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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Kalp hastalıkları 23 milyondan fazla hastada görülen bir halk sağlığı sorunu olarak bilinmektedir 

(Tanai, E. vd., 2015). Kalp bozukluklarına bağlı hastalıkların dünyada önde gelen ölüm 

nedenlerinden olduğu bilinmektedir (Noordman, A. vd., 2021). Kalbin kan alışverişindeki 

değişimler EKG (Elektrokardiyogram), EMG (Elektromiyografi) ve oksimetre cihazlarıyla 

incelenebilmektedir (Price, J.F. vd., 2019). Acillerde sık kullanılan EKG, kalp hastalıklarını 

değerlendirmek ve teşhis etmek için kullanılan bir cihazdır (Serhani, M.A. vd., 2020).  Bununla 

beraber kullanılan EMG ise vücuttaki kasların ürettiği elektriksel aktiviteyi kaydetmek için 

kullanılan bir araçtır (Noor, A. vd., 2021). Kalp hastalarının oksijenasyon durumunu ölçmek için 

ise acillerde oksimetre cihazı kullanılmaktadır (Schrading, W.A. vd., 2020). Bu projenin amacı 

ise bu üç cihazın işlevini yapabilen tek bir cihaz tasarlayarak acillerde işi kolaylaştırmaktır. 

 

Heart-O-Gram (HMG) cihazı olarak tanımlanan bu cihaz, oksimetre, EKG ve EMG cihazlarının 

görevlerini tek başına yapabilen çok yönlü bir cihazdır. Acillerde farklı cihazların kurulumundan 

kaynaklanan zaman kaybını çok yönlü HMG cihazının azaltacağı beklenmektedir. Kalp 

verilerinin uygulama aracılığıyla takip edilebilmesinin kalp hastalıklarını erken teşhis etmede 

işe yarayacağı düşünülmektedir (Bae, S. vd., 2021).  

 

Bu projede cihaza bağlı EKG, EMG, oksijen sensörleri ve gerekli ekipmanlar (mikroişlemci, pil 

vb.) ile hastadan alınan veriler toplanacaktır. Ardından, mikroişlemcide işlenen veriler hastaların 

durumlarının takibinin sağlanması için sunucuda şifreli biçimde saklanacaktır. Saklanan veriler 

algoritmalar ile kıyaslanıp hastalığın gidişatı hakkında ön görüde bulunacaktır.  

 

Bu proje, acil müdahale zamanı gerekli verilerinin incelenerek kalbin olası kriz durumlarının 

incelenmesini kolaylaştıracaktır. Cihaz verilerinin uygulama aracılığıyla toplanmasının durumu 

kritik olan hastaların takibini kolaylaştıracağı tahmin edilmektedir. 
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2. Problem/Sorun: 

 Kalp hastalıklarındaki mortalite oranlarının yüksek olması. 

 Acillerde çeşitli cihaz kurulumlarından kaynaklı zaman kaybı. 

 Acillerde kullanılan cihazların birçoğunun ithal alınması. 

 Aynı anda birçok işlevi yapabilecek bir cihazın gerekliliği. 

 Teşhis ve tedavide hızlı ve doğru karar alma gerekliliği. 

 Acillerde karşılaşılan yoğunluk. 

 Durumu ciddi olan kalp hastalarının takibinde karşılaşılan zorluklar. 

Mortalitesi yüksek olan kalp hastalıklarındaki ölüm oranının teknolojinin arttığı 

endüstriyelleşmiş bölgelerde azaldığı görülmektedir (Nowbar, A. N. vd., 2019). Bu bilgi kalp 

hastalıklarının tedavisinde teknoloji kullanımının önemini ortaya koymaktadır. Kalp 

hastalığında kullanılan cihazların gelişimiyle hastalıkların mortalitesinin azalması arasında ilişki 

bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar teşhiste ve hasta takibinde doğru ve hızlı sonuçlar verecek 

bir sistemin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Tasarlanacak sistemin kalp hastalıklarındaki yavaş 

teşhis ve müdahale kaynaklı problemleri azaltacağı düşünülmektedir. Kalp hastalıklarında kan 

basınç değerlerinin doğru ve hızlı tespiti acil müdahalelerden verim alınması yönünden önem 

taşımaktadır (Head, G. A., 2017). Önceki cümlelerde belirtilen, teşhislerde önem taşıyan kan 

basınç değerlerini ölçen sistemlerin acil tıp ve yoğun bakım ünitelerinde kritik bir rol üstlendiği 

görülmektedir. Hastaların doğru takibi, hastane öncesi ve hastane acil sağlık çalışanları için bir 

zorluk teşkil etmektedir (Farcas, A. M. vd., 2021). Yanlış takip sonucunda müdahalelerden 

verim alınamamakta, zaman ve para kaybı olmakta, mortalite oranları artmaktadır. Bu bulgular 

hasta takibinin tedavi sürecindeki ve acil ünitelerindeki önemini ortaya koymaktadır. 

 

3. Çözüm  

 EKG, EMG ve oksimetre cihazlarının birleştiği bir cihazın yapılması. 

 Hasta kalp değerlerinin tek bir cihaz üzerinden hızlıca ölçülebilmesi. 
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 Elde edilen değerlerin verilere dönüştürülerek depolanması. 

 Hasta verilerinin uygulamaya aktarılması. 

 Hastaların kalp değerlerinin uygulama aracılığıyla takip edilmesi. 

Kalp hastalıklarından kaynaklanan ölümlerin sayısının erken teşhis ve sonrasında hasta takibi, 

rehabilitasyon gibi süreçlerle azaltılabileceği bilinmektedir (Graham, H. L. vd., 2019). Bu 

bilgiler hastaların verilerinin çabuk alınabileceği ve depolanabileceği bir cihazı ve uygulamayı 

gerekli kılmıştır. Bu probleme çözümümüz ihtiyaçları kapatacak düzeyde üç ayrı sistemi 

entegre eden bir cihaz geliştirerek sağlık çalışanlarına yardım etmektir. EKG, EMG ve 

oksimetre cihazlarının tek bir sistemde birleştirilmesi cihazların ayrı ayrı kurulmasından 

kaynaklı zaman kaybını azaltacak ve hızlı müdahale olanağıyla mortalitesi yüksek kalp 

hastalıklarında tedavi ve müdahale kolaylığı sağlayacaktır. Cihazdan alınan verilerin uygulama 

aracılığıyla takibi sağlanacaktır. Bu sayede kritik durumlarda bulunan hastaların verileri sağlık 

çalışanlarının elinde bulunacak ve hızlı müdahale gerekecek durumlar önceden 

anlaşılabilecektir. 

 

4. Yöntem 

Hastalıkların insan vücudundan birden fazla belirteci olduğu göz önüne alındığında bu çalışmada 

özellikle kalp rahatsızlıklarına EKG, EMG ve Oksimetre ile farklı noktarlardan hastalığın 

aktivitesinin incelenmesi hedef alınmıştır. Bu sayede patolojilerin belirtileri net ve hızlı biçimde 

tespit edilecektir. Çalışmada göğüs bölgesine denk gelecek bir korseye yerleştirilmiş EKG, EMG 

ve oksimetre aracılığıyla hastanın durumu takip edilecektir. Alınan veriler ilk olarak geliştirme 

kartlarına aktarılacaktır. Sonrasında telefon için geliştirilmiş olan uygulama üzerinden takip 

edilecektir. Gelen verilerin kritik eşik seviyesinin aşağısında bulunmasına göre mobil uygulama 

üzerinden hastaya ve hasta yakınlarına uyarı verilmesi planlanmıştır. 

 

4.1. Materyaller 

Kullanılacak materyaller Android akıllı telefon, oksimetre sensörü, EMG sensörü Nodemcu V3 

ESP8266 kartı, Android Studio ve Firebase Real Time Database olarak belirlenmiştir.  

 

4.1.1. Android Akıllı Telefon 

Android, mobil cihazlar için geliştirilmiş ve geliştirilmekte olan açık kaynak kodlu bir işletim 

sistemidir. Linux tabanlı olup Google, Handset Alliance ve özgür yazılım tarafından 

geliştirilmektedir. 

 

Yeni nesil akıllı telefonların açık uygulama geliştirmelerini mümkün kılan güçlü bilgi işlem 

yetenekleri vardır. Böyle bir ortam, verilerin dâhili ve harici sensörlerden cep telefonlarına hızlı 

bir şekilde toplanmasını sağlamaktadır (Szydło ve Konieczny, 2016). 

 

4.1.2. Oksimetre Sensörü 

Nabız oksimetreleri, hem istirahatte hem de egzersiz testleri sırasında hastalarda oksijen 

saturasyonunun ölçümünü sağlamaktadır. Girişimsel olmayan bir metot olarak rutin bir şekilde 

kullanılmaktadır (Mengelkoch vd., 1994). Bu cihazda iki farklı ışık dalga boyu kullanılarak (660 

nm ve 940 nm) oksijenli hemoglobin (HbO2) ile oksijensiz Hb arasında absorpsiyon sepktrum 

farkı ölçülmektedir. Oksimetre cihazı, HbO2 ve Hb moleküllerinin soğurduğu farklı dalga 

boyları aracılığıyla oksijen saturasyonunu tespit edebilmektedir (Lopez ve Americas, 2012; 

Nitzan vd., 2014).  
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4.2.3. AD8232 EKG Sensörü 

Kalbin elektriksek potansiyelinin değerlendirildiği EKG yöntemi, kardiyovasküler hastalıklar 

için prognostik öneme sahiptir (Katritsis vd., 2013). Bu nedenle, kardiyovasküler hastalıkları 

önleyerek hastalarda semptomatik belirtileri saptamak için 24 saat veya 48 saatten fazla 

ambulatuvar EKG izleme giderek daha önemli hale gelmektedir (Jabaudon vd., 2004). Bu 

çalışmada, EKG sinyallerini toplama açısından güç optimizasyonu ve maliyet olarak avantajlı 

olması sebebiyle Arduino geliştirme kartları ve sensörleri kullanılmıştır. 

 

 
Şekil 3. EKG sensörüne ait elektrotlar gösterilmektedir. EKG elektrotlarından biri nötr olarak 

gürültü azaltmaya yönelik çalışırken diğer iki elektrot arasında biyolojik potansiyel bulunacaktır.  

 

4.2.4. EMG Sensörü 

Elektromiyografi (EMG) kasların elektriksel aktivitesinin ölçümünde kullanılmaktadır. 

Elektrotların kasa bağlanması ile veri elde edilmektedir. Günümüzde girişimsel yöntemler 

kullanmadan yüzey EMG’si ile kayıtlar yapılabilmektedir. Bu kayıtlar, deriye yerleştirilen 

elektrotlar aracılığıyla gerçekleşmektedir (Farina vd., 2004).  

 

4.2.5. Nodemcu V3 ESP8266 

Node MCU, bir WIFI mikro denetleyici birimidir. Bu modülün ana kullanım amacı herhangi bir 

gerçek zamanlı değeri internet üzerinden web sitelerine veya veri tabanına aktarmaktır. Yalnızca 

internet hotspot uygulandığında çalışmaktadır (Jalal vd., 2016). ESP8266 SDK'sı kullanılarak 

geliştirildiğinden, ekstradan bir mikrokontrolcüye ihtiyaç duymadan GPIO, PWM, IIC, 1-Wire ve 

ADC bağlantılarını desteklemektedir. Üzerinde CP2102 USB-Seri dönüştürücü entegre 

bulunmaktadır.  

 

4.2.6. Android Studio 

Android Studio, JetBrains ve Google arasında bir işbirliğidir. Android Studio, JetBrain'in 

IntelliJ'inin üzerine inşa edilmiştir. Bu nedenle işlevselliği IntelliJ'in bir üst kümesidir. IntelliJ ile 

yapılabilen birçok şey Android Studio'da da yapılabilmektedir.  

 

Android, onu desteklemek için kendi araç ekosistemine sahip bir teknoloji platformudur. Android 

Studio, etkileyici bir kullanıcı grafik arayüzü ile tam özellikli ve entegre bir Git aracına sahiptir 

(Craig ve Gerber, 2015). 

 

4.2.7. Firebase Real Time Database 

Firebase, gerçek zamanlı veritabanı gerektiren işletmeler için taşınabilir yararlı bir çerçevedir. 

İnternet uygulamaları oluşturmak için faydalı olduğu bilinmektedir. Bir kullanıcı veritabanındaki bir 

kaydı güncellediğinde, güncellemenin her bir kullanıcıya anında iletilmesini gerçekleştirmektedir. 
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Hizmetle birlikte paketlenmiş diğer Google özelliklerinin yanı sıra birçok uygulamaya temel ve 

birleşik bir platform sağlamaktadır (Chatterjee vd., 2018).  

 

Göğüs bölgesine yerleştirilen oksimetre sensöründen (Max30100) gelen verilerin öncelikle bağlı 

olduğu Nodemcu V3 kartına gelmesi için gerekli yazılım programlanmıştır. Ardından bu veriler 

gerçek zamanlı olarak Firebase Real Time Database’e sonrasında ise mobil uygulamaya aktarılması 

planlanmıştır. Mobil uygulama kullanıcı dostu tasarımı sayesinde her kesime hitap etmesi ile kolay 

kullanım sunmaktadır.  

 

EKG ve EMG verilerinin ölçümü ve iletilmesi için, breadboard üzerinde Jumper kablolar 

aracılığıyla devremizi kurduktan sonra çalışması test edilecektir. Daha sonra ise göğüs bölgesine 

koyulan 3 elektrot orta klaviküler hatta yedinci veya sekizinci interkostal boşluklara 

yerleştirilecektir (Luiso vd., 2020). Bir elektrotu nötr olarak belirleyerek diğer iki elektrot arasında 

biyolojik potansiyel bulunacaktır. Böylece göğüs bölgesinde işleyerek bir EKG ve EMG sinyali elde 

edilecektir. Sinyalde görülebilecek gürültü durumunda filtreleme güçlendirilecektir. Daha sonra 

sinyali almak için elektrotlardan önce devre kartlarına ardından Nodemcu V3 ESP8262 kartına ileten 

yazılım ve donanım birlikteliği oluşturulacaktır. Karta gelen veriler ardından nesnelerin interneti 

teknolojisi (NİT) yardımıyla telefona aktarımı planlanmıştır. Geliştirmiş olduğumuz telefon 

uygulamasında, bu verileri kullanıcı dostu olacak şekilde gösteriminin sağlanması hedeflenmiştir. 

Son olarak sensörlerin güç kaynağı olarak 9V’luk piller kullanılacaktır (Kamburca vd., 2019). 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

EKG, EMG ve oksimetre verileri solunumla ilişkili hastalık seyrinin analizi adına önemli roller 

üstlenmektedir (Del Campo vd., 2018; Fauroux vd., 2018). EMG ve oksimetre cihazlarının 

solunum durmasıyla ilişkilendirilen hastalıkların takibinde ilk kez eş zamanlı olarak bir korse 

tasarımıyla beraber kullanılması düşünülmüştür. Cihazların birlikteliği 24 saat giyilebilir 

tasarım oluşturularak sağlanacaktır. Bu bağlamda oluşturulacak prototip, gündelik hayatta 

kullanılabilir yenilikçi bir yaklaşım sunacaktır. Projemiz sağlayacağı tüm özellikler 

bağlamında giyilebilir ve biyomedikal cihaz teknolojileri kapsamında faydalı bir model olarak 

nitelendirilebilir. Yerli yazılım düzenlemesi ile ülkemiz ekonomisine gelecekte katkı sağlaması 

beklenmektedir. Elde edilecek verilerin, ulusal ve uluslararası düzeyde apne ilişkili hastalıkların 

yönetimi açısından büyük öneme sahip olduğu düşünülmektedir. Bu veriler, etki değeri olan 

bilimsel dergilerde yayımlanarak uluslararası seviyede etkileşim sağlanacaktır. Öngörülen 

anlamlı sonuçlar yeni projelere zemin hazırlayacaktır. Gelecek projelerde, diğer sistemik 

hastalıkların tespitinde kullanışlı olan tıbbi cihazlar (elektrokardiyografi, elektroensefalografi, 

kan basıncı-nabız ölçüm cihazları vb.) ile yeni hasta grupları hedeflenerek yeni sistematik 

yaklaşımlar oluşturulacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Projede EKG, EMG, Oksimetre ile ilişkili hastalıkların hızlı tespiti adına bir cihaz tasarlanmıştır. 

Bu doğrultuda solunum durması sonucunda meydana gelebilecek ölümlerin önüne geçilmesi 

öngörülmektedir. Projemizde kullanılan arduino tabanlı kart, EKG, oksimetre ve EMG sensörü 

gibi teknik malzemeler hem ekonomik anlamda hem temin edilebilme açısından kolaylıkla 

ulaşılabilmektedir. Cihaz oluşumu aşamasına geçmiş bulunulduğundan ihtiyaç duyulan 

teknolojik gereçler temin edilmiştir. Bu süreçte 550-600 Türk Lirası skalasında bir harcama 
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gerçekleştirilmiştir. Bu fiyatlar piyasada bulunan EMG sistem fiyatlarına kıyasla karşılanabilir 

durumdadır.  

 

Ek olarak, EKG, kalp atış hızı gibi kardiyovasküler parametrelerin ölçüldüğü AppleWatch serisi 

gibi cihazların da 399-449$ aralığındaki fiyatları oldukça yüksek bulunmaktadır. Bu bağlamda, 

projemizde hastaya giyilebilir olarak yapıştırılacak EKG, EMG ve oksimetre sensörlerinden elde 

edilecek verilerin bir mobil uygulamaya aktarılması ile maliyetin daha makul bir noktada olması 

hedeflenmiştir. Bu veriler doğrultusunda, projemizde bulunan cihaz ve mobil uygulama, 

uygulanabilirlik noktasında olumlu görülmektedir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Tablo 1. Proje fikrindeki makinenin yapım aşamaları bu tabloda açıklanmıştır. 

 

Malzeme Adı Ölçü Miktar 
Br. 

Fiyat 
Toplam 

AD8232 Kalp Atış Hızı Sensörü adet 1 88.72TL  88.72TL  

EMG Sensörü - Sinir ve Kas Hareketi Ölçüm 

Modülü adet 1 

350,55 

TL 350,55 TL 

40 Pin Ayrılabilen Dişi-Erkek M-F Jumper Kablo-

200 mm adet 1 5,88 TL 5,88 TL 

Kalp Nabız Sensörü (MAX30102 - MAX30100) adet 1 31,45 TL 31,45 TL 

NodeMCU V3 LoLin ESP8266  adet 1 36,69 TL 36,69 TL 

Pil adet 2 4.11TL  8.22TL 

Toplam    521.51TL 

Tablo 2. Proje tasarımında cihazın yazılımı tamamlandığında yukarıdaki tabloda belirtilen 

hammaddeler, yedek parçalar ve sarf malzemeler gibi düzenli parçalar prototip üretimi aşamasında 

kullanılacaktır. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Bu projeninin başlıca hedeflerinden biri de sağlık çalışanlarının iş yükünü hafifletmekle beraber 

daha kolay hale getirmektir. Projenin hitap ettiği hedef kitle, kalp hastalıkları ve kardiyak sorunlarla 

acile getirilen hastalardır. Sağlık çalışanlarının kardiyak rahatsızlıkla acile getirilen hastaların kalp, 

kas ve nabız ölçümlerine kaybettikleri süre onların geç teşhis koymasına ve erken müdahale 
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edememelerine sebep olmaktadır. Bu nedenle, projenin sağlık çalışanlarının acilde yaşadıkları bu 

problemlere çözüm üreteceği beklenmektedir. 

 

9. Riskler 

a. Çevresel Riskler: Elektrik kesilmesi sonucu sistem ve uygulama belirli sürelerde kullanılamaz 

duruma gelebilir. 

b. Sistemsel Riskler: Uygulama ve sisteme güncelleme gerekebilir, güncelleme gelmediği 

takdirde fonksiyonlarda yavaşlama görülebilir. 

c. Tahmin Edilemeyen Riskler: Teknoloji bilgisi az olan sağlık çalışanlar cihazı kullanmakta 

sorun yaşayabilir, aynı şekilde teknoloji bilgisi az olan hastalar takip uygulamasını evde 

kullanmakta sorun yaşayabilir. 

Sağlık alanındaki gelişmelerin önündeki risk unsurları arasında sağlık çalışanlarının ve sivil 

halkın sağlık alanındaki bilgisizliği yer almaktadır. Sağlık alanındaki bilgisizliğin tedavilerden 

alınan verimleri azalttığı bilinmektedir (Liu, X. B. vd., 2019). Geliştirmiş olduğumuz cihazın 

fonksiyonları bilinçsiz sağlık çalışanları tarafından anlaşılmadığı takdirde cihazımız zamandan 

kazanç sağlamak yerine zaman kaybına neden olabilir. Teknolojinin tıbbın gelişimine hem 

akademik hem de klinik yönden katkıda bulunduğu bilinmektedir. Yoğun bakım gibi kritik 

ünitelerde maksimum verimin alınabilmesi için teknolojinin kullanımı bir gerekliliktir (Poncette, 

A. S. vd., 2019). Teknoloji yönünden bilgi birikimi olmayan bireyler tarafından cihazın 

kullanımı sakıncalıdır. Yanlış kullanım zaman ve para kaybına hatta hastaların kaybedilmesine 

neden olabilir. Geliştirdiğimiz cihaz elektriğe bağlı olduğundan elektrik kesintilerinden olumsuz 

etkilenecektir. Olası bir elektrik kesintisi durumunda cihazın kullanılamaz durumda 

olabileceğini ve bunun da yoğun bakım ve acil gibi hızlı müdahalenin kritik olduğu ünitelerde 

hasta ve zaman kaybına neden olabileceğini düşündürtmektedir. 

Projemiz 8 adet ana iş paketinden oluşmaktadır. Bu paketler ve bazı alt faaliyetler listelenmiştir: 

 Proje için ön araştırma yapılması ve projede kullanılacak yazılımların belirlenmesi 

 Gerekli malzemelerin belirlenmesi 

- Sensörlerin istenen kalitede olması  

 Gerekli malzemelerin temin edilmesi 

 Projenin prototipinin oluşturulması 

- Oluşabilecek eksik ürünlerin temini 

- 3D yazıcılardan kalıpların çıktısı 

- Prototipin giyilebilir tasarıma getirilmesi 

 Prototipten elde edilen verilerin Firebase platformuna aktarılması 

 Android uygulamasının tasarlanması ve uygulamanın Firebase ile bağlantısının 

oluşturulması 

- Telefon uygulamasının tasarım değişiklikleri 

 Firebase'a aktarılan verilerin yazılan android uygulamasına aktarımının sağlanması 

 Projenin son kontrollerinin yapılması ve eksikliklerinin giderilmesi 
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