyarı 

verebilmeyi, sağlık çalışanları tarafından uzaktan takip edebilmesini sağlamayı ve bu değerlerin 

kritik değişimleri için erken müdahale edebilme şansı sağlamayı hedefliyoruz. IoT sensörlerini 

içeren akıllı hasta takip kitimiz ile algılanacak kritik değerler, wireless iletişim yolu ile gönderilerek 

sağlık çalışanlarının odalarında bulunan bilgisayar ekranlarından, web uygulaması ve mobil 

uygulama birimlerinden takip edilmesi sağlanacaktır. Sağlık çalışanları bu ekranlarında tüm 

odalarda yer alan hastaların söz konusu değerlerini sayısal değer ve grafik olarak takip edebilecekler, 

kritik değişimlerde görsel ve ses olarak verilen uyarıları görebileceklerdir. 
 

2. Problem/Sorun: 
 

Uzun çalışma saatleri, yorgunluk, iş-yaşam dengesindeki değişimler, tükenmişlik, damgalanma, 

şiddete maruz kalma gibi zorlu şartlarla mücadele eden sağlık çalışanları, hastane ve bakım 

ortamlarının barındırdığı bu sorunlara ilave olarak son dönemlerde COVID-19 küresel salgını 

nedeni ile çok daha fazla riskle karşı karşıya kalmaktadırlar. Salgın nedeniyle hastanelere çok sayıda 

hasta yatışı olmakta, bu hastaların bakım ve tedavisi, hastalığın ciddiyeti ve sağlık çalışanları da 

dâhil birçok kişiye bulaşma riskinin yüksek olması nedeniyle önem arz etmektedir [3]. Sağlık 

çalışanları hasta yoğunluğu sebebiyle yoğun bakım odalarında veya durumu ağır olan her hasta için 

anlık değerleri takip edememektedirler. Bu yüzden hastanın geçirdiği atak durumlarını tam 

kestirememektedirler. Üstelik durumu ağır olan kritik hastaların mevcut hemşire çağrı sistemine 

ulaşamaması durumlarında bu sorun daha da su üstüne çıkmaktadır. Bu durum sadece salgından 

etkilenen hastalar için geçerli olmamakla birlikte yoğun bakım odalarında veya durumu ağır olan 

tüm hastalar için de bir sorun teşkil etmektedir. Ayrıca, çoğu zaman hasta yoğunluğu arttığında 

hastanın serumunun bitmesi gibi durumlarda ancak hastanın refakatçisi tarafından çağrılması 

sayesinde erken haberdar olunabilmekte ve refakatçisi olmayan hastalar için bu durum çok daha 

sıkıntılı bir hal almaktadır. Bu sebeplerden dolayı sağlık kuruluşlarındaki bu sorunları çözebilecek 

bir akıllı takip sistemi tasarlamaya karar verdik. 
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Şekil 1. Akıllı Hasta Kitinin İşleyişi 

3. Çözüm 
 

Şekil 1’ de işleyişi verilmiş olan projemizin amacı, hasta memnuniyetini ve bununla birlikte sağlık 

personelinin performansındaki verimliliği artırabilmek amacıyla bir akıllı hasta takip kiti 

geliştirmektir. Sağlık çalışanları tarafından uzaktan takip edilebilmesini sağlamayı ve değerlerde 

oluşan kritik değişimler için erken müdahale edebilme şansı tanıyan kit,  IoT sensörlerini içermekte 

ve tansiyon seviyesi, nabız takibi, ateş ölçümü, serum seviyesi ve stres seviye takibi birimlerinden 

oluşmaktadır. Bu birimlerde elde edilen verilere göre kritik değişimlerden cihazların IP bilgisine 

göre hangi cihazın hangi odaya ait olduğunun tespit edilebilmesi ve ortak veritabanında kayıtlarının 

tutulması planlanmaktadır. Bu sistem ile ağ üzerinden haberleşilebilmesi, dolayısıyla sağlık 

çalışanlarının kayıt yaptığı web uygulaması ve mobil uygulama birimleri ile doğrudan 

bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, değer değişimlerinden anlık olarak haber alınabilecektir. Bu 

sayede, ilgili birimlerden görüntülenen kritik duruma göre sağlık çalışanları hemen müdahale 

edebilecek, hayati riskler ve acil müdahale gerektiren durumlar en aza indirgenecektir. Hasta 

durumunun takip edilmesi için tasarladığımız bu kitin, hastaların ve hastanelerde görev yapan 

personellerin kolaylıkla kullanabileceği bir kabiliyete sahip olduğunu düşünmekteyiz. 
 

4. Yöntem 
Projemiz üç temel bileşene sahiptir. Bunlar, sensörlerden oluşan ve hasta verilerini elde etmek için 

kullanılacak olan donanım parçaları, toplanan verilerin değerlendirilmesi için gerekli yazılım ve 

internet ortamında yayınlanacak kullanıcı arayüzüdür. İlk bileşenimiz olan sensörleri içeren 

donanım, IoT sistemlerinin birbirleri ile gerçek zamanlı olarak haberleşmesi temeline dayanır. Hasta 

verilerini anlık toplamak için kullanılacak en önemli kısım ESP32 mikrodenetleyici kartıdır. 

Espressif Systems tarafından oluşturulan ESP32, Wi-Fi ve çift modlu Bluetooth özelliklerine sahip 

bir yonga (SoC) serisi üzerinde düşük maliyetli, düşük güç tüketen bir sistemdir [4]. 520 KB SRAM' 

e sahip çift çekirdekli Tensilica XtensaLX6 işlemciye ve dâhili flash 4 MB desteğine sahiptir. Çok 

çeşitli esnek Giriş/Çıkış seçenekleri arasında I2C ve SPI bulunur. Ayrıca, sıcaklık ve dokunma 

sensörü içerir. MicroPython ve C/C++ ile programlanabilir olması, 240Mh saat frekansı, ultra düşük 
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güç tüketimi özellikleri ve uygun maliyeti sebebiyle kullanılmasına karar verilmiştir. Sistemde yer 

alacak IoT sensörler: 

 

• Nabız sensörü, MAX30100 Nabız ve Kalp Atış hızı sensör modülü kasılan kalbin sağladığı kan 

pompalama işleminden sonra damardan geçen kanın dakikadaki mekanik darbe sayısını 

ölçecektir. Bu ürün Maxim'in MAX30100 entegre nabız oksimetresi ve kalp atış hızı sensörü 

taşır. Okunan değerleri iki LED'ten (kırmızı ve kızıl ötesi) iki dalga boyundaki ışığı yaymaktan 

alan optik bir sensördür ve daha sonra, bir fotodetektöre karşı kan dolaşımında emilimini ölçer. 

Bu özel LED renk kombinasyonu, parmak ucundan verileri okumak için optimize edilmiştir. 

Sinyal, düşük sesli bir analog sinyal işleme ünitesi tarafından işlenir ve mikroBUS I2C arabirimi 

aracılığıyla hedef MCU'ya iletilir [5]. 

• Elektrokardiyografi (EKG) sensörü, kalp atış hızının izlenmesini ve stres seviye takibini 

sağlayacaktır. AD8232 sensörü, Arduino ya da diğer mikrodenetleyicilerle kullanarak kalp atış 

hızını ölçebilir, aldığınız analog veriyi grafik haline getirebilir ve bu sayede Ekg verileri elde 

edilebilir. Sensör üzerinde kalp atış hızına bağlı olarak yanıp sönen bir led bulunmaktadır [6]. 

Tansiyon aleti basınç sensörü MPS20N0040-D, tansiyon seviyesini kan basıncı ölçümüyle 

yapacaktır. Ölçüm aralığı: 0-40kPa’ dır. Bu DIP hava basıncı sensörü biyomedikal, meteoroloji 

ve diğer alanlar için uygundur. Çekirdek kısım, MEMS basınç teknolojisi ile yapılan basınç 

sensörü çipidir [7]. 

• Ağırlık sensörü Çift Kanal HX711 tartı, serum ağırlığının belirli bir yüzdenin altına düştüğünde 

bitmeye yakın olduğunu tespit etmek için ölçüm yapacaktır. HX711 çalışmaprensibi elektrik 

çıkışı dönüştürme devresi aracılığıyla, direnç değeri değişikliklerini ölçülen değişikliklere 

dönüştürmek için bir elektronik terazi modülü vardır. Modül TTL 232 ile ana bilgisayar ile 

iletişim kurmaktadır. Basit yapısı, yüksek hassasiyet ve ölçüm hızıyla istikrarlı ve güvenilir 

performans sunar. Yaygın olarak havacılık, makine, elektrik, kimya, inşaat, tıp ve diğer birçok 

alanda kullanılan kuvvet, basınç, gerginlik, tork, ivme ve yer değiştirmeyi ölçmek için 

kullanılmaktadır [8]. 

• Kızılötesi sıcaklık sensörü, hastanın vücut ısısını tespit edecek ve havale gibi kritik ateşli 

hastalıkları önceden anlamak için kullanılacaktır. Kızılötesi Sıcaklık Sensörü, hedefin yayılan 

IR dalgalarına bağlı olarak, bir nesnenin yüzey sıcaklığını dokunmadan ölçer. Ayrıca bir 

alandaki ortalama sıcaklığı ölçer. Temassız, yüksek hassasiyet, yüksek çözünürlük, hızlı yanıt 

gradyan sıcaklık telafisi ile teslimattan önce kalibre edilmiştir. Yerleşik seviye çevirisi sayesinde 

doğrudan 3.3V / 5V MCU sistemiyle çalışır [9]. 

 
Devre şeması Fritzing programı kullanarak yapılacak ve tasarımın CAD ortamında SolidWorks 

programı ile katı hal modelleri oluşturulacaktır. Gerekli malzemelerin teminin ardından yapılan 

modellemeye göre prototip hazırlanacak ve Python programlama dili ile sensörleri çalıştıracak 

yazılım hazırlanacaktır. İkinci bileşen verilerin değerlendirilmesi aşamasında ise Python programla 

dilinin Pandas kütüphanesinden yararlanılarak veriler izlenecek ve ölçümleri yapılan değerlerin 

insan sağlığında normal şartlar altında sahip olunması gereken değerlerle karşılaştırılması 

yapılacaktır. Bu sayede anormaller tespit edilecektir. Bu anormal durumlar karşısında Tensorflow 

kullanarak öncelikle normal ve anormal verilerin öğrenilmesi sağlanacaktır. Modelin anormal veriyi 

öğrenmesinin ardından vücuttaki anormal durumların kontrolü yapılacak ve normal/anormal 

durumlar olası tablo Şekil1’de belirtildiği gibi işaretlenecektir. Bunu da ilk bileşendeki 

komponentlerin bulunduğu kit sayesinde algılayacağız. Bu durumlar karşısında her şey makineye 

öğretildiği şekilde anormal ise üçüncü bileşen olan arayüz ile sağlık çalışanı uyarılacak. Ayrıca 

her bir anormal durumun bulut ortamında kaydedilmesiyle doktorların tanı koyması ve tedavi süreci 

kolaylaşacaktır. Son olarak kullanıcı arayüzü diğer bileşenler üzerine kurulu son bileşendir. Web 
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tabanlı yazılım geliştirme ve doğrulama aşamasının gereksinimler ve analiz adımlarında kullanım 

durum diyagramları oluşturulacaktır. Front-End’ de projenin bileşenleri en küçük parçalara ayrılarak 

geliştirilecek ve bu süreç HTML, CSS ve Java Script (modern frameworkler) kullanılarak 

yazılacaktır. Arayüz tasarımında Adobe XD, Photoshop ve Figma, Back-End’de ise Node.js 

(Socket.io) ve Go kullanılacaktır. Tasarım sonrası ekip kodlama çalışmalarını yapacaktır, kodlama 

çalışmaları sonrasında JEST gibi araçlarla test edilecektir. Projenin tüm süreçlerinde Versiyon 

Kontrol Sistemleri kullanılacaktır. Platformun gereksinimleri hizmet alınacak yerlerle tekrar 

görüşülerek iyileştirilecektir. Dijital platformun takibi yapılmasının yanı sıra kullanıcı ve tüm 

paydaşlardan yapılan geri dönüşler sonrasında iyileştirmeler devam edecektir. 

 

Şekil 2: Sistemin Blok Diyagramı 
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Bu alandaki mevcut sistemler ve çalışmalar incelendiğinde kit olarak tasarladığımız sistem 

bileşenlerinin birbirinden bağımsız kullanıma sunulduğunu, bu bileşenlerin takibinin hem bütün 

hastalar için ayrı ayrı hem hastaların her birinin ölçümleri için ayrı ayrı yapıldığı görülür. Dolayısıyla 

mevcut sistemler komplekstirler ve iş gücü gerektirirler. Ancak, geliştirilecek olan kitin eş zamanlı 

olup hasta ve sağlık çalışanının haberleşmesini sağlaması, tasarlanan sanal ortamı, kitin içerisinde 

kullanılan materyalleri incelendiğinde hem literatürde hem de sektörde bütün özellikleri içeren ve eş 

zamanlı bir şekilde tek ekranda gözlem yapmayı sağlayan benzeri bulunmamaktadır. 

Hedeflediğimiz yeni ürünün kriterleri: 

 

• AR-GE çalışmalarının sürdürülmesi ve iş paketlerimizin belirlenen süre içinde tamamlanarak 

projenin nihai bir ticari ürün haline getirilmesi, 

• Versiyondan kazandırılarak etkili ve katma değerli ürünlerin ortaya çıkartılmasını sağlamak, 

• Türkiye piyasasında, uygun fiyat ve tasarımıyla sektörün ihtiyacını karşılaması 

hedeflenmektedir. Küresel ölçekte ise bir alternatif ve çözüm olarak sunulması. 

 

6. Uygulanabilirlik 

Önümüzdeki süreçte oluşturduğumuz akıllı hasta takip kiti modelini ve senkronizasyonunu, kontrol 

testlerini, ara yüz kontrollerini hazırlamamız gerekmektedir. Bu iş paketleri yarışma finaline kadar 

tamamlanacak düzeydedir. Hedefimiz projemizi tamamlayarak çalışır durumdaki sistem ile 

yarışmaya katılabilmek ve yarışma alanında deneyleri gerçekleştirebilmektir. Projemizin 
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uygulanabilirlik seçenekleri aşağıdaki gibidir: 

• Cihazların üretimi, gerekli yazılımlar ve cihazlarla birlikte yenilikçi malzeme temini yerli 

firmalara ARGE ve Gizlilik Sözleşmeleri karşılıklı imzalanarak sürdürülebilir bir kazanç sistemi 

yaratılacaktır, 

• Hasta durumu ve sağlık çalışanı iletişimine yönelik üreteceğimiz cihaz ile yenilikçi ürünler elde 

edilecek olup, geniş bir kitlenin kazanımı sağlanacak ve hastaneler referans alınarak potansiyel 

kullanıcı sayısı artırılacaktır, 

• Hastanelerin hasta bakımı analizleri çıkartılarak kitin bileşenlerinin olumlu ve olumsuz 

durumları irdelenerek gerekli değişiklikler yapılmasıyla maliyet kolaylığı sağlayıp versiyondan 

kazanım sağlanacaktır, 

• Hem ülkemizde hem yurt dışında bütün hastanelerde kurulumu yapılarak kullanımı 

gerçekleştirilebilecektir. Bu sayede milli kaynaklar kullanılarak hazırlanan kit, uluslararası 

teknolojik ve ticari bir ürüne dönüştürülebilecektir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Hedefimiz en az maliyetle en etkin prototipi oluşturmaktır. Projemiz için hesaplanan tahmini bütçe 

875,00 TL’dir. Akıllı Hasta Takip Kiti içerisinde her bir hastadan ölçümleri yapacak sensörleri 

içeren kısmının birim maliyeti hesaplanmıştır. Piyasadaki diğer projelere oranla daha az maliyetli 

olması ve ihtiyacımız olan ölçümlerin tek bir kitte birleştirilmesi önemli bir avantajdır. 

 ORENDA   Aylar 

PROJE ADIMLARI Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Süre 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Rapor ve Donanım Aşaması            

1.1 Pazar araştırması ve ihtiyaç analizinin 

gerçekleştirilmesi 

 

28 Şubat 2021 

 

25 Mart 2021 

 

26  

        

1.2 Literatür araştırması   Gün         

1.3 Ar-Ge nihai sonuçların analizi ve sentezi            

2. Hastadan Alınan Verilerin Toplanması 

ve Değerlendirilmesi 

           

2.1 Projede kullanılacak malzeme temini 26 Mart 2021 5 Mayıs 2021 41          

2.2 Kullanılacak elektrik devre şemasının 

hazırlanması  

  Gün         

2.3 Mekanik ve yazılım kısımlarının 

çalışmaları 

           

3. Web tabanlı yazılım geliştirme ve 

doğrulama 

           

3.1 Gereksinimler ve analiz            

3.2 Kullanıcı giriş paneli tasarımı ve arayüzü 10 Mayıs  20 Temmuz  72         

3.3 Kodlama 2021 2021 Gün         

3.4 Testler ve onaylama            

4. Demo ürün hizmeti doğrulama ve  

iyileştirme çalışmaları  

           

4.1 Kullanıcı verilerinin toplanması, 

iyileştirilmesi ve uyarlanması 

 

22 Temmuz 

 

17 Ağustos 

 

27  

        

4.2 Platformun çalıştırılması ve takibi 2021 2021 Gün         

4.3 Test, geri bildirim, iyileştirme 

çalışmaları 

           

4.4 Yarışma için son hazırlıkların yapılması             

TEKNOFEST 21 Eylül 2021 26 Eylül 2021          

Tablo 1: Projenin Gantt Chart İş Akışı 
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KULLANILACAK MALZEMELER  HAZİRAN  TEMMUZ 

Arduino ESP-32S Wifi ve Bluetooth Modül 

- Birim maliyet (Her bir hasta için) 

 80,00 TL  

Kalp Nabız Sensörü (MAX30102 - MAX30100) 

- Birim maliyet (Her bir hasta için) 

  40,00 TL 

Elektrokardiyografi (EKG) Sensörü 

- Birim maliyet (Her bir hasta için) 

  120,00 TL 

MPS20N0040D-D Tansiyon Aleti Basınç Sensörü 

- Birim maliyet (Her bir hasta için) 

  40,00 TL 

HX711 Çift Kanal Tartı Sensörü 

Modülü 

- Birim maliyet (Her bir hasta için) 

  25,00 TL 

 Temassız Kızılötesi Sıcaklık Sensörü 

- Birim maliyet (Her bir hasta için) 

  320,00 TL 

 Access Point 

- (Yaklaşık 20 adet kit için) 

  200,00 TL 

 Diğer 

- Birim maliyet (Her bir hasta için) 

  50,00 TL 

TOPLAM   875,00 TL 

Tablo 2: Tahmini Maliyet Planlaması 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

 

Proje genel olarak belirli bir donanıma sahip olan günlük hayatta hastane ortamında bulunan ilgili 

sağlık çalışanları (hekim, hemşire, att, paramedik) ve hastahanede bulunan mevcut hastalara 

yöneliktir. Hedefimiz atak geçiren hastayı hızlı bir şekilde tespit edip müdahale etmekle beraber 

hasta ve sağlık çalışanının en verimli ve zahmetsiz şekilde bu sistemden faydalanılmasını 

sağlamaktır. Bu sistem kaliteli sağlık sunumuna ihtiyacı olan her sağlık kurumu ve bu sayede bundan 

faydalanacak tüm sağlık çalışanları ve hastalara yöneliktir. 

 

9. Riskler 

 

Projemiz kapsamında karşılaşılabilecek riskler ve bu risklere ait B planları Tablo 3’de verilmiştir. 

Projemiz hastalarda yaşanabilecek terslikleri en kısa sürede tespit edip ve en verimli performansın 

gerçekleştirilebilmesi amacıyla geliştirildiği için hataya yer verilmemesi gerekmektedir. Çünkü 

burada söz konusu olan hastanın hayati durumudur.
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Tablo 3: Gerçekleşme İhtimali olan Sorunlar ve Risk Yönetimi 

 

 10. Proje Ekibi 

 

Proje ekibinin takım lideri Serap Erçel’dir. Prototip aşamasından sonra testler gerçekleştirmek için 

hastanelerle iş birliği yapılacaktır. Akıllı Hasta Takip Kiti nihai olarak ticari ürün haline geldiğinde 

ise malzeme tedariği için üretici firmalarla anlaşmalar yapılabilir. Mevcut durumda ekip üç üye ve 

bir danışmandan oluşmaktadır. 

 

OLASI RİSKLER GERÇEKLEŞME 

İHTİMALİ 
ETKİSİ RİSK YÖNETİMİ (B PLANI) 

Seçilen modül ya da 

sensörlerin planlanan 

etmene uygun olmaması 

Orta Yüksek 

Geliştirdiğimiz sisteme uygun 

olabilecek farklı marka ya da 

özelliğe sahip modül kullanımı 

Cihazların yazılımla uyum 

sağlamaması 
Düşük Düşük 

Gerekli yazılımların elde edilmesi 

 

Hastadan alınacak olan 

verilerin, hastaya bakmakla 

yükümlü olan ilgili sağlık 

çalışanına iletilememesi 

Düşük Düşük 

Sorun büyük olasılıkla kit ile ilgili 

olmayan bir ağ altyapı sorunu 

olacaktır. Gerekli yerlerle temasa 

geçilerek bağlantı sorunlarının 

giderilmesi sağlanacaktır. 

Web tabanlı yazılım 

g eliştirme aşamasında 

yapılan kodlamaların hata 

vermesi 

Orta Orta 

Hata verilen kod bloğundaki 

hatanın tespit edilip gerekli 

düzenlemelerin yapılması 

Yazılım ya da donanım ile 

ilgili eksik bilgiye sahip 

olunması 

Orta Düşük 

Danışmanımıza veya uzman 

kişiler ile iletişime geçilmesi 

Seçilen malzemelerin 

tedarik edilememesi ve proje 

yapım aşamasında 

malzemelerimizin zarar 

görmesi durumu 

Orta Yüksek 

Seçilen malzemelere eşdeğer 

özelliklerdeki başka malzemelerin 

alınması, malzemelerin zarar 

görmesi ek malzemelerin temini 
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AD SOYAD PROJEDEKİ GÖREVİ OKULU- BÖLÜMÜ DENEYİM 

 

Serap ERÇEL 

• Takım Lideri  

• Organizasyon  

• Sistem ve Ürün Tasarımı 

• İletişim ve Tanıtım 

Fırat Üniversitesi  

Mühendislik Fakültesi 

Yazılım Mühendisliği 

• İGA Uçan Fikirler 

Yarışması- Yazılımcı 

• DSC Flutter 

Hackathon (Proje 

Birinciliği)- Yazılımcı 

• Nasa Space Apps 

Covid19 Challenge- 

Yazılımcı 

 

Merve BİLGİN 

• Haberleşme ve IoT Tasarımı 

• Ergonomi ve Donanım 

Tasarımı  

• Yazılım 

Fırat Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi 

Yazılım Mühendisliği 

• TUBİTAK 

Teknogirişim 

Sermaye Desteği 

Programı- Yazılımcı 

• İGA Uçan Fikirler 

Yarışması-Takım 

Kaptanı-Yazılımcı 

• DSC Flutter 

Hackathon-Tasarımcı 

• 2020/2 Dönemi 

TÜBİTAK 2209-A- 

Takım Kaptanı-

Yazılımcı 

• Nasa Space Apps 

Covid19 Challenge-

Yazılımcı 

 

Esra KURT 

• Veri Toplama ve İşleme 

• Sensör Tasarımı 

• Maliyet Optimizasyonu 

• Yazılım 

Fırat Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi 

Yazılım Mühendisliği 

• İGA Uçan Fikirler 

Yarışması- Yazılımcı 

• 2020/2 Dönemi 

TÜBİTAK 2209-A- 

Yazılımcı 

• Nasa International 

Space Apps 

Challenge- Yazılımcı 
 

Tablo 4: Proje Ekibi 
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