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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Ateş vücudun savunma araçlarından biri olup, birçok hastalığın belirtileri arasında yer 

almaktadır. Dünya genelinde etkili olan Covid-19’un belirtilerinden bir tanesi de ateştir. Bu 

sebeple bu çalışmada, vücut direncinin düşmesine ve küçük yaşlardaki çocukların havale 

geçirmesine sebep olan ateşi takip edebilmek için güneş enerjisi ile şarj edilebilen vücut sıcaklığı 

takip göstergesi tasarlanmıştır. Bu malzemeyle birlikte şarj edip çalıştırdığımız göstergede, 

kişinin vücuduna temas eden Texas Instruments firmasının çıkardığı TMP 117 sıcaklık 

sensörüyle gerçek zamanlı veri analizi yapılabilmektedir. Cihazda kullanılan işlemci türü 

Arduinodur ve yazdığımız kodlar sayesinde istenilen sıklıkta veri alınabilmektedir. Alınan veriler 

içerisindeki wifi modüllü işlemci sayesinde elde edilen veriler OLED LCD ekrana yansıtılır. 

OLED LCD ekranımız ise ultrasonik sprey kaplama yöntemi ile elde edilen perovskit güneş 

hücreleri sayesinde çalışmaktadır. Yaptığımız cihazın tasarımını ise kendimiz özgün ve yenilikçi 

bir şekilde Fusion 360 programında tasarladık.  

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte tıbbi parametrelerin ölçümünde uzaktan takip 

önem kazanmıştır. Takip edilmesi gereken önemli parametrelerden biri de vücut sıcaklığıdır. 

Vücut sıcaklığındaki değişimler hastalıkların teşhisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bunun yanı 

sıra ani ateş yükselmeleri özellikle bebekler ve küçük yaştaki çocuklarda kalıcı hasarlara sebep 

olabilmektedir. Bu nedenle ani ateş yükselmelerinin yaşanabileceği durumlarda vücut 

sıcaklığındaki değişimler sürekli olarak izlenmelidir. Bebeklerde, cildin ince ve gelişmemiş 

olması ve solunumun daha hızlı olması önemli miktarda sıvı ve ısı kaybına neden olmaktadır. 

Gerekli önlemler alınmadığı takdirde vücut sıcaklığındaki düşüşler, hayati tehlikelere neden 

olabilir. Projemizin bir diğer çıkış noktası ise 2019 yılının sonlarına doğru Çin’de ortaya çıkan 

korona virüstür. Corona virüsün neden olduğu en önemli belirtilerden bir tanesi de yüksek ateştir. 

Yüksek ateş belirtisi corona salgınında en önemli belirtiler arasında sayılmaktadır. Corona virüs 

vücuda çeşitli tahribatlar verdiği için vücutta ateşle bu duruma tepki vermektedir. 

Her ölçüm tekniğinin avantajları veya dezavantajları olmakla birlikte, vücut ısısını ölçmek için 

seçilen teknik ve vücut bölgesi, elde edilen veri performansını etkilemektedir. Bu çalışmanın 

amacı, cıvalı termometreler yerine kullanılan termometrelerin performanslarını değerlendirmek 

ve doğruluk, özgüllük ve duyarlılıklarını karşılaştırmaktır. Bu çalışmaya 01/11/2014-28/02/2015 

tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

polikliniğine veya acil servisine başvuran toplam 151 ayaktan ve yatan hasta dahil edilmiştir. Her 

hastanın vücut ısısı aksiller civa termometresi, aksiller dijital termometre, alın termometresi, 

timpanik termometre ve alından temporal arter termometresi ile 3, 5, 8 dakikada ölçüldü. Toplam 

2265 ölçümde her hasta için 15 ölçüm yapıldı. 81 hasta (%54) erkek, 70 hasta (%46) kadın ve 

erkek/kadın oranı 1.15 idi. Çalışmaya alınan hastaların yaşları 2 ile 18 arasındaydı. Ortalama yaş 

7.95 ± 4.48 yıl ve ortanca yaş 7 idi. Hastaların 83'ü pediatri kliniğinde yatarak tedavi gördü ve 

68'i acil servise başvurdu. Tanı olarak sınıflandırılan hastada 83(%55) hasta üst solunum yolu 

enfeksiyonu, 18(%11.9) hasta alt solunum yolu enfeksiyonu(pnömoni, bronşiolit), 12(%7.9) 

hastada gastrointestinal sistem hastalığı, 9(%6) hasta hematolojik hastalık, 7(%4.6) hastada idrar 

yolu enfeksiyonu, 6(%4) hastada onkolojik hastalık, 6(%4) hastada selülit, 5(%3.3) hastada 

lenfadenit ve 5(%3.3) hastada nefrolojik -romatolojik hastalıklar. Her bir termometrenin 

ortalama, medyan, standart sapma, en düşük ve en yüksek ölçüm değerleri hesaplandı. Sıcaklık 
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ölçüm değerlerinin ortalamaları karşılaştırıldığında, temporal arter termometresi ortalaması 38,2 

C, aksiller civa termometresi ortalaması 74 37,8 C, timpanik termometresi 37,5 C, alın 

termometresi ortalaması 37,5 C, aksiller dijital termometresi ortalaması 37,6 C idi. Cıvalı 

termometre ve dijital aksiller termometre 8 dakikaya kadar yükselmeye devam etti. Temporal 

arter termometresi ve alın termometresi ile yapılan tekrarlı ölçümlerde fark yoktur. 12 yaş altında 

timpanik termometre ile tekrarlanan ölçümlerde fark vardır. 

 

3. Çözüm  

Ateş vücudun savunma araçlarından biri olup, birçok hastalığın belirtileri arasında yer 

almaktadır.  Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını da bu hastalıklardan bir tanesidir. Vücut 

sıcaklığındaki değişimler hastalıkların teşhisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca ani ateş 

yükselmeleri özellikle bebekler ve küçük yaştaki çocuklarda kalıcı hasarlara sebep 

olabilmektedir. Bu nedenle ani ateş yükselmelerinin yaşanabileceği durumlarda vücut 

sıcaklığındaki değişimler sürekli olarak izlenmelidir. Bu durumda anlık olarak gelen verileri 

işleyip uzman kişilere, hastalara ya da hasta yakınlarına bildirim gönderebilen giyilebilir 

teknolojiler hasta takibinde önemli rol oynamaktadır. Bu sebeple biz de bu amaca hizmet 

edecek ateş takibi yapan giyilebilir bir termometre ve gösterge tasarladık. Bu tasarımda 

yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak enerji sorununu ortadan kaldırmayı hedefledik. 

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında potansiyeli en yüksek kaynak güneştir.Yaygın olarak 

çalışılan güneş hücreleri ise Silisyum tabanlı güneş hücreleridir. Ancak Silisyum tabanlı güneş 

hücrelerinin üretimi zor ve maliyetlidir. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için organik güneş 

hücreleri üzerine çalışmalar yapılır. Organik güneş hücresi ailesi içinde yer alan önemli 

konulardan birisi de Perovskit güneş hücreleridir. Perovskit güneş hücre teknolojisi, on yıl 

içinde% 3,8'den % 25'in üzerine çıkan verimlilik ölçeğinde benzeri görülmemiş bir artış 

göstermiştir.Bu teknoloji, büyük çapta üretim kolaylığı ve bu üretimin çok düşük maliyetli olması 

nedeniyle büyük ilgi uyandırmıştır. 

Bu sebeple bu çalışmada maliyeti düşürmek amacı ile silisyum tabanlı güneş hücreleri yerine 

ultrasonik sprey kaplama yöntemi ile elde edilen perovskit güneş hücreleri kullanılmıştır. Elde 

edilen hücreler ile şarj edilip çalışabilen göstergede veriler, kişinin vücuduna temas eden Texas 

Instruments firmasının çıkardığı TMP 117 sıcaklık sensörüyle sağlanmaktadır. Bu sensör ile 

gerçek zamanlı veri analizi yapılabilmektedir. 

 

4. Yöntem 

Cihazımızda kullanılan önemli parçalardan bir tanesi kullandığımız sıcaklık sensörüdür. 

Kullandığımız sensör Texas Instruments firmasının geliştirdiği ±0.1 hassasiyetinde ölçüm 

alabilen bir dijital sensördür.(Şekil 1.)Farklı termometreler ile ölçüm karşılaştırması yaptığımızda 

TMP 117 sensörünün piyasadaki diğer sensörlere göre daha hassas ölçüm yaptığı sonucuna 

vardık. Yaptığımız deneyde sensörden gelen veri 37 santigrat derece değerini gösterirken 

Medisana marka temaslı termometre 36 santigrat derece değerini göstermektedir.  Sensör -20 ve 

+50 oC aralığında ölçüm yapabilmektedir. Kullanılan sensör aynı zamanda düşük tüketim 

profiline sahiptir. Ayrıca yaptığımız cihazın tasarımı özgün ve yenilikçi bir şekilde Fusion 360 

programında tasarlanmıştır.  
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Şekil 1. TMP 117 Sıcaklık sensörü ve bağlantı şeması 

 

Ayrıca yaptığımız cihazın tasarımı özgün ve yenilikçi bir şekilde Fusion 360 programında 

tasarlanmıştır. (Şekil 2) Cihazda kullanılan kodlama türü Arduino ve bu kodlama türü sayesinde 

kolay bir şekilde kodlar çalıştırılabilmektedir. Aldığımız verileri yansıttığımız OLED LCD ekran 

ise güneş enerjisi ile çalışmaktadır. Literatürde güneş hücreleri ile ilgili çok fazla çalışma 

yapılmıştır. Bunlardan yaygın olarak çalışılan güneş hücreleri ise Silisyum tabanlı güneş 

hücreleridir. Ancak silisyum tabanlı güneş hücrelerinin üretimi zor ve maliyetlidir. Bu yüzden bu 

çalışmada organik güneş hücresi ailesinde yer alan Perovskit güneş hücreleri üretilmiş ve 

kullanılmıştır. Tasarlanan termometre ile ölçüm denemeleri yapılmıştır. Farklı termometrelerden 

vücut sıcaklığı ölçümleri alınmıştır. Termometre dakikada 1 ölçüm alacak şekilde ayarlanmıştır. 

10 dakika boyunca 3 termometreden alınan veriler tabloda belirtilmiştir. Ölçümler aynı anda aynı 

yüzeyden alınmıştır. 

 

Şekil 2. Cihaz tasarımı 
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Grafik 1. Farklı termometreler ile alınan ölçüm karşılaştırılması 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Üretim maliyetinin oldukça düşük olması, veri alım sıklığını kişinin kendi belirleyebiliyor 

olması ve göstergenin yenilenebilir enerji ile şarj edilip taşınabilir boyutlarda olması 

çalışmayı diğer giyilebilir sağlık teknolojileri ürünlerinden ayıran özelliklerdir.  Şarj 

ünitesinin Perovskite güneş hücreleri ile besleniyor olması çalışmaya özgünlük katacaktır. 

 
Şekil 3. Perovskite güneş paneli 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Tasarladığımız cihazın kullanım alanı bebek sahibi aileler ve kalabalık bölgeler olduğu için 

amacımız bunu gerçeğe dökerek insanların gerçek zamanlı bir sıkıntı yaşamadan ateş 

takibini sağlamalarıdır. Aileler bebeklerinin koluna bu termometreyi taktıklarında gerek sesli 

gerekse görsel olarak Thingspeak uygulaması üzerinden bildirim almaktadırlar. Kişi ayrıca 

kendisi kolay bir şekilde veri alım sıklığını belirleyebilmektedir. Bu örneklerde olduğu gibi 
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birçok gündelik hayat senaryosu düşünülerek farklı çözüm yollarına gidilmiş ve cihazın 

kullanımı kolaylaştırılmıştır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin yapımında kullanılacak malzeme miktarı oldukça azdır. Bu yüzden alınan mürekkep, 

buharlaşma malzemeleri maliyetin düşük olmasını sağlayacaktır.  

 

Hava İşleme için Perovskite Ön Mürekkebi 

 

15 £ (0.5 ml 1 adet fiyatı) 

ITO kaplı camlar 2£ (1 adet) 

Sıcaklık sensörü  235,27 TL 

Alimunyum Pelet buharlaşma malzemeleri €46.00 (50 gr fiyatı) 

Kola takılacak kısım için harcanacak tutar 300 tl dir. Şarj ünitesinin üretiminde kullanılacak olan 

perovskite güneş panelleri için 400 tl’ye ihtiyaç vardır.  

 

İşin Tanımı ARAL

IK 

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 

Proje Fikri        

Literatür 

Taraması 

         

Malzeme temini          

Prototipin 

hazırlanması 

         

Perovskite üreimi ve 

test aşaması 
       

Sonuçların ortaya 

çıkması ve 

Gözlemlerin 

tamamlanması 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Hedef kitlemizi periyodik olarak ateş takip edilmesi gereken ve bu amaca yönelik giyilebilir 

sağlık teknolojilerine ihtiyacı olan insanlar oluşturmaktadır. Özellikle ateş takibinin önemli bir 

hal aldığı bu dönemde tasarladığımız termometre eğitim kurumlarında, çalışan sayısının oldukça 

fazla olduğu fabrikalarda, hastanelerde bakım evlerinde ateş takibi konusunda kolaylık 

sağlayabilir. 

9. Riskler 

Risk 1: Sensörün çalışması için kullanılan sistem pil ile çalışmaktadır. Pilin bitmesi durumunda 

ölçüm alınması mümkün olmayacaktır.  

Çözüm: Şarj edilebilir pil kullandığımız için perovskite güneş panelimizle şarj edilerek sorun 

ortadan kalkacaktır. (Yedek Pil bulundurulacak) 

Risk 2: Güneş paneli ile şarj depolama işlemi yapılacağından güneş ışınlarının yeterli olmaması 

pilin şarj süresini uzatabilir. 

Çözüm: Yedek pil bu sorunu ortadan kaldıracaktır. Perovskite güneş paneli için gün ışığı 

yeterlidir.  
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