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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Projemiz otizm spektrum bozukluğu olan , zihinsel yetersizlik yaşayan bireyler ya da
küçük yaş grubu(0-7) çocuklar için güvenlik tedbiri almamızı gerektirecek durumlarda,
zarar görmelerini önleme, güvenli bir yaşam alanı oluşturma fikri ile yola çıkmıştır.
Günlük yaşamlarında yaşayabilecekleri tehlikelerden önceden haberdar olarak ortadan
kaldırmak hedeflenmiştir.
Projemizin yapım aşamasında açık kaynak yazılımlı Arduino Uno ve bu işlemciye ek
olarak mesafe sensörü, buzzer gibi entegre devreler ve aktif devre elemanları
kullanılmıştır. Arduino Uno işlemecisine yüklenen yazılım sayesinde tehlike noktalarına
yerleştirilmiş mesafe sensörleri, yine bizim tarafımızdan belirlenen mesafe aşıldığında
sensöre entegre edilmiş buzzer yardımı ile sesli uyarı üretmektedir. Buzzerın sesli
uyarısını ebeveynin duymama ihtimaline karşı da devreye dahil edilen kablosuz uzaktan
kumandalı kapı zili, tehlike uyarısı vererek ebeveyni uyarmaktadır.

Şekil 1-Devre Şeması
2. Problem/Sorun:
Güvenlik becerileri kesici aletleri kullanma, yangın, kaza, kimyasallardan kaynaklanan
zehirlenmeden kaçınma vb. günlük yaşamımızı geçirdiğimiz ev, okul ya da toplumsal
ortamlarda karşılaşabileceğimiz pek çok kural ve beceriyi kapsamaktadır.
Gelişimsel yetersizliği olan bireyler, sahip oldukları gelişimsel özellikleri nedeniyle güvenlik
becerilerini edinmede ve sergilemede sorun yaşamaktadırlar . Bu bireylerde görülen kazaların
ve yaralanmaların çoğunlukla yanma, zehirlenme, yabancı kişilerden gelen zarar, kırık ve
çıkıklar ile iç yaralanmalardan oluştuğu vurgulanmaktadır. Otizm spektrum bozukluğu olan
bireyler, spektrumun beraberinde getirdiği gelişimsel özellikler nedeniyle; tehlikeli olan ve
olmayan durumları ayırt edememekle birlikte, tehlikeli bir durum ile karşı karşıya
kaldıklarında; bu durumu fark edememekte ya da tehlikeli durumu çevresindekilere bildirme
gibi birtakım önleyici davranışları edinme ya da sergilemede sorun yaşayabilmektedirler .
(Değirmenci, 2018: 14)
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Bu becerilerin öğretimi uzun zaman almakta, belirli bir sınıra kadar geliştirilebilmektedir.
İhmal ya da herhangi bir sebeple geliştirilemeyen bu beceri eksikliklerine karşı yaşanacak
riskleri en aza indirmek projemizin nihai amacıdır.
En güvenli yaşam alanı olan evlerinde bile kazanılamamış beceri eksiklikleri sebebiyle,
ebeveynlerinin gözetimi dışında kalan zamanlarda, hedef kitlemizin başına gelen ya da gelme
ihtimali olan tehlikeler projemizin sorun başlığını oluşturmaktadır.
Bu tehlikeler aşağıda resmi bulunan örneklerdeki gibi, birçok kez haberlere konu olmuş
balkondan ya da pencereden düşmeler, ocak ya da fırın teması ile yanmalar, kimyasal madde
zehirlenmeleri, kesici ve delici alet yaralanmaları ve benzerleridir. Ayrıca özel gereksinimli
bireylerin evden kaçıp kaybolması da sık yaşanan bir sorun olarak görülebilir. Tüm bunların
yanında 7 yaş altı birçok çocuğun da özel gereksinimli bireylerin yaşadığı tehlikeleri
yaşayabileceği bir gerçektir.

Şekil 2

Şekil 3

3. Çözüm
Karşılaşacakları tehlikeleri öngörememek, nasıl bir zarara maruz kaldıklarını
kestirememek, kendilerini yeteri kadar ifade edememelerine bağlı olarak acı ya da ağrı
hissinin olup olmadığını bilememek ebeyvnler için yıpratıcı bir durumdur. Kapıları
kilitlemek ve bireyin hareket alanını daraltmak, bireyin bağımsız yaşam becerilerinin
gelişimini de olumsuz etkileyebilmektedir. Gerçek bir yaşam hikayesinden yola çıkan
projemiz, gerçek hayattan elde edinilen gözlem ve deneyimlerin ışığında geliştirilmiştir.
Tüm yukarıda sayılan sebepler göz önünde bulundurulduğunda, kaza, zehirlenme,
yaralanma vb. durumları önceden önlem alarak yok etme zorunluluğu hissedilmektedir.
Özel gereksinimli birey ya da küçük yaş grubu çocukların yaşam alanlarını güvenli kılmak
esastır ve önceliğimiz birey için risk oluşturan noktaları tespit etmektir. Tespit edilen,
tehlike arz ettiğini düşündüğümüz noktalara (balkon ve sokak kapısı, pencere, ocak ya da
fırın, deterjan dolabı…)yerleştirilecek sensör yardımı ile bireyin teması önceden haber
alınabilecektir. Sensörler ile birey arasındaki mesafe kişi tarafından isteğe bağlı
belirlenebilecek olup, birey bu mesafeyi aştığı anda sensöre bağlı sesli ikaz uyarısı
devreye girecektir. Özel gereksinimli bireylerin işitsel hassasiyetleri göz önüne
alındığında buzzerdan çıkan sesin şiddetti yüksek olamayacağından, ebeveynin duymama
ihtimali de düşünülmüştür. Bu sorunu gidermek amacıyla da devreye uzaktan kumandalı
zil eklenmiş, anne ya da babanın yanında kolaylıkla taşıyacağı ve sesli ikaz üreten aparat
ile haberdar edilmesi sağlanmıştır.
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Şekil 4-Maket evin görüntüsü

4. Yöntem
Tüm özel gereksinimli bireyler ve küçük yaş grubu çocukların ev ortamında yaşayabilecekleri
tehlikelere ait risk faktörleri belirlenmiş, bu risk faktörlerini ortadan kaldırmak, güvenli bir
yaşam alanı sunmak amacıyla bir alarm sistemi kurulmuştur. Öncelikle Arduino’nun en
yaygın kullanılan kartı olan Arduino Uno mikrodenetleyici karta, HC-SR04 mesafe sensörü
ve sesli ikaz üreteci buzzer için bir yazılım derlenerek kontrol edildikten sonra yüklenmiştir.
Yazılımda mesafe sensörü ve buzzer için 0-13 arasındaki digital pinler kullanılmıştır. Şematik
diyagramımızda belirtildiği üzere buzzer devre elemanıyla paralel olarak çalışan led lamba
takılmıştır. Buradaki amaç buzzerın yaklaşık 3,46 Volt ile aktif olduğunda, led lambamızın
da yanarak görsel ikaz sağlamasıdır. Ayrıca mesafe sensörünü birden fazla riskli bölgeye
yerleştirebilmek için kullanılan mesafe sensörüne paralel olarak, 2 adet daha sensör
yerleştirilmiş ve evin farklı bölümlerine konumlandırılmıştır. Böylece tek mikro kontrolü ile 3
adet sensörden gelen bilgileri kullanabilme olanağı sağlanmıştır. Mesafe sensörlerimiz
ortalama 2 cm ile 400 cm arası ölçüm yapabilmektedir. Bu da kullanılan alanda
konumlandırmaya göre yazılım değiştirebilme imkanı sunmaktadır. Ebeveynin buzzerın
ürettiği sesi duyamama ihtimali düşünülerek, kolaylıkla yanında taşıyabileceği,100 m ile 150
metre kapsama alanı bulunan uzaktan kumandalı kapı zilini kullanılmıştır. Kapı zili
kumandası 12 V güç kaynağı ile çalışmaktadır. Buzzer aktif olduğunda kumandanın push
butonunun aktif olması ve zili çalıştırması amaçlanmıştır. Ancak buzzer çıkışındaki 3.46
voltluk kaynak bizim için yeterli olmamıştır. Bu sebeple buzzer çıkışına seri olarak 9 voltluk
pil bağlayarak ve efektif değer 12.46 volta ulaşılmıştır. Bu gerilim kumanda için yeterli bir
gerilimdir. Pilin push butonunun otamatik devreye girmesini sağlamak için, kumanda içinde
bulunan push butonun bacaklarını kısa devre yaparak sürekli butonun basılı olarak kalmasını
sağlanmıştır. Devremizin aktif olmadığı zamanlarda ise buzzer çıkışına seri bağlanan pilin
devreye zarar vermemesi ve tükenmemesi için pil girişi ile buzzer çıkışı arasına anahtar
bağlanarak iletim kesilmiştir.
Sonuç olarak birey tehlike noktasına yaklaştığında sensör aktif olmakta ve buzzera gerekli
güç giderek, buzzer sesli ikaz üretmektedir. Buzzera gelen güç sayesinde görsel ikaz olan led
lamba yanmakta, 9 voltluk güce artı olarak 3,46 voltluk bir güç de gelmekte, ihtiyaç duyulan
güç üretilmiş olmaktadır. Kumanda da zile wireless olarak sinyal göndererek ebeveynin
rahatlıkla duymasını sağlayacak ikazı üretmektedir.
Proje fikri tasarlanırken, bireyin tehlike noktasına yaklaştığında cep telefonuna bildirim
gelmesi planlanmıştır. Ancak şu an ki finansman, donanım ve teknik bilgimiz buna imkan
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vermemektedir. Gerekli imkanlar sağlandığında böyle de bir seçenek de olduğu bilinmelidir.
Cep telefonu yerine uzaktan kumandalı zili devreye sokarak düşük maliyetli, pratik bir çözüm
üretilmiştir.

Şekil 5 - Yazılım

Şekil 7-Tehlike noktası olarak belirlenen ocak

Şekil 6-Devre
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Şekil 8- Tehlike noktası olarak belirlenen pencere

Şekil 9-Tehlike noktası olarak belirlenen balkon kapısı
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Son zamanlarda kullanımı yaygınlaşan, pratiklik ve ucuz maliyet sebebiyle tercih edilen
uzaktan kumandalı kapı zilini, Arduino Uno ve mesafe sensörleri ile birleştirerek toplumsal
bir soruna inovatif bir çözüm bulmuş olduk. Ayrıca tasarladığımız ürünün akıllı ev
sistemlerine de dahil edilebilme olasılığı, piyasada mudaili olmayan projemizin özgünlüğünü
ortaya koymaktadır.
6. Uygulanabilirlik
Projenin uygulanabilirliği bizzat danışman öğretmenimiz tarafından, otizmli oğlu ile birlikte
denenmiştir. Özel gereksinimli birey olan Atalay, deterjan dolabına konulan sensöre
yaklaştığında çıkan sesli ikaz sayesinde annesi durumdan haberdar olmuş ve ivedilikle önlem
almıştır. Hayata geçirilebilirliği yüksek bir projedir. Maliyetin düşük, kullanımın basit olması
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tercih sebebi olacaktır. Gerekli alt yapı ve finans sağlandığında android yazılımlar sayesinde
daha ileri seviyeye taşınabileceği öngörülmektedir. Cep telefonlarına gelecek bildirim ile
hangi odadaki hangi sensörün devreye girdiği gibi birçok detaylı bilginin edinilebileceği
düşünülmektedir.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
PROJE TAKVİMİ
AYLAR
İŞ TANIMI
ŞUBAT
LİTERATÜR TARAMASI
*
PROJE MODELİNİN
YAPILMASI
PROTOTİP İÇİN MALZEME
TOPLANMASI
PROTOTİPİN YAPILMASI
PROTOTİPİN TEST
EDİLMESİ
TEST SONUCUNDA
EKSİKLİKLERİN
GİDERİLMESİ
PROJE DETAY
RAPORUNUN YAZILMASI
Tablo 1

NİSAN
*
*

MART
*

HAZİRAN

MAYIS
*
*
*
*

*
*
*

*

MALİYET HESAPLAMASI
ADET

TUTAR

Arduino Uno

1

63 TL

Buzzer

1

5 TL

Ultrasonic Sensör-HC-SR04

3

27 TL

5mm Led

1

1 TL

1N4007-High Voltage,High Current Rated Diode

1

1 TL

Jumper Kabloları

İhtiyaç Miktarınca

15 TL

9V Batarya Clips

1

2 TL

9V Batarya

1

10 TL

Kablosuz Zil Seti

1

50 TL

Breadboard

1

15 TL

Mdf Ev

1

35 TL

Toplam
Tablo 2

224 TL
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Hedef kitlemiz tehlike algısı gelişmemiş ya da bulunmayan, özellikle projemizi
geliştirme sebebimiz otizm spektrum bozukluğu olan bireyler, zihinsel ya da
gelişimsel yetersizliği olan bireyler, güvenlik becerileri yaş ve bilişsel düzeylerindeki
gelişmelere paralel olan küçük yaş grubu (0-7 yaş) çocuklardır.
9. Riskler
Cihazı oluşturan parçaların arızalanması (buzzer,mesafe ölçer…), cihaza fiziksel zarar
verilmesi ( çarpma, vurma, ıslanma…), anneye sesli uyarı ileten aparatın kaybolması,
pilin bitmesi gibi düşük ihtimalli riskler içermektedir. Ancak bu tip durumlarda
bozulan parçalar, oldukça düşük bir maliyet ile temin edilerek sorun hızla giderilebilir.
KORUMA KALKANI RİSK ANALİZİ (Risk = Etki x Olasılık)
ETKİ

DERECELENDİRME

PUAN

OLASILIK

PUAN

Neredeyse Mümkün Değil
(Yılda Bir)

1

ÇOK
HAFİF

İş Saati Kaybı Yok – Sadece İlkyardım

1

HAFİF

İş Günü Kaybı Yok – İlkyardım veya Tıbbi
Tedavi

2

Az Olasılıkla (Yılda Birkaç
Kez)

2

ORTA

İş günü Kayıplı Kaza – Hafif Yaralanma

3

Olasılık Dahilinde (Ayda Bir)

3

CİDDİ

Uzuv Kaybı, Ağır Yaralanma – Uzun Süreli
Tedavi

4

Yüksek Olasılık (Haftada Bir)

4

ÇOK
CİDDİ

Ölüm, Çevresel Felaket

5

Kaçınılmaz (Her Gün)

5

Tablo 3

RİSK ANALİZ ÇARPAN TABLOSU
OLASILIK

ETKİ

PUAN

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

2
4
6
8
10

3
6
9
12
15

4
8
12
16
20

5
10
15
20
25

Tablo 4

⇒ 1 ve 2 puan ; Kabul edilebilir, Önlem gerektirmeyen risk,
⇒ 3, 4 ve 6 puan ; Dikkat edilmesi gereken, Uzun dönemde önlem alınabilecek risk,
⇒ 5, 8, 9 ve 10 puan; Önemli, Kısa sürede önlem alınması gereken risk,
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⇒ 12, 15 ve 16 puan; Yüksek derecede önemli, Derhal önlem alınması gereken risk,
⇒ 20 ve 25 puan; Kabul edilemez, Önlem alınmadan işe başlanmaması gereken risk,
PROJE RİSK ANALİZ MATRİS PUANI;
⇒ Cihazı oluşturan parçaların arızalanması Çarpan puanı ; etki 1 x olasılık 1 = 1
⇒ Cihaza fiziksel zarar verilmesi

Çarpan puanı ; etki 1 x olasılık 1 = 1

⇒ Anneye sesli uyarı ileten aparatın kaybolması, Çarpan puanı ; etki 1 x olasılık 2= 2
pilin bitmesi.

10. Kaynaklar
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