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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

ST yükselmeli miyokard enfarktüsünün (STYME), koroner arter hastalıkları (KAH) 

ölümlerinin en sık nedeni olduğu ve tüm ölümlerin % 8’sini oluşturduğu bildirilmektedir. 

Atriyal fibrilasyon (AF) ise genel popülasyonun % 1-2’sinde görülen kardiyak aritmidir. 

Popülasyonun yaşlanması ile Avrupa’da önümüzdeki 50 yıl içinde atriyal fibrilasyonun iki 

katına çıkması beklenmektedir. Her iki klinik durumun erken dönem teşhisi, can kaybını 

azalttığı gibi durumun daha dirençli veya negatif boyuta ilerlemesinin de önüne geçilmesini 

sağlamaktadır.  

STYME’de hasta çoğunlukla klinik dışında olmaktadır. Semptomları hissettiğinde 

doğal bir nedene bağlayıp önemsemeyerek hastaneye gelmemesi sonucu ciddi miktarda can 

kayıpları olmaktadır. Hâlbuki erken teşhis ve tedaviyle STYME’nin ilk saatlerinde miyokardı 

kurtarma imkânı bulunmaktadır. AF’de ise semptomlar hissedildiğinde elektrokardiyograf 

(EKG) verilerinin kaydedilmesi oldukça önemlidir. Bu noktada güncel robotik teknoloji ve 

yapay zekâ makine öğrenmesi yöntemlerinin biyomedikal cihazlara uygulanması cihazın 

etkinliğini arttıracak ve hekimin tanı sürecine katkı sağlayacaktır.  

 Çözüm olarak taşınabilir, modüler bir EKG cihazı ve yazılım geliştirildi. Tasarım 

aşamasında EKG cihazı, klinik içinde teknik personel tarafından, klinik dışında ise hasta 

tarafından kullanılabilecek şekilde modellenmiştir. 

Klinik dışındaki kullanımda hasta semptomları hissettiği anda cihaz kılavuzundaki 

numarayı (yeni oluşturduğumuz çağrı merkezini) arayarak en yakın sağlık merkezindeki 

nöbetçi hekimle veya aile hekimiyle veya kendini takip eden hekimle görüşerek hekimin 

talimatıyla semptomları ifade etmekte, bileğine EKG cihazını sabitledikten sonra kılavuzda 

belirtilen lokasyonlara elektrotları takarak EKG verilerini bir bulut veri tabanı (ThingSpeak) 

üzerinden gerçek zamanlı olarak hekimle paylaşabilmektedir. Gerekirse hastaya, hekimin 

yönlendirmesiyle ambulans çağrılmaktadır. Böylelikle STYME vakalarında önemli 

miktardaki can kayıplarının önüne geçileceği düşünülmektedir. Öte yandan AF vakalarında 

yine aynı yöntemle EKG verilerinin kaydedilmesi ve izlenmesi mümkün olmaktadır.   

Klinikteki kullanımda ise EKG cihazı hastaya bağlandıktan sonra bilgisayardaki 

yazılımın kontrolünde çalışmaktadır. EKG cihazı, bilgisayardaki arayüzden dinamik EKG 

görüntüsünü almakta, STYME/AF klinik durumlarını saptayarak hekime yardımcı olmaktadır. 

Hekim kendi tanısını sisteme girmektedir. Bu kayıtlardan beslenen makine öğrenmesiyle 

hekim sistemdeki yapay zekânın olası tanı önerilerinden de opsiyonel olarak destek 

alabilmektedir. Bu sayede sağlık merkezlerindeki yoğunluk nedeniyle EKG’de olası gözden 

kaçmaların önüne geçilmektedir.  

Cihazın montaj aşamasında Arduino Nano denetleyici kart, Nodemcu Lolin Esp8266 

modülü, bileklik, 7.4v 850mAh şarjlı batarya, LM2596-ADJ LED Göstergeli DC-DC Voltaj 

Düşürücü, ad8232 EKG Modülü kullanılmıştır (Şekil 1). Arduino Nano kart, Nodemcu ile 

seri haberleştirilmiş, bu sayede veri aktarımının sağlanması hedeflenmiştir. 

Yazılımda Python programlama dili ve Sklearn kütüphanesi kullanılmıştır. Denetleyici 

kart tarafında ise Arduino kullanılmıştır. EKG cihazımız taşınabilir, izlenebilir, yapay zekâ 

desteği olan modüler bir cihazdır. Prototipi üretilmiştir. Üretiminde mühendislik tasarım 

süreçleri uygulanmıştır. Deneysel test çalışmaları yapılmıştır. STYME ve AF vakalarını 

doğrulukla saptayabilmiştir. 
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Şekil 1. Geliştirdiğimiz EKG Modülü 

2. Problem/Sorun: 

STYME, dünya genelinde  KAH’a bağlı ölümlerin tek başına en sık nedenidir. Her yıl 

yedi milyondan fazla kişi KAH nedeniyle ölmektedir ve bu, tüm ölümlerin %8’sini 

oluşturmaktadır (Gräsner, Jan-Thorsten ve ark. 2021. s.2). STYME nedeniyle hastaneye 

başvuru her yıl giderek artmaktadır.  (Widimsky P ve ark. 2010). Erken teşhis ve tedavi, 

STYME’nin ilk saatlerinde miyokardı kurtarmak için en büyük potansiyel yararı sunmakta, 

olumsuz durumları azaltmaktadır (Steg P. ve ark. 2003). Aynı zamanda STYME durumunda; 

hastanenin acil bilgilendirilmesi, acil reperfüzyon tedavisi için hazırlık yapılmasına da imkan 

tanımaktadır. Tedavide olası gecikmeler 3 dönemde olmaktadır. Bunlar semptomların 

başlangıcından itibaren hastanın tanınması, hastane öncesi hasta taşıma süresi ve acil serviste 

değerlendirme sürecidir. Burada hastaya bağlı gecikme tedaviye kadar olan gecikmenin en 

uzun bölümünü oluşturmaktadır (Nallamothu BK ve ark. 2005). 

Yaygın görülen bir başka klinik durum ise AF’dir. Genel popülasyonun %1-2’sinde 

görülen, en yaygın rastlanan sürekli kardiyak aritmidir. Hastalığın artışının, popülasyonun 

yaşlanması ile gelecek 50 yılda en az iki katına çıkması beklenmektedir (Türk Kardiyoloji 

Derneği. 2010). Zamanında ve etkili bir şekilde tedavi edilmeyen AF, inme riskinde 5 kat 

artışa yol açmaktadır. AF ile ilişkili iskemik inmeler çoğunlukla ölümcüldür. Ritim 

bozukluğunun çoğunlukla “sessiz” olan yapısı nedeniyle AF’nin erken dönemde tanınma 

sorunu daha da önem kazanmaktadır.  

STYME ve AF klinik durumlarının analizinde şu sorunlar öne çıkmaktadır: 

1) STYME tedavisinde semptomların başlangıcından itibaren hastanın tanınması, hastane 

öncesi hasta taşıma süresi ve acil serviste değerlendirme süreçlerindeki gecikmeler riski 

arttırmaktadır. Bu süreçlerden en uzun kısmını hastaya bağlı gecikmeler oluşturmaktadır. 

Böyle durumlarda can kayıplarının %8 olduğu bildirilmiştir. (Gräsner, Jan-Thorsten ve 

ark. 2021. s.2). Bu durumdaki hastalar genellikle evinde, işyerinde ve benzeri alanlarda 

bulunmaktadır. Bazı hastalar, STYME’nin ilk semptomlarıyla karşılaştığında bunu doğal 

bir nedene bağlayıp hastaneye gelmekte tereddüt etmekte ve hayatlarını kaybetmektedirler 

(Şekil 2). Bu hastalar evde veya dış ortamlarda bulunsalar bile semptomlarla 

karşılaştıklarında durumlarının uzman hekimce izlenebilir ve rehberlik yapılabilir olması 

gerekmektedir. Bu sayede can kayıpları azaltılabilir. 

2) AF’de aritminin erken dönemde saptanması hastalığın olumsuz sonuçlarının giderilmesine 

ve durumun daha dirençli bir duruma dönüşmesinin engellenmesine imkân tanımaktadır. 

Hastaların belirti hissettiklerinde EKG verilerinin uzaktan paylaşılmasını sağlayan bir 

modül sayesinde izlenebilir ve kaydedilebilir olması, erken dönem tanısı için gereklidir. 



5 

 

3) Klinikte yoğunluk nedeniyle EKG’de gözden kaçmalar olabilmektedir. Bu bağlamda 

bilgisayar sisteminin de saptama yapması ve hatta ileri boyutta yapay zekâ tanı desteğiyle 

hekime yardımcı olunması gerekmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

   

Şekil 2. STYME vakası ve Yaşamını Yitiren Fenerbahçeli Futbolcu Selçuk Yula. 

3. Çözüm  

Çözüm olarak klinik içindeki hasta ve klinik dışındaki hasta için olmak üzere iki ayrı 

boyutta değerlendirilerek tasarım üretilmiştir. 

            Klinik dışındaki hasta STYME semptomlarını hissettiğinde evinde, işinde veya başka 

ortamlardadır. Hasta yeni cihazımızı koluna ve belirlenmiş olan derivasyonlara sabitledikten 

sonra cihazı internet erişimine bağlayacak ve verileri hekime kablosuz bağlantı ile 

aktaracaktır. Bu amaçla tasarlamış olduğumuz taşınabilir EKG cihazını hasta koluna 

bağlayarak sabitlemekte ve böylelikle probları kılavuzda belirtildiği şekilde rahatça 

derivasyon lokasyonlarına takmaktadır. Ayrıca hastanın kendisi ve ailesi bu sistem hakkında 

eğitilecektir. Sonrasında kullanım kılavuzunda yazılı olan telefon rehberi üzerinden iletişim 

kurarak göğüs ağrısı, bulantı, kusma, terleme durumunu ifade ettikten sonra hekimin 

talimatıyla EKG cihazını çalıştırmaktadır. EKG verileri, vücut ısı ve nem miktarı değerleri bir 

bulut veri tabanı (ThingSpeak) üzerinden hekime iletilmektedir. Hekim gereken önerilerini 

ilettikten sonra hastaya ambulans göndermekte ve acil reperfüzyon tedavisi için hazırlık 

yapılmasını sağlamaktadır. Bu sayede STYME vakalarında can kayıpları riskinin azaltılacağı 

düşünülmektedir.  

AF’de ise hasta nöbet durumunda taşınabilir EKG cihazıyla verilerini gerçek zamanlı 

olarak bulut veri tabanına aktarılmasını sağlamaktadır. Böylelikle hekimin 

değerlendirebileceği bir kayıt oluşmaktadır. 

Klinikteki hastalarda ise geliştirdiğimiz taşınabilir, modüler EKG cihazı hastane bilgi 

yönetimi sistemine kayıtlı, yapay zekâ destekli bilgisayarda çalıştırılmaktadır. Hastane 

personeli tarafından EKG cihazı hastaya takılmakta, Python’la yazarak bilgisayara 

yüklediğimiz program çalıştırılmakta ve EKG cihazımız bu programın kontrolünde 

çalışmaktadır. “EKG Başlat” butonuna bastıktan sonra EKG grafikleri dinamik olarak 

arayüzde görüntülenmektedir. Alınan veriler bilgisayara kaydedilmektedir. “Analiz” butonuna 

bastıktan sonra STYME ve AF vaka saptaması hekime yardımcı olarak yazılım tarafından 

otomatik yapılmaktadır. Hekimin girdiği tanı verileriyle beslenen yapay zekâ makine 

öğrenmesi sayesinde hekime opsiyonel olarak “yapay zeka tanı” desteği de verilmektedir.  
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Şekil 3.  Geliştirmiş Olduğumuz EKG Cihazının İşleyişi 

4. Yöntem 

      4.1 Çalışma Kapsamı: Akut koroner sendrom ve peri-arrest ritim vakaları için STYME 

ve AF klinik durumları sayılan nedenlerden dolayı öncelikli olarak seçilmiştir. Bu iki klinik 

duruma yönelik yöntemler gerçekleştirilmiştir. Ancak diğer kardiyolojik vakalar için çalışma 

genişletilebilir potansiyeldedir.  

     4.2 EKG Modülünün Prototipinin Üretilmesi: Montaj aşamasında Arduino Nano 

denetleyici kart, Nodemcu Lolin Esp8266 modülü, bileklik, 7.4v 850mAh şarjlı batarya, 

Lm2596-Adj Led Göstergeli Dc-Dc Voltaj Düşürücü, ad8232 EKG Modülü, PLC kasaya 

montajlanmıştır. Verilerin bulut veri tabanına gönderilmesi için Arduino Nano denetleyici 

kart, Nodemcu Lolin Esp8266 modülü ile seri haberleştirilmiştir. Bu sayede cep telefonunun 

wifi alanındaki internet bağlantısı üzerinden verilerin ThingSpeak bulut veri tabanına 

aktarılması sağlanmıştır. Kit bir bilekliğe takılmıştır. Bu şekilde hasta cihazı koluna 

bağlayarak sabitlemekte ve rahatlıkla elektrotları bedenine yerleştirebilmesine imkân 

tanınmaktadır. Cihazın kola temas eden yüzeyine DHT-11 sıcaklık ve nemölçer 

yerleştirilmiştir. EKG verilerinin yanında hastanın vücut sıcaklığı ve nem miktarı da (terleme)  

hekime yardımcı parametreler olarak gönderilmektedir.  

Yazılımda Arduino programlama dili kullanılmıştır. Bilgisayar tarafındaki arayüz ise 

Python programlama dili ve Sklearn makine öğrenmesi kütüphanesi kullanılarak yazılmıştır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Geliştirilen EKG Modülünün Çalışma Sistemi.    

   4.3 Ekg Modülü ve Ekg Analiz Yöntemi: Geliştirdiğimiz EKG cihazında LA, RA ve LL 

olarak isimlendirilen 3 elektrotu olan ad8232 EKG modülü kullanılmıştır. 12 derivasyonlu 

klasik EKG cihazıyla farklılığından dolayı grafik çıktısı aynı değildir. Ancak ad8232 ile elde 

edilen çıktılar üzerinde R dalgası ve ST segment analizleri yapılabilmektedir. Yazılımımızda 

EKG cihazımızın çıktısındaki T ve P dalgaları arasında yatay seyreden bölüm izoelektrik hat 

olarak esas alınmış üst kısım pozitif alan, alt kısım negatif alan olarak tanımlanmıştır (Şekil5).  
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Şekil 5. Klasik EKG, Geliştirdiğimiz Cihazla Alınan EKG, Grafikteki Analiz Bölgeleri 

            4.3.1 STYME Vakasının Saptanma Yöntemi: STYME vakası gelişen hastanın 

EKG’sinde normal S dalgasının yok olduğu ya da S dalgasından ST segmentine geçilirken 

ad8232 chip barındıran EKG cihazımıza göre bir miktar aşağı yönlü olması gerekirken, pozitif 

yönde veya yatay olarak seyretmesi, STYME vakalarını göstermektedir. Python’la yazmış 

olduğumuz programda sayısal değerlendirme yöntemiyle bu durum kolaylıkla 

saptanabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.  Gelişen STYME Klinik Durum - EKG Cihazımızda  STYME için Çalışılan Bölüm 

           4.3.2 Atriyal Fibrilasyon (AF) Vakalarının Saptanma Yöntemi: AF klinik 

durumlarında R dalgaları arasındaki mesafelerin (ms) eşit olmadığı ve tutarsız aralıkların söz 

konusu olduğu görülmektedir. R-R mesafelerindeki bu tutarsızlıklar, Python yazılımımızda 

kolaylıkla saptanarak vakanın tespit edilmesi yöntemi benimsenmiştir (Şekil 7).  

 

 

 

 

 

 Şekil 7. Klasik EKG’de AF Vakası - EKG Cihazımızda AF için Çalışılan Bölüm 

4.4 Deneysel Çalışmalarla EKG Cihazının Sınanması: Çalışmamız, araştırma protokolü 

doğrultusunda sınanmıştır. STYME ve AF klinik durumları ve sağlıklı durumlar 

hemodinamik simülatör ile simüle edilmiş, geliştirmiş olduğumuz EKG cihazı ile klinik 

durumun saptanmasına çalışılmıştır. Vakalar STYME, AF klinik durumları ve sağlıklı 

durumlar (plasebo) olarak örneklenmiştir. Cihazımızın elektrotları (LA, RA ve LL), 

hemodinamik simülatörde yöntemimizde belirttiğimiz lokasyonlara bağlanmıştır (Şekil 8). 

Çıktılar veri tabanına alınmış, araştırmamızda analiz edebilmemiz için Excel’e aktarılmıştır 

(Tablo 1). 
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 Tablo 1 Elde Edilen Çıktıların Analizi                                       Şekil 8. Probların Bağlanması 

Toplamda 100 vaka simülasyonu içinde 10 STYME ve 10 AF klinik durumu simüle 

edilmiştir. Örneklem belirlemedeki amacımız, gerçek yaşamdaki EKG vaka tespitine yönelik 

çalışmadan ziyade proje hedeflerimize göre geliştirdiğimiz modüler EKG cihazının klinik 

güvenirliğini ortaya koyma yönünde olmuştur. Test sayıları bu bağlamda belirlenmiştir. 

Deneysel çalışmada bağımsız değişken, STYME ve AF klinik durumlarının yazılımsal 

tespitine yönelik olarak belirlediğimiz R ve S dalgalarının verileridir. Test çalışmalarında tüm 

STYME ve AF vakaları tespit edilebilmiştir. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

STYME ve AF vakalarının geliştirdiğimiz taşınabilir ve modüler bir EKG cihazıyla 

uzaktan ve gerçek zamanlı EKG verilerinin bizzat hastanın kendisi tarafından bir bulut veri 

tabanına aktarılarak hekimin erişimine sunması bakımından yenilik içerdiğini düşünüyoruz. 

Uygulama sayesinde %8 can kaybı olan STYME ve %1-2 can kaybı riski içeren AF klinik 

durumlarının çözümüne önemli ölçüde katkı sağlayacağına inanılmaktadır. 

EKG cihazımızın klinikteki kullanımında ise tanı saptaması yapabilmesi ve hatta 

hekimin girdiği tanı verilerinden veri setleri oluşturarak makine öğrenmesi sayesinde yapay 

zekâ tanı desteği de projemizin özgün yönlerindendir. EKG cihazımız, klasik EKG cihazına 

göre taşınabilir olması, uzaktan izlenebilir olması, tanı saptama yapabilmesi, yapay zekâ tanı 

desteği verebilmesi, hastaya ait verilerin kayıt altında tutulması, can kayıplarını azaltmadaki 

etkinliği gibi özellikleriyle oldukça farklıdır. Ayrıca elektronik birkaç eleman dışında, yerli ve 

milli özelliği bulunmaktadır.   

6. Uygulanabilirlik  

Önemli bir soruna çözüm getirmesi açısından hastaneler, sağlık kuruluşları ve hastalar 

tarafından fazla talep göreceği öngörülmekte olduğundan rahatlıkla ticari bir ürüne 

dönüştürülebilir olduğunu görüyoruz. Projemizi hayata geçirirken hastanelerle görüşmeler 

yaparak, uygulamalı seminerler vererek projeyi tanıtmak istiyoruz. Bu çalışmalar kapsamında 

işbirliği yaparak seri üretimle yaygınlaştırılmasını planlıyoruz. Projemizin ilk test çalışmaları 

yapıldığından uygulanabilir olmasında ciddi bir risk öngörmüyoruz. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin maliyeti 915 TL’dir. Python ve Sklearn yazılım araçları açık kaynak kod 

ve ücretsizdir. Araştırmalarımızda doğrudan benzer bir ürünle karşılaşılmadığı için maliyet 

karşılaştırması yapılamamıştır.   

 Malzeme Adı Miktarı Birim Fiyatı 

(TL) 

Tutarı 

(TL) 

1 Arduino Nano 1 47,50 47,50 

2 LM2596-ADJ LED Göstergeli DC-DC 

Step Down  

 

1 22,50 22,50 

3 ThingSpeak Student License (year) 

 

1 687 687 

4 PLC kasa  1 30 30 

5 M3 vida 6 0,25 1,50 

6 NodeMCU V3 LoLin ESP8266 

 

1 38 38 

7 7.4v 850 mAH lipo batarya 

 

1 84 84 
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8 Jumper kablo dişi-dişi 20cm 40pin 1 4,50 4,50 

Toplam 915   

Tablo 2. Tahmini Bütçe. 

                Şubat Mart  Nisan  Mayıs  Haziran  

TASARIM                                         

Bilimsel Araştırma                                          

İş akış tasarımı                                         

Model tasarımı                                         

ÜRETİM                                         

Malzeme Listesi                                         

Malzemelerin alınması                                         

Arduino ve Python 

Yazılım Geliştirme 
                                        

Prototip Üretimi ve 

İyileştirme  
                                        

TEST                                         

Fonksiyon testleri                                         

İletişim Testleri ve 

İyileştirme  
                                        

  Tablo 3. Zaman Planlaması 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Hedef kitlemiz hastanelerin kardiyoloji, acil servis bölümleri ve bireylerdir. 

Kullanımın kolay olması, verilerin yapay zekâ desteğiyle daha güvenilir olması, bireylerin ani 

kalp rahatsızlıklarında evlerinde tıbbi rehberlik barındırması bakımından yaygın 

kullanılacağını düşünüyoruz. STYME vakalarından %8, AF vakalarında ise %1-2 can kaybı 

olmaktadır. Bu riski taşıyan hastaların kullanması hedeflenmiştir. 

9. Riskler 
Risk Olasılık, Etki 

Risk Derecesi 

B Planı 

EKG cihazındaki pilin bitmesi. Olasılık 1, Etki 5 

Risk Derecesi 5 

Pil zamanında şarjlarla dolu tutulmalıdır ya da 

yedek pil kullanılması. 

İnternet erişiminin olmaması 

hastanın EKG verilerini 

iletememesi. 

Olasılık 1, Etki 5 

Risk Derecesi 5 

EKG cihazı internet üzerinden veri gönderimi 

yapmaktadır. Hasta kılavuzdaki numarayı 

arayarak semptomlarını iletebilir. 

Elektrotların bağlanma şekli 

bilinmediğinden yanlış 

noktalara bağlayabilir.  

Olasılık 2, Etki 4 

Risk Derecesi 8 

Kullanıcılara eğitim verilmesi. Kullanma 

kılavuzu hazırlanması. 

Hastalar, ilk anda EKG cihazına 

tereddütle bakabilir. 

Olasılık 2, Etki 3 

Risk Derecesi 6 

Uygulamalı tanıtımlarla EKG cihazının 

katkılarını görmeleri sağlanabilir. 

Tablo 4. Olasılık ve Etki matrisi (5*5) 

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

Yüksek (Koyu Kırmızı).   
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