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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Özet :Projemizde covid19,akciğer kanseri vb. solunum rahatsızlığı olan hastaların ve 

hipoksemi riski olan hastaların kanlarındaki oksijen saturasyonu takip etmelerini sağlayan, 

düzenli hekimine veri gönderen ve acil bir durumda 112 yi arayan bir sistem tasarlanacaktır. 

Projemizde sensör ile ölçülen veri bluetooth ile telefona aktarılacaktır. Gelen verileri 

telefonda mobil uygulama karşılanacaktır. Eğer acil bir durum varsa 112 aranacaktır. Veriler 

mobil uygulama veriler internete gönderilecektir. Yazacağımız web sayfası üzerinden hekim 

hastanın veri ve bilgilerine ulaşabilecektir. 

 

 

 

 
 

Şekil 

 

 

 

Tasarım : Çalışmamızın elektronik tarafında; Arduino Lilypad, HC 005 bluetooth modülü, 

O2 saturasyon sensörü, besleme modülü kullanılacaktır. Yazılım tarafında mobil uygulama 

ve web uygulaması yazılacaktır. Arduino nun da programlanması yazılım tarafında yer 

alacaktır.  

Yazılım: Mobil uygulama yazılımımız “Flutter” fremworkü kullanılarak dart dili  

yazılacaktır. Web Uygulamamız Php dili ile yazılacaktır. Veri tabanı olarak MySQL 

kullanılacaktır. Arduinonun gerekli programlası C dili ile yazılacak olup ; sensörden veri 

okuma, okunan verinin bluetooth modülü ile mobil uygulamaya gönderilecek kısmını 

oluşturmaktadır. 

Montaj : Elektronik montaj; ardunio lilypad ile sensör,bluettoh modülü ve besleme modülü 

gerekli kablolar ile bağlanacaktır.  
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Test: Yapılan çalışma hastane ortamında test edilecektir.  

 

2. Problem/Sorun: 

 SpO2 kandaki oksijen doygunluğudur. Kandaki oksijen seviyesi çok düşükse bu 

duruma hipoglisemi denilir. SpO2 seviyesi düşük olan hastalarda hipoksimi gelişme 

riski vardır[1]. 

 Yoğun programı olan insanların,yüksek rakımlı yerlerde yaşayan 

insanların,yaşlıların[1], covid19,akciğer kanseri vb. hastaların SpO2 seviyesi 

düzenli ölçülmelidir. 

 Günümüz SpO2 cihazları ekranlarında göstermektedir ama kişi sürekli ekranı 

izleyememektedir. Acil bir durum halinde acili arayan bir sistem gereklidir. Ayrıca 

Covid19,akciğer kanseri vb. hastalıklarda evden hastanın takip edilmesi 

gerektiğinde SpO2 verilerinin hekime ulaştırılması ve düzenli izlenmesi gereklidir. 

Veriler kayıt altına alınması gelişim seviyelerini de izlemede önem arz etmektedir. 

Hastalar verileri kayıt altına alan otamatik bir araç gereklidir. Sürekli verileri kağıda 

yazmak hastalar için biraz uğraştırıcıdır. 

  

3. Çözüm  

 Hastanın verilerinin takibi için bir mobil uygulama tasarlanacaktır. Mobil uygulama 

acil bir durum oluşması halinde 112 yi arayacaktır.  

 Hastanın uzaktan takibinin sağlanabilmesi için veriler sisteme seçilen senkozinasyon 

ayarında yüklenecektir. Hekim yazılan sayfa üzerinden ilgili hastanın sp02 

değerlerine ulaşabilecektir. 

 Veriler telefonda ve web ortamında görsel grafikler ile sunularak hastanın 

rahatsızlığının veya iyileşmesinin gelişimi öğrenilebilecektir. 

 

 

4. Yöntem 

Çalışmamızın elektronik aksamında Sp02 sensörü, Arduino Lilypad,Bluettoh 

Sensörü,Besleme modülü malzemelerimiz kullanılacaktır. Yazılım aksamın flutter 

kullanılarak dart dili ile mobil uygulama geliştirilecektir. Web ortamında ise php Mysql 

kullanılarak restfull api ve web sayfası yazılacaktır.  

 

Elektronik aksamda Sp02 sensörünün,arduino ve bluettoh sensörünün besleme ve veri 

bağlantıları kablo yardımıyla bağlacaktır. Arduino ile sensörden anolog veri okunup bu veri 
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bluetooth sensörü yardımıyla mobil uygulamaya gönderilecektir. Mobil uygulamaya gelen 

veriler anlık grafik olarak çizilecektir ve görsel ekranda değerler yazacaktır. Veriler seçilen 

senkronizasyon ayarına göre restfull api ye gönderilecektir. Mobil uygulama da hekimin 

belirlediği değerlerin altına düşmesi halinde mobil uygulama 112 yi arayacaktır. Hekim 

verileri net ortamında uzaktan takip edebilecektir. Acil bir durum öngörüsünde hastaya 

ulaşabilecektir.  

Çalışmamızda arduino lilypadın yuvarlak olmasından dolayı kol saati gibi bilekliğe takılması 

düşünülmektedir. Alt kısmına gerekli besleme devresi de takılacaktır. Sensör parmağa bir 

mandal yardımıyla tutturulacaktır. Çalışmamızın sonraki adımlarında verinin kulak 

memesinden ölçülüp ölçülemeyeceği araştırılacaktır. 

Mobil uygulamada gelen veriler POST metodu ile yazılan api ye post edilecektir. Restfull 

Api ile yazılan veriler PHP yazılımla okunarak web ortamında hekime sunulacaktır. Mobil 

uygulamada arama izni de istenip 112 araması da gerekli kodlarla sağlanacaktır.  

Web ortamında veriler şekillerle çizilerek hastanın daha kolay izlenmesi ve 

değerlendirilmesi hedeflenmektedir.  

Parmak ucuna takılan sensör modülünden gelen veriler sensörün datasheetinde yer alan 

formüller Arduino  kullanılarak hesaplanacaktır. 

Oluşturulan cihaz denenmesi ve istatiksel sonuçların elde edilmesi için hastane ortamında 

ilgili hastalar üzerinde test edilecektir. Veriler mo 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz klasik Spo2 cihazına yeni işlevler eklemektedir. Spo2 ölçümleri bluetooth aracılığı 

ile telefona aktarılmaktadır. Telefonda veriler izlenmektedir. Olası acil bir durumda 112 yi 

aramaktadır. Veriler mobil uygulamaya kayıt edilip kişinin gün içindeki O2 saturasyonu 

grafiklerle takip edilebilmektedir. Veriler net ortamına aktarılıp hekimin de hasta uzakta olsa 

da hastasını takip etmesine olanak sağlamaktadır.  

Piyasa da genelde O2 saturasyonunu ölçen ve ekranda gösteren aygıtlar yer almaktadır. 

Bizim projemizde buna ek olarak mobil uygulama da yer almaktadır. Sensörden gelen veriler 

veri işleme yöntemleri ile telefonda işlenmektedir. Acil durumlarda 112 yi araması önemli 

bir yeniliktir. Veriler mobil uygulama kayıt edilerek ve hekimine aktarılarak hastanın takibi 

kolaylaşmaktadır. 

 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz özellikle SpO2 ölçümü gereken hasta gruplarında yaygın kullanılacaktır. Yaşlı, evinde 

yalnız yaşan, sürekli değerlerinin izlenmesi gereken hasta grupları için oldukça kullanışlı 

olacaktır. 

Arduino Lilypad ın yuvarlak yapısı ve ekip arkadaşlarımızın fikirleri ile bu projenin ilerleyen 

süreçte akıllı saat benzeri bir ürüne doğru gelişmeye gidebileceği düşünüldü. Arduino Lilypad 

ın giyilebilir cihazlarla uyumu bize bu ürünün giyilebilir eldiven şeklinde de tasarlanabileceği 

fikrini düşündürdü. 

Tasarım yönünde de gelişmeye açık olan projemiz saat ve eldiven seçeneklerini ilerleyen süreçte 

sunabilecektir. 
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Akıllı saat olması yolunda dokunmatik ekran işletim sistemi gibi gelişmiş bir bilgi birikimi 

gerektiriyor. Şu süreçte cihazın estetik durması için lilypade kol saatinin kollarını takıp, bilekte 

süs eşyası gibi durmasını düşünmekteyiz. İlerleyen süreçte lilypad üzerine dokunmatik panel 

veya analog saat yerleştirilmesi düşünülmektedir. 

Eldiven konusunda elbette giyilebilir olması avantaj fakat kişinin sürekli elinde eldivenin takılı 

kalması elinin terlemesine yol açabilir. Fakat böyle bir rahatsızlığı olan kişinin böyle bir eldiveni 

eli terleme pahasına kullanması olasıdır.  

İki tasarımı da teknofest finallerine seçilirsek yetiştirme gayreti içerisinde olacağız. 

  

 

  
Şekil Eldiven Arduino Lilypad[2] 

  

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Maliyet Tablosu  

Malzeme Adı Fiyatı 

Arduino Lilypad x 2 * 40,13 TL x 2 = 80,26 

HC-06 Bluetooth Modülü x 2 * 34,47 TL x 2 =68,94 

SpO2 Sensörü [3]x 2 * 31,39 TL x 2 = 62,78 

Besleme Modülü 20,77 TL 

Eldiven 20,00 TL 

Kablo vs 20 TL 

Kol saati kolu 20 TL 

* iki farklı tasarım için 2 adet alınacaktır.  

Kol saati ve eldiven olarak iki seçenek sunmak istiyoruz. Bu bağlamda çıkarılan fiyatlar iki 

farklı tasarım için harcanacaktır. 
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 Piyasada parmaktan sp02 ölçen parmağa takılan ve üzerinde değerleri gösteren modeller yer 

almaktadır. Bizim bu üründen farkımız eldiven ve parmak sensörünün kol saatine bağlı 

olduğu şeklinde olacaktır.  

Piyasadaki ürünlerden önemli farkımız acil bir durumda 112 yi araması, değerleri otamatik 

olarak hekime göndermesi ve mobil uygulama ile verilerin takibi olacaktır. 

Maliyet açısından piyasadaki ürünler 90-100 TL arasında değişmektedir. Bizim eldiven 

modelimiz 140 TL – 160 TL, kol saati modelimiz de 140-160 TL arasında olacaktır. 

 

Tanım Aralık İlgili Kişiler 

Arduino Lilypad Sensör 

bağlantıları ve kodlanması 

1 temmuz – 10 temmuz H.ibrahim özdemir 

Erhan cihan 

Eldiven tasarımı ve 

sensörlerin yerleştirilmesi 

10 temmuz- 20 temmuz H.ibrahim özdemir 

Erhan cihan 

Sensörün parmağa mandalla 

tutturulması ve lilypada kol 

takılması 

20 temmuz – 30 temmuz H.ibrahim özdemir 

Erhan cihan 

Mobil Uygulama ve web 

yazılımın kodlanması 

1 temmuz – 30 ağustos Öğr.Gör.Önder ÖZTÜRK 

H.İbrahim ÖZDEMİR 

Test Aşamaları 30 ağustos –  30 eylül Dr.Ahmet Koçak,Öğr.Gör. 

Önder Öztürk 

 

 

  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Yoğun programı olan insanların stresli ortamda çalıştıklarından oksijeni ihtiyacı 

gereksiniminden olayı yoğun programı olan insanlar için, 

 Yüksek rakımlarda yerler basınçtan dolayı kişinin daha az oksijen saturasyon 

yapmasına neden olur buralarda yaşayan veya yükseklere çıkan kişiler için,  

 Kalp ve akciğer rahatsızlığı olan kişiler daha az oksijen aldıkları için, 

 Yalnız yaşayan solunum hastaları  

 Horlayan insanlar veya burun eti rahatsızlığı vb. kulak burun boğaz yolu rahatsızlığı 

olan insanlar 

  

Bu tarz kişilerin oksijen saturasyonlarını ölçmek takip etmek önemlidir. Özellikle uyku 

esnasında veya yolda yürürken ani oksijen dengesizlikleri de takip edilebilecektir. Yalnız 

yaşayan özellikle yaşlı kesimin acil durumda acile arayabileceği bir uygulama da olması 

önemlidir. 
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9. Riskler 

Projeyi efektif kullanmak için akıllı telefon gerekmektedir. Kişinin akıllı telefonu olmaması 

durumunda efektif kullanamayacaktır. 

Eldiven takmak gün içinde kişinin elini terletebilir veya gün boyu takmak sıkıcı gelebilir. 

Pil bitmesi durumunda değiştirmek gereklidir projenin ilerleyen aşamasında şarjlı olması için 

çalışmalar yapılacaktır.  

Kişinin verileri nete yollayabilmesi için bir mobil veri bağlantısı olması gereklidir. İlerleyen 

süreçte belkide kablosuz ağ teknolojileri ile veriyi aktarabiliriz. 

 

Verilerin net ortamına aktarılması için php ile bir web api yazılıp mobil uygulama ile api 

adresine veriler post metodu ile gönderilecektir. Web ortamında üye girişi hekim girişi gibi 

login modülü, hasta bilgi ve grafikleri yer alacaktır. Hekim sistem üzerinden yorum 

girebilecektir.  

İlgili malzemelerin alınması için 300 TL bütçe ayrılmıştır. 

Uygulamanın ilerleyen süreçte Google Play ve App Store de yer alması için ek maliyet 

 daha sonraki süreçte hesaplanacaktır. 

En riskli durum acil bir durum oluşmasında uygulamanın takılması ve 112 yi 

arayamamasıdır veya o an telefonun şarjının bitmiş olması önemli bir risktir. Bu konuda 

şarjınız az kaldı diye titreşim gibi uyarılar verilmelidir. 

 

 

 

 

Durum  

 

 
1 2 3 4 5 

 
risksiz Az riskli riskli ( orta riskli) (çok riskli) 

 

 

 

    x 

 

 

Uygulamanın 
çalışmam durumu 

 
 

    X  

Telefonun şarjının 
bitmesi hali 

 
Arduinoyu besleyen 

pilin bitmesi  

    X 

 

 
 

 

Cihazın maliyetinin 
piyasadan fazla 

olması 

   x    

 

 

Tasarımın tam 
oturmaması 

   X   
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10. Kaynaklar  

[1]https://www.chip.com.tr/haber/kan-oksijen-doygunlugu-spo2--neden-takip-

etmelisiniz_87608.html 

[2] https://www.robotistan.com/lilypad-arduino-ana-karti 

[3] https://www.robotistan.com/max30100-kalp-nabiz-sensoru 

 

Rapor, kaynaklar kısmını içermelidir. 

Kaynaklar başlığında projenizi yapmak için kullandığınız tüm kaynakların detaylı bilgisi  

verilmelidir. (Web sitesi adresi, Kitap Adı, Sayfa Numarası vb) 

 

 

RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT: 

- - Yukarıda yer alan 10 maddenin açıklanması, içindekiler, kapak ve eklenecek görseller 

olmak üzere en fazla 10 sayfa olacaktır. 

-  

- - Yarışmacıların raporlarını görsellerle (prototip, deney sonuçları vb.) desteklemeleri 

değerlendirme açısından avantaj sağlayacaktır. 

-  

-Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır. 

-  

- -Her rapor bir kapak sayfası içermelidir. 

-  

- -Yazı tipi: Times New Roman, Punto: 12, Satır Aralıkları: 1,15 , İki tarafa yaslı, Sayfa 

kenar boşlukları üst-alt-sağ-sol 2,5 cm olmalıdır. 

-  

- -Rapor içindeki cümleler birbirinin aynısı ve tekrarı niteliğinde olmamalıdır. 

-  

- -Raporunda, Web sitemizde yer alan Geçmiş yıl Raporlarından yararlanmış olan 

https://www.chip.com.tr/haber/kan-oksijen-doygunlugu-spo2--neden-takip-etmelisiniz_87608.html
https://www.chip.com.tr/haber/kan-oksijen-doygunlugu-spo2--neden-takip-etmelisiniz_87608.html
https://www.robotistan.com/lilypad-arduino-ana-karti
https://www.robotistan.com/max30100-kalp-nabiz-sensoru
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takımlarımız alıntı yaptığını ilgili sayfada belirtmesi gerekmektedir.Açıklamayı alıntı 

yapılan cümlenin ardından belirtmeniz gerekmektedir. ALINTI FORMATI: "Alıntı 

yapılan Cümle/ler" (Yıl, Yarışma Adı, Kategori, Takım Adı) ÖRNEK ALINTI: 

"Enkazda depremzedenin nerede olduğunu tespit edilememesi, enkaz kaldırma ve 

depremzede arama çalışmalarını yavaşlatan en önemli sorundur." (2020,İnsanlık 

Yararına Teknoloji Yarışması,Afet Yönetimi, X Takımı) 

 

 


