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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Dünya’da milyonlarca insan hastalıklar, felç, kısmi felç, hipertansiyon vb. kronik 

hastalıklarla hayatlarını sürdürmektedir. Bu hastaların sağlık sistemine maliyetleri oldukça 

yüksektir. Bu noktada erken teşhisin ve teşhis sonrası hastalıkla ilgili tansiyon, kandaki 

oksijen yüzdesi, nabız ve vücut ısısı gibi yaşamsal verilerin sürekli takibi oldukça önem 

taşımaktadır. Bu tür veriler, hastane ortamında kolaylıkla takip edilebilmektedir. Ancak 

belirtilen bu hastaların ve yaşamsal faaliyetleri düzelen, stabil yoğun bakım hastalarının evde 

bakımı günümüzde uzmanlarca önerilmekte ve hastalar tarafından da giderek artan ölçüde 

evde bakım talep edilmektedir. 

Evde bakımda felç, kısmi felç, hipertansiyon, durumu düzelen stabil yoğun bakım vb. 

hastaların sürekli takibi gerekmektedir. Ancak hastanelerde bazen yer bulunamamaktadır. 

Aslında uzmanların ifadelerine göre sadece izleme (monitöring) yapılan bazı hastaların bu 

süreci evde geçirebilecekleri ve böylelikle önemli miktarda boş yatak kapasitesinin 

kazanılacağı belirtilmektedir. Evde bakımın hasta açısından da pek çok kabul edilir olumlu 

tarafı vardır. Hastaların psikolojileri düzelmekte, hastane enfeksiyonuna maruz kalma riskleri 

ortadan kalkmaktadır. 

Çözüme yönelik olarak güncel robotik teknolojiler ve bulut veri tabanı platformları 

kullanılarak belirtilen hastaların evlerinden, verilerinin hekim tarafından uzaktan 

izlenebilmesi sağlanabilir. Bu sayede bir taraftan hastane imkânları daha ağır vakalara 

odaklanacak diğer taraftan bu durumdaki hastaların hastane enfeksiyonu gibi risklerle 

karşılaşmalarının önüne geçilmiş olunacaktır.  

Bu veriler ışığında tasarım sürecinde, hastanın nabız değişimleri, vücut sıcaklığı, nem 

miktarı (terleme), kandaki oksijen yoğunluğu verilerini gerçek zamanlı olarak bir bulut veri 

tabanına (Thingspeak) aktararak hekimin tablet ya da bilgisayarından hastaları takip 

edebilmesini sağlayan ve hastanın bileklik şeklinde koluna takarak kolaylıkla kullanabileceği 

bir “evde yoğun bakım kiti” geliştirdik. 

Montaj sürecinde, PLC bir kasaya, nabız ve kandaki oksijen yoğunluğunu ölçmek için 

Max30100 pulse oksimetre ve nabız sensörü, hastanın beden sıcaklığını ve nemini ölçmek 

için DHT11 sıcaklık ve nemölçer yerleştirildi. DHT11, bilekliğin alt kısmına cilde temas 

edecek şekilde yerleştirildi. Max30100 ise hastanın parmak ucuna kolayca takılabilecek yarı 

açık bir tüpe yerleştirildi. Bu sayede hastanın parmak ucundan oksijen yoğunluğu 

(saturasyon) ve nabız değerleri okunabilir duruma getirildi. Hastanın bilek altından ise beden 

sıcaklığı ve nemi ölçülmektedir. Denetleyici kart olarak Arduino Nano kullanıldı. Verileri 

Thingspeak’e aktarmak için Nodemcu V3 Lolin ESP8266 kart tercih edildi. Güç desteği için 

7.4v 850 mAH lipo batarya ve Lm2596-Adj led göstergeli Dc-Dc Step Down modül ve power 

switch kullanıldı. Böylelikle bağımsız olarak bir bileklik üzerinde çalışabilen bir kit üretildi.  

Yazılım aşamasında Arduino kullanıldı. Arduino Nano denetleyici kart ile Nodemcu 

V3 Lolin ESP8266 seri haberleştirilerek verilerin Thingspeak’e gönderilmesi sağlandı. 

Verileri bulutta depolamak için platform olarak Thingspeak tercih edildi. 

Projemizin belirtilen kapsamdaki hastaların evde bakım sürecine önemli katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. Faydalanıcıları büyük ölçüde hastanelerdir (Şekil 1).  
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      Şekil 1. Geliştirdiğimiz Prototip. 

 

2. Problem/Sorun: 

Evde bakım; hastaya yaşadığı ortamda (evinde) sağlığını sürdürmesi, yaşam süresi ve 

kalitesinin yükseltilmesi için terminal dönemde bakım sunmak olarak tanımlanmaktadır 

(Cimete G. 2008. s.47). Hastane yoğun bakımlarında uzun süre kalmaya bağlı mortalite, 

morbidite ve sağlık harcamaları ile olası hastane enfeksiyonlarının azaltılması amacıyla 

yaşamsal faaliyetleri düzelen, stabil yoğun bakım hastasının evde bakımı önerilmektedir 

(Yılmaz, Mesut ve ark. 2010. s.47). Öte yandan evde bakımı talep eden hastaların sayısı da 

giderek artmaktadır.  Önümüzdeki yıllarda sağlık hizmetinin en önemli parçalarından birinin 

ev ortamında sağlık hizmeti sunmak olacağı bildirilmektedir (Yılmaz, Mesut ve ark. 2010. 

s.132). Bu bağlamda ülkemizde 1 Şubat 2010 tarihinde yayınlanan, Evde Sağlık 

Hizmetlerinin Uygulama Yönergesi doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca çeşitli illerimizde 

evde bakım hizmeti başlatılmıştır.  

Durumu stabil olup sadece izlenme durumunda olan hastalar için hastane ortamları 

ölümcül olan hastane enfeksiyonu gibi nedenlerle  riskli olabilmektedir. Antibiyotik ilaçlara 

karşı dayanıklı olan bu enfeksiyon bağışıklık sistemi zaten güçsüz olan hastalarda geri dönüşü 

olmayan hasarlar bırakabilmekte hatta ölüme neden olabilmektedir (Özlü, Celil 

Çağlar.(2018). Evde bakımda bu riskler ortadan kalkmakla beraber bireyler kendilerini daha 

rahat hissetmektedirler. İlaveten sağlık harcamaları ve hastane yükü de azalmaktadır. Bu 

açılardan bireylerin artık daha fazla evde bakım seçeneğini tercih ettikleri belirtilmiştir (Övet,  Dr. 

Neslihan). 

Evde bakım için çeşitli modeller bulunmaktadır. Bunlardan Günlük Yaşam aktiviteleri 

modelinin, yoğun bakımdan evine gönderilen hastalar için uygun bir model olduğu 

belirtilmektedir (Düzkaya,  Duygu SÖNMEZ. ve ark. 2013).  Bu modelde sağlık sunumu bir 

hemşire (formal care) ya da bir aile bireyi tarafından (informal care) verilebilmektedir 

(Yılmaz, Mesut. Ve ark.2010). Evde bakımda genelde hastanın beden ısısı, rengi, 

terleme/titreme durumu, nabız, solunum sayısı, oksijen saturasyonu gibi veriler 

toplanmaktadır  (Bası t, Gulden. 2020 ve Tezcan Keles, G. 2008).   

Hastaya büyük kolaylık ve rahatlama sağlayan, hastane yükünü kaldıran, sağlık 

sistemi masraflarını azaltan evde bakım yaklaşımının önünde çeşitli sorunlar bulunmaktadır. 

1) Yoğun bakım hastalarının evde gözetimini gerçekleştirebilecek sayıda ve nitelikte 

evde bakım personelinin bulunmaması,  
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2) 24 saat takip hizmeti verebilecek bir çalışma sisteminin olmaması. 

Bu nedenlerle bu hastaların bakımında sorunlar yaşanmakta ve hastaneye başvurular 

artmaktadır (Düzkaya, Duygu Sönmez. ve Ark. 2013). Özellikle pandemi sürecinde  

görüldüğü üzere hastane yoğun bakım kapasitelerinde ciddi sıkıntılar yaşanabilmektedir. 

Hâlbuki tedavisi tamamlanan hastaların bir bölümünde ilaç ve diğer medikal ürünlerle birlikte 

sadece izleme yapılmaktadır. Bu noktada evden izleme yapılabilmesine imkân tanıyan bir 

sistem hem hastanın, hem hastanenin hem de sağlık sisteminin tercih edeceği bir yaklaşım 

olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Evde Bakım Talep Eden hastalarda Uzaktan İzlenebilirliğin Önemi. 

3. Çözüm  

Çözüm tarafında özellikle hastanın beden ısısı, nabız verileri, kandaki oksijen durumu 

vb. verilerin kaydedilmesi gerektiği ve bu bilgilere uzak monitör sistemleriyle erişilebilir 

olmasının büyük fayda sağlayacağı belirtilmiştir (Tezcan Keles G.(2008). Hastaların 

verilerinin kaydedilmesi ve gerçek zamanlı uzaktan izlenebilirlik, 24 saat takip hizmeti 

beklentisini karşıladığı gibi güncel teknolojinin kullanımıyla personel yetersizliğine de çözüm 

olmaktadır.  

Bu verilerden hareketle güncel robotik teknolojiden yararlanılmak suretiyle hastanın 

bileğine takarak kullanabileceği bir evde yoğun bakım kiti geliştirildi. Kitte bulunan sıcaklık 

ve nem sensörü ilaveten pulse oksimetre ve nabız sensörüyle hastadan okunan beden ısısı, 

nemi (terleme), kandaki oksijen yoğunluğu (saturasyon) ve nabız verileri bir bulut 

veritabanına gönderilmektedir (Şekil 3). Bu verilere, ilgili hekimin bilgisayarı veya 

telefonuyla ulaşılabilmektedir. Böylelikle gerçek zamanlı izlenebilirlik sağlanmış olmaktadır. 

Sistem sayesinde aynı anda pek çok hasta izlenebilir olmaktadır. 

Kitte aynı zamanda belirli alarm uyarı mekanizmaları da düşünülmüştür. Nabız 

hekimin belirlediği limit değerlerin dışında olduğunda veya oksijen saturasyonu tanımlanan 

değerin altında olduğunda karşı uca (hastaneye) uyarı mesajı gönderilmektedir. Evde bakım 

sağlık sunumu bilindiği gibi risk durumu taşımayan hastalara yöneliktir. Buna rağmen 

hastanın oksijen saturasyonu ve nabzı hekimin tanımladığı risk limitine inerse bileklikteki ses 

sinyaliyle hasta uyarılmak suretiyle tekrar stabiliteyi sağlayan bir fonksiyon da hekimin 

tercihine yönelik opsiyonel olarak düşülmüştür.  

Çalışmamızın evde yoğun bakımı hastalar için mümkün kılarak tedavi sürecine önemli 

katkı sağlayacağını düşünüyoruz.  
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             Şekil 3. Geliştirmiş Olduğumuz EKG Cihazının İşleyişi 

 

4. Yöntem 

Donanım ve Montaj: Donanım olarak sensörlerin takılacağı PLC bir kasaya, nabız ve 

oksijen saturasyonunu ölçmek için Max30100 pulse oksimetre ve nabız sensörü, hastanın 

beden sıcaklığını ve nemini ölçmek için Dht11 sıcaklık ve nemölçer yerleştirildi. Dht11, 

bilekliğin alt kısmına cilde temas edecek şekilde yerleştirildi. Max30100 ise hastanın parmak 

ucuna kolayca takılabilecek yarı açık bir tüpe yerleştirildi. Bu sayede hastanın parmak 

ucundan oksijen saturasyonu ve nabız değerleri okunabilmektedir. Hastanın bilek altından ise 

beden ısısı ve nemi ölçülmektedir. Nem değeri, terlemeye bağlı artışı göstermektedir. 

Bilekliğin alt kısmına buzzer montajı yapıldı. Hastaya uyarıyı sağlayan bu birim yazılım 

tarafında opsiyonel bırakılmıştır. Hekim gerekli görürse aktive edilebilmektedir. 

Denetleyici kart olarak Arduino Nano kullanıldı. Verileri Thingspeak’e aktarmak için 

Nodemcu V3 Lolin ESP8266 kart tercih edildi. Güç desteği için 7.4v 850 mAH lipo batarya 

ve LM2596-ADJ Led Göstergeli Dc-Dc Step Down modül ve power switch kullanıldı. 

Böylelikle bağımsız olarak bir bileklik üzerinde çalışabilen bir kit üretildi (Şekil 4-5). 

 

Şekil 4. Montaj Öncesi parçalar.                       Şekil 5. Montaj Sonrası. 

 

Yazılım: Yazılım olarak Arduino kullanıldı. Dht11’den sıcaklık ve nem ölçer, 

Max30100 den nabız ve oksijen saturasyonu okunmakta ve veriler bulut veritabanı olarak 

kullandığımız Thingspeak’e aktarılmaktadır. Böylelikle hekimin bilgisayar veya telefon 

aracılığıyla hastanın tablosunu uzaktan izlemesi sağlanmış olmaktadır.  
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Test Çalışmaları ve Analiz: Projemizin prototipi üretilmiş ve test çalışmaları 

yapılmıştır (Şekil 6). Test çalışmasında bileklik takım üyemizin koluna takıldı. Max30100 

modülü ise parmak ucuna takıldı. Power switch’e basılarak kit çalıştırıldı. Wifi internet 

bağlantısıyla denetleyici kartın sensörlerden okuduğu verilerin başarıyla Thingspeak’e 

aktarıldığı görüldü. Thingspeak’e aktarılan veri cep telefonu ve bilgisayar üzerinden 

görülebildi.  

Evde Yoğun Bakım Kit’inin evde bakım kapsamındaki hastalar için oldukça kullanışlı 

ve uygun bir cihaz olduğunu düşünmekteyiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Geliştirmekte Olduğumuz Yoğun Evde Bakım Kiti 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz, hastanın koluna takılan bir bileklikle beden sıcaklığı, nem (terleme miktarı), 

nabız, oksijen saturasyonu gibi önemli verilerinin uzaktan izlenebilmesi ve hastanın 

durumunun otonom takip edilebilmesi yönüyle yenilik içermektedir.  

Geliştirmiş olduğumuz kitin taşınabilir olması, kullanımının kolay olması, güncel 

robotik teknolojilerle donatılmış olması, hastanın ev içindeki hareketliliğini kısıtlamaması 

projemizin özgün yönlerini oluşturmaktadır. 

Kullanımda hastaları rahatsız etmeyecek bez bileklik üzerine montaj yapılmıştır. Ele 

takılan bu cihaz hastaya, hekim nezaretinde ve kontrolünde olduğu izlenimi vererek güven 

duymasına neden olmaktadır. Hasta hekimin diğer uçta durumunu izlediğini bilmektedir. 

Çaresizlik hissi oluşmamaktadır. Aynı zamanda evinde diğer aile bireyleriyle motivasyon 

sağlamaktadır. Alışkın olduğu evinde yaşama daha da bağlanmasıyla hastalığın 

demoralizasyonunu üzerinden atmaktadır. 

Projemize benzer doğrudan benzeyen bir ürüne araştırmalarımızda rastlanmadığı için 

ürün karşılaştırması yapılmamıştır. Projemiz elektronik aksam dışında yerli imkânlarla 

yapılmıştır.    

6. Uygulanabilirlik  

Hastanede yaşamsal faaliyetleri düzelen, stabil yoğun bakım hastalarının evde bakımı 

uzmanlar tarafından önerilmekte hastalar tarafından da çokça talep edilmektedir. Geliştirilen 

cihazın önemli sorunlara çözüm getirmesi açısından hastaneler, sağlık kuruluşları, hastalar 

tarafından fazla talep göreceği öngörülmekte ve rahatlıkla ticari bir ürüne dönüştürülebilir 

olduğu düşünülmektedir. Projemizi hayata geçirirken hastanelerle görüşmeler yaparak, 

uygulamalı seminerler vererek projeyi tanıtmak istiyoruz. Bu çalışmalar kapsamında işbirliği 
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yaparak seri üretimle yaygınlaştırılmasını da planlıyoruz. Ek olarak sanal medyada tanıtım 

yapmayı düşünüyoruz. Projemizin ilk test çalışmaları yapıldığından uygulanabilir olmasında 

ciddi bir risk öngörmüyoruz. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin prototipi üretilmiş ve maliyeti 919,50 TL’dir. Hastanelerin ve sağlık 

kuruluşlarının talebi üzerine seri üretime geçildiğinde maliyeti 850 TL’ye düşebilecektir. 

Yazılım aracı olarak Arduino açık kaynak kod ve ücretsizdir.  

Araştırmalarımızda benzer ürüne rastlanmadığı için başak cihazlarla 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 (yıl) 

 

1 687 687 

4 PlC KASA lazer kesim 1 30 30 

5 M3 vida 7mm 8 0,25 2 

6 NodeMCU V3 LoLin ESP8266 

 

1 38 38 

7 7.4v 850 mAH lipo batarya 

 

1 84 84 

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

9 Power switch 1 2 2 

10 Buzzer  1 2 2 

Toplam 919,50   

Tablo 1. 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 2. Zaman Planlaması 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Hedef kitlemiz, Hastaneler, çeşitli sağlık kuruluşları ve hastanede 

yaşamsal faaliyetleri düzelen stabil yoğun bakım hastalarından evde bakımı talep eden 

hastalardır. Proje özellikle bu koşullara uyan hastaların ihtiyaçları ve hastanelerin 

beklentileri doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu nedenle hedef kitlemizi bu kapsamda 

belirledik.  

9. Riskler 

Risk Olasılık, Etki 

Risk Derecesi 

B Planı 

Evde Y. Bakım kitinin pilinin 

bitmesi 

Olasılık 1, Etki 5 

Risk Derecesi 5 

Pil zamanında şarj edilmelidir 

ya da yedek pil 

bulundurulmalıdır. 

İnternet erişiminin kesilmesi 

verilerin iletilememesi. 

Olasılık 1, Etki 5 

Risk Derecesi 5 

Evde Y. Bakım kiti, internet 

üzerinden veri gönderimi 

yapmaktadır. Cep telefonunun 

internet alanı devreye alınabilir. 

Evde Y. Bakım kitinin pilinin 

kullanımında bilgi eksikliği verim 

alınamamasına neden olabilir. 

Olasılık 2, Etki 4 

Risk Derecesi 8 

Hastalara kullanım eğitimi 

verilmesi. 

Hastaların Evde Y. Bakım kitine 

yaklaşımlarında tereddüt olabilir. 

Olasılık 2, Etki 3 

Risk Derecesi 6 

Uygulamalı seminerlerle, 

eğitimlerle güven duygusu 

oluşturulmalıdır. 

Tablo 3. 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 4. Risk Derecesi.  
  (Çok düşük (beyaz), Düşük (yeşil), Orta (sarı), Yüksek (kırmızı), Çok Yüksek (Koyu Kırmızı).   
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