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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre,  Kardiyovasküler Hastalıklar  (KVH)  dünya  çapında en 

yaygın ölüm nedenidir ve ölümlerin yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır. Kalp hastalıklarına 

bağlı olası problemlerde temel ilk yardım ve müdahale oldukça önemlidir. Kalp ile ilgili 

sorunda acil müdaheleye ulaşma ve bu süre içerisinde olay yönetimi oldukça önem teşkil 

etmektedir. Fakat ülkemizdeki ilk yardım müdahelelerinde çoğunlukla kişiler bu konu 

hakkında yeterli eğitim ve bilgiye sahip olmamaktadır. Özel ya da kamu kurumlarında 

eğitimler yapılmakta ancak istenen düzeyde bulunmamaktadır.  Bu nedenle yarardan çok 

zarar verilebilmektedir. Burada hedeflenen amaç acil durumlarda, acil komuta merkezine 

hemen haber verilmesi ve bu süreçte bireye doğru müdahelenin yapılması için doğru bir 

yönlendirmenin olmasıdır. Düşünülen proje ile bireyler günlük yaşantılarında rahatlıkla 

kullanabilecekleri bir akıllı saat ile acil durumlarda doğru ve hızlı bir ilk yardım müdahelesi 

sağlanabilecektir. Çağımızda rahatlıkla erişilebilen akıllı saatlere eklenecek birkaç özellikle 

birçok hayat kurtarılabilir.  Kalp problemi olan ya da olma ihtimali yüksek olan herkes (Kalp 

pili, Kalp krizi öyküsü, Kalp damar hastalığı, Aile öyküsünde kalp hastalıkları bulunan vb.) 

takacakları bu akıllı saat ile olası bir problem esnasında gerekli ve doğru bir ilk yardıma 

erişebilecektir. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Kardiyak arrest kalbin pompalama fonksiyonunun durması ve kalp atımının tamamen sona 

ermesi halidir. Bu durum kalbin kasılma fonksiyonunu olumsuz etkileyebilen kalp 

hastalıklarıyla ilişkili olabileceği gibi kalp dışından kaynaklanan ve kasılmayı engelleyen 

sağlık problemleri nedeniyle de gerçekleşebilir. Kardiyak arrestte doğru bir ilk yardım, 

profesyonel yardım gelene kadar hasta/yaralının hayatta kalmasını sağlamada hayati bir rol 

oynar. Temel Yaşam Desteği (TYD), hastanın solunum ve dolaşımının sürdürülmesine 

yönelik bir dizi uygulamadır.  TYD’de göğüs kompresyonları ve kurtarıcı solunumun 

uygulanmasının,  hastanın  hayatta kalmasında önemli bir rolü olduğu kabul edilmektedir. 

Ancak hastane dışı kardiyak arrest vakalarının %95’ten fazlası hastaneye ulaşmadan 

ölmektedir.  

Kardiyak arrest durumuna tanıklık eden kişilerin çoğunlukla acil çağrı merkezlerini aradığı 

fakat hastaya ilk temel yaşam desteğini başlatmada bilgilerinin yetersiz olduğu 

görülmektedir. Ambulansın olay yerine gelmesi ve ilk yardım müdahalesini başlatmasına 

kadar geçen süre bazen hastayı kaybetmemize ya da hasta da beyin hasarı gelişmesine sebep 

olabilir . Çalışmalarda 5-7 dk içinde temel yaşam desteği başlatıldığında sağ kalım oranının 

%30-45 kadar arttığı görülmüştür. Bu durumlarda yardım etmeye çalışan kişiler kardiyak 

arrest durumundaki bireylere yarardan çok zarar verebilmektedir.  
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3. Çözüm  

Bu projedeki akıllı saat, kardiyak arrest durumunda acil komuta merkezine hemen haber 

verilmesini ve ilk yardım ekibi gelene kadar temel ilk yardım bilmeyen kişilerin bile doğru 

bir müdahele yönetmesini sağlar. Akıllı saat ile, özellikle risk altındaki bireylerin, kardiyak 

problemi olan ya da olma ihtimali yüksek olan herkesin (Yaşlı, Aşırı kilolu, Kalp pili, Kalp 

krizi öyküsü, Kalp damar hastalığı, Aile öyküsünde kalp hastalıkları bulunan vb.) hızlı ve 

doğru bir yardım alması amaçlanmaktadır.  

Takmış oldukları akıllı saat ile; 

▪ Yaşam bulgularının (nabız, solunum) değerlendirilmesi ve arrestin tanılanması, 

▪ Akıllı saatin, mobil telefon ile bağlantısının olması, toplanan verilerin mobil telefon 

üzerinde görülebilmesi, yorumlanması, herhangi bir arrest durumunda hem bireyin 

yakınlarına hem de acil yardım merkezine konum bilgisi ile birlikte acil durum çağrısı olarak 

iletilmesi, 

▪ Akıllı saat ya da onun bağlı olduğu mobil telefon sesli asistan aracılığıyla yardıma gelenleri 

doğru bir temel ilk yardım konusunda yönlendirmesi. 
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4. Yöntem 

 
Yapacağımız akıllı saati ESP32 geliştirme kartı çevresinde şekillendirmeyi planlıyoruz.  

ESP32-WROOM-32 modülünü kullanan bu kartı tıpkı bir Arduino gibi programlamak 

mümkündür. Çift çekirdekli 160MHz işlemcisi sayesinde yüksek işlem gücünün yanı sıra 

dahili WiFi ve Bluetooth bağlantılarını da desteklemektedir. Kart, ESP32 modülünü 

breadboard ile uyumlu bir kullanmanıza ve üzerinde yer alan USB-UART dönüştürücü 

(CP2102) ile kolay programlamaya olanak tanır.  

 

 

           MAX30100 Nabız ve Kalp Atış Hızı Sensörü Modülü 

Bu devre kartı 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. Son kullanıcı uygulamalarının 

geliştiricileri, aşırı hareket ve sıcaklık değişiklikleri nedeniyle okumaların olumsuz 

etkilenebileceğini unutmamalıdır. Ayrıca, çok fazla basınç kılcal kan akışını sınırlayabilir 

ve bu nedenle verilerin güvenilirliğini düşürebilir. Programlanabilir bir INT pimi de 

mevcuttur. 3.3V güç kaynağı kullanır. 
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EKG'ler son derece gürültülü olabilir, AD8232 Tek Yönlü Kalp Atış Hızı Monitörü, PR ve 

QT Aralıklarından kolayca net bir sinyal almaya yardımcı olmak için bir op amp olarak 

işlev görür. AD8232, EKG ve diğer biopotential ölçüm uygulamaları için entegre bir sinyal 

koşullandırma bloğudur. Hareket veya uzak elektrot yerleşimi tarafından oluşturulanlar 

gibi gürültülü koşulların varlığında küçük biyo-potansiyel sinyalleri çıkarmak, büyütmek 

ve filtrelemek için tasarlanmıştır. 

 

Akıllı saatin tasarımını yaparken estetik olarak farklı saat çerçeveleri düşünülmektedir. Bu 

şekilde farklı yaş grupları ve kişisel tercihlere de hitap edebilmek hedeflenmektedir.  

                                              

 

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Gelişmiş ülkelerde ilk müdahalenin arreste tanıklık eden tarafından, acil çağrı merkezinin 

yönlendirmesi ile yapılabildiği görülmektedir. Bizim projemizde yenilikçi olarak olaya 

tanıklık eden ve temel yaşam desteği konusunda bilgisi olmayan kişilerinde ilk müdahaleyi 

sesli asistanın temel yaşam desteği beceri basamaklarını sesli komut olarak başlatması ile 

gerekli olan yazılım destek programları zamanında başlatması sayesinde durumu doğru 

yönetmesini sağlamaktır. Günümüzde pek çok akıllı saatte nabız, solunum, EKG 

(Elektrokardiyografi: Kalp kasılması/gevşemesi sırasında oluşan aktiviteleri ölçmek için 

kullanılan yöntem.) gibi özellikleri bulundurmaktadır. Ancak hiçbiri bu verilerin anormal 
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düzeylerinde herhangi acil bir uyarı sistemi bulundurmamaktadır. Bizim planladığımız akıllı 

saat kişinin kardiyak arrest sırasında gerekli birimlere acil durum iletisi göndermekte ve bu 

süre zarfında müdahele edecek kişileri sesli asistan aracılığıyla doğru bir şekilde 

yönlendirmekte. İlk yardımın temel yapılarından olan ‘Önce zarar verme, sonra yarar sağla’ 

ilkesini destekler niteliktedir. Yani kişinin yaşam bulgularını onun faydasına kullanmak için 

kontrol etmektedir. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje sürecinde biyo-medikal mühendis ve yazılım mühendislerinden destek alınması ve 

onların öncülüğünde hayata geçirilmesi planlanmakta. 

Projemiz yazılım destek programları ile birleştirilmiş giyilebilir teknoloji olduğu için 

kolaylıkla ticari ürüne dönüştürülebilir. Projedeki tek risk batarya enerji kapasitesi olabilir. 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo:1 Malzeme fiyat tablosu 

Kullanılacak 

Malzemeler 

Birim Fiyatı Adet Toplam Fiyat 

ESP32-WROOM-32 

modülü 

143 TL 1 143 TL 

Huami Amazfit Bip 

1S LCD 1.3 inç 

210 TL 1  210 

MAX30100 Nabız 

ve Kalp Atış Hızı 

Sensörü Modülü 

50 TL 2 100 TL 

EKG Sensörü 100 TL 1 100 TL 

Proje için gerekli olan malzemeler tabloda maliyetleri ile belirlenmiştir. Tahmini bütçenin 

piyasadaki benzer özellikteki ürünlerden daha uygun ya da onların seviyesinde olması 

bekleniyor. 

Projede harcamalar tasarım planlamasının bitmesinin ardından gerekli araç gereçlerin 

alınması ve yazılımların yapılacağı dönemde olması planlanıyor. 

Piyasada bulunan giyilebilir ve multi fonksiyonlu benzer ürünlerin değerleri marka, çoklu 

fonksiyon sayısı vb. unsurlara bağlı olarak 500-10000 TL arasında değişmektedir. Bizim 

yaptığımız bütçe planlamasına göre harcamalarımız piyasa ortalamasının altında olması 

bekleniyor. 

 

Tablo:2 Proje zaman çizelgesi 

Faaliyetin Adı 1. Ay 2. Ay 3. Ay 4. Ay 5. Ay 

1.Proje takımının kurulması  X     

2.Proje konusunun belirlenmesi ve 

malzeme temini  
X     
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3.Proje takviminin hazırlanması   X    

4.Literatür taranması   X    

5.Gerekli malzemelerin toplanması     X  

6.Düzenek kurulumu ve prototip yapımı     X  

7. Test edilmesi      X 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Ürünümüzü özellikle kardiyak problemi olan ya da olma ihtimali yüksek olan herkes (Yaşlı, 

Obez, Kalp pili bulunan, Kalp krizi öyküsü, Kalp damar hastalığı bulunan, Aile öyküsünde 

kalp hastalıkları bulunan vb.) ve kardiyak arrest sırasında temel ilk yardım desteği 

sağlayabilecek herkes rahatlıkla kullanabilir. Piyasadaki akıllı saatlerin özelliklerini 

(uygulama bildirimleri, telefonla senkronize, alarm v.b) barındırması yanı sıra bizim 

ekleyeceğimiz özellikleri barındıracağı için akıllı saat kullanmak isteyen herkesin 

kullanabileceği bir proje. 

 

 

9. Riskler 

Projemiz şarj edilebilir bir ürün olacaktır bu sebeple kardiyak arrest anında veya öncesinde 

şarj biterse sorun olur. Bunun için alternatif olarak ürünümüzün şarj özelliği dışında güneş 

enerjisi ile şarj edilebilir ya da şarj bittiği anda devreye girecek pil sistemi yapılmasını 

planlıyoruz. Bununla beraber günlük hayatta suyla temas edebileceği için su geçirmez 

özellikte olması sağlanacak.  

 

 Risk Matrisi 

      Tablo:3 

Risk  

 

Riskin  

Olma  

İhtimali  

Risk  

Seviyesi  

Önleme/ Uyarı 

/Çözüm  

 

Çözümden 

Sonra 

Riskin 

Olma 

İhtimali  

 

Risk  

Seviyesi  

Şarjın 

bitmesi 

Olası Yüksek Yedek pil 

bulundurma/Güneş 

enerjisi kullanma  

 

Olası  Düşük 

Darbe 

alması 

Olası Orta Mümkün 

olduğunca 

dayanıklı malzeme 

kullanma 

Olası  Düşük 
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RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT: 

- Yukarıda yer alan ilk 9 madde en fazla 10 (On) sayfada anlatılacaktır. 

 

- Kapak, açıklama ve görsel olmak üzere en fazla 15 sayfa olacaktır. 15 sayfayı geçen 

raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır. (Kaynakça ve içindekiler sayfa sayısına 

dahil değildir.) 

 

- Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır. 

 

- Her rapor “kapak” ve “içindekiler” 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 aynı ve tekrarı niteliğinde olmamalıdır.  

-  

- - Raporunda, web sitemizde yer alan geçmiş yıl raporlarından yararlanmış olan takımlar 

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 deprem-zede arama çalışmalarını yavaşlatan en önemli sorundur." (2020, İnsanlık 

Yararına Teknoloji Yarışması, Afet Yönetimi, X Takımı) 

 
 - Kaynakçada referanslar aşağıdaki şekilde belirtilebilir.                                     

   Dijital Kaynak: Yazarların Soyadı, Adlarının Baş Harfi., Yazının Başlığı, Yazının Tarihi, Erişim 

Tarihi, Erişim Adresi. 

   Basılı Kaynak: Yazarların Soyadı, Adlarının Baş Harfi., (Basım Tarihi) Yazının Başlığı, (Varsa) 

Yayınlandığı Derginin Adı, (Varsa) Derginin Sayısı, Sayfa numarası.  

 

 

 


