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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Küçük, büyük, orta boy işletmelerde ve evlerde bulunan buzdolabı ve gıda soğutucularının elektrik 

kesintileri, dolap kapılarının açık unutulması, dolap içi ısı dengesinin bozulması sonucunda ortaya 

birçok olumsuz durum çıkıyor. Maddi kayıpların yaşanmaması için geliştirdiğimiz bu sistem 

kişiye mesaj ya da sesli arama yoluyla ulaşarak şahısların soğutucuya müdahale ederek 

içerisindeki gıda maddelerinin bozulmasına engel olmaktır. 

 

2. Problem/Sorun: 

İşyeri ve evlerimizde buzdolabı ve soğutucu cihazların içerisinde gıda maddelerinin, uzun süreli 

elektrik kesintisinde, kapakların açık unutulması veya dolap içi ısı dengesinin bozulması gibi 

durumlarda ev sahibi ve işletme sahiplerine maddi zararlar açılmaktadır. İnsanların çoğu zaman 

soğutucudan uzak kalması ile herhangi bir elektrik kesintisinde ya da dolap kapaklarının açık 

unutulmasında çok büyük maddi kaynaklara sebep olabiliyor. 

.  

 

3. Çözüm  

Buzdolabı veya soğutucuların elektrik kesintileri, dolap kapılarının açık unutulması, dolap içi ısı 

dengesinin düşmesi gibi durumlarda kullanıcıya gsm hattından otomatik arama yaparak veya sms 

göndererek olumsuz durumu bildirmek. Bu şekilde soğutucu ya da buzdolabından uzak kalan 

kişiler acil olarak soğutuculara müdahale ederek olumsuz maddi kayıplarının önüne geçilmesi 

olayıdır. 

 

Sistem tam olarak şu şekilde tasarlanmıştır; 

 

              
            Şekil 1,2 : Prototip Soğutucu Veya Buzdolabı                Şekil 3 : Elektronik Devresi 
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         Şekil 4 : İşlemci Kartı (Arduino Uno)                        Şekil 5 : DC Düşürücü ve GSM Shield 

 

           Arduino Uno R3 : Mikroişlemci kartımız sistemin nasıl çalışacağı kısmında direktiflerin      

verildiği kısımdır. Yapmış olduğumuz yazılım buraya yüklenerek sistemin  beyni oluşturuluyor. 

 

           DC Dönüştürücü : Sistemin çalışması için gerekli olan voltajı sağlamaktadır. 

 

           GSM Shield : Sistem bu birim üzerinden haberleşme sağlayarak kullanıcıya bilgi verilir. 

 

4. Yöntem 

Projeyi hayata geçirebilmek için yazılımsal olarak mikrodenetleyicilerden ucuz kullanışlı ve kolay 

tedarik edebileceğimiz arduino ve gsm shild kullanıp buna uygun yazılım geliştirildi. Yaptığımız 

yazılım ile bunun her kullanıcı tarafından kullanılabilir bir yazılım haline dönüştürülmesi sağlandı. 

Bu şekilde bütün kullanıcılar etkili bir şekilde ulaşılması hedeflendi. 

 

Bu yöntemde arduinonun yazılımsal olarak çok yaygın, ucuz ve kolay tedarik edilebilir olmasının 

yanında yazılımsal olarakta kolay yazılması tercih sebebidir. 

 

 

                                 Şekil 6 : Sistemin Elektronik Kısmı 
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                Şekil 7 : Soğutucunun Kapağı Açıkken  Bildirim Vermesi 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Daha önce buna benzer bir çalışmayla karşılaşılmamıştır. İnternete bağlı buzdolapları vardır ama 

gsm operatöre bağlı olup arama yapan ve mesaj atan buzdolabı fikri yenidir. 

Gsm operatör kullanması tamamen yerli bir özelliktir. Buna benzer bir proje dahi yoktur. 

 

Donanımsal ve yazılımsal olarak arduino uno kullandık ve bu halihazırda birçok kişinin kullandığı 

bilindik bir işlemcidir. Sistem olarak bilinen donanımlardan olmayan bir sistem geliştirip buna 

yönelik bir program yazıldı. Gsm Shield (sim kart) modülü kullanıldı. Bunun amacı ise 

kullanıcıyla aygıt arasında haberleşme sağlamaktır. 

 

Sistem olarak benzer bir proje bulunamadı. 

 

 

6. Uygulanabilirlik 

 

Hazırladığımız projeyi detaylı raporlandırıp ilgili sektör temsilcileriyle irtibata geçmek. Bu 

projenin gerçek hayatta insanlara sağladığı kolaylıklara değinmek. İnsanlara sağladığı maddi 

kayıpları azaltacak bu projenin maliyetinin çok üstünde getiri sağlayacağını anlatmak. Mevcut 

şartlar altında bu sistem çok fazla bir maliyet getirmediği için hayata geçirilme olasılığı yüksektir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

ÜRÜN ADI ADET FİYAT TOPLAM 

Arduino uno r3 2 230 460 

Sim 800l GSM Shield 2 115 230 

Sim kartı  1 150 150 

DC-DC dönüştürücü 2 75 150 

Anahtar 3 15 45 

Güç Kaynağı 1 150 150 

Swicht 2 15 30 

Güç Kablosu 1 20 20 

Jumper kablo 20 2 40 

Tahta prototip 

sogutucu 1 300 300 

Diğer Giderler 1 200 200 

  

Toplam :  1776 tl 

           Seri üretime geçildiği zaman maliyet %70  azalacaktır. 

Proje Gerçekleştirme Aşamalarımız 

 

 1- Proplem tespiti yapılması 

 2- Gerekli ekip arkadaşlarının belirlenmesi 

 3- Çözüm önerisi ve proje oluşturma 

 4- Çalışma takvimi hazırlanıp iş bölümü yapılması 

 5- Veri ve kaynak araştırması yapılıp bilgilerin değerlendirilmesi 

 6- Finansman kaynağının bulunup malzemelerin temin edilmesi 

 7- Kontrollü deney ve gözlem yapılıp projenin test edilmesi 

 8- Hata ve eksikliklerin giderilip nihai sona ulaşılması 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

         Soğutma sistemleri kullanan tüm gıda işletmeleri bu projeden çok fayda alacaktır. Küçük 

orta büyük boylu gıda işletmeleri ve ev tipi buzdolabı kullanıcıları hedef kitledir. 

 

 

 

9. Riskler 

Olumsuz etkileyecek bir durum sadece pandemi sürecidir.Bunun dışında risk gözlenememektedir. 

Buna rağmen olumsuz durum gözlenirse projemizi steril bir ortamda devam ettirebilmek için 

uygun çalışma ortamı sağlanacaktır. 

 

 

10. Kaynaklar  

1- https://www.arduino.cc/ 

2- https://datasheetspdf.com/datasheet/search.php?sWord=sim800l 

3- https://www.youtube.com/watch?v=qI8vdiQdXtA 

4- https://www.direnc.net/dc-dc-otomatik-boost/buck-donusturucu-4a-50w 

5- https://www.direnc.net/arduino-gsm-gps-shield-sim800-sim28 

https://www.arduino.cc/
https://datasheetspdf.com/datasheet/search.php?sWord=sim800l
https://www.youtube.com/watch?v=qI8vdiQdXtA
https://www.direnc.net/dc-dc-otomatik-boost/buck-donusturucu-4a-50w
https://www.direnc.net/arduino-gsm-gps-shield-sim800-sim28
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