1

TEKNOFEST
HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ
FESTİVALİ

İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI
PROJE DETAY RAPORU

PROJE KATEGORİSİ: Afet Yönetimi
PROJE ADI: HAYAT KİLİDİ

TAKIM ADI: H@Y@T@ B@ĞL@Y@NL@R

Başvuru ID: 64819

2

TAKIM SEVİYESİ: Lise
DANIŞMAN ADI: ASIM BARUT

İÇİNDEKİLER
1.PROJE ÖZETİ…………………………………………………………………….
2.PROBLEM/ SORUN………………………………………………………………
3.ÇÖZÜM…………………………………………………………………………….
4.YENİLİKÇİ (İNOVATİF) YÖNÜ……………………………………………….
5.UYGULANABİLİRLİK…………………………………………………………..
6.TAHMİNİ MALİYET VE PROJE ZAMAN PLANLAMASI………………….
7.HEDEF KİTLE…………………………………………………………………….
8.RİSKLER…………………………………………………………………………...
9.KAYNAK……………………………………………………………………………

3

1.Proje Özeti (Proje Tanımı)
Bulunduğu coğrafya sebebiyle Türkiye nüfusunun %70’den fazlası birinci ve ikinci derece
deprem bölgesinde yaşamaktadır. Sürekli bir tehdit ve tehlike oluşturan bu afetlere karşı, can ve
mal kayıplarının azaltılmasına yönelik stratejiler geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Ancak yine de
alınan tüm önlemlere rağmen birçok deprem sırasında binalarda herhangi bir hasar olmasa da
insanlar balkon veya cam gibi yerlerden atlayarak zarar görmektedirler hatta en acısı hayatlarını
kaybettikleri görülmektedir. Bu durumlarda yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek üzere
çözüm olarak tarafımızca geliştirilen “Hayat Kilidi” mekanizması ile deprem anında oluşan
sarsıntıyı sarsıntı sensörüyle tespit ederek pencere ve balkon kapılarını otomatik olarak dışarıdan
kilitleyen ve deprem süresince ve sonrasındaki birkaç dakika kilitli kalmalarını sağlayan sistemdir.
Geliştirilen sistem ile kontrolünü kaybetmiş bireylerin anlık olarak yapacakları hataların
minimuma indirilmesi hedeflenmektedir. Aksi halde, geçmişte olduğu gibi gelecekteki olası
depremlerde de bu sebepli can kayıpları, yaralanma ve sakatlıkların artması engellenemez.
Tasarım:Hayat Kilidi adlı projenin tasarımını oluştururken minimum kaynağı kullanmaya
çalışarak maksimum kullanışlı ürünü elde etmeye, görsel açıdan şık bir tasarım olmasına dikkat
ettik. Ayrıca bazı yeni yapılardaki pencelerde hali hazırda bulunan panjur sistemlerini hayat kilidi
kapsamında kullanarak tehlike anında onlarında otonom şekilde kapanması sağlanacaktır.

Montaj: Hayat kilidi projesi pencere üzerine monte edilen bir panjur ve çarklar arasında
hareket edebilen bir kilit şeklinde tasarlanmıştır.
2. Problem/Sorun
Türkiye deprem kuşağında yer almasına ve birçok şiddetli depremin olmasına rağmen bu
konuda toplumumuzda yeterli bilinç oluşmamıştır. Yakın tarihte Türkiye’de artan depremlerden
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dolayı deprem riskine yönelik imar politikaları uygulanmadığından, 1999 yılında,

nüfus

yoğunluğunun yüksek olduğu Marmara Bölgesi’nde gerçekleşen depremde, önceki depremlere
göre daha fazla can ve mal kaybı yaşanmıştır (Tarhan, Coşkun, Çentik 2013). Günümüzde de,
bölgede aynı oranda veya daha yıkıcı bir deprem olabileceği, konunun uzmanları tarafından
belirtilmektedir. Bu bağlamda, bölgede artan yapı ve nüfus oranı da düşünüldüğünde, olası bir
depreme hazırlık bağlamında, kentsel ve yeniden yapılaşma stratejilerinin belirlenmesi, önemli
olmaktadır. Yapılar sağlamlaştırıldıktan sonra ise değinilmesi gereken başat konu; insanların
korku

ve endişeye

kapılmaları

durumunda

bilinçlerini

kaybedip

yanlış

davranışlarda

bulunmalarının kontrol altına alınmasıdır.
Günümüz stresli şehir yaşamının getirdiği birçok psikolojik rahatsızlıklar yaşanmaktadır.
Maalesef bunlar kişilerin hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Deprem gerçekleşirken birçok
birey korku, panik ve endişe duymaktadır hatta kontrollerini kaybetmektedirler.Bununla birlikte
bilinçsiz davranışlar sergilemektedirler. Birçok deprem sırasında binalarda herhangi bir hasar
olmamasına rağmen bu insanlar

balkon veya pencerelerden atlayarak zarar görmektedirler,

sakatlanmaktadırlar hatta en acısı hayatlarını kaybetmektedirler. Halkın depreme karşı hazırlık ve
duyarlılık konusunda da yeteri kadar bilinçlenmemiş olması kayıpları arttırmaktadır.

(bkz2)

(bkz3)
İnsanların ne yapacağını bilememesi nedeniyle meydana gelen orta ve büyük depremler

sırasında panikle balkondan atlayarak yaralandığı veya hayatını kaybettiği haberleriyle
karşılaşılmaktadır.
“Elazığ'da dün meydana gelen 5.3'lük depremde balkondan atlayanlar o anları anlattı.
Hastanede tedavisi süren yaralıları ziyaret eden Vali Erkaya Yırık ise 80 kişinin sağlık
kuruluşlarına başvurduğunu açıkladı.”
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(bkz4) (İhlas Haber Ajansı)
Bu soruna dair üretilen çözümlerden en belirgin olanı ise halkı bilinçlendirme
çalışmalarıdır.Fakat yaşanan depremlerde görüldüğü üzere bu bilinçlendirme çalışmalarından
istenen sonuç alınamamıştır. Bunun sonucu olarak yaralanan, sakatlanan ve ölen insanlar hala
bulunmaktadır. Geliştirilen “Hayat Kilidi” projesi ise bu soruna çözüm olmaktadır.Ama bunun
yanında da halkın bilinçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam edilmelidir.
Çözüm
Ülkemizde yaşanan deprem oranları her geçen yıl artmaktadır. Bununla birlikte panik olan
kişi sayısı artmaktadır. Bu durumlarda yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek üzere çözüm
olarak tasarlamış olduğumuz “Hayat Kilidi” projesi sayesinde deprem anında oluşan sarsıntıyı
sensörlerle tespit ederek öncesinde sesli ve görsel uyarı veren(Bu sayede işitme ve görme engelli
bireyler için de bir uyarı oluşturulmuş olmaktadır.) hemen sonrasında ise pencere ve balkon
kapılarını otomatik olarak dışarıdan kilitleyen panjur sistemiyle deprem süresince ve sonrasındaki
birkaç dakika kilitli kalmalarını sağlayacak bir sistem oluşturulmaktadır. Bu sistem sayesinde
kontrolünü

kaybetmiş

bireylerin

anlık

yapacakları

hataların

minimuma

indirilmesi

hedeflenmektedir.
Artan insan nüfusuyla birlikte ihtiyaç duyulan konut sayısında artış meydana
gelmektedir.Bununla birlikte yüksek katlı binaların sayısı da artmaktadır. Deprem anında
insanların balkon veya pencerelerden atladıkları düşünülürse Hayat Kilidine olan ihtiyacın arttığı
görülmektedir.

(bkz 5)
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Yöntem
Bu proje kapsamında arduino uno kartı, mpu6050 ivme ve gyro sensörü, buzzer, led, gsm/gps
geliştirme modüllerinden faydalanılarak sistemimiz oluşturulmuştur.
Aynı zamanda projemiz kapsamında engelli bireylerde göz ardı edilmemiştir. Hem sesli hemde
görüntülü uyarı sistemleri ile sistem desteklenmiştir. Hayat kilidi projesini tasarlarken gelişmiş
teknolojilerin ışığında; kodlama, arduino , yazılım, otonom sistemler ve panjur sistemi teknolojisi
üzerine kurgulanmıştır.
Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Ülkemizin depremle ilgili birçok kanayan yarası var. Devletimiz çokça çalışmalar yürütüyor.
Yaptığımız araştırmalar sonucu fark ettik ki kimse bizim baktığımız açıdan sorunlara yaklaşmamış
ve o kişiler için bir çalışma yürütülmemiştir.
Geliştirilen bu prototip belki de bu alanda yapılacak daha ileri ve profesyonel sistemler için bir
adım olacaktır. Daha önce aynı ya da benzer bir sistem yapılmadığı için tamamen yenilikçi bir
sistemdir. Piyasada bulunan kapı pencere kilit sistemleri ise kapı ve pencereleri tamamen
kilitlemekte ve işlevsiz hale getirmektedir. Hayat Kilidi adlı projede ise geliştirilen çözüm kapı ve
pencerelerin işlevlerini kaybetmeden sadece deprem olduğu zaman devreye girecek bir sistemdir.
Daha önce yapılmamış olması yönüyle de ülke ekonomisine yeni bir alanda katkı sağlayacaktır.
Uygulanabilirlik
Deprem Anında Yapılması Gerekenler
Deprem anında bina içerisindeyseniz;
(...)

-Balkona çıkılmamalıdır.
-Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.
-Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.
(...)
(bkz 1)
Üretimi yüksek güvenlik ve düşük maliyet prensibi çerçevesinde gerçekleştirilecek olan mobil
robotun birçok parçası ülke sınırları içerisinde üretilip temin edilebilecektir.
Projemiz ticari bir ürün olmakla beraber ayrıca bir hizmet ürünü olacaktır. Çünkü bizim için
önemli olan insanlığa faydalı olmasıdır.
Teknolojik bir cihaz olduğundan elektronik ve sensör arızaları oluşabilir. Projenin başarılı bir
biçimde çalışabilmesi için kaliteli ve hassasiyeti yüksek sensörler ve malzeme kullanılmalıdır.
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Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Hayat kilidi projesini mümkün olan en az maliyetle yapılması planlanmaktadır.Piyasada Hayat
Kilidi projesine benzer herhangi bir sistem bulunmamaktadır. Bulunan akıllı panjur sistemleri ise
sadece

komut

doğrultusunda

çalışmaktadır

ve

deprem

anında

herhangi

bir

koruma

sağlamamaktadır. Bu sistemdeki gibi hem otomatik bir panjur hem de deprem sensörü olan,
kişilerin yaşama şansını artırmaya yönelik bir mekanizma bulunmamaktadır. Proje toplam bütçesi
her bütçeye uyacak şekildedir çünkü çoğu evde olan panjur sistemi üzerine monte edilerek
çalışmaktadır.
Tahmini maliyet : (Prototip Maliyeti)
MALZEME

ADET

FİYAT(TL)

OTOMATİK PANJUR

1

120TL

PENCERE

1

150TL

-Arduino

1

51TL

-MPU6050

1

9,5TL

-BUZZER

1

2TL

-LED

2

0,5TL

-DİRENÇ

1

0,5TL

-Motor

1

45TL

L293D Motor Sürücü

1

25TL

Zaman planlaması:
YAPILACAK ÇALIŞMALAR

ZAMAN

O Ş M N M H T

A

E

C U A İ A A E

Ğ

Y

A B R S Y Z M U

L

K A T A I
T

N S

İ

M ST Ü

R U O
A Z
N

Problemin tespiti
Çözümün bulunması

S

L
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Başvuru
Ön değerlendirme raporunun hazırlanması
Tanıtım videosunun hazırlanması
Projenin detaylarının belirlenmesi ve proje detay
raporunun hazırlanması
Prototip hazırlama
Projenin yapım aşamalarının sırası ile belirlenmesi
Proje detay rapor sonuçlarının açıklanması
Yapım aşamalarının gerçekleşmesi
Teknofest Final Yarışması

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Deprem bölgelerinde çok katlı binalarda yaşamakta olan özellikle

Anksiyete (Kaygı

Bozukluğu)(Korku ve kaygı bozuklukları, bir duygu-durum bozukluğu olan depresyon ile de
örtüşür.),
Seismophobia (Deprem Fobisi), Panik-atak hastaları ve depremden aşırı korkan ve
obsesif/kompulsif hastaları [takıntı (düşünsel / bilişsel zorlantı (davranışsal)] ve travma sonrası
stres bozuklukları nedeniyle panikleyen bireyler öncelikli olarak düşünülen hedef kitledir.
Bunun yanında hiçbir rahatsızlığı olmamasına rağmen deprem anında ne yapacaklarını bilemeden
hareket edenler için de tasarlanmıştır.
Proje öncelikle binaların üçüncü ve daha yüksek katlarında yaşayan insanlar için
tasarlanmıştır . Özellikle üçüncü kattan sonraki her katta mutlaka kullanılması gerektiği düşünülen
bir sistemdir. Eğer istenirse üçten az katlı yerlerde de kullanılabilir.Üçüncü ve daha yüksek
katlarda yaşayanlar için tavsiye edilmesinin nedeni ise projenin binanın yıkılmadığı düşüncesi ile
yapılmış olmasına rağmen binanın yıkılabileceği düşüncesinin göz ardı edilmemesidir
Riskler
Hayat kilidi projemizin düşük bir olasılık nedeniyle çalışmaması veya binanın yıkılması gibi
durumlarda küçük bir olasılık dahi olsa birtakım riskleri bulunmaktadır.
Hayat Kilidi adlı projemiz binanın yıkılmayacağı düşüncesi ile yapılmıştır çünkü devletimiz
zaten riskli binalar ile ilgili çalışmalar yürütmektedir.
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RİSKLER

AZ RİSKLİ

NORMAL RİSKLİ

ÇOK RİSKLİ

Binanın yıkılması
Hayat kilidinin
devreye girmemesi

Kaynaklar
https://deprem.afad.gov.tr/deprem-tehlike-haritasi
https://deprem.afad.gov.tr/genelistatistikler
https://www.afad.gov.tr/deprem-oncesi-ani-ve-sonrasi-alabileceginiz-onlemleri-biliyormusunuz
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/362115
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.drdatastats.com%2F2019yilinda-turkiyede-konut-satislari%2F&psig=AOvVaw1PDJIfGKmvHmGzgFMGWn6&ust=1623484806436000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjyuLKOj_EC
FQAAAAAdAAAAABAD
https://bilimveutopya.com.tr/kaygi-ve-korkuya-dayali-davranissalbozukluklar#:~:text=Korku%20ve%20kayg%C4%B1%20bozukluklar%C4%B1n%C4%B1%2
0genelde,ve%20travma%20sonras%C4%B1%20stres%20bozukluklar%C4%B1d%C4%B1r.
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/depremde-balkondan-atlayanlar-o-anlari-anlatti6186666/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber
https://www.teknofest.org/upload/84a0cb61e76799a30d5703f4d8f3a6c9.pdf
https://fritzing.org/
https://www.robotistan.com/
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Yazılım Kodlarımızın Bir Bölümü
#include <LiquidCrystal.h>

case MPU6050_SCALE_1000DPS:

#include <Wire.h>

Serial.println("1000

dps"); break;

#include <MPU6050.h>

case MPU6050_SCALE_500DPS:

#define minval -10

Serial.println("500 dps");

break;

#define maxval 10

case MPU6050_SCALE_250DPS:

MPU6050 mpu;

Serial.println("250 dps");

break;}

void setup(){

Serial.print(" * Sensör Ayarlama: ");

Serial.begin(115200);

Serial.print(mpu.getGyroOffsetX());

pinMode(7,OUTPUT);

Serial.print(" / ");

pinMode(8,OUTPUT);

Serial.print(mpu.getGyroOffsetY());

// SENSÖR MPU6050 Başlatılıyor
Serial.println("Aktif MPU6050");

Serial.print(" / ");

while(!mpu.begin(MPU6050_SCALE_2000DPS,
MPU6050_RANGE_2G))

Serial.println(mpu.getGyroOffsetZ());

{ Serial.println("Başlatılamadı MPU6050, Tekrar deneyiniz!");
delay(500);}

Serial.println();}

mpu.setThreshold(3);
// Check settings

void loop()

checkSettings();}

{ Vector rawGyro = mpu.readRawGyro();

void checkSettings()

Vector normGyro = mpu.readNormalizeGyro();

{

Serial.print(" Xraw = ");
Serial.println();
Serial.print(" * Sleep Mode:

Serial.print(rawGyro.XAxis);
");

Serial.print(" Yraw = ");

Serial.println(mpu.getSleepEnabled() ? "Enabled" : "Disabled");

Serial.print(rawGyro.YAxis);

Serial.print(" * Clock Source:

Serial.print(" Zraw = ");

");

switch(mpu.getClockSource())

Serial.println(rawGyro.ZAxis);

{case MPU6050_CLOCK_KEEP_RESET:

Serial.println("Stops

the clock and keeps the timing generator in reset"); break;
case MPU6050_CLOCK_EXTERNAL_19MHZ:
Serial.println("PLL with external 19.2MHz reference"); break;
case MPU6050_CLOCK_EXTERNAL_32KHZ:
Serial.println("PLL with external 32.768kHz reference"); break;
case MPU6050_CLOCK_PLL_ZGYRO:

Serial.println("PLL

with Z axis gyroscope reference"); break;
case MPU6050_CLOCK_PLL_YGYRO:

Serial.println("PLL

normGyro.ZAxis > maxval || normGyro.ZAxis < minval)
{ digitalWrite(7,HIGH);
digitalWrite(8,HIGH);
delay(300);
digitalWrite(8,HIGH);
}
else{digitalWrite(7,LOW);

case MPU6050_CLOCK_PLL_XGYRO:

Serial.println("PLL

with X axis gyroscope reference"); break;

digitalWrite(8,LOW);}
Serial.print(" Xnorm = ");

case MPU6050_CLOCK_INTERNAL_8MHZ:
Serial.println("Internal 8MHz oscillator"); break;
}

Serial.print(normGyro.XAxis);
Serial.print(" Ynorm = ");
Serial.print(normGyro.YAxis);

");

Serial.print(" Znorm = ");

switch(mpu.getScale())
{case MPU6050_SCALE_2000DPS:
dps"); break;

normGyro.YAxis > maxval || normGyro.YAxis < minval &&

delay(1000);

with Y axis gyroscope reference"); break;

Serial.print(" * Sensör Verileri:

if(normGyro.XAxis > maxval || normGyro.XAxis < minval &&

Serial.println(normGyro.ZAxis);
Serial.println("2000

delay(10);}

