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1. Proje Özeti (Proje Tanımı): 

Günümüzde üretilen araçlar son teknoloji ile donatılmış ve her şeyi ile otonom 

hale gelmeye başlamıştır. Buna rağmen hala yaz aylarında araç içerisinde unutulan ya 

da kısa bir süre için de olsa bırakılan canlıların kurtarılması için araç camının 

kırıldığını, itfaiye çağırıldığını veya çevre tarafından fark edilmedi ise daha kötüsünün 

yaşandığını her zaman haberlerde izlemekteyiz.  

Projemiz araçlarda hali hazırda bulunan araç beyni (ECU-ECM), emniyet 

kemeri sensörü, sıcaklık sensörü ve otomatik cam modülü gibi parçaları kullanarak ve 

maliyeti düşük birkaç sensör eklenerek basit bir yazılım ile araç içerisinde kontak ve 

camların kapalı olması durumunda camların güvenli sayılabilecek bir miktarda açılıp 

kapanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Araçlarda unutulan ya da kısa sürede dönme düşüncesi ile bırakılan çocukların 

veya evcil hayvanların sayısı nüfus ve araç sayısının artması ile doğru orantılı olarak 

gün geçtikçe artmaktadır. Akıllı telefonların etkisi ile sürekli artan teknoloji ve sosyal 

medya bağımlılığı, büyük şehirde yaşam, yoğun iş hayatı ve trafiğin sebep olduğu 

sürekli acelecilik hali ve bir yerlere yetişme kaygısı  insanların dalgınlığını ve 

unutkanlığını arttırmaktadır. Küresel ısınma ile yükselen hava sıcaklıkları ise araçların 

içerisinde kapalı kalındığında canlıların sağlıklarının etkilenmeden geçirebileceği 

maksimum süreyi kısaltmaktadır. 

Yaptığımız araştırmalar sonucunda yayın organlarında araçlarda unutulan 

canlılar ile ilgili haberlerin her yıl arttığını ve bu durumla ilgili çalışma yapan tek araç 

firmasının Tesla olduğunu öğrendik. İnternet aramalarında bulduğumuz benzer 

kazaların bazılarını kaynakçalar kısmına ekledik.  Tesla’nın otomobillerine kurduğu 

sistemde araçta canlı bulunması durumunda aracın araç sahibine sesli uyarı vermesi ve 

telefonundan uyarı göndermesi planlanıyor.  

Denizli Pamukkale Üniversitesi mühendislik bilimleri dergisinde yayımlanan 

bir çalışmada ise projemizde yapılan çalışmanın hava kalitesi ve hareket sensörleri 

kullanılarak yapıldığını öğrendik. 

 

 

3. Çözüm: 

 Projemizde 2.bölümde açıklanan probleme çözüm olarak araçlara eklenecek 

sensörler yardımı ile kontak ve kapılar kapalı iken araç içerisinde canlı tespit edilmesi 

durumunda camların araç ve canlı güvenliğini tehdit etmeyecek miktarda açılıp 

kapanması planlanmaktadır. Sistemin otonom olması insan kaynaklı hataları sıfıra 

indirecektir. 

 Üretilen yeni nesil araçlarda gelişmiş araç beyinleri (ECU-ECM), emniyet 

kemerleri için koltuk sensörleri, sıcaklık sensörü ve otomatik cam modülleri gibi 

birçok materyal bulunmaktadır. Eklenecek düşük maliyetli birkaç sensör yardımı ile 

araçlarda kalan canlıların temiz havaya erişimi sağlanabilecektir. 
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4. Yöntem: 

Projemizi kodlamak ve modellemek için araç beyni yerine arduino uno ve 

sensörlerini kullanacağız. Oluşturulacak devre şeması aşağıda verilmiştir.
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Projemizde kullanılan sensör ve malzemeler maliyet kısmında ayrıntılı şekilde 

listelenmiştir. Sensörlerimizi kullanmak için kullandığımız kodlar ;
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Prototipimizi oluştururken bilişim teknolojileri dersi algoritma ve blok kodlama, 

matematik dersi işlem önceliği, denklemler, eşitsizlikler, oran orantı ve fen dersi elektrik 

elektronik üniteleri kazanımlarını kullandık. Yaptığımız deneylerde aracın kontağını simüle 

etmek için led ve üç bacaklı anahtar, kapının kilidini simüle etmesi için ise bir buton 

kullandık. Araç içerisinde canlı varlığını ölçeceğimiz sensörlerden (ısı, mikrodalga radar, 

kızılötesi hareket, ses, kuvvet-velostat, hava kalitesi ) aldığımız verileri yaptığımız işlemler 

sonucunda bir ölçüm değerine çevirdik. Bu değerin belirlediğimiz kritik eşiği aşması 

durumunda servomotor yardımı ile camın açılmasını sağladık. Cam açılırken uyarıcı olması 

için 3 saniye çalacak bir buzzer ekledik. Canlıların temel özelliklerinden harekete en yüksek 

katsayı değerini atadık. Isı, hava kalitesi, ses ve kuvvet sensörlerine ise daha düşük katsayılar 

vererek canlı hayatını tehlikeye atmamak için hesaba kattık.  

Denemelerimiz sonucunda kapı ve kontak kapalı iken ölçüm değerinin kritik eşiği 

aşması ile canlı varlığının algılanması durumunda sesli uyaran ile camların 2 cm kadar canlı 

ve araç güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde açılmasını sağladık. Oluşturduğumuz cam açık-

kapalı değişkeni ile camın açıkken tekrar açılmasının önüne geçmiş olduk. Yanlış ölçüm ya 

da geçici olarak oluşabilecek (ağır bir nesnenin araçta bulunması, hava sıcaklığının çok 

yüksek olması ve hareket sensörlerinin çok yakınından sinek geçmesi gibi olayların beraber 

gerçekleşmesi gibi) durumlardan sonra ise tekrar yapılan ölçümlerde değerin kritik değer 

altına düşüp camın tekrar kapanmasını garanti altına aldık.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü: 

 

Eski araçlarda benzer bir teknolojinin olmadığını, sadece Tesla firmasının yeni 

araçlarında camı açacak bir sistem değil araç sahibini uyaracak bir sistem üzerinde çalıştığını 

öğrendik. 

Türkiye ve çeşitli ülkelerde özellikle üniversitelerde akademik çalışmalarda benzer 

sistemlerin sensörler ile camların açılması şeklinde yapıldığını, fakat projemizdeki kadar çok 

sensör kullanılmadığını dolayısıyla hassasiyetin daha düşük olduğunu internet 

araştırmalarımızda bulduk ve bulduğumuz çalışmaları kaynakçalar kısmına ekledik. 
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6. Uygulanabilirlik: 

  

Proje fikrinin hayata geçirilmesi için araçlara birkaç sensör eklenip araç beyinlerine birkaç 

kod yazılması gerektiğinden uygulanması kolay ve maliyeti düşük olacaktır. Projemize benzer 

projeler daha önce yapıldığından benzer projelerde patenti daha önce alınmadı ise alınarak 

ticari olarak kullanılabilir ya da önceden yapılan benzer çalışmaların geliştirilmesi için 

kullanılabilir. Projede kullanılan sensörler araçlarda farklı amaçlarla da kullanılabilir 

olduğundan ve Tesla firmasının da yaptığı şekilde sürücüyü uyarmak için bluetooth, wifi gibi 

sensörlerin projeye entegre edilmesi kolay olduğundan geliştirilebilir. 

 

 Projemizin yağmurlu havalarda araç içerisine su girmesi, hırsızların camdaki açıktan 

faydalanabilmesi, araç içerisinin kirlenmesi, aracın uzun süre çalıştırılmaması durumunda 

ölçüm için kullanılacak sensörlerin araç aküsünü bitirebileceği gibi riskleri vardır. Buna 

karşın yağmurlu havalarda açılma ve aracın kirlenmemesi için basit ve küçük bir su geçirmez 

perde tasarımının sadece kodlar ile camların açılması durumunda  camlar açılırken perdeyi de 

camlar ile açacak basit bir bağlantı sistemi ile camlara eklenmesi, aracın uzun süre 

kullanılmayacağı durumlarda ise araçlarda bulunan ESP gibi sensörlerin kapanmasını 

sağlayan tuşlar gibi bir tuş eklenerek sensörlerin kapatılmasının sağlanması gibi basit 

çözümleri bulunabilir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Ürün adı Maliyet 

Arduino uno r3 (klon) 240 Tl 

Breadboard (2 adet) 30 Tl x 2 adet = 60 Tl 

16x2 lcd ekran ve ı2c bağlantı modülü 60 Tl 

Pır kızılötesi hareket sensörü 30 Tl 

Ky-037 ses sensörü 30 Tl 

Rcwl-0516 mikrodalga hareket sensörü 30 Tl 

Velostat (daire) kuvvet sensörü 170 Tl 

Mq-135 hava kalitesi sensörü 40 Tl 

Servo motor 30 Tl 

Breadboard - 9v pil bağlantı modülü 30 Tl 

Buzzer – 3 bacaklı anahtar – buton- dirençler- ledler 50 Tl 

9v pil ve bağlantı kablosu 30 Tl 

Lm35 ısı sensörü 20 Tl 

Jumper kablolar e-e e-d d-d 70 Tl 

Araç modelleme için ahşap boya hırdavat ve marangoz işçiliği 1000 Tl 

Cam modelleme için pleksi mika ve bağlantı elemanları 150 Tl 

TOPLAM 2040 TL 
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Zaman planlaması 

 

Ay Hafta İş tanımı Maliyet 
M

A
Y

IS
 

1 Proje planlama- veli izinleri- toplantı - 

2 Arduino malzeme siparişleri 890 Tl 

3 Devre kurulumu ve kodlama - 

4 Proje test çalışmaları - 

H
A

Z
İR

A
N

 

1 
Proje materyalleri için araç modelinin 

oluşturulması 
- 

2 Araç modelinin üretimi ve montaj 1150 Tl 

3 Proje son testleri - 

4 Gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması - 

T
E

M
M

U
Z

 

1 Projenin sunuma hazırlanması - 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

 Hedef kitlemizi araç sahibi olan herkes olarak belirledik. Projemiz özellikle ulaşım 

sektörü, okul servisleri ve evcil hayvan sahiplerine büyük faydalar sağlayacaktır. 
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9. Riskler: 

 

Riskler Gerçekleşme 

olasılığı 

Çözüm önerisi Çözüm maliyeti 

Hırsızlık Düşük 

Araca alarm takılması ve wifi- 

bluetooth modülü ile araç sahibi 

bilgilendirme sisteminin eklenmesi 

Yüksek 

Sensörlerin uzun 

süreli kullanım sebebi 

ile arızalanması 

Düşük 

Birçok sensör ve araç beyni zaten var 

olduğundan eklenecek olan birkaç 

sensörün belirli aralıklarla yenilenmesi 

Düşük 

Araç aküsünün aracın 

uzun süre 

kullanılmadığı 

durumlarda sensörler 

tarafından bitirilmesi 

Düşük 

Modulün aracın uzun süre 

kullanılmayacağı durumlarda 

kapatılabilmesi için tuş eklenmesi 

Düşük 

Camın açık kaldığı 

süreçte aracın 

içerisinin tozlanarak 

kirlenmesi 

Yüksek 

Cam sadece yazılan kodla açıldığı 

zaman devreye girerek cam ile beraber 

aradaki boşluğu kapatacak şekilde 

açılacak su geçirmez perde eklenmesi 

Orta 

Yağmurlu havalarda 

araç içerisine su 

girmesi 

Orta 

Cam sadece yazılan kodla açıldığı 

zaman devreye girerek cam ile beraber 

aradaki boşluğu kapatacak şekilde 

açılacak su geçirmez perde eklenmesi 

Orta 

 

 

 

10. Proje ekibi: 

 

 

Furkan PEK 

 

Danışman öğretmen 
Ergenli Şehit Cevdet Aygün Ortaokulu 

Matematik öğretmeni 

 

Necati FATALI 

 

Üye 
Ergenli Şehit Cevdet Aygün Ortaokulu  

7/A öğrenci 

 

Hüsamettin Eren CÖMERT 

 

Üye 
Ergenli Şehit Cevdet Aygün Ortaokulu  

7/A öğrenci 
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