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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Camdan düşerek sakatlanan veya hayatını kaybeden 
çocuklar için teknolojiyi kullanarak bir önlem almak 
istedim. Arduino ve sensörlerler kullanarak bu büyük 
probleme bir çözüm üretmeyi amaçladım. Çeşitli 
sensörlerin Arduino mikroişlemcisi ile koordineli 
çalışmasını sağladım.  

Çocuk pencere yönelip pencereyi açmaya çalıştığında 
açamasa da titreşim sensörü sesle uyarı verecek. Aynı 
zamanda engel sensörü ve Blutooth sensörü devreye 
girerek çocuğun pencereye ne kadar yaklaştığı telefona 
gönderilecek. Problemi birçok açıdan inceleyerek 
çocukların pencereden düşme riskini en aza indirmeyi 
amaçladım. Projem sadece çocuklar için değil, engelli 
veya Down sendromlu bireyler için de bir önlem olacak 
ve hayat kurtaracaktır.  

 
 

2. Problem/Sorun: 

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 
dördüncü kattaki dairelerinde 
oynayan 4 yaşındaki Rahman 
Çelik, açık olan camdan beton 
zemine düştü. Minik Rahman 
Çelik, yapılan tüm müdahaleye 
rağmen hayatını kaybetti. 
(18.09.2018 CNNTURK Haber)  

Güngören’ de 7. Kattan düşen 
çocuk kaldırıldığı hastanede 
hayatını kaybetti (01.06.2018 
Milliyet haber)  

Açık olan pencereden dengesini 
kaybederek düşen Barış Hayatını 
kaybetti. (20.07.2017 Habertürk 
haber)  

Pencere kurbanı 3 yaşındaki 
Hiranur hayatını kaybetti. 
(15.10.2018 Habertürk haber)  
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Haberler incelendiğinde özellikle 2008-2018 yılları arasında birçok çocuğun 
pencereden düşerek hayatını kaybettiği görülmektedir. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Acil Ünitesi’ne düşme nedeniyle başvurulan travma olgularının %11,2’sinin pencere 
ve balkondan düşme olduğu görülmektedir. İstanbul’da 1999-2003 yılları arasında balkondan 
düşmeye bağlı ölümlerin %28,5’inin evinin balkonundan düşme olduğu görülmektedir. 

Ana problemi tespit ettikten sonra bebeği olan annelerle konuşarak ve haberleri 
inceleyerek problemin alt problemlerini tespit ettim. Pencere üstten veya yarım açık olsa da 
aralıklardan geçerek düşenler olduğunu, küçük bir çocuk 13 cm’lik açık bir pencereden 
düşebildiğini, büyük çocukların pencere koluna ulaşıp açabildiklerini tespit ettim.  

Diğer alt problemler: 

• Evlerin dar olması: Dar evlerde pencerelerin etrafında çocukların tırmanabileceği 
eşyalar olduğunu tespit ettim. 

• Yetişmenin zor olması: Düşme çok ani olduğu için çocuk pencere ulaşmadan önce 
sistemin uyarı vermesi gerekmektedir, yetişkinin çocuğun düşmesini engellemesi çok 
zordur. 

• Balkonlar için eksik önlem: Sistemin balkon pencerelerine de takılabilmesi 
gerekmektedir. 

• Çocuklar tarafından sökülebilen veya kapatılabilen mekanizmalar: Sisteme çocukların 
ulşamaması için sistemim Pvc pencerelerin içinde boşluğa yerleştirilmiştir. 

• Kilitlerin açık unutulması: Evinde çocuk olan ailelerle konuştuğumda kilidin çoğu 
zaman açık olduğunu tespit ettim. 

• Pencerelerin açılış türleri: Sitemin her pencere türüne uygun olması önemlidir. 

 
3. Çözüm  

 
 
 
Çocukların pencereden düşüp sakatmalarını veya hayatlarını 

kaybetme riskini önlemek için çocuğun pencereye yakınlaştığını 
çeşitli yollarla tespit eden ve uyarı veren bir sistem oluşturdum ve bu 
sistemi pencerenin içine yerleştirdim. Sistem çocuk pencereye belli 
bir mesafede yaklaştığında çocuk ve pencere arasındaki mesafeyi 
anlık olarak tasarladığım mobil uygulamaya gönderiyor. Aynı 
zamanda çocuk pencereye ulaştığında ve pencereyi açmaya 
çalıştığında bunu algılayarak sesle alarm veriyor.  
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Çocuktan sorumlu kişi çocuğun pencereye yakınlaşıp 
yakınlaşmadığını uygulamadan takip edebilecek, telefona 
ulaşamadığı durumlarda sistemin verdiği sesli uyarıyla çocuğun 
pencereyi açmaya çalıştığını anlayabilecek. Sistem Pvc 
pencerelerin içinde boşluğa yerleştirileceği için çocuklar sisteme 
ulaşamayacaktır. Bir yetişkin sistemi kumanda ile açıp kapatabilir. 

Projem çocuk pencereye ulaşmadan önce uyarı verdiği için, 
her pencere türüne takılabileceği için, Pvc pencerenin içindeki 
boşluğa yerleştirileceği için ana ve alt problemlere bir çözüm 
olacaktır. 

 
 
 
 

 
4. Yöntem 

İlk adımım hazırladığım prototip üzerinde titreşim 
sensörü üzerine çalışmak oldu. Amacım çocuk 
pencereyi açmaya çalıştığının algılanmasıydı. Bunun 
için titreşim sensörü kullanmaya karar verdim. Eğime 
duyarlı, harekete duyarlı ve civalı şeklinde farklı 
tasarımları olan titreşim sensörlerinden projeme en 
uygun seçmek için denemeler yaptım. Bazı türler 
denemelerimde dışarıdan araba geçerken bile alarm 
verdiği için pencere açılmasınının tespiti için en uygun 
olan sensörü civalı sensör olarak karar verdim. Cıvalı 
titreşim sensöründe açıya göre cam tüp içerisindeki 
cıvanın yeri değişir. Civanın yeri, sensörün iki bacağı 
arasındaki bağlantının açık devre veya kısa devre 
olmasını belirler. Civa öndeyken sensör yüksek, 
arkadayken düşük çıkış verir. Dijital 1-0 sinyal vererek 
çalışır. Pencerenin açılmaya çalıştığı algılandığında ses 
ile alarm vermek için buzzer kullandım. Buzzer 
dediğimiz devre elemanını ufak bir hoparlör olarak 
düşünebiliriz. Hoparlörler kadar yüksek ve detaylı ses 
üretmese de “bip” sesini çıkartmada oldukça 
başarılıdır. 

Çocukların pencereye yaklaştığını tespit etmek için mesafe sensörü kullandım. 
Günümüzde hemen hemen herkeste cep telefonu bulunduğu için mesafe bilgisinin cep 
telefonuna gönderilmesine karar verdim. Bunu sağlamak için App Inventor kullanarak bir 
uygulama yaptım. Uygulama ve sensör arasındaki veri aktarımını sağlamak için Bluetooth 
sensörü kullandım. Kullandığım Bluetooth sensörü HC-05’tir. Çalışma mantığı seri 



5 
 

haberleşme esasına dayanır. Tx ucu verici ucu, Rx ise alıcı ucudur. 3.3V ve 5V arasındaki 
gerilimlerde çalışabilse de veri alışverişini 3.3V ile yapmaktadır. Verici ucundan gönderilen 
veriyi mikrodenetleyici algılar. Mikrodetleyicinin çıkış voltajı 5V olduğu için bluetooth 
modülümüze zarar verdiği için mikrodenetleyicinin çıkış ucuna gerilim bölücü uygulayıp 
istenilen gerilime indirdim. Arduino mikroişlemcisini kullanıp yazılımı Arduino IDE ve App 
Inventor üzerinden yaptım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 
Akıllı pencereler bulunsa da bu pencereler ısı ve ışık ayarı yapan veya enerji üreten 

pencerelerdir. Araştırmalarıma göre çocukların pencereden düşmesini önlemek için üretilen 
bir pencere bulunmamaktadır. Pencere kilitleri bulunsa da alt problemlerde belirttiğim 
kilitlerinm açık unutulması gibi durumların gerçekleşmesi muhtemeldir ve çoğu kilit 
hırsızların girmesini önlemeye yöneliktir. Projemi pencere kilitlerinden ayıran özellikleri 
çocuk pencereye ulaşmadan önce uyarı vermesi, her pencere türüne takılabilmesi, çocukların 
ulaşamayacağı bir sistem olmasıdır. 

Mobil uygulama geliştirerek, Arduino ve sensörler kullanarak yaptığım projemin 
çocukların pencereden düşmesi problemine inovatif bir çözüm olduğunu ve ileride yeni 
fikirlere öncülük edeceğini düşünüyorum. 
 

 
6. Uygulanabilirlik  
Sistemim, pimapenlerin 4 kolu birleştirilmeden önce kolların içine yerleştirilerek katma 

değeri yüksek bir ticari ürüne dönüştürülebilir.  
 

Prototipim 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Titreşim sensörü 10 TL 

Arduino Nano  22 TL 

Kablo ve lehim 1 TL 

Mesafe sensörü 6 TL 

HC-05 16 TL 

Bluetooth Terminal uygulaması Ücretsiz 

Toplam 56 TL 

Tahmini toptan satış fiyatı 56*0.70 = 39,2 TL 

 

PVC profil metretül fiyatı: 16 TL 

Evimdeki toplam metretül: 24 m 

24*16=384 TL 

39.2/384 = 0,10 (Pvc profilin fiyatı %10 artacaktır, cam-denizlik-pervaz- gibi tüm maliyetler 
katılınca bu oran % 1-2 civarı olabilecektir.) 

 

Proje Zaman Tablosu Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat 

Literatür taraması * * 
  

  

Malzeme temini 
 

* * 
 

  

Titreşim sensörünün 
çalıştırılması 

  
* *   

Bluetooth sensörünün 
çalıştırılması 

   
* *  

App Inventor ile 
uygulama tasarımı 

    
*  

Piyasadaki diğer ürünlein 
fiyat ağırlığı çok değişken 
olup, 20 TL – 1000 TL 
arasındadır.  Ürünümüz 
çoğu üründen daha ucuz 
olduğu görülmektedir. 
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Uygulama ile sensör 
bağlantısının 
sağlanması 

    *  

Prototip denemesi 
yapılması 

    * * 

Gerçek pencerede 
deneme yapılması 

     * 

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemin hedef kitlesi evinde pencereden düşme tehlikesi olan insanlar bulunan ailelerdir. 
Çoğunlukla çocuklar pencerden düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalsa da engelli veya Down 
sendromlu bireyler için de bu tehlike bulunmaktadır. 

 

9. Riskler 

 Riskin Adı Oluşma 
Olasılığı 

Etki 
Gücü 

Önem 
Sırası 

Semptom Alınacak Akisyon 

1 Mesafe sensöründen veri 
alınamaması 

Orta (2) Yüksek 
(3) 

1 Bluetooth 
terminaline 
veri 
gelmemesi 

Veri aktarılamamasının 
nedeninin tespiti ve sorunun 
çözülmesi 

2 Yazılım hatası veya 
yazılımda kullanılacak 
kütüphanelerin doğru 
çalışmaması 

Düşük 
(1) 

Orta (2) 2 Uygulamada 
doğru 
çalışmayan 
yerlerin 
olması 

Güncelleme 

3 Sensörün veya 
mikroişlemcinin 
arızalanması 

Orta (2) Yüksek 
(3) 

1 Sistemin 
hiçbir şekilde 
uyarı 
vermemesi 

Sistemin belli aralıklara 
yetişkin tarafından kontrol 
edilmesi, arıza tespit 
edildiğinde arızanın tamir 
edilmesi 

 
 

10. Proje Ekibi 
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Adı Soyadı Okul  Sınıf Projeyle veya problemle 
ilgili tecrübesi 

Elif Özaydın TEV İnanç Türkeş Özel 
Lisesi 

9 Proje Tübitak 13. Ortaokullararası Proje 
Yarışması’nda Asya bölge finaline kalmıştır. 
CNN Türk ile projemle alakalı bir röprtaj 
yaptım. 

 
 

11. Kaynaklar  

https://www.artistanbul.io/blog/2016/11/22/egitimde-arduinonun-yakin-tarihcesi/  

https://www.cnnturk.com/turkiye/pencereden-dusen-4-yasindaki-cocuk-oldu  

http://www.milliyet.com.tr/pencereden-dusen-yusuf-gundem-2680180/  

https://www.haberturk.com/gundem/haber/1569528-konya-da-saklambac-oynarken-7-kattan- 
dusen-cocuk-oldu  

https://www.motorobit.com/urun/civali-sensor https://www.muhendisbeyinler.net/bluetooth-
moduller-hc-05-ve-hc-06/  

http://www.teknokulis.com/haberler/guncel/2013/08/16/iste-perde-devrini-bitirecek-akilli- 
pencere  

https://www.xtrlarge.com/2017/07/04/akilli-pencere-elektrik-uretebiliyor/  

 

 
 
 


