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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemiz sürekli olarak ateş takibi yapıyor ve vücutta yüksek ateş görüldüğünde soğutma ve 

alarm sistemini devreye sokuyor. Bu sayede ateş erken fark ediliyor ve yükselmeden 

önlenebiliyor. Sistem araçlarda bulunan soğutma sistemine benzer şekilde kıyafetin içine 

yerleştirilmiş kılcal borulardan geçen suyun vücut ısısını alması ve soğutma bölümüne gelen suyun 

sıcaklığının düşürülmesi üzerine kurulacak. Bunun için suyu pompalayacak bir su motoru vücut 

sıcaklığı 38 dereceye çıktığında devreye girerek suyu vücutta dolaştırmaya başlayacak ve vücut 

sıcaklığı düşene kadar sistem çalışmaya devam edecek. Aynı zamanda sisteme yerleştirilecek bir 

alarm sayesinde sistem ebeveynlerin durumdan haberdar olmasını sağlayacak. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması:    

Covid-19 pandemisinin başlamasıyla birlikte ateş düşürücü ilaç kullanımı ve fark edilmeyen  ateş 

yükselmesi sebebiyle ortaya çıkan havale vakaları artış göstermiştir. Projemiz, fazla ilaç kulanımı 

ve artış gösteren havale vakalarını azaltmayı amaçlamaktadır.  

3. Çözüm  

Çocuklarda görülen ateş anne babaları uykusuz bırakmakta, hatta gece görülen ateşin ebeveynler 

tarafından fark edilmemesi sebebiyle çocuklar havale geçirmektedir. Ve bu nedenle bir çok olumsuz 

durum ortaya çıkmaktadır. Projemizin bu olumsuz durumlara çözüm üreteceğini düşünmekteyiz. Bu 

işlemi soğutma sistemimizde bulunan kılcal boruların içinden soğuk su geçmesini sağlayarak 

gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. 

4. Yöntem 

Sistemimiz elektronik ve mekanik sistemin bir arada kullanılmasına bağlı olarak 

çalışmaktadır. Araçlarda kullanılan soğutma sistemine benzer şekilde çalışacak sistemde ince 

bir kıyafet içine yerleştirilmiş kılcal boruların içinden su geçirilecek. Kapalı sistemde vücut 

sıcaklığını ölçen bir termometre vasıtasıyla sıcaklık 38 °C olduğunda suyu pompalayacak bir 

su pompası devreye girecek ve vücuda suyu pompalayacak, su kılcal borulardan geçirilerek 

vücudu dolaşıp vücut ısısını alarak soğutma bölümüne gelecek. Isınmış olan su bu bölümde 

fanlar yardımıyla soğutularak sıcaklığı düşürülecek ve tekrar vücuda pompalanarak soğutma 

devam edecek. Vücut sıcaklığı 35-36 °C ye geldiğinde sistem devreden çıkarak suyu 

pompalamayı kesecek. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü kategorisinde hem de giyilebilir teknolojiler kategorisinde 

bir adım ileri taşımayı hedefliyor Eğer ihracata geçilirse de ülkemiz için çok önemli 

bir gelir kaynağı olacaktır. 

Projemiz ülkemizi hem sağlık ve ilk yardım  

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizin hedef kitlesi ateşe bağlı olarak fazla ilaç kullanan ve havale gibi olumsuz 

durumlarla karşılaşan insanlardır. Ve  projemizin hedef  kitleye uygun olduğu görülmektedir. 

Özetle projemiz uygulanabilirlik açısından olumlu yöndedir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
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Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 .Tasarladığımız proje doğumdan ölüme kadar tüm insanları hedeflemektedir. Projemiz 

vücut sıcaklığını ayarlamakla kalmayıp vücut sıcaklığı belirli bir seviyenin üzerine 

çıktığında anne babaları haberdar etmektedir. Bu yüzden öncelikle tüm anne e babaları 

hedeflemektedir. 

 

 

8. Riskler 

Projemiz Hayata Geçtikten Sonra Oluşabilecek Riskler: 

  

1- Su deposu veya kılcal borular patlayabilir.  

2- Bataryanın şarjı bitebilir. 

3- Mikro işlemci sorun çıkarabilir. 

4- Alarm sistemi çalışmayabilir. 

5- Yelek yırtılabilir. 

6- Soğutma motoru patlayabilir veya çalışmayabilir. 

 

 

   Projemiz Hayata Geçerken Oluşabilecek Riskler: 

 

1- Malzemelere zarar gelebilir. 

2- Kargo gecikebilir. 

3- Taşıma esnasında proje veya malzemeler zarar görebilir. 

4- Borular ters bağlanabilir. 

 

 

  B PLANI:  

 

Malzemelerden herhangi birine zarar gelirse,yedeğini kullanır veya yeniden sipariş ederiz. 

 Kargo gecikirse, malzemeleri kendimiz temin eder veya başka bir kargo şirketinden temin ederiz. 

 

 

 

Yelek 

Maliyeti 

Kılcal 

Borular 

Soğutma 

Motoru 

Su 

Deposu 

1 L 

Batarya  Mikro 

İşlemci 

Alarm 

Sistemi 

Toplam 

Maliyet 

50      

TL 

90      

TL 

880     

TL 

75     

TL 

945    

TL 

40   

TL 

170  

TL          

2280 

TL 
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9. Kaynaklar  

                1-www.webtekno.com/haber/amp/6089 

               2-www.robokod.org 

              3-https://www.bilgiustam.com/otomobillerde-sogutma-sistemi-nedir-nasil-calisir/ 

  4-https://www.hepsiburada.com 

  5-https://www.n11.com/ 

  6-https://www.gittigidiyor.com 

RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT: 

- Yukarıda yer alan ilk 9 madde en fazla 10 (On) sayfada anlatılacaktır. 

 

- Kapak, açıklama ve görsel olmak üzere en fazla 15 sayfa olacaktır. 15 sayfayı geçen 

raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır. (Kaynakça ve içindekiler sayfa sayısına 

dahil değildir.) 

 

- Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır. 

 

- Her rapor “kapak” ve “içindekiler” sayfası içermelidir. 

 

- Yazı tipi: Times New Roman, Punto: 12, Satır Aralıkları: 1,15 , İki tarafa yaslı, Sayfa 

kenar boşlukları üst-alt-sağ-sol 2,5 cm olmalıdır. 

- - Rapor içindeki cümleler birbirinin aynı ve tekrarı niteliğinde olmamalıdır.  

-  

- - Raporunda, web sitemizde yer alan geçmiş yıl raporlarından yararlanmış olan takımlar 

alıntı yaptığını ilgili sayfada belirtmesi gerekmektedir. Açıklamayı alıntı yapılan 

cümlenin ardından belirtmeniz gerekmektedir.  

- ALINTI FORMATI: "Alıntı yapılan Cümle/ler" (Yıl, Yarışma Adı, Kategori, Takım Adı)  

- ÖRNEK ALINTI: "Enkazda depremzedenin nerede olduğunu tespit edilememesi, enkaz 

kaldırma ve deprem-zede arama çalışmalarını yavaşlatan en önemli sorundur." (2020, İnsanlık 

Yararına Teknoloji Yarışması, Afet Yönetimi, X Takımı) 

 
 - Kaynakçada referanslar aşağıdaki şekilde belirtilebilir.                                     

   Dijital Kaynak: Yazarların Soyadı, Adlarının Baş Harfi., Yazının Başlığı, Yazının Tarihi, Erişim 

Tarihi, Erişim Adresi. 

   Basılı Kaynak: Yazarların Soyadı, Adlarının Baş Harfi., (Basım Tarihi) Yazının Başlığı, (Varsa) 

Yayınlandığı Derginin Adı, (Varsa) Derginin Sayısı, Sayfa numarası.  

 

 

 


