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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 0-7 yaş arasındaki çocukların kendilerini tehlikelerden korumakta zorlandığı 

gözlemlenmektedir. Özellikle bu yaş grubundaki çocuklar; açık pencerelerden sarkma, aşağıya 

bakmaya çalışma veya bir şeyler atma gibi davranışları sıklıkla yapmaktadır. Açık 

pencerelerden düşerek sakatlanan, hayatını kaybeden çocuklar olmaktadır. Açık pencerelerden 

atılan nesneler nedeniyle de maddi zararlar ve hayati tehlikeler oluşabilmektedir. Bu konuyla 

ilgili medyaya sık sık olumsuz haberler yansımaktadır. Çocukların açık kalan pencerelerden 

düşerek sakatlanmasını, hayatını kaybetmesini veya attıkları nesnelerle aşağıda bulunanlara 

zarar vermesini engellemek amacıyla hareket sensör algılayıcısı ile devreye girip açılabilecek 

motorlu bir ağ sistemi geliştireceğiz. Pencereden dışarıya doğru bir hareket algılandığında 

otomatik olarak motorlara bağlı ağlar açılacak ve 0-7 yaş arası çocukların açık kalan pencere 

ve camlardan düşmesi, aşağıya bir şey atması engellenecektir. Sesli uyarı vererek yetişkinlere 

bir problem olduğunu da bildirecek ve bütün olumsuzlukların önüne geçilecektir.    

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

0-7 yaş arası çocukların açık kalan pencere ve camlardan aşağıya düşmesi veya aşağıya 

bir şey atması sonucu kendilerine veya başkalarına zarar vermesi büyük bir sorundur. 

0-7 yaş arası çocuklar tehlikelerin farkına varamadıkları için kendilerine ve 

çevresindekilere zarar verecek şekilde pencerelerden veya cam balkonlardan sarkmakta 

atlamakta veya buralardan aşağıya zarar verici maddeler atabilmektedir. Bu problemi ortadan 

kaldırmak için genellikle pencereler ve cam balkonlar çocuk kilidi ile kilitlenmektedir veya 

sabit ağ sistemleri ile kapatılmaktadır. Komple camları kapatmak evi havalandırmak isteyen 

ebeveynleri zorlamaktadır. Camlar açık bırakıldığında ise çocukları ile ilgili kaygıya 

düşürmektedir. Sabit ağ sistemlerinde ise acil bir durumda (yangın vb.) pencerelerden tahliyeyi 

zorlaştırmaktadır. 

Yapılan araştırmada “Olguların en küçüğünün 2, en büyüğünün 87 yaşında oluşu ve yaş 

gruplarına dağılım da yine bu çalışmanın özelliğinden kaynaklanan bir durumdur. Özellikle 

konutlara ait balkonlar her yaştaki kişiler tarafından kullanılan bölümler olup, kaza ile 

yüksekten düşmelerin mümkün olduğu açık kısımlardır. Tabii ki burada dikkati çeken bir nokta, 

çocukların sıklığıdır. Ölümlerin 5 (%11.9) tanesi 0- 10 yaş grubundadır. Tüm balkondan 

düşmeye bağlı çocuk ölümlerinin otopsiye gönderilmeyeceği de göz önüne alındığında; bu 

ölümlerin önemli bir sosyal problem oluşturduğu açıktır. Yapılan birçok çalışmada, balkondan 

düşmelerin çocuklar açısından önemli bir tehlike olduğu vurgulanmaktadır (6).” 

 

3. Çözüm  

Açık kalan pencere ve cam balkonlara koyacağımız hareket sensörü ile dışarıya doğru 

hareketleri algılayacak bir sistem kuracağız iç tarafa. Hareket sensörleri tarafından sistemde  bir 

hareketlenme algıladığında mesafe sensörleri devreye girecek ve hareket eden cismin boyunu 

belirleyecek eğer hareketlenme çocuğa ait bir hareketlenme ise pencere veya cam balkonların 

dışarıda kalan alt taraflarına kurduğumuz ağ sistemi servo motor aracılığıyla hemen açılacak ve 

0-7 yaş arası çocukların veya attıkları nesnelerin aşağıya düşmesi önlenecektir.  

Özellikle yaz aylarında sıcaklara bağlı olarak evlerin havalandırması engellenmeyecek 

ve ebeveynler üzerindeki kaygı azaltılacaktır. 
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3.1. Proje Bağlantı Şeması 
 

 
Resim 1: Bağlantı Şeması 

 

3.2. Kullanılan Elemanlar  

3.2.1 Arduino Kart 

Arduino; donanım ve yazılımı kolaylıkla 

kullanabilme imkanı sunan, elektronik prototip 

geliştirme platformudur(3). Arduino kartların 

giriş/çıkış pinlerini kullanarak, herhangi bir 

sensörden veri okuyabilir, okuduğumuz veriyi 

internette ve çevremizdeki cihazlarla/insanlarla 

paylaşabilir, bu veriyi kullanarak çıkış pinine bağlı 

aygıtı, devre elemanını kontrol edebiliriz. 

Arduino uno kartında 6 adet analog giriş pini 

bulunmaktadır. 14 adette dijital giriş çıkış pimi 

bulunur. 

  

3.2.2 Mesafe Sensörü  (HC-SR04) 

 

Ultrasonik sensör olarak da isimlendiren sensörlerdir. Bu 

sensörler üzerinde bulunan alıcı ve verici sensörler sayesinde ses 

dalgası(insan kulağının duyamadığı bir frekansta) yayarak ve 

toplayarak cisimlerin kendilerinden ne kadar uzakta olduğunu 

anlamamızı sağlar. 

 

 

 

 

 

Resim 2:Arduino kartı ve bağlantı pinleri 

Resim 3: HC-SR04 
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3.2.3 Hareket Sensörü  

 

Ortamda hareket olup olmadığını algılayan sensörlerdir. 

Ortamda hareket yoksa 0 dijital çıkışı ortamda hareket varsa 1 

dijital çıkışını veren sensörlerdir.  

 

3.2.4 Servo Motor 

 

Servo motorlar belirli açılarda dönebilen motorlardır. 180 

ve 360 derece dönebilen servo motorlar bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

3.2.5 Hafıza Kart Modulü 

 

İçerisine yükleyeceğimiz alarm sesini hoparlör vasıtası ile 

çalmamızı sağlar. 

 

 

 

      
                                Resim 6 Prototip                                                                                     Resim 7 Prototip Açık Hali 

 

  

 

Resim 4: Hareket Sensörü 

Resim 5: Servo Motor 

Resim 5: Hafıza 

Kart Modülü 
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        Resim 8 Prototip İç kısım Mesafe ve Hareket Sensörü                                 Resim 9 Prototip Kapalı Hali 

  

 

4. Yöntem 

Hedef kitlemiz 0-7 grubu olduğu için yaptığımız araştırmalara göre kızlarda 7 yaş üst 

boy sınırı 127 cm erkekler ise 7 yaş üst boy sınırı 133,5 cm olduğu görülmüştür(7). Yine 

yaptığımız araştırmalara göre çocuklarda hareketliliğin başladığı 1 yaş civarı alt boy sınırı 60-

65 cm olarak görülmüştür(7).  

Evde evcil hayvan besleyen aileler bulunmaktadır. Evcil hayvanlarımız cam önünde 

dolaştığında sistem sürekli açılıp kapanmasını engellemek amacı ile çocuklara 1 yaş alt limiti 

olan 60 cm aşağısında sistem devreye girmeyecek. Yine yetişkin kimselerde sistemin devreye 

girmesine ihtiyaç olmadığını düşünerek 135 cm üzerinde sistem devreye girmeyecektir. Yani 

bizim sistemimiz 60-135 cm aralığında bir cisim yaklaştığında devreye girecektir. Bunu da 

pencere üzerlerine yerleştireceğimiz mesafe sensörleri sayesinde sağlayacağız.  

Hareket sensörü pencere etrafında bir hareket olup olmadığını anlayarak sistemi 

tetikleyecek. Hareket sensöründen gelen sinyal ile mesafe sensörü devreye girecek ve pencere 

önünde hareket eden cismin boyunu algılayacak cisim 60-135 cm aralığında ise filelerin bağlı 

olduğu servo motorlar devreye girecek ve koruyucu file açılacaktır.  

Sistem devreye girdikten sonra kapatma işi yetişkin bir bireyin yetişebileceği bir düğme 

aracılığı ile gerçekleşecektir.  

Sistem kodlamaları mblock blok tabanlı kodlama programı aracılığı ile yapılacaktır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 0-7 yaş arası çocukların aşağıya düşmesini engellemek amacıyla genellikle pencereler 

ve cam balkonlar kilitlenmektedir ya da sabit ağ sistemleriyle tamamen kapatılmaktadır. Bizim 

geliştirdiğimiz sistemde pencere ve cam balkonlar açık halde kalabilecek ve yalnızca tehlike 

anında ağ sistemi devreye girecek ve çocukları koruyacaktır. 
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 Araştırmalarımız neticesinde daha önce herhangi bir yerde projemiz uygulanmamıştır. 

Mümkün olduğu oranda yerli ve milli ekipmanlar kullanılarak projemizi gerçekleştireceğimiz 

için özgünlük ve yerlilik tarafı da ağır basmaktadır. 

 Tasarladığımız ürün donanımsal ve yazılımsal olarak piyasaya sürülecek özgün bir 

üründür. Piyasadaki sabit ağ sistemlerinden ve çocuk kilitlerinden olumsuz etkilenen aileleri 

rahatlatmak için arduino kart, hareket sensörü, mesafe sensörü, servo motor, buzzer gibi 

parçalar kullanılarak yenilikçi ve özgün otomatik bir tasarım geliştirilmiştir. Çalışmamızı 

Mblock programı ile tamamen sıfırdan programlayacağız. Çalışmamız bu yönü eski 

yöntemlerden farklı kolay kullanımı ve kurulumu olan estetik ve problemleri gideren bir sistem 

olarak tasarlanmıştır.  

  

6. Uygulanabilirlik 

Projemizi mini prototip üzerinde hayata geçirdik ve elimizdeki imkanlar ile projenin 

çalışır bir ürüne dönüşmesini sağladık. Projemiz büyük bir sorunu ortadan kaldırmaktadır. 

Hesapladığımız maliyetler ile uygulanabilir ekonomik koşulları sağladığı tespit edilmiştir. 

Ürünümüzün ticari bir ürüne dönüşmesi için herhangi bir engel teşkil etmediği ortaya 

çıktığından uygulanabilir olduğuna kanaat getirdik. Projemize ait riskler ve risk analizini 9. 

bölümdeki Riskler başlığı altında  detaylı olarak verilmiştir.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 1: Proje İş-Zaman Çizelgesi 

Faaliyetin Adı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

1-Takım Kurulması  X               

2-Proje konusunun 

Belirlenmesi  

 X  X             

3-Proje Takviminin 

Hazırlanması 

   X  X           

4-Ön Başvurunun 

yapılması 

   X             

5-Literatür taraması    X  X           

6-ÖDR Hazırlanması      X           

7-Prototip oluşturulması      X  X  X  X  X  X 

8-PDR hazırlanması          X  X     

9- Malzeme Temini ve 

Test Edilmesi 

         X  X     

10-Testlerin 

Gerçekleştirilmesi 

           X  X  X 

11-TEKNOFEST 2022              X  X 
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Maliyet Tablo 2 de gösterilmiş olup seri üretime geçilmesi durumunda daha düşük bir maliyette 

projemiz gerçekleşebilecektir. 

Tablo 2: Maliyet Tablosu 

Ürünün Adı Fiyat Miktar Adet Maliyet 

Arduino Uno Kart Orjinal 
380 1 380 

Servo Motor(30Kg Su Geçirmez Dijital) 
835 2 1670 

Hafıza Kart Modülü 
17 1 17 

9V Güç Kaynağı  
50 1 50 

Mesafe Sensörü  
24 1 24 

Hareket Sensörü 
23 1 23 

Model yapımı için gerekli Muhtelif 

Malzeme 

600 1 600 

TOPLAM : 2764 TL 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Asıl hedef kitlemiz 0-7 yaş arasındaki çocuklardır. Bu yaş grubundaki çocukları koruma 

görevi yetişkinlerde olduğu için 18 yaş üzerindeki her bireyi de yakından ilgilendirmektedir. 

 

9. Riskler 

Projemizde kullanacağımız materyaller doğa şartlarından(yağmur, güneş, kar) zaman 

içerisinde yıpranabilir. Yıpranmayı engellemek için bu ekipmanla koruyucu malzemeler ile 

kapatılarak koruma altına alınabilir.  

Projemizde kullanacağımız file zaman ile taşıma kapasitesini kaybedebilir. Belli 

aralıklar ile filenin bakımlarının yapılarak gerektiği tekdirde değiştirilmesi sağlanmalıdır.  

Filemiz 0-7 yaş aralığındaki en ağır çocuğu taşıyabilecek şekilde seçilmiştir. Çocukların 

bu fileyi keşfedip oyun amaçlı kullanması daha fazla ağırlıktaki yük birikimi sistemimizdeki 

filenin kopması veya yırtılmasına sebep olabilir. Bu sebeple sistem açıldığı zaman ses ile uyarı 

vererek ebeveyn uyarılacak ve sistemin kontrolü sağlanacaktır. 

 

Tablo  3. Risklere Ait Olasılık ve Etki Matrisi 

 

Riskler Düşük Orta Yüksek 

Kullanılan malzemelerin doğa şartlarından 

etkilenmesi 

   

Kullanılan filenin zaman içerisinde 

yıpranması 

   

Çocukların oyun amaçlı kullanabilmesi    
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