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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
Çocukluk; insanların 2-18 Yaş aralığındaki dönemi kapsayan 16 yıllık bir zaman 

dilimidir. (Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1989) Bu 16 yıllık dönemde çocuklar 

yetişkinliğe hazırlanmak için birçok beceri kazanırlar. Bu dönemde başarıyı-başarısızlığı, 

emeğinin karşılığını almayı, sevmeyi, sevilmeyi, anlaşılmayı, değer görmeyi, deneme 

yanılmayı, sorunlarını konuşarak çözmeyi, şiddeti, saygı duymayı öğrenirler. Bu dönemde 

ailenin üzerine çok büyük görevler düşmektedir Daha yolun başındayken keşfetmeye, 

dünyayı anlamlandırmaya çalışan çocuklar için hayat ilgi çekici ve bir o kadar da 

karmaşıktır. Çocukların gelişim evrelerini; bebeklik dönemi, ilk çocukluk, son çocukluk ve 

ergenlik olmak üzere 4 ana başlığa ayırabiliriz. (Çadem Akademi, 2015) Yapılan 

araştırmalara göre çocuğun anne karnında yaşadığı duygu durumları yaşamının sonraki 

evrelerine bile etkisini göstermektedir. Yani bir önceki evre bir sonraki evre için hem temel 

hem de basamak oluşturmaktadır. (Koser, 1999) Çocuklar, yeni girdiği her evreyi ne kadar 

sağlıklı atlatırlarsa bir sonraki evrede de daha sağlıklı bireyler ve yetişkinler olarak hayata 

devam edecek ve aynı şekilde yeni, sağlıklı nesiller yetiştirebileceklerdir. 

 
 

 

Psikiyatristlere danıştığımızda; “Danışanlarınızın sorunlarının kaynağı nedir?” 

dediğimizde; aldığımız cevap; çocukluk travmaları! (Taner & Gökler, 2004) Çocukluk 

travmalarını öyle büyük olaylar olarak algılamayın; bazen yok sayılmak, saygı duyulmamak, 

küçümsenmek, engellenmek, kuralsızlık ya da katı kuralcılık, tutarsız anne-baba davranışları 

ve geçiştirilmek olarak karşımıza çıkıyor. (Tarhan, 2020) Örneğin; “Asla çikolata 

yiyemezsin gibi sert bir tepki yerine yemeğini bitirdikten sonra yiyebilirsin.” ya da “Bir 

parça alabilirsin.” gibi yumuşak ve alternatif ifadeler daha mutlu çocuklar yetişmesini 

sağlıyor. Suça karışan mahkumlar arasında yapılan araştırmalarda; çocukken aile 

ihmalkarlığı, ebeveyn anlayışsızlığı, katı kuralcılık, sözlü- fiziksel şiddet, istismar vb. gibi 

birçok çocukluk problemleri karşımıza çıkabiliyor.  

 Çocukluk evresi bireyin yaşamını kaliteli geçirmesi açısından çok önemli bir evredir. 

Bu evrede çocukların psikomotor, duyuşsal ve bilişsel gelişimleri bir bütündür. Bu dönemde 

çocukların zihni “Tabula Rasa (boş levha)” olduğu için maruz kaldıkları bilgileri ve 

uyarıcıları olduğu gibi kabul edeceklerdir. (Schunk, 2014) Burada ebeveyne düşen görev, 

çocuklarla kaliteli vakit geçirmek, onu anlamaya çalışmak, çocuğun çevresinde gördüğü 

uyaranlar hakkında çocuğa doğru bilgi vermek, şiddet ve istismardan uzak tutmaktır. 

Resim 1: İnsanın Gelişim Evreleri 
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Çağımız çocuklarının en büyük problemlerinden bir tanesi çocukların Televizyon-

Tablet-Telefona (3T) çok maruz kalmasıdır. Ebeveynlerin biraz zaman kazanmak, işlerini 

yetiştirmek amacıyla çocukların 5 dakikalığına ellerine tutuşturdukları teknolojik aletler 

maalesef bağımlılık yapmaktadır. Çocuklardaki 

3T bağımlılığı ileride zihinsel, bedensel ve 

sosyal birçok alanda olumsuz etkilemektedir. 

(Özdemir, 2013) Çocukların elinden telefonu 

çekmek, zorla almaya çalışmak çocuğun 

kişiliğine, öz saygısına zarar verir. Çocuktan 

izin almadan kanal değiştirmek, televizyonu 

kapatmak ileride çocuğun da çevresinden izin 

almadan istediğini yapabileceği algısı oluşturur. 

Elinden anlamsızca telefonu alınan çocuk 

agresifleşir, saldırganlaşır, hassaslaşır. 

Çocuktaki bu öfke ve kaygı telefonun bir daha 

eline ne zaman verileceğini bilmemesinden 

kaynaklanır. Çocuğu teknolojiyle tanıştırmamak 

da maalesef doğru bir yöntem değildir. E bu durumda kullanılması gereken yöntem, çocuğa 

kontrollü bir şekilde 3T’yi vermektir.  

 2-6 yaş arası çocuklar somut işlemler döneminde oldukları için henüz zaman gibi 

soyut ifadeleri algılayamamaktadır (İnanç Yazgan, Bilgin, & Kılıç Atıcı, 2012). Bu yüzden 

çocuğa 3T’yi verirken sadece yarım saat gibi bir ifade çocukta hiçbir anlam ifade 

etmeyecektir. Çocuklar için rakamların, saatin, zamanın bir anlamı yoktur. Onları en güzel 

şekilde anlamlandırabilmek için zamanı somutlaştırmak gerekir. İşte biz tüm bu sorunlardan 

yola çıkarak çocuklar için bir saat tasarlamaya karar verdik.  

Saatimiz, günün tüm saatlerini gösterecektir. Saatimizde gün içine bölünmüş 

etkinliklerimiz olacaktır. Bu etkinlik bölmeleri takıp çıkarmalı olacaktır. Bu bölmelerdeki 

resimler tamamen çocuğun ihtiyacına yönelik resimlerden oluşmaktadır: uyku zamanı, park 

zamanı, dua etme zamanı, kitap okuma zamanı, yemek yeme zamanı, diş fırçalama zamanı, 

banyo yapma zamanı, tuvalet zamanı, telefon zamanı, televizyon zamanı, resim çizme 

zamanı, oyuncaklarla oynama zamanı, ilaç kullanma zamanı vs. gibi etkinliklerden 

oluşmaktadır. Aileler isterlerse yeni çıkan durumlara uygun olarak ellerine bir kâğıt ve kalem 

alıp çizim yapabilirler veya ihtiyaç duyulan resimleri yazıcıdan çıkarabilirler, yani 

güncelleştirilebilirler. Böylece saatimiz yeni durumlara ayak uydurabilecek, ailenin günlük 

yaşam tarzına da uyum sağlayacak, aileye ve çocuğa bir düzen kazandıracaktır. 

  Saatimiz günün 24 saatini gösterecektir ve üzerinde etkinlik bölmeleri olacaktır. 

Böylece çocuk tüm gününü planlayabilecektir. Çocuk saatine baktığında 3T’ye ne zaman 

kavuşacağını ve 3T’den ne zaman ayrılacağını bildiği için telefon için endişelenmeyecek, 

huysuzlanmayacak, öfkelenmeyecek, kaygı duymayacak, aileye sorun çıkarmayacaktır. 

Çocuklar kurallara yetişkinlerden daha çok bağlıdırlar. Ebeveyn kendi koyduğu acımasız 

olmayan kurallara bağlı kalırsa ve çocuklara koyulan kuralların nedenleri anlatırsa çocuk da 

anneye hak verip kurallara uyacaktır.  

  

 

 

 

Resim 2: Tabletinden ayrılmak istemeyen 

çocuklarda öfke, stres ve kaygı oluşur 
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Kreşe giden çocuklar hakkında yaptığımız araştırmalarda, “Çocuklar neden 

huysuzlanıyor, neden kreşe alışmakta zorlanıyor, neden aileden 

ayrılamıyor, neden içinde bulunduğu anın tadını çıkaramıyor?” diye 

sorduğumuzda aldığımız cevaplar çoğunlukla aynı:  

- Anneye ne zaman kavuşacağını bilmiyor, eve dönüş zamanını 

bilmiyor, hangi etkinlik ne zaman bitecek belirsiz. ( Selçuk Bozkurt 

, 2021) Bu gibi belirsizlikler çocukta endişe, kaygı, stres, huysuzluk, 

mutsuzluk yaratacaktır; ancak kreşte etkinlilerini rakamlarla değil 

de resimlerle gören ve algılayan çocuklar eve, annesine ne zaman 

kavuşacağını bileceklerdir. Bu yöntem çocuklardaki endişeleri 

azaltacak, kreş eğitimcilerinin işlerini kolaylaştıracaktır. 

 Kendisine ait zamanı olan çocuk, kendisini değerli 

hissedecektir. Önemsendiğini bilecek ve hayatının sonraki 

evrelerinde de küçük yaşta öğrendiği bu güzel duyguyla hareket 

edecektir. Unutmayalım, hepimiz çocuk olduk ve hepimizin çocukları var. Çoğumuz 

ailemizden bahsederken “Annem şu konuda çok anlayışsızdı, babam bu konuda çok sertti, şu 

konuda bana çok kızdılar ama halbuki ben böyle düşünüyor, böyle hissediyordum...” gibi 

ifadeler kullanmışızdır ya da çocuk yetiştirirken onlarla çatışmış, sözümüzü dinletmekte 

zorluklar çekmişizdir. Hatta bu çocuk neden böyle davranıyor diye aciz kaldığımız çokça 

durum olmuştur.  

Saatimizin teknolojik yönünden çok psikolojik yönü ağır basmaktadır. İnsan duygusal, 

düşünen, mükemmel olmayan, hatalar yapan bir varlık olduğu için onu 2x2= 4 gibi basite 

indirgeyemediğimizden makineleri insanların duygusal düzeyine çıkarmak daha doğru bir 

yaklaşım olacaktır. Bu projenin psikolojik yönü ağır bastığı için derdimizi sözel ifadelerle 

daha çok anlatabiliyoruz. Belki öyle uçan kaçan icatlarımız yok ama geleceğimiz olan 

çocukları bu dünyaya hazırlarken vicdanı hür, ahlaklı, anlayışlı nesiller yetiştirmek 

amacımızdır. Çocukluğumuz bizim geleceğimizdir. Ve çocukluk anılarımız bizim bu 

dünyadaki merdiven basamaklarımızdır. Bu yüzden iyi bir dünya için anlaşılan, sesi duyulan 

çocuklar yetiştirmeliyiz. Güzel çocukluk geçirmeyi hepimiz hak etmiştik. Çocuklarımızı 

yetiştirirken bizler yeniden öğrenerek, bir nevi yaşayarak kendi çocukluk yaralarımızı 

çocuklarımızla beraber sarabiliriz.  

Ön değerlendirme raporundan 89,50 almış olmamız bu projenin işe yarayacağına olan 

inancımızı daha çok arttırdı. Proje için elimizden gelenin en iyisini yapmak ilkemiz haline 

geldi. Değerlendirici hakemlerimize teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız.  

 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Ekran bağımlılığı; beyin gelişimini, duygu durumunu, dikkati, yaşam tarzını, kişiliği ve 

hatta fiziksel yapıyı dahi olumsuz etkiler. Kronik ekran bağımlılığında beyin daha yüksek 

seviyelerde dopamin ve endorfine alışır; bu durum bağımlılığın derinleşmesine neden olur. 

Ekran bağımlılığı nedeniyle stres hormonları salgılanır bu durum hafıza problemlerine neden 

olur. Ekran bağımlılığı; organizasyon, planlama ve dürtü kontrolünü olumsuz etkiler. Küçük 

çocuklarda dil becerileri olumsuz etkilenir. (Son yıllarda ekran teması nedeniyle fiziksel bir 

 
Resim 3: Tekrar ne zaman eve 

döneceğini kavrayamayan çocuklarda 

endişe başlar. 
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problem olmamasına rağmen dil gelişimi gecikmeleri yaşanması çok yaygındır). Ekran 

bağımlılığın zararlarını şu şekilde sıralamak mümkündür: (Akyıl, 2020) 

*Dikkat süresinde azalmalar olur *Depresyon ortaya çıkar 

*Saldırgan davranışlarda artış görülür. *Uyku bozuklukları meydana gelir 

*Beyin yorulur. *Ebeveynlerle olan bağların zayıflaması. 

*Özgüven eksikliği baş gösterir.  *Akademik başarıda azalmalar olur. 

*Sosyal kaygı ve diğer kaygı bozuklukları 

gelişebilir. 

*Tepki kontrolü zayıflar 

*Yaratıcılık azalır, gelecekle ilgili planlar kurulmaz. 

*Yaratıcılık azalır, gelecekle ilgili planlar 

kurulmaz. 

*Yalan söyleme ve şiddet içeren davranışlar 

ortaya çıkabilir. 

*Yalan söyleme ve şiddet içeren davranışlar ortaya çıkabilir. 

*Günlük işler ve sorumluluklar aksamaya başlar. 

*Çocuğun sosyal ilişkileri zayıflar ve ekran dışındaki etkinliklere ilgisi neredeyse tamamen 

kaybolur 

*Özellikle erkek çocuklarda “güçsüzlük sendromu” denilen problem gelişebilir. Bu durum 

çocuğun yaşından daha küçük ve daha güçsüz görünmesine neden olur ve vücut ağrıları oluşur. 

*Oyunlara katılmada güçlük yaşanır. Oyunun parçasıdır ama seyirciyle bağı yok gibidir. 

*Problem çözme becerileri olumsuz etkilenir. 

*Bağımlılık varsa çocuk etrafındaki dünyayı keşfetmek istemez ve temel güven duygusu azalır. 

Kişilik gelişiminin oluşması için yeterli tecrübe edinemez. 

*En önemlisi aşırı ekran çocuğun beynine direkt zarar verdiğinden, çocuk kendi potansiyelini 

fark edemez hale gelir. 

 

 

 

Tablo 1: Ekran Bağımlının Zararları 

 Bu gibi ciddi problemlerle nasıl baş 

etmeliyiz? 

 Çocuklarımızın değişen duygu 

durumlarıyla baş edebilir miyiz? 

 Telefonu kendi rızasıyla veren çocuk 

gerçekten olur mu? 

 Çocuklardaki endişe, stres, kaygı 

durumlarını nasıl yönetebiliriz? 

 Çocukları hem teknolojiyle tanıştırmak 

hem de kontrollü bir şekilde takibini 

yapmak mümkün mü? 

 Çocuklardaki zaman kavramı nasıl 

somutlaştırılır? 

 Çocuklar kurallara gerçekten uyar mı? 

 Geleceğe daha mutlu çocuklar nasıl 

hazırlarız? 

 Saatimiz yukarıdaki soruların hepsine 

çözüm üretebilecek midir? 

 
Şekil 4: Ekran bağımlılığının zararlarından birini yansıtan haber metni… 
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3. Çözüm  
Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımızdır. Çocuklarımızı yetiştirirken onların 

berrak ve tertemiz zihinlerine, doğru bilgileri yerleştirmek amacımızdır. Ebeveynler 

çocuklarını çok severler ancak işlerini yetiştirmek için 5 dakikalığına 3T’yi vereyim de rahat 

edeyim diye düşünürler ancak ebeveynler bu düşünce ile çocukların hem bilişsel hem zihinsel 

hem de sosyal gelişimlerine zarar verirler. (Akyıl, 2020) 

Sonra da ebeveynler telefonu çocukların ellerinden almakta zorlanırlar çünkü 

karşımızdaki çocuk duyguları olan, saygı bekleyen, vücut dokunulmazlığı olan bir canlıdır. 

Yetişkinlere gösterilen hassasiyet onlar için de geçerlidir. Bu yüzden istediğimiz zaman 

çocuğun eline telefonu verip istemediğimiz zaman elinden alamayız. Çocuğun da kendi 

planları, hayalleri, gün içi programı, yapmak istedikleri vardır. Çocukların bedenlerine ve 

fikirlerine saygı duymak esas olduğundan ben bu kuralı koydum sen de uyacaksın demek de 

gelişim psikolojisi açısından doğru bir yöntem değildir. O yüzden kurallar çocuklarla beraber 

oluşturulmalıdır. (Mackenzie, 2020) 

Birçok ebeveyn kural koymak ve koyduğu kuralları uygulatmak konusunda zorluk 

çekmektedir. İşte bu amaçla bu saati tasarladık. 

. 

*Saatimiz 24 saat diliminden oluşmaktadır. Çocuk günün tüm saatini görecektir 

*Saatimizin 8 tane etkinlik bölmesi vardır. 

*Bu etkinlik bölmelerine uygun resimlerimiz vardır.  

*Çocukların ilgisini çekecek kadar renklidir. 

*Görselleriyle eğlencelidir.  

* Etkinlik kartları yıpranmaya bükülmeye dayanıklıdır. Malzemesi filamenttir. 

*Etkinlik bölmelerine girecek kartlar takıp çıkartmalı olduğu için her türlü duruma ayak 

uydurabilir.   

* Ebeveyn yeni çıkan durumlar için eline bir kalem kâğıt alıp, ihtiyaç olan resmi çizip, 

etkinlik bölmesine yerleştirebilir. (Güncellenebilir) 

*Etkinlik resimlerimiz üzerinde pedagojik olarak tavsiye edilen süreler olacaktır. 

*Etkinlik kartlarımızın arkasında anne-babaları; çocuk gelişimi ve çocukların duygu 

dünyası hakkında bilgilendirecek kısa yazılar vardır. 

*Etkinlik saatleri; 5-10-15- 30- 40-60-120 dakika olarak ayarlanabilir. Geri sayım sayaçlı 

olarak tasarlanacak ve ebeveyn istediği etkinliğe istediği süreyi ayarlayabilecektir. 

** Saatimiz, okulumuzun ve ilimizin teknik imkanlarının el verdiği şekilde yapılacaktır. 

Saatin boyutuna uygun 3D yazıcı bulunmaz ise saat kadranı için ince MDF kullanılacaktır. 

Geri sayım sayacı da dakikayı temsilen saniye cinsinden ifade edilecektir. 

 

Tablo 2: Benim zamanım adlı Etkinlik Saatinin Özellikleri 
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4. Yöntem 

                         

Üzerine saatin monte 

edileceği eğlenceli figür 

Etkinlik Bölmeleri 

Günün saatini gösteren akrep 

ve Yelkovan 

Süre Butonları 

Geri 

sayım 

sayacına 

bağlı 

ibremiz 

Şekil 6: Benim Zamanım Adlı Etkinlik Saatinin 3D 

Çizimi 

Şekil 5: Süre Butonlarının Çalışma 

Devresini Gösteren Algoritma Süreyi seç, 

düğmeye/butona bas 
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Prototipimiz; saat kadranı, zaman ibresi, geri sayım sayacı, etkinlik resimleri, etkinlik 

bölmeleri, kadranın monte edileceği eğlenceli bir figür ve sesli butonlardan oluşmaktadır. 

4.1 Saat Gövdesi: 
Saatimizin gövdesi saat kadranının monte edileceği kısımdır. Bu kısımda saat gövdemiz 

çocukların ilgilerine yönelik figürlerden veya şekillerden oluşmaktadır. Örneğin; fil, aslan, 

civciv, prenses, araba, çiçek, kitap, roket, uçak, gemi, ayna vs. gibi renkli, eğlenceli 

şekillerden oluşmaktadır. Malzemesi ahşap, plastik veya filament olacaktır.  

4.2 Saat Kadranı: 
Saatimizin etkinlik bölmelerinin üzerine oyulduğu, zaman ibresinin yerleştirildiği 

kısımdır; malzemesi filament olacaktır. 

4.3. Zaman İbresi: 
Saat kadranının tam ortasına monte edilen ve etkinlik zamanının bitme hızını gösteren 

zamanı simgeleyen ince-uzun ibredir. Bu ibre step motora bağlanıp, ibrenin 360° dönmesi 

sağlanacaktır. İbreler 3 adet olacaktır. Uzun ve kırmızı ibre geri sayım sayacına bağlı olarak 

etkinlik süresini belirtecektir. Mavi ibreler ise günün hangi saatinde olduğumuzu 

gösterecektir. 

4.6 Etkinlik Resimleri: 
Saatimizin etkinlik bölmelerine yerleştirilecek olan etkinlik resimleridir. Etkinlik 

resimlerimiz şunlardır: uyku zamanı, park zamanı, dua etme zamanı, kitap okuma zamanı, 

yemek zamanı, diş fırçalama zamanı, banyo zamanı, tuvalet zamanı, telefon zamanı, 

televizyon zamanı, resim çizme zamanı, oyuncaklarla oynama zamanı vs. gibi etkinliklerden 

oluşmaktadır. Filament baskılı etkinlik kartlarımız yıpranmayı önlemek amacıyla PVC 

laminasyon ile kaplanacaktır. 

Aileler isterlerse yeni çıkan durumlara uygun olarak ellerine bir kâğıt ve kalem alıp 

çizim yapabilirler veya ihtiyaç duyulan resimleri yazıcıdan çıkarabilirler. Böylece saatimiz 

yeni durumlara ayak uydurabilecek, ailenin günlük yaşam tarzına da uyum sağlayacak, aileye 

ve çocuğa bir düzen kazandıracaktır. 

Etkinlik 

Resimleri 

Şekil 7: Benim Zamanım adlı etkinlik 

saatinin modeli 

Etkinlik 
Bölmesi 
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4.5 Geri Sayım Sayacı: 
Etkinlik zamanını geri saymak için tasarlanmış ve saatimize monte edeceğimiz 

ayarlanabilir mekanizmadır.  

Çocukların, ebeveynlerin ve kreşlerin ihtiyacına göre tasarlanmış etkinlik sürelerinden 

oluşmaktadır. Etkinliklere ek süre vermek için; 5-10-20 dakika; 3T’nin önerilen süresi: 30 

dakika; bahçe, oyun, boyama ve ders süreleri için: 40 dakika; daha uzun süreler için 60-120 

dakika gibi sürelerden oluşmaktadır. Geri sayım sayacını dijital göstergeden çıkarıp 360° 

derece dönen ibreye bağlamak için step motor kullanılacaktır. 

4.6 Süre Butonları (Düğmeleri):  
Saatimizin önündeki renkli butonlar geri sayım sayacına bağlı olacak ve 5-10-20-30-40-

60-120 dakika gibi sürelerden oluşacak ve süre bitimini zil sesiyle bildirecektir. Bunun için de 

“deneyap kart devresi” kullanılacaktır. 

 

 
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Çocuklarda zaman kavramı öğretilirken sözel ifadeler (akşam olunca, parka gidince, 

baba eve gelince gibi ifadeler) kullanılmaktadır. Çocuklara zaman kavramını öğretebilmek 

için 7-8 yaş beklenmektedir.  

Etkinlik zamanı için bazı kreşlerde etkinlik şeridi kullanılmakta ancak bu şerit zaman 

üzerinden değil de sıralama üzerinden anlatılmaktadır. 

Eğitim materyali olarak da mevsim saatleri, hava durumu saatleri, gün saatleri 

kullanılmaktadır. Ancak bu saat çocukların kaygısını, öfkesini, duygu durumlarını 

yönetememekte; sadece eğitim-öğretim materyali olarak kullanılmaktadır.  

Çocukları 3T’den uzaklaştırmak için bağımlılığı önlemek amacıyla, oturma odası 

dışındaki odalarda televizyon olmamalı, elektronik cihazlarla geçirilecek süreyi ebeveyn 

belirlemeli, çocuklarla siber zorbalık ve internetin tehlikeleri hakkında konuşulmalı, ekran 

süresi net olmalı, yasak yerine alternatifler üretilmeli, çocukları sakinleştirmek ve yemek 

yedirmek için ekranın karşısına oturtulmamalıdır. Bu gibi tavsiyeler verilmiş ve uygulanmaya 

çalışılmıştır. Ancak sürenin nasıl yönetileceği, kuralların nasıl belirleneceği anlatılmamıştır. 

Çocukların öz saygı ve benlik kavramlarını geliştirebilmek için onlara saygı duymalıyız. 

Nasıl ki bir yetişkinden izin almadan elinden telefonu almıyorsak izlediği kanalı 

değiştirmiyorsak, dışarı çıkmak için danışıyorsak, ne yemek istediğini soruyorsak aynı şekilde 

çocuklara da saygı duymamız gerekir. Çocukların kafasındaki endişeler ve belirsizlikler 

giderilmeli ve çocuklardan mutlaka izin alınmalı, kurallar beraber belirlenmelidir. 

 

Şekil 8: Devre Şeması 
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İşte bizim buradaki yenilikçi yönümüz: 

1. Çocukların 3T’den ayrılırken hissettiği kaygı, stres ve öfke durumlarını kolaylıkla 

yönlendirebilmek. 

2. Çocuklara etkinlik sürelerinin ne kadar süreceğini göstermek. 

3.Çocuklara sıradaki etkinlik hakkında bilgi vermek. 

4.  Zaman kavramını somutlaştırmak. 

5. Ebeveynlerin işlerini kolaylaştırmak. 

6. Çocuklara ait bir zaman simgesi vererek kontrolün kendi ellerinde olduğunu 

hissettirmek. 

7.Yerli ve Milli malzemelerden üretimi, projemizde T3 Vakfı mühendislerince 

geliştirilmiş “deneyap Kart mikro işlemci devre kartı” kullanılacaktır.  

6. Uygulanabilirlik  
Hepimiz çocuk olduk ve çoğumuz çocuk sahibiyiz. Dünyamızı daha uzun ömürlü hale 

getirmek için suçtan uzak, vicdanlı ve mutlu bireyler yetiştirmeliyiz. Bu yüzden geleceğin 

bireylerinin güzel bir çocukluk geçirmelerini sağlamalıyız. Projemiz renkli ve eğlenceli 

görünümü, kolay anlaşılır olması ve kolay uygulanabilir olması ile genel olarak dünyanın her 

yerindeki çocuklara hitap edebilir.  

Özel olarak ise kreşlerde belirsizlikle baş edemeyen, kaygı yaşayan çocuklar üzerinde 

de oldukça etkilidir. Dünyayı, insanlar -geleceğin çocukları- yöneteceğine göre onların en 

önemli gelişim evrelerinin güzel geçirilmesini sağlamak hepimizin görevidir. Dünyadaki 

eğitimciler ve dünyaya eğitim sistemiyle örnek olmuş Finlandiya gibi ülkeler de bu tür bir 

tasarımla ilgileneceklerdir. Eğitim fakültelerinde gelişim psikolojisine alternatif yöntemler 

arasında kullanılabilir. Ebeveynler çocuklarının odalarına böylesine kullanışlı ve faydalı bir 

saatin bulunmasını isteyecektir. 

 Malzemesiyle hafif ve sağlam, görünüşüyle ilgi çekici ve takıp çıkartmalı olduğu için 

pratiktir. Böylece etkinlik saatimizin pazar sahası çok geniştir. Bir oyuncak olarak 

kullanılabileceği gibi bir eğitim materyali olarak da kullanılabilir.  

3T zamanını kontrol altına alan çocuk; ikinci başlıkta saydığımız   ekran bağımlılığının 

yol açtığı olumsuzluklardan ya hiç etkilenmeyecek ya da minimum düzeyde etkilenecektir.  

(Akyıl, 2020) Böylece okulda başarılı olan, hızlı bir kavrayışa sahip olan, yerinde oturmayı 

becerebilen, duygularını ifade eden, sosyal ilişkileri kuvvetli, suça meyil oranı düşük nesiller 

yetişecektir. Unutmayalım bir ülkenin gelişmesi ve kalkınması eğitime ve çocuklara yaptığı 

yatırımlara bağlıdır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
8. S.NO MALZEME ADI ADET BİRİM FİYAT Toplam Fiyat 

1 FİLAMENT (1 kg) 2 ₺190,00 ₺380,00 

2 DENEYAP KART SETİ 1 ₺430,00 ₺430,00 

3 Jumper Kablo 3 ₺20,00 ₺60,00 

4 Step  Motor 1 ₺30,00 ₺30,00 

5 1S Li-Po Pil (1100 mah) 1 ₺200,00 ₺200,00 

6 Büyük Boy Breadboard 1 ₺30,00 ₺30,00 

7 Yay Buton 5 ₺10,00 ₺50,00 

8 Lipo Şarj Devresi 1 ₺ 10,00 ₺10,00 

9 Buzzer  1 ₺30,00 ₺30,00 

10 RGB Led Modül 1 ₺80,00 ₺80,00 

 TOPLAM:                                                1300,00 ₺ 

Tablo 4: Detaylı Tahmini Maliyet Tablosu 
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AŞAMA 

YAPILACAK İŞ TARİH SÜRE 

Ön Değerlendirme 
Raporu Aşaması 

Proje fikri oluşturma geliştirme, araştırma, 
alanyazın taraması, karar verme, rapor 
oluşturma süreçleri 

Ocak 2022- Mart 2022 3 Ay 

Proje Detay Raporu 
Aşaması 

Ön değerlendirme rapor sonucunun 
değerlendirilmesi, literatür tarama, uzman 
görüşmeleri, proje detay raporu yazımı 

Mart 2022-Nisan 2022 2 Ay 

ARAŞTIRMA VE 
RAPORLAMA 

Literatür tarama, uzman görüşmeleri 
16 Mayıs 2022- 
10 Haziran 2022 

24 gün 
Proje detay raporunun hazırlanması 

TASARIM 

3D model eskiz çalışmaları 
5 -7 Temmuz 2022 

 
3 gün 

Malzeme alımı 
7-10 Temmuz 2022 3 gün 

Devre parçalarının temini 

ÜRETİM 

Saat Kadranının 3D ile çıkarılması 
17 -25 Temmuz 2022 

 
7 gün 

Geri Sayım Sayacının Analog saat ile 
birleştirilip kurulması 

25-27 Temmuz 2022 3 gün 

Saatin süre ve ses butonlarının 
yerleştirilmesi 

27 Temmuz 2022 
6 gün 

1 Ağustos 2022 

TEST 

Saatin test edilmesi 
1-3 Ağustos 2022 

 
3 gün 

Hataların düzeltilmesi 
3-9 Ağustos 2022 

 
7 gün 

Sunum provaları 11 Ağustos 2022 1 gün 

FİNAL Final Sergisi / RİZE 12-14 Ağustos 2022 3 gün 

BÜYÜK FİNAL Final Sunumu / SAMSUN 
30 Ağustos 2022- 

5 gün 
4.Eyl.22 

 

Projenin Tamamlanması için Gereken Toplam Süre 30 GÜN 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 
  Projemizin hedef kitlesinde başta 2-6 yaş arası tüm çocuklar olmak üzere bu yaş 

grubunun çevresinde yaşayan herkestir. Kreşler, anaokulları, çocuklarla ilgilenen ebeveynler, 

çocuk eğitiminde rol alan eğitimciler, kreş-anaokulu öğretmenleri, eğitim fakültelerinde 

öğretime katılan tüm öğrencilerin öğretim faaliyetlerinde kullanabilir. Ayrıca hafif düzey 

öğrenme güçlüğü çeken bireyler, kaynaştırma öğrencileri, disleksi ve down sendromu gibi 

öğrenmekte zorluk çeken özel çocuklar için de kullanılabilir 

                  

Şekil 8: Kreşlerde eğitim gören çocuklar ve öğrenme güçlüğü çeken çocuklar zamanı algılamakta zorlanırlar  

Tablo 5: Detaylı Zaman Takvimi Çizelgesi 
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9. Riskler:  
Projemizde öngörebildiğimiz riskler şu şekilde belirlenmiştir: 

-Aileler bir süre sonra bu düzende esneklik gösterip saatin otoritesini sarsabilirler mi? 

* İnsan kaynaklı, bireysel bir sorun olduğu için kişinin iradesiyle alakalı olan problemlere bir 

çözüm üretemiyoruz maalesef. Kişinin otokontrolüyle alakalı bir durum bu. 

-Çocuklar bir süre sonra hevesini alıp sıkılabilir mi? 

* Böyle bir ihtimal var. Bu çocukların fıtratıyla alakalı bir durum. Ancak ebeveyn bu durumu 

yönetebilir. Saatin hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu bilir. Psikolojik ve pedagojik 

olarak insanoğlu yapılan her şeyde bir temel arar. Çocuklar da yapmak istemeyeceği her şey 

için “neden yapmak zorundayım” sorusunun kanıtını ister bir süre sıkılsa da bu yine onun 

rutini haline gelecektir. Nasıl ki evden çıkarken saate bakıyorsak, yemek yaparken süre 

tutuyorsak, uyurken alarm kuruyorsak, küçük yetişkinlerimiz için de aynı mantık geçerlidir. 

- Her çocuğa hitap edebilir mi? 

* Dünyada 8 milyar insanın olması 8 milyar farklı kişilik olduğunu gösterir. Bir saatle tüm 

kişiliklere, karakterlere, farklı aile yapısına hitap edebilir miyiz? Saatimizin basitliği, 

açıklayıcılığı ve saatimiz yapılırken çocuk psikolojisi temellerinin üzerine inşa edilmesi, 

saatin makineden çıkarıp duygulara büründürülmesinden dolayı hemen hemen her çocuğa 

hitap edecektir. İstisnalar kaideyi bozmaz.  

-Etkinlik kartları zarar görebilir mi? 

* Etkinlik kartlarımızın malzemesi filamenttir ve PVC laminasyon ile kaplaması yapılacaktır. 

Bu da etkinlik kartlarımızın minimum düzeyde hasar almasını sağlayacaktır. 

-Zil sesiyle bitmesi İvan Pavlov’un, klasik koşullandırmasını hatırlatabilir mi? 

* Zil sesi hayatımızın birçok alanında mevcut, okullarda ders saatleri için, asansörlerin 

geldiğini belirtmek için, uyanmak için, sınav başlangıcı ve bitişi için, yarışmalar için… 

(Aydın, 2016) Çocuk hayatı boyunca her yerde bir zil sesi duyacak zaten. Bu yüzden tatlı, 

melodik bir zil sesini şimdiden duymasının çok da bir zararı olmayacaktır.  

- Aileler, kreşler bu saati kullanmak ister mi? 

Çocukların duygu dünyalarını yönlendiren, eğitimi kolaylaştırıcı, basit, renkli olduğu için 

aileler tercih edecektir. Kreş açma yönetmeliğine bakanlıkça “etkinlik saati almak zorunlu” 

ibaresi konulabilir. 

-Yeni fikirler ekledikçe, zil seslerini çeşitlendirdikçe maliyet artabilir mi? 

Pek çok inovatif çalışmada olduğu gibi bu projede de özellikler arttıkça maliyette küçük 

değişimler olabilecektir. 
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Bunların haricinde zaman ve maliyet yönünden oluşan risklerin kapsam ve kaliteye olan etkisi 

risk-etki olasılık tablosu ile Tablo 6’da verilmiştir.  

 

Tablo 6: Proje Hedeflerinde Riskin Etki Skalası 

Proje 

Hedefi 

Çok Düşük / .05 Düşük / .10 

 

Orta / .20 Yüksek / .40 Çok yüksek / 

.80 

Maliyet Görünmeyen 

maliyet artışı 

maliyet<1430 

(TL) 

1430<Maliyet<1560 

(TL) 

1560<Maliyet<1820 

(TL) 

Maliyet >2340 

(TL) 

Takvim Görünmeyen 

zaman artışı 

Zaman<33 

(Gün) 

33<zaman<36 

(Gün) 

36<zaman<42 

(Gün) 

Zaman>42 

(Gün) 

Kapsam Kapsam düşüşü 

zor fark edilir 

Kapsamın 

minör alanları 

etkilenir 

Kapsamın majör 

alanları etkilenir 

Kapsam azaltması 

proje ekibi için kabul 

edilemez 

Proje sonu 

çıktısı 

yararsızdır 

Kalite Kalite düşüşü 

zor fark edilir 

Sadece 

talepkar 

uygulamalar 

etkilendi 

Kalite azaltması için 

proje ekibinin onayı 

gerekebilir 

Kalite azaltması 

proje ekibi için kabul 

edilemez 

Proje sonu 

çıktısı 

yararsızdır. 
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