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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Biyotelemetri: uzaktaki bir fizyolojik parametrenin ölçümüdür. 

Kedi ve köpek gibi birçok hayvan türünde enfeksiyöz hastalıklar, hastalıklar 

arasında oldukça tehlikeli ve önemli bir role sahiptir. 

Özellikle başta solunum sistemi olmak üzere vücut sistemlerine yerleşen virüs, 

bakteri, parazit ve mantar gibi birçok enfeksiyon oluşturacak ajanlar, vücutta hızlı 

gelişen bir ateş artışına, sistemlerde ve dokularda hasara ve böylelikle fonksiyon 

kaybına yol açabilmektedir. 

Subklinik seyreden enfeksiyon bazlı hastalıkların teşhisinde, ateş cevabının 

erken ölçülmesi oldukça önemlidir. Özellikle subklinik seyreden hastalıklarda primer 

olarak bulunan viral enfeksiyonlar, sadece ateş düşürücü ilaçlarla (NSAID) kontrol 

altına alınabilir. Böylece antibiyotik kullanımına gereksinim duyulmayabilir ve 

hayvanlarda antibiyotik direnç gelişiminin önüne geçilebilir. 

Vücutta enfeksiyon ajanlara karşı şekillenen ateş reaksiyonunun erken teşhisi, 

hem hastalığın kontrol altına alınarak ilerlemesinin ve yayılmasının hem de ilerleyen 

aşamalarında oluşacak doku hasarı nedeniyle oluşacak tedavi güçlüğü ve ekonomik 

giderlerin önüne geçecektir. 

Bu amaca uygun olarak bireysel ya da sürü bazında vücut ısısının sürekli olarak 

monitorize edileceği yeni metotlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada hastalıkların 

erken teşhisi amacıyla pet hayvanlarında devamlı ateş takip sistemlerinin geliştirilmes i 

ve böylelikle bireysel baz da oluşacak progresif hastalıkların ve oluşabilecek kayıpların 

önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

Bu cihaz ile yaptığımız ölçümü mobil telefonumuzdan sürekli kontrol ederek 

ölçüm sistemi ile PET hayvanlarda enfeksiyöz ya da nonenfeksiyöz nedenlerle 

oluşabilecek tespit edilmesi ve yerinde erken müdahele ile gerekli tedbirlerin 

uygulanabilmesi; ayrıca gerçekleştiyse ateş olgusu ile birlikte gelişen fonksiyon 

kayıplarını saptamak, karşılaştırmak böylece erken tanı ve tedavi yollarına gidilmes ine 

olanak vermiştir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Modern dünyada evlerde hayvan besleme geleneği yaygınlaşmaktadır. Köpek, 

kedi ve kuşlar gibi alışık olduğumuz bilinen hayvanların yanı sıra kaplumbağa, kurbağa, 

yılan, timsah gibi diğer egzotik hayvanların evlerde bakımı da gittikçe artmaktadır. 

Evde beslenen hayvanlar genel tanımı ile “pet hayvanlar” olarak isimlendirilmektedir. 

(1) 

Evcil hayvanlarla insanların ilişkisi çok eski tarihlere dayanmaktadır. Köpekler 

ilk olarak 15000 yıl önce Çin’de yaşayan kurtlardan evcilleştirilirken, ilk evcilleştir ilen 

kedi ise Kıbrıs orjinlidir ve yaklaşık 9500 yıl önce evcilleştirilmiştir.(2) 

Her ne kadar evde hayvan beslemenin sahiplerinde mental ve fiziksel sağlığına 

katkısı olduğu bilinse de pet hayvanlarının potansiyel sağlık risklerinin bilinmesi de 

oldukça önemlidir. 

Hayvanınızın ateşini ölçmek oldukça önemli bir prosedürdür. Ateş ölçmek için 

genellikle dijital rektal termometre kullanılır. 
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Dijital termometreleri okumak kolaydır ve eczanelerde oldukça uygun fiyatlara 

temin de edilebilir. Ancak pet hayvan sahipleri rektal yöntemi kendileri yapmak yerine 

genellikle Veteriner hekimlerden destek almaktadırlar. 

Kedi ve köpeklerde; 

Normal: 

* Hayvanın ateşi 38-39 derece arasında olmalıdır. 

* Rektumdan çıkarılan termometre temiz olmalıdır. 

Anormallikler: 

* Hayvanın ateşi 37 dereceden düşük ya da 39 dereceden yüksektir. 

* Rektumdan çıkarılan termometrede ishal, katranımsın bir dışkı ya da kan 

vardır. 

Örneğin ateşini ölçtüğünüz hayvan kedi ise, birinden yardım olmanız 

gerekebilir. Eğer kedinin sizi ısırma riski var ise, ateş ölçümünü tek başınıza yapmamak 

önerilir.(8-9) 

 

3. Çözüm  

Pet Hayvan Hakları: 

İnsanlar için birer aile üyesi statüsüne ulaşan petler (kedi, köpek vs) günümüzde 

özellikle ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde insanların değerli hayat arkadaşlarıdır.  

Birçoğu evin bir üyesi olarak görülmekte ve bu durumun, veteriner hekimler tarafından 

da böyle değerlendirilmesi gerekmektedir.(3) 

Nesnelerin İnterneti Konusunun Biyomedikal İle İlişkisi 

Kablosuz teknolojiler ile hastane ortamından uzakta ve ev ortamında, canlı 

üzerine giydirilebilen veya vücuduna yerleştirilebilen algılayıcılar sayesinde fizyolojik 

veriler, canlıya acı vermeden ve günlük hayatına devam ederken toplanabilmektedir. 

Kablosuz vücut alan ağları kullanılarak canlılardan toplanan fizyolojik veriler genellikle 

izleme amaçlı kullanılmaktadır. Bu kapsamda kablosuz sistemlerin hasta açısından en 

büyük avantajı, hareket sınırlılığını ortadan kaldırması ve hasta inisiyatif ine 

bırakılmadan ölçümlerin yapılabilmesidir. Bu bildiride, ev veya hastane ortamında 

bulunan hastalarda olası problemlere hızlı müdahalede bulunma ve sektörde çalışan 

doktorların daha doğru teşhis ve tanı yapabilmeleri amacıyla, “nesnelerin interneti” 

tabanlı kablosuz vücut alan ağları ve bu ağlara entegre edilecek RFID sistemler 

kullanılarak uzaktan canlı izleme ve veri analiz sistemi sunulmaktadır.(4-9) 

“Nesnelerin İnterneti” (Internet of Things - IoT) kavramı ilk kez, 1999 yılında 

Kevin Ashton tarafından bir şirketin tedarik zincirinde RFID teknolojisi uygulamasının 

firmaya faydalarının sıralandığı ve kullanımının önerildiği bir sunumda kullanılmışt ır 

(5-9) 

RFID: 

Radyo frekans tanımlama (Radio Frequency Identification - RFID) canlıları veya 

nesneleri radyo dalgaları ile tanımlamak için kullanılan teknolojilere verilen genel 

isimdir. RFID teknolojileri sağlık sektöründe hasta tanımlama, envanter takibi, ilaç ve 

reçete takibi, giyilebilir algılayıcı tasarımı vb. uygulamalarda sıklıkla 

kullanılmaktadırlar.(6) 

Bu projede RIFD sistemlerinden Bluetooth seçilmiştir. 
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1.5.Wi-Fi – BLUETOOTH-XBEE TEKNOLOJİLERİ: 

Wi-Fi (IEEE 802.11), Bluetooth (IEEE 802.15.1) ve XBee (IEEE 802.15.4) 

mevcut kablosuz haberleşme teknolojilerinin başlıcalarıdır. Tablo 1: Kablosuz 

haberleşme teknolojileri genellikle Bluetooth ve Wi-Fi kullanılmaktadır.(7-8-9) 

 
Tablo 1: Kablosuz haberleşme teknolojileri 

 

Pet hayvanlarında kullanılabilecek, vücut sıcaklığını algılayarak XBee kablosuz 

haberleşme teknolojisiyle uzak mobil cihazlara gönderebilen bir taşınabilir cihaz ve 

uzak mobil cihaza gönderilen verileri alıp görselleştirebilen bir donanım ve bir yazılım 

içeren bir sistem geliştirilmesi temel amaçtır. 

Subklinik seyreden enfeksiyon bazlı hastalıkların teşhisinde, ateş cevabının 

erken ölçülmesi oldukça önemlidir. Özellikle subklinik seyreden hastalıklarda primer 

olarak bulunan viral enfeksiyonlar, sadece ateş düşürücü ilaçlarla (NSAID) kontrol 

altına alınabilir. Böylece antibiyotik kullanımına gereksinim duyulmayabilir ve 

hayvanlarda antibiyotik direnç gelişiminin önüne geçilebilir. 

Vücutta enfeksiyon ajanlara karşı şekillenen ateş reaksiyonunun erken teşhisi, 

hem hastalığın kontrol altına alınarak ilerlemesinin ve yayılmasının hem de ilerleyen 

aşamalarında oluşacak doku hasarı nedeniyle oluşacak tedavi güçlüğü ve ekonomik 

giderlerin önüne geçecektir. 

Bu projede hastalıkların erken teşhisi amacıyla pet hayvanlarında devamlı ateş 

takip sistemlerinin geliştirilmesi ve böylelikle bireysel baz da oluşacak progresif 

hastalıkların ve oluşabilecek kayıpların önüne geçilmesi de amaçlanmıştır.  

1.) Projedeki geliştirdiğimiz cihaz ile ile özellikle subklinik seyreden 

hastalıklarda primer olarak bulunan viral enfeksiyonlar, sadece ateş düşürücü ilaçlarla 

(NSAID) kontrol altına alınabilir. Böylece antibiyotik kullanımına gereksinim 

duyulmayabilir ve böylece Pet hayvanlarda gereksiz antibiyotik kullanımının önüne 

geçilmiş olacaktır. 

2.) Hayvan ölümlerinin önüne geçilecek Pet hayvanları can dostlarımıza ve 

onların sahiplerine hayvan sağlığını takip etme konusunda katkıda bulunulacaktır. 

3.) Günümüzde tüm veteriner hekimlerin dile getirdiği insanlarda antibiyotik 

birikimi önlenecektir .Ruminantlarda antibiyotik kullanımın sınırlandırılması ile 

muhtemel antibiyotik kalıntılarının önüne geçilecektir. 

4.) Enfeksiyöz ya da nonenfeksiyöz nedenlerle oluşabilecek fonksiyon 

kayıplarının tespit edilmesi ve yerinde erken müdahale ile gerekli tedbirlerin 

uygulanabilmesi sağlanacaktır. 
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4. Yöntem 

Bu araştırma uygulamalı bir çalışma olacaktır ve modelleme yöntemi ile 

yapılacaktır. Aynı zamanda ürün geliştirme ile nicel özelliğe de sahiptir.  

Araştırmamızın çalışma evreni tüm pet hayvanlarıdır ancak hayvanlar üzerinde 

herhangi bir deney yapılmamıştır.  

Araştırmanın örneklemi ise insan üzerinde herhangi bir şekilde zarar vermeden 

sadece temas sıcaklık ölçülebildiğini ve mobil uygulama ile verilerin mobil iletişim 

cihazları üzerinden takip edilmesine ve kontrol altına alınmasına imkân verdiğinin 

gösterilebileceğidir. 

Proje Gerekçesi 

Hâlihazırda veteriner hekimliği, hayvan yetiştiriciliği üzerine teknolojik 

gelişmeler çok azdır ve hayvanların sürekli takibi çok zordur. Pet hayvan yetiştirmek de 

hayvanın sürekli ne durumda olduğunu bilme bir hastalık evresi var mı bilmek erken 

evrede gerçekten çok önemlidir. Bunun için pratik ve güvenli bir sistem gereklidir.  

Projenin Motivasyonu: 

Özellikle son yıllarda hayvanlara yapılan eziyetlerin çeşitli platformlarda 

sıklıkla karşımıza çıkması sebebiyle değerli hayat arkadaşları olan ve karşılıksız 

sevgilerini veren hayvanlarımıza karşı sorumluluk duygumuz proje motivasyonumuzu 

oluşturmaktadır. 

Sıcaklık Sensörü 

Cihaz düşük maliyetli LM335Z sıcaklık sensörüdür. Bu sensör için kalibrasyona 

imkan tanıyan elektronik bağlantı şeması Şekil 2’de gösterilmektedir. Her bir Kelvin 

derece için +10mV doğrusal analog çıktı üreten bu sensör ,vücut sıcaklığına uygun 

çalışma sıcaklık aralığına ve düşük ölçüm hatasına sahip olduğu için seçilmiştir. [11] 

 
Şekil 2 Devre Şeması 

Geliştirilen Sistemin Ana Hatları 

Geliştirilmiş olan sistemin blok şeması Şekil 3’ de görüldüğü gibidir. Cihaz 

içerisinde bir kalp atım duyargası, bir sıcaklık duyargası, bir mikrodenetleyici, bir voltaj 

düzenleyici devresi, pil ve verici olarak çalışan bir XBee modül yer almaktadır. Uzak 

bilgisayar tarafında ise alıcı olarak çalışan bir XBee modül, bu modülün bilgisayara 

USB portu üzerinde bağlanmasına imkan tanıyan bir XBee Explorer kartı ve 

bilgisayarda koşturulan bir yazılım yer almaktadır.(8-9) 
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Şekil3 Geliştirilen Cihazın Blok Şeması 

 

Kullanılan Mikro Denetleyici 

 
Şekil 4. Geliştirilen cihazda Mikro denetleyici olarak ATmega328 seçilmiştir 

 

Mikro denetleyicinin seçiminde Düşük Güç tüketimi ön plana çıkmıştır. Mikro 

denetleyici ile sıcaklık sensörlerindeki sinyaller sayısal formlarına 10-bit ile 

çevrilmektedir. 

Alıcı ve Vericiler 

 
Şekil 5. Bluetooth Modülü 

 

Bu devrenin seçilmesi Bluetooth teknolojisini kullanarak haberleşen ve  sinyali 

çoklu yönde yayabilen oldukça küçük elektronik olması ve Pet Hayvan üzerinde 

rahatsızlık vermeden takılabilmesine olanak vermesidir. Şekil 5 devreye ait görseldir.  

XBee Kartı 

Bu çalışmada, 2.4GHz frekansında çalışan, 250Kbps hızda veri alışverişi yapan 

ve90m kapalı alan kaplama mesafesi olan iki adet XBee Bluetooth modül kullanılmışt ır 

(Bakınız Şekil 6). Modüllerden bir tanesi cihazın içerisinde yer almakta ve verici görevi 

görerek mikro denetleyiciden gelen verileri kablosuz yaymaktadır. Diğer modül ise 

uzak mobil cihazda alıcı olarak çalışmaktadır. 
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Şekil 6. XBee Kartı 

 

Yazılım 

Uzak mobil cihazlarda alıcı XBee modül tarafından alınan veriler in 

görselleştirilmes i için bir bilgisayar yazılımı gereklidir. Böyle bir yazılımın kodlanması için 

birçok programlama dili mevcuttur. Bu projede bu yazılım OPEN SOURCE açık kaynak 

sistemlerinden alınmıştır. Bu yazılım vücut sıcaklığı-zaman şekilleri ve hesaplanmış anlık 

sıcaklık değerlerini gösteren yazılar barındıran bir içerikten oluşmaktadır.  

Bulgular 

Düşük güç tüketimi ve kablosuz sensör ağları kurulmasına imkân tanıma 

özellikleriyle mobil teknolojisinin kablosuz ve sağlık uygulamalarında dikkate değer 

kullanım potansiyeline sahip olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada, vücut sıcaklığını 

algılayarak kablosuz haberleşme teknolojisiyle uzak mobil cihazlara gönderen 

taşınabilir bir cihaz ve uzak bilgisayarda gönderilen verileri alıp görselleştiren bir 

donanım geliştirilmiştir. 

Cihaz içerisinde bir mikrodenetleyici sıcaklık sensörlerinin analog çıktılarını 

sayısal formların çevirip işlemekte ve Bluetooth teknolojisi kullanan verici XBee 

modüle göndermektedir. Bu modül tarafından kablosuz ortama yayılan veriler uzak 

mobil bir XBee Explorer modülü üzerinden bağlanmış bir alıcı XBee modül içeren 

donanımla ve bu çalışma için özel olarak Pyton programlama diliyle geliştirilmiş olan 

bilgisayar yazılımı tarafından toplanarak görselleştirilmektedir. 

Geliştirilen sistemle yapılan ön çalışmalar sistemin vücut sıcaklığının 

izlenmesini imkan verildiğini göstermektedir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz icata yönelik olduğu için ; 

a. Geliştirdiğimiz Cihazın Pet Hayvanlarında sık kullanılan tasma entegrasyonları 

hakkında Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile görüş alışverişi 

yapılmaktadır. 

b. Geliştirdiğimiz Cihaza Pet hayvan sahibi kullanıcısı tarafından sahip olduğu 

tür/cins bakımından değişikliğine kendi karar verebileceği (tür ve cinslere göre 

pet hayvanlarının vücut sıcaklığı değişiklik gösterebilmektedir) bir yazılım 

geliştilerek Wifi modül eklenerek kullanıcı Pet Sahibi yada Veteriner Hekime 

mesaj gönderebilecek bir düzenek ile ilgili kısımlar üzerinde çalışılmaktadır.  

Projede geliştirilen cihaz seri üretimle maliyetler azaltılarak üretilir ve sürü 

hayvanlarında kullanılabilirse hayvan ölümlerinin önüne geçilmesine destek sağlar, 

böylece ülke ekonomisine büyük katkıda bulunulabilir. 
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6. Uygulanabilirlik  

Projemiz Patent, Faydalı Model ve Fikri Mülkiyet Hakları bakımından 

ticarileştirilebilir bu sebeple projeye ait görsellere bu kısmında genel fotoğraflar 

eklenerek yer verilmiştir. Fotoğraflar projenin ticarileştirilebilir kısmında patent 

başvurusu yapıldığı için belirli görsellerde flu görüntülere yer verilmiştir. 

 

 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemiz kesinlikle uygulanabilirdir çünkü projemizin benzer uygulamaları 

vardır. Ancak bu uygulamaların birçoğu evde sağlık hizmetlerine yönelik 

uygulamalardır. Daha önce literatür taraması sırasında Pet Hayvanlara yönelik bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Projemiz bu yönüyle özgündür. Projemizin çok basit şekli 

vardır ve kullanışlıdır. Projemiz çok daha yenilikçi ve icata yöneliktir. Proje maliyeti 

emsal komponent seçimine (Klon v.s gibi ) göre farklılık göstermekle birlikte bizim 

prototip cihazımız için 350 T.L. civarındadır.(bu komponentler yurtdışından dövizle 

geldiği için değişiklik gösterebilir) 

 

 AYLAR 

İşin Tanımı Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak 

Literatür Taraması X X    

Verilerin Toplanması ve Analizi    X X X  

Arazi Çalışması   X X  

Proje Raporu Yazımı    X X 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 Can dostumuz evcil pet hayvanlarımıza sağlıklı, enfeksiyondan uzak tutabilmek 

yada önlem alabilmek isteriz. Projemizi bu fikir doğrultusun pet hayvanlarını hedef kitle 

olarak aldık. 

 

9. Riskler 

XBee modülleri üzerindeki mikro denetleyiciler analog-sayısal çevrimleri, hızlı 

değişen fizyolojik sinyaller göz önüne alındığında, ek bir mikro denetleyicinin 

kullanımına ihtiyaç duyulabilmektedir, Akıllı mobil cihazlar alıcılarıyla 

donatılmadıklarından bağlanabilirlikleri için alıcı donanıma ihtiyaç duymamaktadır. 

Sağlanan güvenli haberleşme ve dikkate değer düşük güç tüketimiyle Mobil 

teknolojisinin Pet hayvanları için kullanımı önemlidir. 
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