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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

GeliĢen teknoloji beraberinde yenilikler getirirken, enerji tüketimimizi de artıran bir durum 

olarak görülmektedir. Sahip olduğumuz teknolojik araçlar, akıllı ev araçları, ısınma ve 

soğutma sistemleri hayatlarımızı kolaylaĢtırırken önemli ölçüde de enerji tüketmemize sebep 

olmaktadır. Ülkemizin henüz alternatif enerji türleri alanında genel kullanımı sağlayacak bir 

elektrik enerjisi üretimine sahip olmadığı da hesaba katılınca, insanların sürdürülebilir bir 

kalkınma için tasarruf üzerinde durması gerekmektedir. Evlerin, iĢ yerlerinin ve kamusal 

binaların önemli araçlarından biri olan asansörler de toplam enerji tüketimi içerisinde önemli 

bir yere sahiptir. Bu kapsamda projemizde katlar arasında aydınlatmalar aktif halde  boĢ gelip 

gitme, çağırılan katta binecek yolcunun asansörün maksimum güvenli (safe) ağırlığını 

geçmesi yüzünden boĢa durup,kapı açıp kapama gibi enerji tüketiminin boĢa olduğu durumlar 

baz alınmıĢtır. Arduino iĢlemci kartlı, ağırlık sensörlü (loadcell)  bir prototip ile kabin içi 

ağırlık ile asansörün çağırıldığı kattaki bekleme noktasındaki ağırlığın hesaplanıp, asansörün 

bu karĢılaĢtırmaya göre durması ve kalkması, önemli bir elektrik tüketimine sebep olan kabin 

içi aydınlatmaların kabin içi ağırlığa bağlı olarak, içerisinde yolcu varsa yanıp, yolcu yok iken 

yanmaması vesilesiyle önemli miktarda elektrik tüketimi azaltılma hedeflenmiĢtir.Projenin 3D 

çizimlerin yapılması, devre Ģemasının çizilmesi, ahĢap prototip modelinin yapılması ve gerçek 

devre elemanlarının bağlanıp test edilmesi ile amaçlanan hedefe ulaĢtığı kanıtlanmıĢtır.Ağırlık 

odaklı seyir,durma ve aydınlatma bir sisteme sahip olması sebebiyle ülkemizde,özellikle 

kamusal binaların asansör sistemlerine sahip olduğu gerçeği de hesaba katılarak, mevcut 

enerji tasarrufuna önemli ölçüde katkı sağlayacak projemiz alanında ilk olma özelliği 

taĢımaktadır. 

 

2. Problem/Sorun: 

Ülkemiz de nüfusu artmakta ve aynı zamanda hızla geliĢmekte olan bir ülke olması sebebiyle 

bahsedilen teknolojik adımlar ve geliĢim süreci giderek artan bir enerji ihtiyacı da 

kaçınılmazdır.Aydın (2016) çalıĢmasında artan enerji 

tüketimine dair artıĢın 1980’den bugüne yaklaĢık olarak 

%45 oranında olduğunu ve elektrik üretiminde enerji 

kullanım oranının da yıllık %2 olmak üzere, 2040 yılında 

değin beklenen artıĢın %70 olacağının öngörüldüğünü 

aktarmıĢtır.Doğan ve Yılankıran (2015) ,ülkemizin 2003-

2013 elektrik enerjisi tüketiminin artıĢını ortaya koymuĢ 

(ġekil 2), enerji verimliliği ve tasarrufu kavramına dikkat çekmiĢtir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ocak 2021 verilerine göre (akt.Temizenerji, 

2021),Türkiye’nin elektrik tüketimi, ocakta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,62 artarak 

26 milyar 891 milyon 436 bin kilovatsaat olduğu; elektrik tüketimininse, Ocak’ta 2020 yılının 

aynı ayına göre yüzde 0,62 artıĢla 26 milyar 891 milyon 436 bin kilovatsaate çıkarken,Ocak 

ayı elektrik ithalatının 65 milyon 624 bin kilovatsaate ulaĢtığı görülmektedir. Bu veriler de 

Onaygil (2011) tanımıyla üretimde,kalitede ve performansta olmak üzere sosyal varlıkta bir 

eksilme olmadan hizmet ve ürün miktarına baĢına düĢen enerjinin 

düĢmesi,dolayısıylabinalarda,ulaĢımda,sanayide,aydınlatmada yaĢan standartları 

Şekil 1- Türkiye elektrik tüketimi 
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düĢürülmeden enerji tüketiminin düĢürülmesi anlamına gelen Enerji Verimliliğikavramına 

dikkati çekmektedir. 

Endüstri alanında ise bu terim, binalar kapsamında yaĢan standardını ve kaliteli hizmeti 

desteklemede olduğu gibi, endüstri alanında da üretim kalitesini ve miktarını düĢürmeden, 

hizmet baĢına ve ürün miktarı baĢına enerji tüketiminin azaltılmasıdır (Doğan ve 

Yılankıran,2015). 

 

Günlük hayatımızda artan araçların getirisi olarak artan enerji ihtiyacı da doğal bir sonuç 

olarak binalara,hanelere ve kurumalara fatura olarak yansımaktadır. Bu sebeple de yukarıda 

bahsedilen enerji verimliliği ve bu kapsamda bir tasarruf anlayıĢı ekonomik açıdan önem arz 

etmektedir. Her yaĢtan bireyin farkında olduğu dünyada kaynakların tükenmesine yönelik 

çeĢitli haberlere denk gelmekte olan insanlar, bireysel yaĢamlarından baĢlayarak bu tasarrufa 

ortak olabilmelidir.Çünkü gerek aile bütçesi, gerek ülke bütçesinde enerji tüketimi önemli bir 

yer tutmaktadır. Enerji verimliliği tanımı da dikkate alınarak,dünya kaynaklarının sağlıklı bir 

Ģekilde harcanması ve bugünün insanının mevcut konforunu bozmadan gelecek nesillere vaat 

edilecek bir yaĢam ortamı,kaynaklar bütünü bırakma imkanı,gerekliliği ve çevreyi koruma 

gibi etmenler de bu enerji tasarrufunu zorunlu kılan etmenler arasında sayılabilir.Ayrıca, 

Tübitak (2003) tanımıyla toplumların ekonomik olarak kalkınma arayıĢında iken yaĢam 

kalitesi ve çevreyi de dikkate aldıkları bir strateji olarak tanımlananSürdürülebilir Kalkınmada 

bu tasarrufdan olumlu manada etkilenecek ve ülkemiz birleĢmiĢ milletlerin gündemine almıĢ 

olduğu sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hem ülke hem de küresel bazda gerçekleĢmesine 

katkı sunmuĢ olması önem arz etmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kullanılan enerji türü, miktarı ve kaynağı çevreyi doğrudan etkilemekte, bu da insan hayatını 

ve dünyanın geleceğini etkilemektedir. Buradan hareketle, fazla üretip tüketmek yerine üretim 

ve tüketim alanlarından verimlilik ve tasarruf odaklı hareket etkmek, ekonomik,toplumsal ve 

çevresel açıdan olumlu katkılar sağlayacaktır ; bu da sürdürülebilir bir kalkınmayı iĢaret eder 

niteliktedir.Ülkemizde de bu yönde çalıĢmalar ve düzenlemeler yapılmaktadır.Enerji tüketimi 

ve elektrik tüketimini da kapsayan 2007 yılında 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 

çıkarılmıĢtır ve enerjinin verimli kullanımı ve israfının önüne geçilmesi, enerji maliyetinin 

mali yükünün azaltılması amaçlanmıĢtır. Bahsedilen kanun, enerjinin üretim,iletim,dağıtım ve 

tüketim aĢamalarında enerji veirmliliğinin artırılmasını, desteklenmesini, toplum genelinde 

enerji bilincini geliĢtirmeyi, yenilenebilir enerji kaykarlarından yararlanmayı sağlayacak 

usulleri ve esasları kapsamaktadır (Özyurt ve Karabalık,2009). 

Şekil 2. UNDP Türkiye , Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları 



4 

 

 

Tasarrufun baĢlayacağı önemli noktalardan bir tanesi de hane-mesken hizmetlerinde 

kullanılan enerjiye yönelik olacaktır. Özyurt ve Karabalık (2009)  Türkiye’deki bina sayısının 

yaklaĢık 8.5 milyon olduğunu, bununda %86’sının konut olduğunu belirtmiĢtir. Yine bu 

kapsamda ülkemizde 2008 yılında Resmi gazetede yayınlanan Binalarda Enerji POErformansı 

Yönetmeliği ile enerji tüğketimi binalar özelinde enerji kimlik belgesi düzenlemesini 

öngörmüĢtür. Binalar,ısı yalıtım ve elektrik bakımın önemli ölçüde enerji tüketimin görüldüğ 

yerlerdir. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının haırladığı Asansör Sektörü 

Raporunda yer alan (2019)Yıllara Göre Asansör Periyodik Kontrol Verileri kullanılarak elde 

edilen sayısa göre ülkemizde 434,717 asansör mevcuttur. Bu sayı bir önceki yılda var olan 

asansör sayısının yaklaĢık %20 fazlasıdır. Bir asansmrün binadaki kullanım maksadına göre 

binadaki toplam tüketimde (ġekil 3)  önemli bir payı olduğunu belirtilmiĢtir (Kocabal, Irmak 

ve CandaĢ,2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Asansörlerde enerji tüketimine etki eden ana etmenler mekanik sistem, tahrik kasnağı 

verimi (tahrik sistemi, frenlemek için kullanılan enerji tüketimi, kontrol sistemi,elektrik 

sistemi, motor verimi, mevcutsa diĢli verimi, güç faktörü, ısıtma-soğutma sistemi, kapı 

sistemi,aydınlatmalar, klavussistem,halatlama ve kullanım koĢulları olarak da taĢınan yük, 

yolculuk mesafesi ve kullanım sıklığına bağlıdır (Ġmrak ve Özer,2010 ) . Buna ek olarak, 

asansörlerin kabinlerinde kullanılan aydınlatmalar enerji tüketiminin %40 ını oluĢturmakta ve 

yaklaĢık 100kWh kısmına karĢılık gelmektedir (Kocabal,Ġmrak ve CandaĢ,2018). 

Asansörlerde yer alan aydınlatma,havalandırma çalıĢmama durumunda dahi önemli miktarda 

enerjki tüketmektedir. Çelik (2008) bekleme (standby) durumunda en yüksek enerji tüketimi 

sürekli açık olan kabin ıĢıkları ve kapı kilit sistemi tarafından gerçekleĢtiğini belirtmiĢtir.  

 

Günlük hayatta evler, toplumsal binalar (AVM,plaza vb.) ve kamu kurumlarında 

(hastane,resmi kurumlar vb. ) binalarında asansörler önemli bir ulaĢım aracı olarak 

kullanılmaktadır. Bu kullanımlar sırasında yoğunluk sebebiyle asansörler ara katlarda 

durmakta ve taĢıma kapasitesine ulaĢtığı için de yolcu alamamakta veya kiĢiler asansör 

çağırma düğmelerine basmakta fakat iĢlerindeki bir eksiklik ,unuttukları bir Ģey sebebiyle 

asansör o katta boĢuna durmaktadır (ġekil 4.). GeliĢen teknolojiye rağmen asansörlerin 

çağırıldığı kattaki kiĢi varlığını tespit ettiği, var olan kiĢi ağırlığının asansör limit ağırlığını 

geçip geçmeyeceğini hesap ederek duracağı ve çağırılan kata giderken eğer asansör içi boĢ ise 

aydınlatmaların çalıĢmadığı tasarruflu bir sistem mevcut değildir.  ġekil 4’te görüldüğü üzere 

maksimum taĢıma ağırlığına eriĢen asansörün çağrılmasında durması enerji israfına sebep 

olmaktadır. Büyük AVM ve iĢ yerlerinde her gün defalarca yaĢanan bu durumu göz önüne 

alacak olursak yıllık bir asansörün enerji israfı oldukça maliyetli boyutlara ulaĢmaktadır. 

Şekil 3.  Binada Enerji Tüketimi 
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3. Çözüm  

Projemiz asansörlerin çağırıldığı katlardaki kiĢi varlığı ve kiĢi ağırlığını hesap ederek o kata 

gitme, kapı açıp kapatma ve o kata gidiĢte boĢ iken aydınlatmaların çalıĢmasını engellemek 

suretiyle önemli ölçüde tasarruf sağlamayı hedeflemektedir. Böylece, ülkemizdeki boĢa giden 

enerji miktarı düĢürülmüĢ ve enerji ithalatına duyulan ihtiyaç azalmıĢ olacak, kiĢilerin ödediği 

faturalar ve devlet tarafından faturası ödenen binalardaki enerji tüketminde düĢüĢ olacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Kabin içerisine yerleĢtirilen ağırlık sensörleri (loadcell) ve 

Yön 

Kabin maksimum 

ağırlığına 

ulaĢıldığını için 

binemeyen 

yolcular ve boĢa 

açılan ,kapanan 

kapı.  

Şekil 4 . Problem durum 3B çizim 

ġekil 5. Kabin içi ağırlık sensörü/loadcell yerleĢimi 
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asansör önündeki bekleme alanlarına yerleĢtirilen ağırlık sensörlerinden (ġekil 6) gelen veriler 

okunacak, çağırılan kattaki ağırlık seviyesi kabinin toplam taĢıma kapasitesini aĢmayacak 

miktarda ise hedef kata gidecek,aksi halde, önce kabin içi gitmesi gereken kata giderek 

yükünü azalttıktan sonra çağırıldığı kata ulaĢacaktır. Ayrıca, pandemi ile hayatımıza giren 

sosyal mesafe kuralına da uygun olarak, kabin içi tabanlarına yerleĢtirilecek ağırlık 

sensörlerinin tam üzerine mesafe sensörü de konulacak. Böylece asansör, hem ağırlık hem de 

sağlık hususu bakımdan uygun halde çalıĢma imkanı bulacaktır.  
4. Yöntem 

Solidworks programında projenin 3D çizimi yapılmıĢtır. 

 

 

Devre akıĢ Ģeması kurulmuĢ Arduino programında kod yazılmıĢtır. Devre Ģematiği ve  

akıĢ Ģeması ġekil 7’de gösterilmiĢtir  gösterilmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

Devre elemanları ile kurulum yapılmıĢtır (ġekil 8). 

Ağırlık 
sensörleri 

(Loadcell

) 

Şekil 6. Kabin içi ve bekleme alanı ağırlık sensörü yerleĢimi 

Şekil 7. AkıĢ ġeması ve Devre ġematiği 
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Şekil 8. Sistem Kurulumu 

Devrenin ahĢap prototip üzerindeki kurulumu ġekil 9’ da gösterilmiĢtir. Prototip üzerinde 

sistem test edilmiĢtir. 

 

 

 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Ağırlık odaklı ve pandemi gündemi dolayısıyla mesafe odaklı kiĢi sayma özelliğine sahip bir 

seyir sistemine sahip asansör günümüzde henüz mevcut değildir. Projemize aynı zamanda 

patent baĢvurusu yapılmıĢtır. Ağırlık sensörlü bir kabin içi ve asansör çağırma alanı ağırlık 

ölçmeye uygun çalıĢması ile baĢta enerji sonrasında ise seyir halindeki insanların 

zamanlarından tasarruf sağlayacaktır.Projemizin bu yönü onu mevcut asansör sistemlerinden 

Şekil 9. Asansör Prototip Denemesi 
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ayrı kılmaktadır.  

6. Uygulanabilirlik  

Projemizin ahĢap prototipi yapılmıĢ, prototipte 500kg kabin içi ağırlık sınırını taĢıyan bir 

asansör baz alınarak 1/10 ölçekte bir küçültme ile test edilmiĢ ve hedeflenen amaçlara 

ulaĢıldığı saptanmıĢtır. Mevcut asansör çalıĢma algoritmasına basit bir iĢlemci entegresi ile 

gerçek asansörlerde de kullanımı mümkün ve kolaydır. Piyasada her biri 500 kg ölçen yük 

hücreleri bulunmaktadır bu da her ne boyutta olursa olsun öngörülen sistemin her tip 

asansörde çalıĢacağını kanıtlamaktadır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Ev sahipleri, AVM,Özel hastane kimi özel toplumsal binalar, kamu kurumları havalimanları 

gibi yerlerdeki asansör kullanıcıları.  

 

 

 

 

 

9. Riskler 

Proje İş-Zaman Planı  

İşin Tanımı Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Proje fikrinin belirlenmesi  X       

Proje takviminin 

belirlenmesi 

X       

Literatür taraması  X X X     

3D tasarım,Ģematik 

oluĢturma  
  X X    

Malzeme temini    X X   

Prototip oluĢturma ve test 

etme  

    X X X 

Proje Maliyet Çizelgesi 

Ürün Adet Tutar 

Ağırlık sensörü/loadcell (5kg) 4 40 

Mesafe sensörü – HCSR04 2 10 

Reed röle 4 8 

7 segmentdisplay 4 12 

Buton 8 4 

Nema17 Step Motor 1 54 

MikroiĢlemci/Arduino Mega 1 78 

TOPLAM  206 TL 
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RISK 
RISK 

ŞİDDETİ 

RISKIN 

OLMA 

IHTIMALI 

RISK 

SEVİYESİ 
ÖNERİLEN ÇÖZÜM 

ÇÖZÜMDEN 

SONRA RİSKİN 

ŞİDDETİ 

ÇÖZÜMDEN 

SONRA RİSKİN 

SEVİYESİ 

Kabin içi eĢya taĢıma 
anında yük hücresinin 
olduğu tabanın dıĢına 
çıkılması 

Kabul edilebilir Mümkün Düşük 

Kabin içinde tabana 
yayılmıĢ halde ağırlık 
sensörü konulması ve 
toplam ağırlığın 
ölçülmesi  

Olasılık dıĢı Düşük 

Kabin dıĢı alanda kalabalık 
aile halinde beklenmesi 
durumunda belirlenen 
ağırluığı geçecek aile 
üyesinin hesap 

edilememesi  

Kabul edilebilir mümkün Düşük 

Kabin dılı bekleme 
alanlarına konuĢacak 
aırlıksensörüne ait 
platformun 
geniĢletilmesi. Ölçüm 

değiĢmez 

Olasılık DıĢı Düşük 

Bebek arabası gibi 
araçlarla binme durumunda 
kabin içi kiĢi sayısının 
tespit edilememesi  

Dayanılabilr Mümkün Orta 

Kabin içinde 
belirlenecek kiĢi durma 
alanlarına ek olarak 
kabinin merkezini 
görecek Ģekilde tavana 
bir mesafe 
sensörükonularak,kabi

n içinde durma yerleri 
haricinde mevcut 
araç,malzemevb tespit 
edilmesi 

Olasılık DıĢı Düşük 
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