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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Günümüzde çocukların en önemli eğlence araçlarının başında bilgisayar oyunları 

gelmektedir. Çocukların bilgisayar oyunlarını oynaması kaçınılmaz bir durumdur. Ancak 

burada önemli olan oyun süresinin kontrol edilebilmesidir. Bilgisayar oyunlarının bilinçli ve 

doğru bir şekilde kullanılmadığı zaman başta çocuklar ve aileler olmak üzere tüm topluma karşı 

olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu sonuçların en kötüsü oyun bağımlılığıdır. 

Oyun bağımlılığı; kontrol edilemeyen sürekli oyun oynama isteğidir. Özellikle küçük 

yaşlarda daha yoğun görülmektedir. Olumsuz birçok psikolojik ve fiziksel etkisi 

bulunmaktadır. Uzmanlar tarafından süre kısıtlaması ne kadar çok önerilse de özellikle çocuklar 

oyun oynarken süre kısıtlamasına uyamamaktadır. Çünkü çocuklar oyun oynarken sürenin nasıl 

geçtiğini fark edememektedir ve süre kısıtlamasında ebeveynlerin yardımına ihtiyaç 

duymaktadır. Fakat sürenin kontrolü için ebeveynlerin sürekli çocukların başında durmaları zor 

bir durumdur. Bu nedenle çalışmada bu kontrolü otomatik algılayıp kendini kapatan, ebeveyn 

kontrollü bir sistem tasarlanmıştır. Sistem bir prototipte uygulanmış ve başarılı sonuçlar 

alınınca gerçek bilgisayara uygulanmıştır. 

Çalışmada oyun oynarken en çok kullanılan W, A, S, D ve yön tuşları kullanılmıştır. Çünkü 

oyun oynarken klavyenin bu tuşlarına normalden daha fazla ve hızlı basılmaktadır. Yapılan 

prototipte oyun oynarken kullanılan W, A, S, D ve ok tuşlarına dakikada 50 seferden fazla 

basılınca, kullanıcının oyun oynadığı anlaşılmakta ve 30. dakikadan sonra bilgisayarın ekranını 

kapatılmaktadır. Bilgisayar ekranının kapanması ile birlikte, sistem içerisinde bulunan 

bluetooth sayesinde ebeveynlerin telefonundaki uygulamaya bilgi gönderilmektedir. Bu bilgi 

gerçek bilgisayarda WiFi modülüyle iletilmektedir. 

Çalışmayla çocukların oyun oynama süreleri uluslararası oyun oynama yeterlilik süresine 

uygun hale getirilmeye çalışılmıştır. Yazılan programda süre kolayca kontrol edilerek 

değiştirilebilmektedir. Bu sayede aşırı oyun oynama ve oyun bağımlılığı engelleneceği 

düşünülmektedir. 

 

 

2. Problem/Sorun: 

2019’da yapılan araştırmaya göre oyun oynayan kişilerin %13.3'ü 1 saatten az oyun 

oynamaktadır. Aynı araştırmada oyun oynayanların %40.1'i 1-4 saat arasında oyun oynarken 

%46,6’sı 4 saat ve daha fazla oyun oynadığı belirtilmiştir. Bu rakamlardan görülebileceği gibi 

oyun oynayanların çok büyük kısmı oyun başında normalden fazla zaman geçiren kişilerden 

oluşmaktadır. Oysaki 4-6 yaş arasındaki çocuklar günde en fazla 1 saat, 6-9 yaş grubu için 1-

1.5 saat, 9-13 yaş grubu ise sınavların olduğu ve sorumlulukların arttığı bir dönem olduğu için 

günde en fazla 1,5-2 saat oyun oynaması önerilmektedir (Çalışkan ve Sayaca, 2019).  

Çocukların en önemli eğlence araçlarının başında bilgisayar oyunları gelmektedir. 

Çocukların bilgisayar oyunlarını oynaması kaçınılmaz bir durumdur. Ancak burada önemli olan 

oyun süresinin kontrol edilebilmesidir (Çakır, 2013). Bilgisayar oyunlarının bilinçli ve doğru 

bir şekilde kullanılmadığı zaman başta çocuklar ve aileler olmak üzere tüm topluma karşı 

olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu sonuçların en kötüsü oyun bağımlılığıdır.  

Oyun bağımlılığı; kontrol edilemeyen sürekli oyun oynama isteğidir. Özellikle küçük 
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yaşlarda daha yoğun görülmektedir. Oyun bağımlılığının zaman kaybı, sürekli oyun oynama 

hissi, oyunda kaybetme hissi, oyunun gereklerini yerine getirememe duygusu gibi psikolojik 

etkilerinin yanı sıra bazı fiziksel etkileri de bulunmaktadır. Fiziksel etkilerin başında yorgunluk, 

yüksek konsantrasyon nedeniyle migren, bel ve göz ağrıları, karpal tünel sendromu, uyku 

bozukluğu (ellerde uyuşma, karıncalanma, ağrı, kuvvetsizlik ve beceriksizlik gibi semptomlarla 

seyreden) gelmektedir (Çalışkan ve Sayaca, 2019). 

Uzmanlar tarafından süre kısıtlaması ne kadar çok önerilse de özellikle çocuklar oyun 

oynarken süre kısıtlamasına uyamamaktadır. Çünkü çocuklar oyun oynarken sürenin nasıl 

geçtiğini fark edememektedir ve süre kısıtlamasında ebeveynlerin yardımına ihtiyaç 

duymaktadır. Fakat sürenin kontrolü için ebeveynlerin sürekli çocukların başında durmaları zor 

bir durumdur. Bu nedenle çalışmada bu kontrolü otomatik olarak algılayıp kendini kapatan, 

ebeveyn kontrollü bir sistem tasarlanmıştır.  

 

 

3. Çözüm  

Oyun bağımlılığını engellemek ve bağımlılığı ortadan kaldırılmak için bir bilgisayar 

prototipi yapılmıştır. Prototipte oyun oynarken kullanılan W, A, S, D ve ok tuşlarına dakikada 

50 seferden fazla basılınca, kullanıcının oyun oynadığı anlaşılmakta ve 30. dakikadan sonra 

bilgisayar prototipindeki ekranı kapatmaktadır. Ekranının kapanması ile bluetooth modülü, 

ebeveynlerin telefonundaki uygulamaya bilgi göndermektedir.   

Yazılan mobil uygulama ile 30 dakikalık süre ebeveynler tarafından değiştirilebilmektedir. 

Ayrıca bilgisayar ebeveynin kontrolü altında olması için uygulamaya bilgisayarı açma ve 

kapama butonları da eklenmiştir. Uygulama sayesinde özellikle ders sırasında eğitici 

uygulamalar veya oyunlar kullanılıyor ise bilgisayar kapansa bile ebeveynler tarafından 

kolayca açılabilmekte veya kapanma durumu ertelenebilmektedir. Prototip üzerinde yapılan 

sistem gerçek bilgisayara da uygulanarak hedeflenen çözüme ulaşılmıştır.   

 

 

4. Yöntem 

Yapılan sistemde oyun oynarken en çok kullanılan W, A, S, D ve yön tuşları kullanılmıştır 

(Şekil 1).  Bilgisayar oyunu oynarken klavyenin bu tuşlarına normalden daha fazla ve hızlı 

basılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Oyunlarda kullanılan tuşlar (W, A, S, D ve yön tuşları). 

 

Sistemin çalışmasını tasarlamak için bir prototip yapılmıştır. Prototipte bir klavye tasarımı 

yapılarak üzerine sadece W, A, S, D ve yön tuşları konulmuştur (Şekil 2). Tuşların prototipteki 

yerlerinin altına birer adet buton bağlanmıştır. Sistemin tamamı 3D yazıcıda üretilen bir kutu 

içerisine konulmuştur (Şekil 3). 
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Şekil 2. Prototipin klavyesi ve W, A, S, D, yön tuşları 

 

 

Şekil 3. W, A, S, D ve yön tuşlarının altına yerleştirilen butonlar ve 3D yazıcıda üretilen kutu 

 

Yapılan prototipte bilgisayar ekranı temsil etmesi için bir bölüm eklenmiş, ekranın içerisine 

şerit led eklenerek ve ekran üzerine bir oyun görseli yapıştırılmıştır. Yapılan prototip Şekil 

4’tedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Oyun dedektörü prototipi 

 

Klavyedeki oyun tuşlarının her biri ayrı ayrı ana işlemci olarak Arduino Uno bağlanmıştır. 

Yazılan program gereği bu tuşlardan her biri için dakikadaki basma sayısı algılanmaktadır. 

Çünkü her hangi bir metin yazısı bile yazılsa klavyen her hangi bir tuşuna dakikada en fazla 40 
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defa basılmaktadır. Bu sayı bir metin içerisindeki harflerin tek tek sayılması ile de 

görülebilmektedir. Oysaki dakikada 40 defadan fazla basmak sadece tekrarlayan işlemlerden 

yani oyun oynarken klavyenin aynı tuşlarını kullanmaktan dolayı gerçekleşmektedir.  

Tuşlara basma sayısının belirlenmesi en etkili yöntemdir. Literatür taraması ve saha 

incelemesine göre bu yöntem diğer uygulamalardan daha etkili olduğu düşünülmektedir. Çünkü 

diğer uygulamalar bilgisayar veya mobil telefonlara sadece bir eklenti olarak yüklenen bir 

yazılımdır. Bu yazılımlar kolayca oyun oynayan kişi tarafından kaldırılarak devre dışı 

bırakılabilir. Fakat bu projede kullanılan tuşlara basma sayısının sayılmasını sağlayan butonlar,  

mekanik olarak sistemin içerisinden çıkarılamayacağı için yani W, A, S, D ve yön tuşların 

altındaki butonlar sökülemeyeceği için bu sistem daha kullanışlı bir yöntemdir.   

Yazılan program ile oyun tuşlarına dakikada 50 seferden fazla basılınca, kullanıcının oyun 

oynadığı anlaşılmakta ve 30 dakika sonra bilgisayarın ekranını kapatmaktadır. Bilgisayar 

ekranının kapanması ile sisteme bağlı olan bluetooth ebeveynlerin telefonuna bilgi 

göndermektedir. Gönderilen bilginin algılanması için telefona bir uygulama yazılmıştır (Şekil 

5). Uygulama MIT İnventor App’de yazılmıştır.  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 5. Oyun Dedektörü Uygulaması 

 

Yazılan mobil uygulamaya programı ile 30 dakikalık süre ebeveynler tarafından 

değiştirilebilmektedir. Ayrıca bilgisayar ebeveynin kontörülü altında olması için uygulamaya 

bilgisayarı açma ve kapama butonları da eklenmiştir. Uygulama sayesinde özellikle ders 

sırasında eğitici uygulamalar veya oyunlar kullanılıyor ise bilgisayar kapansa bile ebeveynler 

tarafından kolayca açılabilmekte veya kapanma durumu ertelenebilmektedir.  

Yapılan projenin gerçeğinin uygulanması için bilgisayar ekranının elektrik fişine bir adet 

röle bağlanmıştır. Röle Arduino mikroişlemcisi tarafından kontrol edilecek şekilde 

programlanmıştır. Çalışmanın bir sonraki aşamasında bu uygulama röle (Şekil 6) ile yapılmış 
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ve çalışır durumdadır. Klavye tuşlarının altına da push butonlar (Şekil 7) yerleştirilerek sistem 

yenilenmiştir. Ayrıca prototipte kullanılan bluetooth alıcı verici sisteminin kapsama alanı çok 

düşüktür. Bu nedenle gerçek bilgisayarda bluetooth yerine Arduino WiFi modülü (Şekil 8) 

kullanılarak kapsama alanı internetin bulunduğu her yerde sınırsız hale getirilmiştir. 

Uygulamaya yazılan program Şekil 9’de, Arduino’ya yazılan program Şekil 10’dadır.    

 

   

 

 

 

     Şekil 6. Röle                          Şekil 7. Push buton                  Şekil 8. WiFi Modülü 

 

 
Şekil 9. Uygulamaya yazılan program 

 

 

int buton1; 

int buton2; 

int buton3; 

int buton4; 

int buton5; 

int buton6; 

int buton7; 

int buton8; 

int veri; 

int role = 10; 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(2, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(3, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(4, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(5, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(6, INPUT_PULLUP); 
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  pinMode(7, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(8, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(9, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(10, OUTPUT); 

} 

void loop() { 

  if (Serial.available() > 0) {     //Seri haberleşmeden veri gelmesini bekliyoruz. 

    veri = Serial.read();           //Seri haberleşmeden gelen veriyi okuyoruz. 

  } 

  buton1 = digitalRead(2); 

  buton2 = digitalRead(3); 

  buton3 = digitalRead(4); 

  buton4 = digitalRead(5); 

  buton5 = digitalRead(6); 

  buton6 = digitalRead(7); 

  buton7 = digitalRead(8); 

  buton8 = digitalRead(9); 

  if (veri == '1') {                //Seri haberleşmeden 1 harfi geldiğinde MONİTOR KAPANIR 

    digitalWrite(role, LOW); 

  } 

  else if (veri == '2')  

  {                                  //Seri haberleşmeden 2 harfi geldiğinde MONİTÖR AÇILIR 

digitalWrite(role,HIGH); 

    else if (veri == 'm') {     //Seri haberleşmeden 3 harfi geldiğinde Monitör istenilen süre 

sonrasında kapanır. 

delay(15000); 

digitalWrite(role,LOW 

    } 

if (buton1 && buton2 && buton3 && buton4 && buton5 && buton6 && buton7 && 

buton8 == 0) 

{ 

  int sayac = 0; 

  sayac++; 

  delay(700);  

} 

if (sayac == 50) 

{ 

  veri == '1') 

} 

  } 

 

Şekil 10. Arduino’ya yazılan program 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Tuşlara basma sayısının belirlenmesi en etkili yöntemdir. Literatür taraması ve saha 

incelemesine göre bu yöntem diğer uygulamalardan daha etkili olduğu düşünülmektedir. Çünkü 

diğer uygulamalar bilgisayar veya mobil telefonlara sadece bir eklenti olarak yüklenen birer 

yazılımdır. Bu yazılımlar kolayca oyun oynayan kişi tarafından kaldırılarak devre dışı 

bırakılabilir. Fakat bu projede kullanılan tuşlara basma sayısının sayılmasını sağlayan butonlar 

sisteme mekanik olarak eklenmiştir. Butonlar mekanik olarak sistemin içerisinden 

çıkarılamayacağı için yani W, A, S, D ve yön tuşların altındaki butonlar sökülemeyeceği için 

bu sistem daha kullanışlı bir yöntemdir.   

Ayrıca oyun oynamayı kısıtlamak için var olan telefon uygulamaları süreyi kontrol etmede 

başarılı olmayıp sadece oyun ile ilgili yazılımsal engelleme yapmaktadır. Yani oyunu tamamen 

kapatıp çocuğun oyuna erişimini tamamen olumsuz bir şekilde engellemektedir. Bunun yanında 

farklı bir oyun açıldığında uygulama yeniden çalışmaya başladığı için oyun oynama süresini 

uluslararası standartlara getirememektedir.  

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Prototipin çalışmasında olumlu sonuçlar elde edildiği için sistem gerçek bilgisayara 

uygulanmıştır. Gerçek bir masaüstü bilgisayar ekranının elektrik fişine bir adet röle 

bağlanmıştır. Röle Arduino mikroişlemcisi tarafından kontrol edilecek şekilde 

programlanmıştır. Ayrıca gerçek klavye tuşlarının altına da push butonlar yerleştirilerek sistem 

hayata geçirilerek çalışır hale getirilmiştir. Ayrıca prototipte kullanılan bluetooth alıcı verici 

sisteminin kapsama alanı çok düşüktür. Bu nedenle gerçek bilgisayarda bluetooth yerine 

Arduino WiFi modülü kullanılarak kapsama alanı internetin bulunduğu her yerde sınırsız hale 

getirilmiştir.  

Sistem basit malzemeler ile tasarlandığı için her bilgisayara kolayca uygulanabilir 

yapıdadır. Ayrıca sistemin güvenliği için Arduino ve röle bilgisayarın kasasının içerisine 

alınmıştır. Bu sayede mekanik olarak dışardan bir parça eklentisi görülmemektedir.   

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin yapımında zaman planlaması Tablo 1’dedir Prototipin bütçesi ve gerçek 

bilgisayara uygulanmasının bütçesi Tablo 2’dedir. Prototipin yapımında kullanılan toplam 

maliyet 81 TL iken, projenin gerçek bilgisayar uygulanmasında kullanılan toplam maliyet 88 

TL’dir. Belirlenen maliyetler projenin yapımı sırasında Aralık – Ocak aylarında harcanmıştır.  

 

Tablo 1. Projenin zaman planlaması 

 

 

 

 

 

 

Yapılacak işler Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat 

Literatür Taraması X     

Malzemelerin temini  X X   

Prototip yapımı   X X  

Verilerin Toplanması ve Analizi    X X 

Proje Raporu Yazımı    X X 
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Tablo 2. Prototip ve gerçek bilgisayara uygulama için maliyet tablosu 

Prototip Bütçesi Gerçek Bilgisayara Uygulanan Bütçe 

Malzeme Fiyat Malzeme Fiyat 

Arduino Nano 35 TL Arduino Uno 40 TL 

8 Adet Buton 2 TL 8 Adet Push Buton 4 TL 

Bağlantı kabloları 4 TL Bağlantı kabloları 4 TL 

3D yazıcıda üretilen 

prototip modeli  

10 TL Röle (Arduino uyumlu) 5TL 

Bluetooth modülü 30 TL WiFi modülü 35 TL 

Toplam Maliyet: 81 TL Toplam Maliyet: 88 TL 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projede hedef kitle tüm bilgisayar ve mobil uygulama ile oyun oynayan kişilerdir. Ayrıca 

uygulama oyun oynayanların aileleri tarafından ve oyun bağımlılığını tedavi etmek ve 

engellemek amacıyla doktorlar ve öğretmenler tarafından da kullanılabilir. 

 
9. Riskler 

Projeyi olumsuz yönde etkileyecek risklerden birisi kabloların açıkta bulunmasıdır. 

Özellikle röleden çıkan 220V kabloları bu riski engellemek için bilgisayar kasasının içerisine 

alınmıştır.  

Diğer bir risk ise oyunun eğitim içerikli olup olmadığı yani ders ile alakalı olup 

olmadığıdır. Bu nedenle telefon uygulamasına süreyi ayarlamak için bölüm eklenmiştir.  
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