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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)   

Artan vücut sıcaklığı olarak tanımlanan ateş pek çok hastalığın belirtisi olabilir. 

Sağlıklı bir çocuğun vücut sıcaklığı 36.5-37.5℃ arasındadır. Bu projede 0-6 yaş arası 

çocuklar için tasarlanan akıllı kıyafet ile çocukların yüksek ateşe bağlı olarak havale 

geçirmesi durumunun azaltılması; sorun için pratik, uygulanabilir ve maliyeti düşük bir 

çözüm getirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda veri toplamak için “Google 

Anket” uygulaması yapılmıştır. Anketin sonucunda katılımcıların ortak probleminin 

“yükselen vücut sıcaklığının erken fark edilememesi” olduğu; yükselen ateşin erken fark 

edilmesini sağlayacak ve uyarı sistemli bir ürüne ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. Bu 

proje, çocukların vücut sıcaklığını ölçebilen ve değeri 37,5 dereceyi geçtiği anda 

ebeveynlerinin telefonlarına indirilen aplikasyona uyarı gönderebilen bir sistemdir. Bu 

proje sayesinde uyarı bildirimi alan ebeveyn çocuklarındaki ateşlenmenin önüne geçecek 

önlemler alabilecektir. Kurulan akıllı sistem, kıyafet ile birleştirilerek prototip kullanıma 

hazır hale getirilmiştir. Prototipin çeşitli denemeler sonucunda başarılı bir şekilde 

çalıştığı, sadece tişört üzerinde değil tüm kıyafetlerde başarılı bir şekilde çalıştığı 

gözlemlenmiştir. 

 

 
 

 

Tasarım: Zıbın  

Yazılım: Arduino’nun içindeki kodu oluşturmak için Arduino IDE ve uygulama için 

Kodular kullanıldı.   

Montaj: Arduino ile uygulama arasındaki bluetooth bağlantısını sağlamak için HC-06 

bluetooth modülü, bebeğin ateşini ölçmek için DHT-11 sıcaklık ve nem sensörü 

kullanıldı, devrenin açılıp kapatılmasını kontrol edebilmek için anahtar, devreye güç 

sağlamak amacıyla pil, pilleri yerleştirmek için pil yatağı kullanıldı. Sonrasında bu 

devreyi zıbına taktık ve  cırtcırt kullanılarak ürünün yıkanabilir hale getirilmesini 

sağladık.  
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2. Problem Durumunun Tanımlanması:  

 

Çocukluk çağının en yaygın bulgularından olan ateş, acil servis başvurularının da 

önemli bir kısmını oluşturur. (Esenay, İşler, Kurugöl, Conk ve Koturoğlu 2007). Ateş 

ebeveynleri korkutan ve panikleten bir semptomdur. Ateşli çocukların çok az bir kısmında 

yaşamı tehdit eden veya sonraki dönemlerde yaşam kalitesini etkileyebilecek olan ciddi 

infeksiyonlar söz konusudur. (Crocetti, Moghbeli ve Serwint 2001) 

 

Günümüzde ateş sık karşılaşılan sağlık sorunlarından birisidir. Yapılan çalışmaların 

sonuçlarına göre, dünyada acil servislere getirilen ateşli çocuk oranının %20-30 olduğu, 

ülkemizde ise bu oranın %71'e kadar yükseldiği belirlenmiştir. (Kathleen, 1992) (Taştan, 

2001) 

 

Yapılan birçok araştırmada ateşli hastalıkların erken önlenememesi durumunda 

ilerleyen yaşlarda farklı kalıcı hastalıklara sebebiyet verdiği gözlemlenmiştir. Bu 

hastalıkların en başında havale ve epilepsi gelmektedir. 

Havale geçirmeye bağlı olarak yüksek ateşin kalıcı hasarlar bırakmasına karşın 

önlemler alınması gerekmektedir. Her ne kadar ebeveynler ateşli hastalıklara karşı 

tedirgin olsalar da bazen çocuklarının ateşlenmelerini fark etmekte gecikmeler 

yaşanmaktadır. Buna bağlı olarak ana problemimizi çocuklardaki yüksek ateşlenme ve 

erkenden fark edilememesinden kaynaklı kalıcı hastalıkların oluşması olarak 

belirlenmiştir. Bu konu hakkında veri toplamaya başlayarak alt problemlerimizi; 

‘Çocukların anlık ateşlerini ölçen sistem yapılabilir mi?’, ‘Ateş ölçümü yapılan çocuğun 

ebeveynine uzaktan bildirim ve uyarı gönderen sistem mevcut mudur? ’ olarak belirlendi. 

Bu doğrultuda araştırmamızın başlangıcında, ebeveynlere bebeklerinin ateşlenme 

süreçlerini fark etmede ve yaşadıkları sıkıntıları tespit etmek amacı ile veri toplama 

araçlarından ‘Google Anket’ yöntemi tercih edilmiştir. Anket yöntemi 50 katılımcıyla 

internet üzerinden online olarak uygulanmıştır. Bu yöntem, belirlenmiş amaç için yapılan 

soru cevap yöntemine dayalı bir araç olduğu için veri toplama sürecinde kullanılabilecek 

en uygun seçenek olarak görülmüştür. Yapılan anket esnasında katılımcılara yöneltilen 

sorular bebeklerin hangi yaş dönemlerinde daha sık ateşlendikleri ve ateşlenen 

bebeklerin erken fark edilme süreçlerini tespit eder nitelikte, açık bir şekilde sorulmuştur. 

Alınan cevaplar aynı anda online olarak yazılı hale getirilerek analiz için kolaylık 

sağlanmıştır. Araştırmaya dahil olan katılımcılara “evet- hayır” şeklinde 

yanıtlayabilecekleri seçenekler verilmiştir. Daha sonra bebeklerinin ateşlenme 

zamanlarını fark etmede yaşanan gecikmelere dair görüşleri alınmıştır. 

Gelişen teknolojiyle beraber ateş ölçer araçlarında yenilikler yapılmaktadır. 

Örneğin; koltukaltından yapılan ölçümlerin yerine tene temas ettirilmeden ölçüm 

yapabilen cihazlar üretildi. Ama halen daha uzaktan kontrol edilebilen ve ebeveynin 

telefonuna uyarı gönderilebilen sistem geliştirilmedi. Sağlıklı bireyler yetiştirmek bizler 

için değerli iken böyle bir ürünün olmaması projemizin yapılmasını gerekli kılmaktadır. 
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3.Çözüm  

 

 Mevcut araştırmada sorunsalımız üzerinden yapılan literatür taramasında çeşitli 

ürünlerin üretilmesine rağmen halen daha ateşli hastalıklıların erken fark edilemediğini 

göstermektedir. Bu nedenle mevcut çözümlerin; uyarı sistemli bir aplikasyon bağlantısı 

olmadığı görülmüştür. Özellikle uyku sırasında, uyarı sistemi açık hale getirildiğinde 

diğer çözümlerden farklı ve daha pratik  bir çözüm sağlanmış olduğu düşünülmüştür. 

Sorunumuza pratik, uygulanabilir ve maliyeti düşük bir sistem oluşturulması 

planlandı.  Bu nedenle akıllı kıyafet ile pratik ve uygulanabilir bir çözüm amaçlanmıştır. 

Kıyafete monte edilen sensörler sayesinde çocuktaki ısı artışı algılanarak, tespit edilen 

değerler ebeveynin cep telefonuna indirilmiş olan uygulama üzerinden mesaj ve alarm ile 

bildirim sağlanarak, yaşanabilecek tehlikenin önlenmesi ya da en aza indirilmesi 

hedeflenmiştir. Bu proje ile sağlıklı nesiller oluşturulması, hastalığın tedavisi için 

ayrılacak bütçeden tasarruf edilmesi, akıllı kıyafetin maliyetinin düşük olması, toplumsal 

fayda ve sağlık ekonomisine katkı sağlamaktadır.  

 

4. Yöntem  

 

Akıllı kıyafete monte edilen Arduino ve sensörler sayesinde ısı artışı algılanarak, tespit 

edilen değerler (çocuğun yaş grubuna göre) ebeveynin cep telefonuna uygulama 

üzerinden mesaj ve alarm olmak üzere bildirim gidecektir.   

  

4.1 Proje Yapım Basamakları:   

 

Projeyi gerçekleştirmek için aşağıdaki adımlar izlenmiştir:   

 Sorun belirlenmiştir. 

 Projede hangi sensörlerin gerekli olduğu tespit edilmiştir.  

 Projeyi gerçekleştirebilmek için gerekli olan devre şeması çizilmiştir. 

 Çizilen devrenin çalışabilmesi için gerekli program yazılmıştır. 

 Uygulamanın hangi programda oluşturulabileceğine dair araştırma yapılmıştır. 

 Uygulamanın tasarımı ve kodlamaları yapılmıştır. 

 Arduino ile gerekli devre ve sistem kurulumu yapılmıştır. 

Kıyafet prototipi hazırlanmıştır. 

 

Kıyafetin üzerinde bulunan elektronik sistem çıkarılabilir olup, kıyafetin 

yıkanması ve yenilenmesi mümkün olacaktır. Kıyafet tasarlanmasında Arduino UNO R3 

kartı, bluetooth bağlantısını yapmak için HC-06 modülü, sıcaklık değerini okumak için 

de DHT-11 sensörü; uygulamasını programlamak için de Kodular platformu 

kullanılmıştır. 
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4.2. Elektronik Sistemde Kullanılacak Malzemelerin Tespiti 

İnsan vücut sıcaklığının ölçülebilmesi için DHT-11 sensörü, yapılan prototipte 

ekonomik açıdan daha ucuz ve montajının kolay olması sebebiyle seçilmiştir. Haberleşme 

için ise HC-06 bluetooth sensörü kullanılmıştır. 

 

4.3. Devre Şemasının Çizilmesi ve Devrenin Kurulması 

Resim 1’de de görüldüğü üzere ateşi ölçmek için koyduğumuz DHT-11 sensörünü 

Arduino üzerinden 2 numaralı pwn pine, HC-06 bluetooth sensöründe bulunan TXD 

pinini Arduino üzerinden 10 numaralı pwn pine, RXD pinini de 11 numaralı PWN pine 

bağlanmıştır. Pillerden güç almak içinde Arduino’nun güç hattına ekstra pinler 

takılmıştır.  

 

 
 

Resim 1.  Devre Şeması 

 

Çocuğun vücut ısısını ölçmek için yazılmış olan devre üzerinde denenmiştir. 

Denemeler sonucunda sıcaklığı doğru algılayıp ekrana yazdırabildiği görülmüştür. 

 

4.4. Devreyi Çalıştıracak Programın Yazılması 

Devreyi çalıştıracak programın yazılmasında Arduino IDE programının 1.8.19 

versiyonu kullanılmıştır. Program metin tabanlı kodlama yapılabildiği için tercih 

edilmiştir. Devrede DHT-11 olduğundan dolayı Arduino programının kendi içinde 

bulunan DHT Sensor Library kütüphanesi kullanılmıştır. 
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4.5 Akıllı Kıyafet Prototipi Tasarımı 

Resim1’de görüleceği üzere öncelikle prototipin devresini kurulup daha sonra 

Resim2’de görüldüğü gibi çocuk kıyafeti üzerine yerleştirilerek projenin son halini 

denenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

Resim 1.  Protortip Devresini Monteleme         Resim 2.  Prototipi Çalıştırma Aşamasında 

4.6 Uygulamada Kullanılacak Platformun Tespiti 

Uygulamayı geliştirmek için kullanılabilecek platformlar araştırılmıştır. Bu 

araştırmanın sonucunda uygulamayı geliştirmek için kullanılacak en uygun platformun 

Kodular platformu olduğuna karar verilmiştir. 

4.7 Uygulamanın Kontrolü 

 Uygulamaya ilk girildiğinde kullanıcıları resim 3’teki ekran karşılamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3. Uygulamanın Giriş Görüntüsü 
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Resim 3’de 1 numaralı okla gösterilen butona tıklandığında kullanıcı Resim 4’teki 

ekrana yönlendirilecektir ve resim 4’te kullanıcıdan çocuğunun kaç aylık olduğu 

bilgisinin girilmesi istenecektir. 

 

 

 

Resim 4. Uygulama Görüntüsü 

 

“Bluetooth Cihazları” butonuna basıldığında tişörtün içine konumlandırılmış olan 

elektronik sistemdeki HC-06 Bluetooth sensörü ile bağlantı yapılacaktır. Bu işlemler 

gerçekleştikten sonra kıyafet ölçtüğü ateş değerlerini kullanıcının ekranına yansıtmaya 

başlayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 5.Uygulama Uyarı Bildirimi Görüntüsü 

Çocuğun ateşi normal düzenin üzerine çıktığında sistem devreye girerek alarm 

çalacak ve mesaj bildirimi gönderecektir. Kullanıcılar uyarıyı fark ettiklerinde yanındaki 

“Uyarıyı Kaldır” butonuna tıklayarak uygulamada görülen uyarı mesajını ve alarm sesini 

kapatacaktır.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü  

 

Yapılan araştırmalar doğrultusunda akıllı kıyafet tasarımı düşünülen iki proje 

bulunmaktadır. Biri yoğum bakım hastaların ateşi çıktığında renk değiştiren tişört diğeri ise 

donmak üzere olan birine sıcaklık veren tişört. Bütün bu projelere bakıldığında ana 
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problemimize çözüm getiren bir sistem bulunmamaktadır. Ölçüm amacı aynı olsa da 

işlevleri farklılık göstermektedir. Bu her iki projenin bizim projemiz üzerinden farkına 

bakacak olursak; uyarı sistemli bir aplikasyon ile bağlantısı olmadığı için bildirim yoluyla 

uyarı vermediği görülmektedir. Gelişen teknoloji doğrultusunda cihazların telefonlara 

bildirim gönderebilme yeteneğini kullanarak geliştirdiğimiz akıllı kıyafetimiz sayesinde 

vücut ısı değişimini anlık takip edebilmemiz ve acil durumlarda bildirim 

gönderebilmemiz inovatif bir çözüm yolu oluşturmaktadır.  

 

6. Uygulanabilirlik  

  

            0-6 yaş grubu çocuklarda çoğunlukla ebeveynler zıbın kullanmaktadır. Bizlerde 

projemizde çocuklar üzerinde en çok tercih edilen kıyafet zıbına karar verdik. Böylelikle 

projemizin herkes tarafından tercih edilebilmesi ortak bir kıyafette kararlaştırılmıştır. 

Belirlemiş olduğumuz çocuk zıbınına monte edilen sistem aynı zamanda demonte bir 

sistem olması amaçlanmıştır. Böylelikle sistem çıkarılarak kıyafetin yıkanması ve 

dezenfekte edilebilmesi sağlanmış olacaktır. Kurulumu kolay ve pratik olmasıyla tüm 

ebeveynler tarafından kolaylıkla kullanılabilecektir.  

  

Projemizin hayata geçirilmesi durumunda ebeveynlerin taleplerini test etmek 

amaçlı 50 katılımcının bulunduğu “Google Anket” uygulanmıştır. 

 

 
Grafik 1. Akıllı Kıyafetin Tercih Edilebilirlik Durumu 

  

  

Yaptığımız anketin sonuçlarına göre katılımcıların %96’sı bu projenin hayata 

geçirilmesi halinde tişörtü tercih edeceklerini belirtiyor.  

 

Ayrıca, tişörtün giyilebilir ve yıkanabilir olması, maliyetinin düşük olması, 

elektronik kısmının sökülüp takılması, elektronik sisteminin değişen teknolojiye göre 

geliştirilebilir oluşu gibi özellikler de bu projenin piyasada ticari bir ürüne 

dönüşebileceğinin işaretidir.  
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması  

 

 Projemizde kullanılan ürünler en az maliyetlerle elde edilebilecek bir projedir. Bu 

nedenle üretimi yapıldığında her bütçeden ebeveynlerin ulaşabilmesi amaçlanmıştır. 

 

Ürün Adı Birim Fiyatı Adet Toplam Fiyat 

Zıbın 9,90  1 9,90 

Arduino R3 klon 135,00 1 135,00 

HC-06 Bluetooth 

modülü 

28,32 1 28,32 

DHT11 sıcaklık ve 

nem sensörü 

20,50 1 20,50 

Pil 2,50 4 2,50 

4’lu pil yuvası 3,69 1 3,69 

Anahtar 1,74 1 1,74 

1 metre cırt cırt 4,50 1 4,50 

  TOPLAM TUTAR 206,15 TL 

 

Zaman Çizelgesi 

 

AYLAR       

İŞİN TANIMI Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak 

Literatür Taraması  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

Arazi Çalışması  

X 

 

X 

 

X 

   

Verilerin 

Toplanması ve 

Analizi 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Proje Raporu Yazımı      

X 

 

X 

  

  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):   

 

Projemiz; anne, baba ve bebek ile ilgilenen yetişkinler tarafından kullanılacak olup, 0-6 yaş 

grubu bebek ve ailelerin güvenle kullanabileceği bir üründür.  
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9. Riskler  

 

    Projemizde bazı risk durumları oluşabilir. Bunlar; 

 

 Malzeme temini ve montaj kargo ve ürün ulaşılabilirliği açısından orta derecede risk 

taşımaktadır. 

 En yüksek risk oranı ise gelişen teknolojiden kaynaklanmaktadır. Her geçen gün biraz daha 

gelişen teknolojiyle projenin önemini kaybetme ihtimali çok yüksektir. Bu riskin çözümü 

olarak da planımız gelişen teknolojiyle birlikte düzenli olarak projemize yenilikler 

eklemektir. 

 Ebeveynler çocukların kıyafetinde böyle sistemin bulunmasını istemeyebilirler. 

 Bluetooth bağlantısına ihtiyaç vardır ve çocuktan çok uzaklaşıldığında bağlantı kopabilir. 

Ancak internet üzerinden bağlanma sistemi ile geliştirim sağlanarak bu dar alan daha da 

genişletilebilir.  

    

RİSK ANALİZ TABLOSU  

      

Risk 

Seviyesi  

Zaman  Bütçe  Malzeme 

Temini  

Montaj  Gelişen 

Teknoloji  

AZ  X  X        

NORMAL      X  X    

ÇOK          X  

 

  

10. Proje Ekibi 

 

 

Adı Soyadı 

 

Projedeki Görevi 

 

Okulu 

 

Projeyle veya 

problemle ilgili 

tecrübesi 

Egehan Bayram Takım Lideri Özel Karadeniz Ereğli 

Doğa Ortaokulu 

Arduino Bilgisi, 

Malzeme Bilgisi 

Arda Ayan Takım Üyesi Özel Karadeniz Ereğli 

Doğa Ortaokulu 

Arduino Bilgisi, 

Yazılım Bilgisi 
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