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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemizin amacı çocuklarımızda küçük yaşlardan itibaren tasarruf bilinci ve alışkanlığını, 
günümüzün teknolojik alışkanlıklarını kullanarak eğlenceli bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktayız. 
Genellikle kumbarada para biriktiren çocuklar içindeki meblanın ne kadar olduğunu merak edip 
hemen açmak istemekteler bizim kumbaramız hem içindeki parayı sayacak hemde çocukların hedef 
koymalarını sağlayacak bir sistem ile bu hedefin yüzde kaçının gerçekleştiğini akıllı ekrandan takip 
edecek ve böylelikle çocuklara günümüz teknolojisiyle inovatif bir şekilde geliştirdiğimiz 
kumbaramızla daha eğlenceli vakit geçiren çocuklar tasarruf alışkanlığını en iyi şekilde karşılayacak. 
Yapacağımız kumbaradaki akıllı ekran çocuklar için hem eğlenceli bir durum yaratacak hem de 
onların hedeflerine ulaştıkça özgüvenlerinin artmalarını hedeflemekteyiz. Ayrıca hedefe konulan 
ürünün kısımları farklı maddi değerlere bölünerek çocuklar kumbarada para biriktirdikçe hedeflerinin 
hangi kısımlarına ulaştıklarını da görebilecekler. Ayrıca geliştirilen ürünün sürekli güncellemelerle 
yeni sürümleri geliştirilen bir kumbara olmasını amaçlamaktayız. 
 

2. Problem/Sorun: 

Projemizi bizce gerekli kılan durum tasarruf bilincini küçük yaşlardan itibaren kazanılması 
gereken gerekli bir  davranış olmasıdır. Ayrıca yaşadığımız dönem itibariyle çocuklarımız 
herseye çok kolay erişebilmekte bu durum da tasarruf alışkanlıklarının olmamasına neden 
olmaktadır.  
Hali hazırda var olan kumbaraların çocuklar için demode olduğu ve ilgi çekici olmadığı 
görülmektedir. Bu açıdan kumbaraları akıllı sürekli günün şartlarına bağlı olarak 
güncellenebilen bir akıllı cihaz haline getirmeyi amaçlamaktayız. 

3. Çözüm  

Tasarruf bilincinin geliştirilmesi adına çözümümüz cocukların teknolojiye merakları ve 
hevesleri kullanılarak geliştireceğimiz akıllı dijital kumbaramız ile bu alışkanlığı 
kazandrımayı amaçlamaktayız. 
Günümüz toplumunda yetişen bireyler çoğu seye kolay ulaşabilmekte oldyuklarından dolayı 
tasarruf yapma kendi birikimleri ile bir seyler elde etme alışkanlıklarını kazanmakta zorluk 
yaşamaktadırlar.Bu durumun oratdan kalkması ve kumbara ile para toplayarak küçük 
yaşlardan itibaren tasarrufu öğretmeyi amaçlamaktayız. 
Tasarrufu kumbara ile yaptırıken günümüzdeki kumbralar çocuklar için eğlenceli olamdığı 
görülmektedir. Kumbarayı akıllı ekran vasıtasıyla ve yazılımıyla çocuklar için eğlenceli ve 
zevkli hale getirerek birikim yapmaları amaçlanmaktadır. 
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GÖRSEL: 
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4. Yöntem 

Akıllı dijital kumbaramız oluşumunda iki ana bileşenden ibarettir. Öncelikle paanın 
birikeceği kısım ve bu kısımla yazılımsal olarak bağlantılı olacak akıllı ekrandan 
oluşmaktadır. Akıllı ekrana dair yazılımsal çözümler gerektiği şekilde uygulanacak ve bu 
ekrandaki uygulama internet bağlantısıyla desteklenerek gerekli güncellemeleri yapılacaktır. 
Buradaki amacımız bir akıllı telefon uygulaması şeklinde bir uygulama geliştirerek cihazı 
sürekli aktif ve güncellenen bir akıllı cihaz haline getirmeyi amaçlamaktayız. 

 
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizin yenilikçi yönü klasik kumbaraları akıllı cihazlarla uygun yazılımsal ortamlarda 
birleştirerek özgün bir ürün ortaya koymayı amaçlamaktayız. 
Piyasada bulunan kumbaralar ya eski tarzda basit düzeyde kumbaralar ya da bazı ses çıkarma 
gibi fonksiyonlar eklenerek ortaya konan oyuncağımsı kumbaralardan ibarettir. 
Bizim geliştireceğimiz kumbaramız tamamen kendine ait bir yazılım ve uygulama ile 
içindeki paranın miktarının gösterilmesi, hedef koyma ve bu hedefe ulaşma gibi seçeneklerin 
olduğu gerektiğinde hedef de alınacak ürünün hangi alışveriş sitesinde hangi fiyatlarda 
olduğu, ürünün teknik özelliklerini gösterebilecek bir yapay zeka uygulaması şeklinde 
olmasını amaçlamaktayız. Ayrıca donanımsal kısmında farklı çizgi karakterler kullanarak 
ürünün albenisin arttırılması da amaçlanmaktadır. 
 

 
 

6. Uygulanabilirlik  

Proje fikrimizin hayata geçebilmesi için fikirlerimizin tamamının yansıyacağı akıllı 
ekrandaki uygulamanın yazılım olarak geliştirilmesiyle birlikte uygun donanımsal ürünler 
ile eklentilenerek ortaya çıkabilecek bir üründür. Mevcut durumda ürünümüz ticari bir ürüne 
dönüşebilecek potansiyele sahiptir. Önündeki en büyük engel yazılımsal süreçte 
gerçekleşebilecek bir takım sıkıntılar ve pazarlama konusu olabilir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin tahmini bütçesi hakkında net bilgi vermek pek mümkün görülmemektedir. Bunun 
nedenleri yazılımsal konuda firmaların belirli bir fiyat istikrarının bulunmaması, alınacak 
ürünlerin fiyatlanmasında yabancı para birimlerinin kullanılması fiyat konusunda sürekli bir 
değişkenlik durumu ortaya koymaktadır. 

Projemizin en uygun şekilde oluşabilmesi açısından bu konuda kurumuzdaki donanımlı 
kişilerden gerekli destekler gönüllülük esaslı olarak alınmaya çalışılacaktır ve maliyetin 
azaltılması adına gereken bütün girişimler ve ikili ilişkiler kullanılacaktır. 

Hali hazırda ürün kaba çizimler şeklinde tasarım süreci başlamakta olup gerekli 
detaylandırmalar temmuz ayının ilk haftasında tamamlanması planlanmaktadır. Sonraki 
süreçlerde projenin tarafınızdan olumlu sonuçlanması durumunda yazılım ve donanım olarak 
gerekli çalışmalar ivedilikle gerçekleştirilecektir. Bu sürecinde tahmıni olarak 45 ggün 
civarında sürmesi planlanmaktadır. 
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Piyasada bulunan mevcut ürünler tasarlayacağımız ürün denginde olamadıkları için bir fiyat 
kıyaslamasının yapılması  pek mümkün gözükmemektedir.  

 

 
 
 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin ana hedef kitlesini ilk ve ortaokul çağındaki çocuklar oluşturmaktadır. İlerleyen 
süreçlerde yapılan geliştirmelere bağlı olarak bu hedef kitlenin yaşı daha yukarılara 
çıkarılmayı amaçlamaktayız. 

 
9. Riskler 

Projeyi olumsuz yönde etkileyecek unsurların en başında akıllı kumbaranın yazılım kısmı 
gelmektedir. Bu kısım yapılırken uzman kişilerden ciddi şekilde destek almamız 
gerekmektedir. Bu durumu olumsuzluklarını ortadan kaldırmak için bu konuda uzman 
firma ve kişiler hakkında gerekli araştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca kodlama ve benzeri 
konularla alakalı online eğitim süreçleri takip edilmekte olup proje fikrimizin daha da 
olgunlaşması için gerekli çalışmalar takım üyeleri tarafından yapılmaktadır. 
Projenin zamanlanmasında ise temmuz ayının ortalarına kadar ortaya koyacağımız 
prototiple alakalı kaba ve detay çizimleri tamamlamayı amaçlamaktayız. Projenin 
onaylanması durumunda ise temmuz ayından başlayarak yaklaşık 50 günlük bir zaman 
diliminde prototipi tamamlamayı amaçlamaktayız. 
Zaman ve bütçe konusunda oluşabilecek olumsuz durumlara karşıda ulaşabildiğimiz kurum 
ve kuruluşlardan hem maddi hem de teknik bilgi konusundan destek almayı 
amaçlamaktayız. Bulunduğumuz ildeki Şahinbey belediyemiz finale kalan projeler için 
malzeme desteğinde bulunacağını deklare etmiş bulunmaktadır. Projenin bütçe 
planlanmasında doğabilecek risklere karşı bu şekilde desteğini açıklayan kurum ve 
kuruluşlardan gerekli yazışma ve başvuruları yaparak bu riskleri ortadan kaldırmayı 
amaçlamaktayız. 
 

10. Kaynaklar  

https://akademi.bilgeadam.com/courses/yazilim-dot-net-egitimi/ 

https://tr.123rf.com/klipart-vekt%C3%B6r/kumbara.html?sti=lwrwbb0i44xpnur5wg| 

https://www.cizimindir.com/tags/kumbara 

https://www.udemy.com/course/sifirdan-zirveye-kodlama-bilmeden-android-mobil-

uygulama-yapma-kursu 
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