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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Yaz aylarında özellikle güneşin dik 

geldiği öğle sıcaklarında piknik alanlarındaki 

kamelyalarda zaman geçirmeye çalışan 

vatandaşlarımız bu durumdan aşırı 

etkilenmektedir. 

”Güneş Enerjisi ile Çalışan Akıllı 

Kamelya Perdesi” projesi, bu sorunu ortadan 

kaldırarak vatandaşlarımıza daha keyifli piknik 

keyfi yaşatacaktır. 

 

Proje İçeriği (tasarım, yazılım, montaj) 

Arduino İDE Programı ile Arduino Step Motor 

ve DS18B20 Sıcaklık Sensörü Uygulaması 

gerekli devre elemanları: 

1) Arduino UNO ve USB Kablo 

2) Step Motor  

3) DS18B20 Sıcaklık Sensörü  

4) 1 adet 47 k direnç ,Step Motoru ve enerji 

paneli beslemek için 9 V pil ve pil başlığı 

5) Breadboard 

6) Jumper Kablolar 

7) LCD  

8)Tincercad ve Cura Yazılımı 

 

Arduino Malzemeleri ve Sensörler: 

“GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN AKILLI  KAMELYA PERDESİ” 

Projesini Geliştirirken ; 

a)1 Adet DS18B20 Sıcaklık Sensörü: 

DS18B20 Sıcaklık Sensörü: Arduino Uno kartta 2 nolu dijital pine bağlandı. 

Step Motor: Arduino Uno kartta 11,10,9,8 nolu dijital pinlere bağlandı. 

 

 

          Sıcaklık sensörü,hava sıcaklığını, 30 

derecenin üzerinde ölçtüğünde  Step Motor 

aşağı yönlü hareket ederek perdeyi açacak,  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Sıcaklık sensörü, hava sıcaklığını, 30 derecenin 

altında ölçtüğünde ise Step Motor yukarı yönlü 

hareket ederek perdeyi kapatacaktır. 

 

b) 1 adet kamelyanın çatısına yerleştirmek için 

kullanacağımız güneş paneli 

Güneş paneli vasıtası ile 9 voltluk pil güneşten 

aldığı enerji ile dolmaktadır. 

c) 1 adet Step motoru bağlayacağımız 3d baskı 

ile çıkardığımız makara 

 

Yazılım: Arduino İde ve MBlock Programı kullanılarak 

sensörler, projeye entegre edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Problem/Sorun: 

 

Enerjinin çok sorun olduğu ülkemizde 

halkımız , bahçe ve piknik alanlarında oturup vakit 

geçirmek istediklerinde, özellikle güneşin çok sıcak 

hissettirdiği yaz aylarında kamelyaların gölgesine 

ihtiyaç duymaktadır. Fakat kamelyaların gölgeliği  

yetmediği için,  çok sıcak yaz aylarında halkımız 

aşırı güneş ışığına maruz kalmaktadır.  

 

Maalesef  piknik  alanlarında  bu  konuda  kamelyalar için   yeterince  çözüm  

üretilememiştir.İnsanların evlerinden getirdikleri örtülerle aşırı güneş ışınına karşı 

kendi kendine çözüm üretmeye çalışmaları, bu konuda  iyileştirmenin şart olduğunu 

ortaya koymuştur. 

 

3. Çözüm  

 

Piknik alanlarına gelen insanların 

kamelyalarda otururken bu tür sorunları 

düşünmeden, enerji ihtiyacını kamelya üzerine 

yerleştirilen güneş enerjisi paneli ile tamamen 

ücretsiz sağlayacağı,otomatik akıllı perde sistemi 

kurmak gerekli hale gelmiştir. 

 

 

 



 

 

Projeyi oluştururken kamelyaların kenarlarına makaralı perde sistemi kurarak 

özellikle hava sıcaklığının 30 derece üzeri olduğu zamanlarda perdelerin otomatik 

kapanacağı ve hava sıcaklığının 30 derecenin altına indiğinde otomatik açılacağı bir 

sistem arduino da tasarlanarak insanlık yararına sunulmak üzere kullanıma hazır hale 

getirilecektir. 

 

 

4. Yöntem 

 

 

Projeyi oluştururken öncelikle 3 boyutlu olarak 

kamelya ve perde makara adlı stl uzantılı 

modeller, Cura ve Tincercad adlı programlar 

kullanılarak hazırlanmış ve 3 boyutlu yazıcıdan 

çıkarılmıştır. 

 

 

 

3D yazıcısından çıkarılan makara,perdenin açılıp kapa

nabileceği bir sensör olarak step motora monte edilmiştir. 

Ardından oluşturulan step motorlu makara modülü,  

kamelyanın yan tarafına monte edilmiştir. 

 

 

 

 

           Projenin prototipi hazırla 

nırken kullanılan tüm arduino  

malzemeleri kamelyayı taşıyan 

alt tarafta kutunun içine monte 

 edildi.  

Yapılan deneyler sonucun

 da,bilgisayarda Arduino İDE  

programı kullanılarak oluşturulan

 projeye kodlar yüklendi.Buna 

 göre,kutunun sağ köşesine  

yerleştirilen sıcaklık sensörüne 

bağlı olarak kutunun orta  yüzüne 

yerleştirilen LCD panelde 

sıcaklık değerini ürettik.Daha önceden planlanan, hava sıcaklığı 30 dereceye eşit ve 

üzerinde olduğunda makara aşağı yönlü hareket ederek perde kapandı. Hava sıcaklığı 

30 derecenin altında olduğunda ise makara yukarı yönlü hareket ederek perde açıldı. 

 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Piknik yapma alışkanlığı özellikle ülkemizde çok görülen bir özelliktir.Aynı 

zamanda en çok enerji tüketen ülkelerin başında gelmemiz  sebebiyle çok az maliyetle 

tamamen güneş enerjisinden faydalanarak bu projeyi insanların yararına sunmak 

projemizi özgün hale getirmiştir. 

  Projemizi diğer benzer projelerden ayıran en önemli özellik; diğer projelerde 

perde sistemi genelde evlerde kullanılmak üzere ve belli miktarda elektrik harcayarak 



 

 

kumanda ile kontrol edilebilirken;bizim projemizde, ilk defa piknik alanlarındaki 

kamelyalarda kullanılacak olan perde sistemi, kullandığımız sensörler sayesinde, 

enerjisini tamamen ücretsiz sağlayacak , ortamın sıcaklığına göre tamamen otomatik 

çalışacaktır.Ayrıca projemizin,  Arduino İDE programında yazılan komutlara göre 

hareket etmesi ve daha sonra komutların tekrar güncellenebilir haliyle sisteme 

yüklenebiliyor olması, projemizde ayrı bir fark oluşturacaktır.  

Bunun yanında Arduino Uno kartı 

kullanılarak hazırlanan projemiz, aynı 

zamanda kendi milli Deneyap Kartımız 

kullanılarak da hazırlanabilir . 

 

 

 

 

 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizde kullanılan sensör, batarya ve kabloların dış etkenlerden zarar 

görmemesi için kamelyanın alt tarafında oluşturulacak haznede depolanarak, 

kamelyadaki perde sisteminin enerjisini sağlayacak olan güneş enerjisi panelinin, 

kamelyanın üst tarafına monte edilerek, kamelyanın güneşe maruz kalacak kısımlarına, 

step motorla hareket edecek perde makara sistemi takılarak, üretime hazır hale gelmesi 

sağlanacaktır. 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

TAHMİNİ MALİYET 

S.No: Malzeme Adı Adedi Birim Fiyatı Toplam 

1 Arduino Uno Kart ve Step Motor 1 ₺45 ₺45 

2 Mini Güneş Enerjisi Paneli Seti 1 ₺600 ₺600 

3 Perde malzemesi 1 ₺20 ₺20 

4 Sıcaklık Sensörü 1 ₺25 ₺25,00 

5 2x16 LCD Ekran Sol Üst Mavi  2 ₺20 ₺40,00 

6 İ2C MODÜL 1 ₺10 ₺10,00 

7 3B Yazıcı Filament 1 ₺175 ₺175,00 

8 jumper kablo 20 li 2 ₺10 ₺20,00 

9 

 

Duracell 6HR61/DC1604 170 mAh 9V Ni-MH Şarj 

Edilebilir Pil 

 1 ₺55 ₺55 

10 breadboard 4 ₺10 ₺40,00 

TOPLAM MALİYET ₺1.030,00 

  

 

 

https://www.n11.com/urun/duracell-6hr61dc1604-170-mah-9v-ni-mh-sarj-edilebilir-pil-306065?magaza=almerastore
https://www.n11.com/urun/duracell-6hr61dc1604-170-mah-9v-ni-mh-sarj-edilebilir-pil-306065?magaza=almerastore
https://www.n11.com/urun/duracell-6hr61dc1604-170-mah-9v-ni-mh-sarj-edilebilir-pil-306065?magaza=almerastore
https://www.n11.com/urun/duracell-6hr61dc1604-170-mah-9v-ni-mh-sarj-edilebilir-pil-306065?magaza=almerastore


 

 

PROJE ZAMAN PLANLAMASI 

AŞAMA YAPILACAK İŞ TARİH SÜRE 

ARAŞTIRMA 

VE 

RAPORLAMA 

Uzman Görüşleri 10 Mayıs-17 Mayıs 2021 8 gün 

Proje detay raporunun hazırlanması 17 Mayıs-24 Haziran 2021 8 gün 

TASARIM 

3D model eskiz çalışmaları 24-30  Haziran 2021 6 gün 

Güneş Enerji Paneli Temini 01-8 Temmuz 2021 8 gün 

Devre parçalarının temini 10-17 Temmuz 2021 8 gün 

ÜRETİM 

Kamelyaya uygun perde ve makara 

tasarımı 18-20 Temmuz 2021 3 gün 

Sistem devrelerinin kurulması 20-22 Temmuz 2021 3 gün 

Sistem yazılımının oluşturulması 

22 Temmuz - 27 Temmuz 

2021 6 gün 

TEST 
Sistem yazılımının test edilmesi  

28 Temmuz-30 Temmuz 

2021 3 gün 

Sistem yazılımının iyileştirilmesi 05-10 Ağustos 2021 6 gün 

Sunum provaları 1-15 Eylül 2021 16 gün 

     

 

 

Yapılan araştırmaya göre Yukarıdaki tabloda karşılaştırma yapılmıştır.Buna 

göre hiçbir enerji harcamadan tamamen otomatik olarak tasarladığımız proje de yapılan 

harcamaların, diğer projeye göre,özellikle elektrik kullanım maliyeti bakımından daha az 

olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz, tüm vatandaşlarımıza hitap etmektedir. Özellikle yaşlı ve engelli 

vatandaşlarımız için bu proje büyük önem teşkil etmektedir. 

 

 

 

 

 
BENZER PROJE İLE MALİYET    

      KARŞILAŞTIRMASI 

 

MOTORLU VE KUMANDALI 

EV PERDESİ 

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE 

ÇALIŞAN AKILLI KAMELYA 

PERDESİ 

Yıllık Elektrik 

Harcaması(Tahmini) 
₺1200  - 

Kumanda ₺100  - 

Arduino 

Malzemeleri,Perde 

Kurulum ve 3D Baskı 

Malz Temini 

₺1050  ₺1030  

Toplam Maliyet ₺2350  ₺1030  



 

 

9. Riskler 

 3D  tasarım kısmı basılırken hata olabilir. Makara ve Kamelya olmak üzere iki ayrı 

çıkarılan 3D baskılar arasında ölçüt uyumsuzluluğu olabilir. Proje sunum aşamasına kadar 

tamamlanacaktır. 

 Arduino devre elemanlarında sorunlar çıkabilir. Proje sunum aşamasına kadar 

tamamlanacaktır. 

 Sistem çalışmama durumu ortaya çıkabilir. Bu durumda daha önce video kaydı 

alınarak proje sunumu yapılacak olan kişilere gösterilecektir.  

 Projenin zamanında bitmemesi durumu olabilir.Bu durumda en fazla 15 gün  sürede 

proje hazır hale gelecektir. 

  Projemizdeki riskli görülecek olan başka bir olay, perde kapanırken insanlara zarar 

verme tehlikesi olabilir. Bunun için de perdenin altına yerleştirilecek olan hareket veya 

mesafe sensörü ile bu sıkıntı ortadan kaldırılmış olacak ve proje sunumuna 

yetiştirilecektir. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Proje Hedeflerinde Riskin Etki Skalası 

Proje 

Hedefi 

Çok Düşük / 

.05 

Düşük / .10 

 

Orta / .20 Yüksek / .40 Çok yüksek 

/ .80 

Maliyet Görünmeyen 

maliyet artışı 

maliyet<1031 

(TL) 

1030<Maliyet<1230 

(TL) 

1230<Maliyet<1530 

(TL) 

Maliyet 

>1530 

(TL) 

Takvim Görünmeyen 

zaman artışı 

Zaman<16 

(Gün) 

15<zaman<21 

(Gün) 

20<zaman<25 

(Gün) 

Zaman>25 

(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 

ekibi onayı gerekebilir 

Kalite azaltması 

proje ekibi için kabul 

edilemez 

Proje sonu 

çıktısı 

yararsızdır. 



 

 

 

 

 

 

10. Proje Ekibi Takım Lideri: 

 

Adı Soyadı Okul Projedeki Görevi 
Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

Abdulkadir DOĞDU 

Mehmet 

Eminler İmam 

Hatip 

Ortaokulu 

Danışman 

Takımdaki görevi proje yapım 

aşamasında Arduino İde ve 

MBlock programı kullanma 

görevi üstlenmiştir. 

 

Daha önce buna benzer 

projede görev almıştır ve 

kodlama ve proje fikri 

konusunda tecrübelidir. 

Selin ÖZDEMİR 

Mehmet 

Eminler İmam 

Hatip 

Ortaokulu 

Kaptan 

Üyeler arasındaki işbirliği ve 

koordinasyonu sağlamak. 

Projede oluşacak herhangi bir 

problemde hızlı çözüm 

üretme konusunda 

tecrübelidir. 

Ebrar 

BerfinTUNÇAY 

Mehmet 

Eminler İmam 

Hatip 

Ortaokulu 

Üye 

Takımdaki Görevi proje 

yapım aşamasındaki 

malzemelerin tasarımını 

oluşturmak ve projenin 

gövdesini oluşturmaktır. 

 

Hızlı karar verebilme 

tecrübesine sahiptir. 

Gamze İNÇKİ 

Mehmet 

Eminler İmam 

Hatip 

Ortaokulu 

Üye 

Takımdaki görevi proje yapım 

aşamasında Tincercad ve Cura 

yazılımı devre tasarımı ve 3 

boyutlu yazıcı kullanabilme 

görevini üstlenmiştir. 

 

Orijinal tasarım ve fikir 

üretme konusunda 

tecrübelidir. 

Muammer 

ÇAKICIOĞLU 

Mehmet 

Eminler İmam 

Hatip 

Ortaokulu 

Üye 

3 boyutlu yazıcıdan makara 

sistemi ve perde sistemi kurma 

görevini üstlenmiştir. 

Proje maliyeti,giderleri ile 

organizasyon tecrübesi 

vardır. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

11. Kaynaklar  

https://lezzetlirobottarifleri.com/ds18b20-sicaklik-sensoru/   adresinde sıcaklık 

sensörünün iki farklı şekilde enerjilendirme yolu bulunmaktadır. İki farklı yola göre 

Arduino ile bağlantısı fritzing şemasında incelenmiştir. 1 adet 

DallasTemperature(DS18B20)  sıcaklık sensörü kullanımı ve   kütüphane kurulumu 

ve kodlaması konusu bu adresten yola çıkarak incelenmiş ve kullanımı ile ilgili gerekli 

bilgiler edinilmiştir. 

 

 https://etepic.com/index.php?topic=513.0 adresindeki forumda yer alan yorumlardan 

yola çıkarak  step motorun 180 derece ileri ve 180 derece geri olan hareketleri için 

gerekli  bilgiler edinilmiştir. 

 

https://forum.arduino.cc/index.php?topic=182181.0  adresinden yola çıkarak step 

motorun çalışma mantığı ve alınan hatalara karşı gerekli önlemler burada yer alan 

bilgilere dayanarak çözülmüştür. 

 

https://maker.robotistan.com/arduino-dersleri-10-16x2-lcd-ekran/ adresinden yola 

çıkarak, sıcaklık sensörüne bağlı değerlerin ekranda görünmesi için, gerekli olan 

kodlardan yararlanılmıştır. 

 

 

https://lezzetlirobottarifleri.com/ds18b20-sicaklik-sensoru/
https://etepic.com/index.php?topic=513.0
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=182181.0
https://maker.robotistan.com/arduino-dersleri-10-16x2-lcd-ekran/
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