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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemizde günlük hayatta çok fazla kullandığımız ATM’leri seçtik. Günlük hayatta 

para çekmek ve para yatırmak için kullandığımız ATM’ler gün içerisinde ortalama 10 

saat kullanılıyor. Kalan saatlerde ATM’ler açık kaldığı için gün içerisinde çok fazla 

enerji harcıyor. Enerji tasarrufunun önemli olduğu bu zamanlarda bizde ATM’leri 

kullanmadığımız zaman uyku moduna aldığımız bir proje geliştirdik. Projemizin 

amacı enerji tüketimini en aza indirmektir. 

 

 

Görsel 1.1. ATM Sistemi 

 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Günlük hayatta para çekmek ve para yatırmak için kullandığımız ATM’ler gün 

içerisinde ortalama 10 saat kullanılıyor. Kalan saatlerde ATM’ler açık kaldığı için gün 

içerisinde çok fazla enerji harcıyor. Bizler düşündük ki bu harcanılan enerjiyi en aza 

düşürmek için ATM’lerimizi uyku moduna alırsak kullanılan enerjiyi daha aza 

indirebiliriz tıpkı telefonlarımız gibi. Maliyetaçısındanda cüzi miktarda olacağı 

kanısına yapılan literatür ve fiyat çalışmaları sonucu vardık. Projemiz yazılım olarak 

yapılacak olup yazılım dene-yap kart kullanılarak yazılımı Phyton yöntemi ile 

tasarlanacaktır. 

3. Çözüm  

Günlük hayatta para çekmek ve para yatırmak için kullandığımız ATM’ler gün 

içerisinde ortalama 10 saat kullanılıyor. Kalan 14 saatte ATM’ler açık kaldığında bir 

gün içerisinde yaklaşık olarak 1kW elektriğin birim fiyatı 1,37 tl olduğu ve bu 
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ATMler 14 saatte yaklaşık 7kW elektrik tükettiği hesaplandığında 10 TL’lik enerji 

harcıyorlar. Bunu aylık olarak düşündüğümüzde 3000 TL’lik bir enerji kaybı 

yaşıyoruz. Her ilde minimum 150 tane ATM olduğunu varsayarak 450.000 TL’lik bir 

açık ortaya çıkıyor. Aylık böyle bir kayıp bankalar açısından oldukça büyük bir 

rakamdır. Bu rakamların yükselmesi ile bankalar müşterilerinden belirli ücret 

kesintilerinde artışa gidebiliyor. Enerji tasarrufunun önemli olduğu bu zamanlarda 

harcanılan bu fazla enerji büyük bir sorun haline gelmektedir. Biz bu ATM’leri 

kullanmadığımız zamanlarda uyku moduna alarak fazla kullanılan enerjinin önüne 

geçmeyi planlıyoruz.  

ATM’nin üstüne bir hareket sensörü yerleştirilip bu sensör mikro denetleyici ile 

yazılım yoluyla çalışacak ATM’ye bir kişi geldiğinde ATM uyku modundan çıkacak 

ve işleme hazır olacak. Daha sonra kendiliğinden tekrardan uyku moduna alınacak. 

Tıpkı telefonlarımızın ekranını kullanmadığımızda belli bir saniye sonra ekranımız 

kilitlenip kendini uyku moduna aldığı gibi bu proje de de belli bir süre belirleyip 

kullanılmağı süreden sonra ekran kendiliğinden kapanacak. 

 

 

 

 Görsel 3.1. Kullanılan Sistem 
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4. Yöntem 

ATM’lere bir hareket sensörü ve mikro denetleyici yerleştirerek sadece işlem yapmak 

için kullanıcı ATM’ye geldiğimizde ekran açılacak ve ayrıldığımızda ekran 5 dakika 

hiç kullanılmadığında tekrar uyku moduna alınacak böylece gereksiz tüketilen enerji 

kaybının önüne geçeceğiz. 

 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Projemizde tamamen yazılım içerikli olacağı ve bu yazılımında tarafımızca yapılacağı 

için projemiz yerli ve milli üretime uygundur. Projemize bezer şekilde başka bir 

tasarım ya da yazılım bulunmamasından dolayı tamamen bize özgündür. 

Sistemimizherhangibir kar amacı gütmeyen gerekli yatırım desteği sağlandığı ve seri 

üretim olması halinde patenti 

Türkmilletineaitolarakbaşvurularyapılacakolupvarlığıbizlere,geleceğimizeaitolacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizde kullanılan ürünler yerli üretimi olan basit ürünlerden oluşmaktadır. 

Hareket sensörü ve beyin olarak kullanılacak mikro denetleyici kartımız ve muhtelif 

malzemelerden oluşacaktır. Literatür taramalarında ve yazımızda belirttiğimiz gibi 

projemize benze başka bir tasarım ve yazılım bulunmamaktadır. Gerekli imkanların 

sağlanması durumunda bizler bu projeyi yarı yarıya mal ederek piyasaya 

sunmayıhedefliyoruz. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

MALZEME ADI 
 

ORTALAMA FİYAT 
 

ADET 

 

Mikro Denetleyici 
 

350 
 

1 ADET 

 

HareketSensörü 
 

100 
 

1 ADET 

 

Muhtelif ürünler 
 

50TL 
 

1 ADET 

7.1. Tahmini MaliyetTablosu 
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AYLAR 
 

İŞLEMLER 

MAYIS ÖDR Taramaları ve Ürün 

araştırmalarının yapılması 

 

HAZİRAN 
 

Ürün yazılımının gerçekleştirilmesi ve gerekli 

simülasyon denemelerininyapılması 

 

TEMMUZ 
 

Ürün parçalarının temini ve bu parçaların 

montajının yapılarak test edilmesi 

 

AĞUSTOS 
 

Prototip sonrası ürün hatalarının giderilmesi 

7.2. İş ZamanTablosu 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizde hedef kitle olarak ATM si bulunan bankalar seçilmiştir. Bu hedef kitlenin 

seçilmesindeki en büyük neden ATM sayılarının ülkemizde yüksek olması ve aylık 

harcanan enerji miktarından tasarruf etmektir.  

9. Riskler 

Projemizde bizlerin en güvendiğimiz yön herhangi bir kar amacı gütmemektir. 

Bizlerin bu proje de sadece AR-GE olarak yer alması, projemizin insanlığa faydalı 

olarak üretilmesi tek amacımızdır. Her üretimde olabileceği gibi AR-GE sürecinde 

olabilecek riskler aşağıdaki gibidir. 

 

 
RİSKLER AZ ORTA ÇOK 

Mikroişlemci Arızası X   

Sensör Arızaları  X  

Yazılım Arızaları X   

9.1. Olasılık RiskMatrisi 

 

 

 



7 

 

Projemizde üretim noktasında karşılaşacağımız en büyük riskler yukarıdaki tabloda 

verilmiş olup bu tür problemlerin çıkması durumunda B Planı olarak Aynı özelliklere 

sahip bozula bilecek ürünlerin kullanım sürelerini test etmek ve varsayılan üretim 

hedefi örneğin 1000 adet ise en az 250 adet yedek parça stoğu gerçekleşmesi 

gerekecektir. 
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