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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)   

Bu proje 112 ambulans, bakım evleri, hastanelerde (özellikle acil servis, 

yoğun bakım, çocuk-yenidoğan servisleri ve yoğun bakımları ile ateşli 

hastalıkların yattığı bulaşıcı hastalıklar servisi,dahiliye vb. servislerinde ) 

hastaların ateşinin ölçülmesi, takibi için uyarı veren kol bandı ile vücut 

sıcaklığı belli bir dereceye geldiği zaman komut alarak kendi kendini 

soğutan ve vücut sıcaklığı düştüğü zaman ise soğutmayı durduran bir yatak 

tasarlanmasıdır. Böylelikle erken, doğru ve kapsamlı müdahale yaparak 

zaman ve insan gücünden kazanç sağlanmayı, erken müdahale ile de 

oluşabilecek komplikasyonları (havale vb.) önlemeyi ve uygulama 

esnasında az temas olmasından dolayı da hastane enfeksiyonu ve bulaşıcı 

hastalıklarında yayılmasının önüne geçmeyi hedefliyoruz.  

Projemiz birbiriyle aralarında bağlantılı olarak çalışan, vücut sıcaklığını 

ölçen kol bandı ve soğutma özellikli yatak olarak iki ana parametreden 

oluşmaktadır. Tasarlayacağımız kol bandı, vücut sıcaklığını ölçerek, vücut 

sıcaklığı belli bir seviyeye geldiği zaman yatağın soğutma özeliğinin 

çalışması ve yine belli bir seviyeye geldiği zaman soğutma özelliğinin 

durmasını sağlayacak yatağa komut gönderecektir.  Tasarlayacağımız 

bilekliğe yerleştireceğimiz vücut ısısına duyarlı sensör, Arduino programı 

ile programlanacak ve vücut ısısı 38 cantigrant dereceye çıktığı zaman sesli 

uyaran 1. seviyede 10 saniye çalışacak, 38,5 cantigrant dereceye çıkınca 

sesli uyaran 2. seviyede 10 saniye çalışacak, 38.8 cantigrant derecede sesli 

uyaran 3. seviyede 10 saniye çalışacak ayrıca ışıklı uyarılan devreye 

girecek, 39 cantigant derecede ışıklı ve sesli uyaran en üst seviyede sürekli 

çalışacaktır. Bilekliğe yerleştirilecek olan bluetooth modülüyle vücut 

sıcaklığı 39 derece algılandığında yine kol bandındaki Bluetooth vericisi ile 

yatağın takılı olduğu prizdeki Bluetooth alıcısı eşleşerek prizdeki röleyi 

açarak yataktaki soğutma sisteminin çalışması sağlanacak ve yatak 

soğuyacaktır. Vücut sıcaklığı 38,9 dereceye indiği zaman, kol bandındaki 

Bluetooth vericisi ile yatağın takılı olduğu prizdeki Bluetooth alıcısı tekrar 

eşleşerek, yatağın soğutma özelliğini durduracak komut gönderilecektir ve 

sistemin çalışmasını durduracaktır. Tüm bunlar Aduino ile programlanarak 

yapılacaktır. Yatakta, soğutma işlemi için oluşturulacak düzenekte; 1 veya 2 

farklı yere yerleştireceğimiz Arduino peltiyer soğutucu cihaz seti, yatağa 

döşenecek alüminyum folyo ve prizde bluetooth alıcısı ile röle olacaktır.   

  

2. Problem/Sorun:  

 “Ateş Nedir?  

Ateş beynin hipotalamus bölgesinin kontrolü altında olan savunma 

sisteminin doğal bir tepkisidir. Bu bölge hastalık nedeniyle vücutta 

salgılanan PGE2 maddesinden etkilenip, vücuda “Isı derecesini arttır” 

emrini verir. Kısacası, “Ateş” vücut ısısının normal seviyenin üzerine 
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çıkması durumudur. Normal vücut ısısı 36.8 + 0.7 derecedir. Sınıflama 

olarak  ise:  

 38-39 derece hafif  

 39-40 derece orta.     

       40-42 derece yüksek ateştir.”(2021,Çocuklarda Yüksek Ateş Hastalık 

Değil, Hastalık Belirtisi,Memorial Tıbbi Yayın Kurulu)[1]  

 

 Yüksek Ateşin Komplikasyonları Nelerdir?  

• Bebek/çocuklarda yüksek ateşin birçok komplikasyonu vardır. Bu 

komplikasyonlardan biri de havaledir. Havale, yüksek ateşten 

kaynaklanan ve beyin hücrelerinin normal dışı bir aktivite göstermesi 

sonucu ortaya çıkan, vücuttaki istemsiz kasılmalara denir.  

  

• Tipik bir havale sırasında çocuk bilincini (şuurunu) kaybeder, kol ve 

bacakları kasılır. Birkaç saniye sonra, kol ve bacaklarla yüzde ritmik 

kasılmalar olmaya başlar. Bir süre sonra da bütün belirtiler kaybolur ve 

çocuk yarım saat kadar süren uykuya dalabilir. Geri dönüşümsüz 

hasarlara neden olan havale, erken zamanda fark edilir ise ateş 

düşürülerek önlenebilir. Bu çalışmada ateşin yükselmesiyle uyarı veren 

kol bandı sayesinde ebeveynleri uyararak ateşi erken evrede fark ettirip 

düşürülmesi sağlanır[2].   

 

Kaç Derecede Havale Görülür?  

Her çocuğun ateşe direnci farklıdır. Alt sınır 38-38.5 derecedir. Vücut ateşi 

37.3 dereceden sonra hızla yükseliyorsa havale tehlikesi yaklaşmaktadır.  

  

112 ve hastanelerde ateş ölçümü; hastanın yaş durumuna göre koltuk altı, 

ağız(oral) ve makattan (anüs) manuel olarak sağlık çalışanı, hasta veya 

refakatçi tarafından yapılmaktadır. Ama koltuk altının terli olması, uygun 

yere yerleştirilememesi, uygun sürede beklenmemesi, bebek/çocuk 

hastaların ölçüm işleminden korkması, rahatsız olması gibi vb. nedenlerden 

dolayı doğru etkin ve doğru ölçümler yapılamamaktadır. Ayrıca doktor 

tarafından belirlenen periyotlar, hastanın klinik seyrine veya refakatçinin 

talebi dışında ateş ölçümleri yapılmamaktadır. Dolayısıyla ateş 

yükselmelerinin fark edilememesine veya geç fark edilmesine, anlık 

seyrinin gözden kaçmasına neden olmaktadır. Bu da yapılması gereken 

tedavi ve müdahalelerin gecikmesine, hastalığın ilerlemesine neden olabilir. 

Ayrıca belli periyotlarda da olsa her ateş ölçümü için 5 dakika süre 

ayrılması, ölçülen değerlerin kayıt edilmesi, her ölçüm öncesi ve sonrası 

aletlerin temizlenmesi sağlık çalışanları için zaman gerektirmektedir. Ayrıca 

ateş ölçümü sırasında hasta ile yakın temas etmeleri ve yanlarında en az 5 
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dakika beklemeleri covid19 gibi pandemiye neden olan bulaşıcı hastalıkların 

bulaşması ve yayılması açısından da risklidir. Projemizde tasarlanacak olan 

ateş ölçen kol bandı ile vücut sıcaklığının ölçümü, belli bir seviyeye geldiği 

zaman uyaran vermesi ve kayıt etme özelliğinden dolayı bir çok sorunun 

önüne geçilecektir.  

 Vücut sıcaklığının yükselmesiyle oluşan yüksek ateş corona virüste de 

gördüğümüz gibi birçok hastalığın ilk belirtileri arasındadır. Kişide 

enfeksiyon varsa inatla düşmeyen bir ateş seyreder. Hatta birçok bulaşıcı 

hastalıklarda ateşin düşmesi uzun sürebilir. Yoğun bakım hastaları, yaşlılar, 

bebek ve çocuklarda tedavisi geciken enfeksiyon hastalıkları, sepsis denilen 

vücutta yaygın enfeksiyon görülmesine neden olur. Sepsisde de en belirgin 

semptom yüksek ateştir ve takip gerektirir. Eğer ateşe zamanında müdahale 

edilemezse belli bir seviyeden sonar Havale (febrilkonvülsiyon) gerçekleşir 

hatta ölümle sonuçlanabilir.  

Yüksek ateş, ilaç tedavisinin yanı sıra belli periyotlarda soğuk uygulama 

yapılarak düşürülmeye çalışılmaktadır. Soğuk uygulama genelde hemşireler 

tarafından bölgesel yapılan, su ile ıslatılmış bezleri, koltuk altı, alın, kasık, 

göğsüne koyma şeklinde olan bir uygulamadır. Soğuk uygulama 20 

dakikada arayla ateş düşmezse tekrar yapılır. Sağlık çalışanı da soğuk 

uygulama sırasında hasta ile daha fazla temas etmek zorundadır. Bu da 

pandemi dönemlerinde hem sağlık çalışanı hem de hasta için oldukça riskli 

bir durumdur. Covid gibi salgına neden olan hastalıkların bulaşması ve 

yayılmasına neden olabilmektedir. Soğuk uygulama bölgesel yapıldığı için 

uygulayan kişi için oldukça zaman alıcıdır ve daha sık takip gerektirir. 

Dolayısıyla insan gücü açısından da nöbet esnasında oldukça zorluklar 

yaşanmakta, diğer hastalara yeterince zaman ayrılamamakta ve acil 

durumların gözden kaçmasına neden olmaktadır. Ayrıca su ile yapılan 

uygulamalarda ıslaklık hastaları oldukça rahatsız etmektedir. Ateş 

esnasında buz aküsüne sarılan veya su ile ıslatılmış kompreslerin deriye 

direk temas etmesinde de hastalar ürperme yaşamakta, çocuk hastalar 

yaptırmak istemektedir. Buz aküleriyle yapılan soğuk uygulamalarda; 

akünün ciltte uzun süre bekletilmesi o bölgedeki yüzeysel nöronları fazla 

etkileyeceğinden uyuşmalarda neden olmaktadır özellikle bu durum 

bebek/çocuk, yaşlı hastalar ile cilt sağlığı bozulmuş hastalarda önemli bir 

noktadır. Eğer uzun süre ciltte aynı yerde soğuk uygulaman Yeni doğan, 

çocuk ve yaşlı hastalarda derilerinin hassa olmasından dolayı uygulama 

sırasında daha çok dikkat etmek gerekmektedir. Ayrıca ateşin çok yüksek 

seyretttiği acil hastalarla ilk karşılaşan 112  Ambulans ve acil servislerinde 

hastanın bulunma süresinin kısa olması, ortam koşullarının uygun 

olmaması, kısıtlı olması, hasta sirkülasyonun fazla olması nedeniyle yeterli 

ve kapsamlı olarak soğuk uygulama ve hastanın ateş takibi 

yapılamamaktadır. Tüm bunlar göz önüne alındığında hastanelerde yapılan 
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soğuk uygulamalar uygulamanın etkinliği, zaman, insan gücü, konfor 

açısından yetersiz gelmektedir.   

Kendi kendini soğutan yatak ile de zaman, mekan sorunu olan 112 ve acil 

servis gibi yerlerde etkili ve hızlı müdahale edilmiş olacaktır. Sağlık 

çalışanları açısından da az temas, kısa sürede daha faydalı bir uygulama 

yapılmış olarak insan gücü ve zaman kazancı olacaktır. Az temas sayesinde 

de hastane enfeksiyonu ve bulaşıcı hastalıklarında yayılmasının önüne 

geçilecektir. Hasta açısında da az temas, su ile olmayan bir uygulama 

olduğu için daha kısa sürede ve konfor içinde hastayı rahatsız etmeden, 

komplikasyonsuz (cilt tahrişi vb.) bir uygulama olacaktır.   

  

3. Çözüm   

Bu proje ile tasarlanması düşünen bilekten ateş ölçen cihaz, hastanın vücut 

ısısını ölçecek, takip edecek ve vücut ısısı belli bir seviyeye yükseldiği 

zaman sesli ve ışıklı uyarı vererek sağlık çalışanlarını uyaracak ve vücut 

sıcaklığı 39 derece ve üstüne çıktığı zaman peltier soğutucu seti ile 

tasarlanmış yatağa komut göndererek çalıştıracak ve en erken zamanda 

hastaya kapsamlı bir soğuk uygulama yapılmasını sağlanacaktır. Vücut ısısı 

belli bir seviyeye düşünce de yatağın çalışması duracaktır. Böylelikle 

erken, doğru ve kapsamlı müdahale yaparak zaman ve insan gücünden 

kazanç sağlanacak, erken müdahale ile de oluşabilecek komplikasyonlar 

(havale vb.) önlenecek ve uygulama esnasında az temas olmasında dolayı 

da hastane enfeksiyonu ve bulaşıcı hastalıklarında buluşması ve 

yayılmasının önlenecektir.  

 Bu proje ateş ölçen kol bandı ve soğutma özelliği olan yatak olmak üzere 2 

ana bileşenden oluşmaktadır. Vücut Sıcaklık Derecesine göre yapılacak olan 

işlemlerin basaklarını içeren şema aşağıdadır.  
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4. Yöntem  

 Bu proje ateş ölçen kol bandı ve soğutma özelliği olan yatak olmak üzere 2 

ana bileşenden oluşmaktadır.  

1.Ateş Ölçen Kol Bandı: Kol bandında; Arduino Nano R3, Bluetooth 

vericisi,  Sıcaklık sensörü, buzeer, led ışıklar ve pil olacaktır.   

  

 

KOL BANDI TASARIM MALZEMELERİ 

1  Arduino pro 

mini  

[3]  

4  Buzeer  

[6] 

2  LM35 

Sıcaklık 

Sensörü  [4]  

5  Ledler  

  [7] 

3  Bluetooth 

Modül  
[5]  

6  Kalem pil   

  

2.Soğutma Özelliği Olan Yatak: Yatakta peltiyer soğutuzu cihazı, 

alüminyum folyo olacak. Yatağın çalışması içinde fişin takılı olduğu prizde 

Bluetooth alıcısı ve röle olacak.  



8  

  

 

  

 Peltier Soğutucu Cihaz[8] 

 

PELTİER:  

Farklı iki metalden oluşan bir devrenin iki ucundan biri ısıtıldığı zaman 

devrede elektrik akımı oluşmaktadır. Bu mantık çerçevesinde farklı iki 

metalin uçlarından elektrik enerjisi verilerek metallerin birinin ısındığı 

diğerinin soğudu görülmüştür. Bu bilgiler ışığı altında farklı yarı iletken 

metaller arasında yüzeylerinde farklı ısı oluşan peltierli geliştirilmiştir. 

Soğutma ünitesinde kullanılmak için geliştirilen bu Peltierin çalışma 

prensibi ise P ve N jonksiyonlarının seri bağlanmasıyla oluşan ve içinden 

doğru akım geçtiğinde “Peltier efekti” diye bilinen fiziksel bir etki ortaya 

çıkaran elemandır. Bu etki ile malzemenin bir yüzü ısınırken diğer yüzü 

soğumaktadır. Peltier malzemesi değişik boyutlarda imal edilmekte ve 3 ile 

15 volt arasında herhangi bir gerilimde çalışabilmektedir. Uygulanan 

gerilimin yönü ters çevrildiğinde ısınan yüzey ile soğuyan yüzey yer 

değiştirir.(2006, Labwiev Görsel Grafik Programı ile Peltier  

Yarıiletkenine enerji verildiğinde sıcaklık performansının incelenmesi, 

AydoğanB.) [9]  

 Peltier, isterseniz elektrik üretebileceğiniz isterseniz soğuk veya sıcak elde 

edebileceğiniz bir termoelektrik sistemdir. Termoelektrik sistem ise elektrik 

enerjisi ile ısı enerjisinin birbirleri arasındaki dönüşüm sağlayan sistemlere 

verilen addır.   

  

TERMOELEKTRİK ETKİ  

“Peltier-Seebeck etkileri olarak da adlandırılan termoelektrik etki, ısının 

elektriğe (Seebeck etkisi) veya tam tersi elektriğin ısıya (Peltier etkisi) 

dönüşümüne olanak sağlayan iki yönlü bir süreçtir. Bir termoelektrik 

cihazın iki tarafına farklı ısılar (sıcaksoğuk) uygulandığında gerilim 

(elektrik) meydana gelirken; tam tersine, cihaza elektrik uygulandığında da 

iki tarafında sıcaklık farkı oluşur.”(2020, Termoelektrik, Lafsözlük)[10]   



9  

  

 

 
  

                                Termoelektrik[10]  

  

 Peltier Nasıl Çalışır?  

“İki ucuna doğru akım verildiğinde N ve P tipindeki elemanlar elektronları 

bir uçtan diğerine doğru iterler ve bir yüzde ısınma diğer yüzde soğutma 

meydana getirirler. Böylece termoelektrik modül bir ısı pompası gibi çalışır. 

Ayrıca termoelektrik modülün iki yüzeyi arasında sıcaklık farkı oluşturulsa 

termoelektrik modül bir DC akım kaynağı gibi davranarak elektrik üretir. 

Peltier ise yapısı gereği gerilim uygulandığında bir yüzeyi ısınan diğer 

yüzeyi ise soğuyan bir elemandır.”(2014, Peltier ile hastalıklı eklemleri 

soğutma, Mehmet Gündüz-Ayhan Çelik)[11]  

 Peltier Elemanı İç Yapısı  

“Peltier içersinde bulunan termoelektrik madde sayesinde bir yüzeydeki ısı 

diğer yüzeye aktarılmaktadır. Ayrıca peltier içerisinde bulunan P ve N tipi 

uçlar seri bağlı olarak yerleştirilmiştir. Gerilim uygulandıktan sonra 

elektronlar soğuk taraftan sıcak tarafa doğru hareket etmektedir. Elektronlar 

yardımıyla ısı soğuk taraftan sıcak tarafa taşınmış olur. Peltierin sıcak 

yüzeyi ne kadar çok ısınırsa soğuk yüzeyi de o kadar çok soğumaktadır. 

.”(2014, Peltier ile hastalıklı eklemleri soğutma, Mehmet GündüzAyhan 

Çelik)[11]  

   

  

[12] 

 

https://teknolojiprojeleri.com/elektronik/elektrik-akimi-birimleri-ve-cesitleri-nedir
https://teknolojiprojeleri.com/elektronik/elektrik-akimi-birimleri-ve-cesitleri-nedir
https://teknolojiprojeleri.com/elektronik/elektrik-akimi-birimleri-ve-cesitleri-nedir
https://teknolojiprojeleri.com/elektronik/elektrik-akimi-birimleri-ve-cesitleri-nedir
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Peltiere enerji verildiğinde bir tarafı soğuk bir tarafı ise sıcak olacaktır. 

Isınan tarafı ne kadar soğutursak soğuk olan taraf o kadar daha 

soğuyacaktır. Bu yüzden peltierler kullanılırken bir fan yardımıyla ısıtılan 

taraf soğutulur. Araya alüminyum gibi metallerin koyulması ile daha çabuk 

soğutma sağlayacaktır.   

  

Neden Tercih Edilir?  

“Termoelektrik soğutma sistemleri mekanik hareketli parçalarının 

olmaması, hafif ağırlıklı ve akışkan sıvı içermemesinden dolayı tercih 

edilmektedirler. Termoelektrik sistemlerin soğutucu gazları kullanan 

sistemlere kıyasla daha ekolojik olduğu ve bu sistem kompresör 

içermediğinden daha sessiz ve montaj kolaylığı sağlayacak şekilde 

kullanabileceği vurgulanmıştır. Ayrıca Düşük doğru akımlı kaynak 

olduğundan özelikle ve pratik açıdan kullanılması gereken yerlerde özellikle 

de oto araçlarında taşınabilir olması bakımından kullanılması çok uygundur. 

.”(2014, Peltier ile hastalıklı eklemleri soğutma, Mehmet Gündüz-

Ayhan Çelik)[11]  

  

  

PELTİER CİHAZLAR  

Peltier cihazlar yüzeyler arasında sıcaklık farkı oluşturma prensibine göre 

çalışan cihazlardır. Gerilim uygulandığında bir taraf ısınır, diğer taraf soğur. 

Tersi mantıkta yine yüzeylerden birine sıcak diğerine soğuk uygulandığında 

ise kablolar arasında potansiyel fark oluşur. [13]  
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Planlanan Arduino Programlamasındaki İş Akışı;  

Tasarlayacağımız kol bilekliğinde, LM35 sıcaklık sensörünü, arduino pro 

miniyi, Bluetooth modülünü, buzeerı, led ışığı yerleştirerek arduino programı 

ile programlayacağız. Kol bandındaki enerji pille sağlanacaktır. Kol bilekliği, 

vücut sıcaklığı 38 cantigrant dereceye çıktığı zaman sesli uyaran 1. seviyede 10 

saniye çalışacak, 38,5 cantigrant dereceye çıkınca sesli uyaran 2. seviyede 10 

saniye çalışacak, 38.8 cantigrant derecede sesli uyaran 3. seviyede 10 saniye 

çalışacak ayrıca ışıklı uyaran da devreye girecek, 39 cantigant derecede ışıklı 

ve sesli uyaran en üst seviyede sürekli çalışacaktır. Böylelikle sesli ve ışıklı 

uyaranlarla sağlık çalışanının haberdar edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca vücut 

sıcaklığı 39 derece algılandığında yine kol bandındaki Bluetooth vericisi ile 

yataktaki Bluetooth alıcısı eşleşerek yatağa soğutma komutu gönderecektir. 

Vücut sıcaklığı 37,9 cantigrant dereceye  düştüğü zaman kol bandındaki yazılı 

ve sesli uyaranlar devre dışı kalacaktır. Yatağa; arduino ile 

programlayacağımız bluetooth alıcısı, 1 veya 2 farklı yere arduino peltiyer 

soğutucu ve fan ya da peltier soğutucu cihaz seti, yerleştireceğiz. Yatağın 

geneline hızlı bir şekilde soğutmanın yayılması için yatağın üst kısmını 

(döşeğin altını) tümden alümin folyo ile döşeyerek soğutma işlemi için gerekli 

düzeneği sağlayacağız. Yatak için elektrik enerjisi priz yoluyla şebeke 

elektriğinden sağlanacaktır. Verilecek Voltajla da yatağın soğutma derecesi 

ayarlanacaktır. Vücut sıcaklığı 38,9 dereceye indiğinde, kol bandındaki 

Bluetooth vericisi ile yataktaki Bluetooth alıcısı eşleşerek, yatağa soğutma 

özelliğini durduracak komut gönderilecektir ve sistem çalışmasını 

durduracaktır. Tüm bunlar Aduino ile programlanarak yapılacaktır.  

- Arduino kartlarından 1 adet Atmel AVR mikro denetleyici ve devre 

bağlantıları için elektronik komponentler sağlanacak.  

- Arduinowiring tabanlı programlama dili ile programlama yapılacak.   

- Processing tabanlı Arduino yazılım geliştirme ile ışık ve ses uyaranlarını 

Arduino IDE ile karta aktarılacak.   

- Yazılım tamamlandıktan sonra kod kartta bir USB kablosu vasıtasıyla 

aktarılır.   

- Kodlanmış sesli ve ışıklı uyaranların sensör kol bandı üzerinde çalışması 

sağlanacak.   

   Tasarlanması Planlanan Bileklik Modelleri [14] 
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Peltier Soğutucu Yapımı  

Siyah kablo negatif, kırmızı kablo pozitif olarak düşünerek bağlantı 

yaptığınızda cihazın yazılı olan yüzü soğuyup diğer yüzü ısınacaktır. 

Kabloları tersi mantıkta bağlarsanız yüzeyler de ters mantıkta ısınıp soğur.  

   

 
  

                                 

  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü  

Piyasada var olan bilekten ateş ölçen cihazlar sadece ateş ölçümü 

yapmaktadır. Biz buna ek olarak, bu proje ile hastanın ateşi yükseldiğinde 

ısıya duyarlı sensör sesli ve ışıklı uyarı verecek ve 39 derecenin üstüne 

çıktığı zaman peltier soğutucu seti ile tasarlanmış yatağa komut vererek 

çalıştıracak ve en erken zamanda hastaya kapsamlı bir soğuk uygulama 

yapılmasını sağlanacaktır. Ateş düşünce de yatağın çalışması duracaktır. 

Böylelikle erken müdahale ile oluşabilecek komplikasyonların önüne 

geçilecek, zamanında ve kapsamlı bir uygulama yapılmış olacaktır.   
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Termoelektrik soğutma sistemleri özelikle düşük doğru akım kaynaklı 

olduklarından, oto araçlarında daha çok tercih edilmektedir. Termoelektrik 

soğutucular (Peltier modülleri) genellikle küçük hacimlerin soğutulması 

uygulamalarında, tıbbi ve askeri amaçlar, piknik eşyalarının depolanması vb. 

kullanılırlar [2]. Güvenilir, sessiz ve düzgün çalışır, çevre dostudur ve 

sıcaklık kontrolünün önemli olduğu çalışmalar için uygundurlar. Sistemin 

boyut olarak küçük oluşu itibarıyla taşınabilir soğutma cihazı olarak 

üretilebilir. Otomobil seyahatlerinde soğutucu cihaz olarak kullanılabilir.  

Ayrıca düşük DC akımı gerektirdiğinden her türlü ısınan elektronik devre 

(bilgisayar, güç kaynakları vs.) soğutulmasında kullanılabilir.   

Literatür taramamızda Peltier soğutucuların yatak soğutmak için 

kullanıldığına rastlamadık ve yüksek ateşe müdahale içinde soğuk uygulama 

dışında herhengi bir düzenek ve mekanizma ilede karşılaşmadık. Ayrıca 

tasarlanacak uyarı veren, yatağa komut gönderen kol bandıylada 

karşılaşmadık. Fikir tamamen takım tarafından üretilmiştir.  

6. Uygulanabilirlik    

Proje fikrinizin hayata nasıl geçirileceği hakkında bilgi veriniz. Mevcut 

şartlar altında projenizin ticari bir ürüne dönüştürülebilir olup olmadığı 

hakkında bilgi verilmelidir. Hangi teknolojik hazırlık seviyesinden yola 

çıkıldığına değinilmeli ve proje sonucunda hangi teknolojik hazırlık 

seviyesine erişileceği, takvime bağlı olarak ifade edilmelidir.  

Piyasada var olan koldan ateş ölçer cihazlara ek olarak uyarı ve komut 

verme özelliklerinin eklenmesi zaman ve maliyet açısından sıkıntı 

yaratmayacaktır. Peltier soğutucu cihazların küçük hacimli üretilmesi, 

taşınabilir olması, 5V- 12 Volt gibi DC akımıyla çalışması, montajının 

kolay olması bu ürüne talebi cazip hale getirmektedir.   

Projemiz fikir olarak düşünüldü ama haziran ayında; ardunio eğitimi, 

temmuz ayında; malzeme temini ve kol bandının tasarımı, Ağustos-Eylül 

ayında; Peltier Soğutucu  Cihazın yatağa montajı ve Kol bandı ile 

bağlantısının sağlanıp Prototip hazırlanması ve Eylül ayında denemeyi 

planlıyoruz.  

 

 

 7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması  

Projenizin tahmini bütçesi internet sitelerinden güncel fiyatlar alınarak 1 

yatak için hazırlanmıştır. 
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MALİYET TAKVİMİ  

TAHMİNİ BÜTÇE 

S.N MALZEME  FİYATI ALAN  

1  Ardunio pro mini  40 TL     

  

  

ATEŞ ÖLÇEN 

KOL BANDI  

2  Bluetooth Modül   50 TL  

3  LM35, Sıcaklık Sensörü    10 TL  

4  Buzzer   3 TL  

5  Led   2 TL  

6  Peltier Soğutucu Cihaz Seti  190 TL   

SOĞUTAN 

YATAK  
7  Alüminyum Folyo 3 paket  45 TL  

8  Röle  40 TL  

9  Diğer Giderler  30 TL    

 TOPLAM  410 TL    

 İŞ TAKVİMİ 
 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 

Literatür tarama 
ve Takım 
Oluşturma 

        

Ön 
değerlendirme 
raporu yazımı 
 

        

Proje detay 

 raporunun  

yazımı 

       

Fikir olarak 
sunuldu ama 
Prototip  
Hazırlanması 

      

Ardunio 

eğitimleri 

Malzeme 

temini ve Kol 

bandının 

hazırlanması 

Peltier Soğutucu  

Cihazın yatağa 

montajı ve Kol 

bandı ile bağlantısı, 

 

  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):    

Projemiz 112 ambulans, bakım evleri, hastanelerde (özellikle acil servis, 

yoğun bakım, çocuk-yenidoğan servisleri ve yoğun bakımları ile ateşli 

hastalıkların yattığı bulaşıcı hastalıklar servisi,dahiliye vb. servislerinde ) 

yatan hastalar ve bu hastalara müdahale eden sağlık çalışanları için 

tasarlanmıştır.  
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9. Riskler  

Proje açısından konuşacak olursak, peltier maalesef ki çok verimli denilecek 

kadar soğutamadığı için derin dondurucular açısından tercih 

edilememektedir ama kapasitesi düşük soğutucular için kullanılabilir. 

Düşük doğru akım kaynaklı bu tür soğutma sistemlerinde kısa devreye 

yakın bir devre olduğundan aşırı ısınma olmakta bu nedenle de sistemin 

verimi düşmektedir. Peltier yüzeyinin ısınmasının önlenmesi bu sistemlerin 

daha verimli çalışmasını sağlayacaktır. Peltier’in soğuk yüzeyinin etkisini 

artırmanın yolu sıcak yüzeyinin etkisinin azaltılmasından geçiyor. Ama 

bunu elektrik motorunun fan gücünden yararlanılarak yapmak çok uygun bir 

çözüm olarak görülmeyebilir. Bunu yapmanın en güzel yollarından bir 

tanesi de sürekli soğuk özelliği gösteren, peltier açısından zararsız bir 

maddeyi peltierin sıcak yüzeyine temas ettirmekle peltierin sıcak 

yüzeyinden dışarı taşmayacak bir biçimde sıcaklık alış verişi yaptırmak.  

Peltier bir tarafı soğurken bir tarafı ısınır. Eğer bir tarafı ısıtmak 

istediğinizde diğer tarafını düzgün bir şekilde soğutamazsanız birbiri 

arasında sıcaklık alışverişi olacaktır ve bu durumda peltier karşı bir elektrik 

üretimine gidecektir. Bu nedenle de peltier bozularak çalışmayacaktır. 

Ayrıca peltier içinde bulunan yarı iletken, çok kırılgan bir yapıdadır. Üstüne 

darbe alması durumunda bu yapı kırılarak, peltierin bir daha çalışmamasına 

neden olabilir.  

Tüm bunları göz önüne alarak direk peltier ve fan değil peltier soğutucu 

cihaz kullanmayı tercih ettik.   

  

10. Kaynaklar   

Kaynak 1: https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/cocukluklarda-yuksek-

ateshastalik-degil-hastalik-belirtisi  

Erişim Tarihi: 10/06/2021, 13:35 Kaynak 2:  

https://behcetuzch.saglik.gov.tr/yazdir?1F210CFD8F8E137017C4D8FD848F2B

03  

Erişim Tarihi: 10/06/2021, 13:41  

Kaynak 3: https://www.kompent.com/arduino-pro-mini-atmega328p-5v-

16mmikrodenetleyici-kart-64  

Erişim Tarihi: 10/06/2021, 14:08  

Kaynak 4:  https://www.hepsiburada.com/robotekno-lm35-isi-sicaklik-sensoru-

arduinouyumlu-pm-HB0000055N5I  

Erişim Tarihi: 10/06/2021, 14:14  

Kaynak 5: https://www.hepsiburada.com/arduino-bluetooth-modul-hc05-

kablosuziletisim-modulu-hc05-hc-05-pm-HB000004VA2W  

Erişim Tarihi: 10/06/2021, 14:17  

Kaynak 6: https://www.direnc.net/12v-devreli-buzzer-12mmcap--12v-5v  
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