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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

21. yüzyılda evsizlik, insanlık tarihinin yaşadığı en önemli trajedilerin göstergelerinden biri 

olmuştur. Ülkemiz açısından toplumun genelini etkileyen bir sorun olmaktan uzak, ancak 

insanlık onuru çerçevesinde düşünüldüğünde önlem alınması gereken bir durumdur. (Amore, 

K., Baker, M., & Howden-Chapman, P. ,2011) 

 

2004’te Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi evsiz bir aileyi şöyle 

tanımlamıştır: Yaşam alanlarının kapsamına giren bir sığınma evi bulunmayan hanelerdir. 

Bu bireyler birkaç eşyalarını beraberinde taşırlar, sokaklarda, kapılarda ya da iskelelerde ya 

da az çok rasgele bir şekilde başka bir alanda uyurlar (Birleşmiş Milletler, 2004). 

 

Günümüzde özellikle büyük şehirlerde yaşayan evsiz insanlar için, kış şartları oldukça zor 

geçmektedir. Evsiz insanlar soğuk kış şartlarında dışarıda uyumak zorunda kaldıkları için 

donma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilmektedirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaman zaman belediyeler bu insanları çok soğuk havalarda spor salonlarına 

toplamaktadırlar. Ancak uzun süreli olarak bu yerlerde barındırılmaları mümkün 

olmamaktadır. 

 

Bu gibi durumlarda, bu insanların hayatlarını kurtarabilecek ve normal zamanda da 

barınmalarını kolaylaştırabilecek bir bank yatak projesi geliştirmeye karar verdik. Bu 

projede banklar arkalıksız olarak yarım silindir şeklinde imal edilecektir. Bu yarım silindir 

dönerek oturak kısmının üzerine kapanacak, evsiz insanlar bu şekilde kapalı bir yerde uyuma 

ve korunma imkânı bulabilecektir. 

 

Üzerine kapanan içi boş yarım silindirin iç duvarları strafor kaplı olacak ve bu şekilde 

soğuktan en az düzeyde etkileneceklerdir. Yatan kişinin üzerine kapanacak yarım silindir, 

potansiyometreye bağlı bir servo motor yardımıyla döndürülecektir. Bu şekilde kontrol 

düğmeleri içeride kaldığı için aynı zamanda kişiyi dış tehditlerden de korumuş olacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 1-2: Evsizlerin en büyük sorunlarından birisi soğuk havada dışarıda kalmak zorunda olmalarıdır 

Görsel 3-4-5: Evsizler için bank yatak projemizin kullanım şekli 
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2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Evsiz (Homeless) kelime anlamı olarak, ekonomik 

zorluğun doğrudan sonucunda bir ev veya daimî 

ikametgahı olmayan bireyleri tanımlamak için 

kullanılan terimdir. Evsizlik ise genellikle yoksulluğun 

ve sosyal dışlanmanın bir sonucudur. Olumsuz koşullar 

bağlamında evsizlik, yerleşmiş kişileri birbirine bağlı 

sosyal yapıların ağına bağlayan, bağlı bağların yokluğu 

veya zayıflamasıyla karakterize edilen toplumdan 

kopmanın bir şartıdır (Goldberg, 1999). 

Evsizliğin temel sebepleri arasında birçok neden sayılabilir. Ekonomik yoksulluk, aile içi 

iletişim eksikliği, sevgi, saygı bağlarının noksanlığı, zihinsel ve ruhsal hastalıklar, işsizlik, 

madde bağımlılığı, sosyal yoksunluk, geçmiş yaşam deneyimleri, destekleyici yardım 

hizmetlerinin zamanında ve yeterli düzeyde yapılmaması, kurumsuzlaştırma politikaları 

sonrası toplumun gereklerini yerine getirememe durumu, ucuz konutun bulunamaması vb. 

nedenlerden dolayı bireyler veya aileler evsiz kalmaktadır. (Işıkhan, V. 2002) 

İster kendi tercihleri olsun, isterse hayat şartları kendilerini bu duruma sürüklemiş olsun 

insanların barınacak bir yeri olmadan, sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri 

oldukça zordur. Özellikle kış aylarında havaların soğuk olması evsizlerin hayatlarını 

tehlikeye sokmaktadır. Bu durumda evsizlerin soğuktan etkilenmemeleri için bir proje 

tasarladık. Projemizde, parklarda kullanılan bankların, evsizlerin soğuk havada rahatlıkla 

yatabilecekleri bir kapsül yatak haline dönüştüreceğiz. 

3. Çözüm  

Belirlediğimiz bu problemin çözümü için öncelikle, sokak ve parklarda yaşayan evsizlerin 

özellikle soğuk havada üşümelerini engellemek ve güvenliklerinin sağlanması için, neler 

yapabiliriz konusunda araştırma ve beyin fırtınası yaptık. Bu konuda daha önceden 

geliştirilmiş örnekleri inceledik. Bunların, soruna yönelik ne tür çözümler ürettiklerini 

gördük. İncelememiz sırasında Almanya’da evsizler için küçük ahşap kapsül kulübeler 

üretildiğini ve evsizlerin kullanımına sunulduğunu gördük. 

 

Projede hedeflenen çözüm; parklarda ve yol 

kenarlarında kullanılan bankların farklı 

şekilde tasarlanarak hem bank hem de 

evsizler için yatak olarak kullanılmasını 

sağlamaktır. Kişi, banka uzandığında baş 

tarafında bulunan kontrol düğmeleri ile 

yarım silindir şeklindeki kapağın kapatılıp 

açılmasını sağlayacaktır.  Böylece hem 

soğuktan korunacak hem de kapak 

kapandığı zaman kontrol düğmeleri iç 

kısımda kalacağı için güvenli bir alan 

sağlanmış olacaktır. Bankın ayakları ve 

silindir kapak metal malzemeden, yatak ve 

kapağın iç kısmı ahşap malzemeden 

üretilecektir. Ayrıca kapağın içi ve yatak 

kısmının altı strafor ile kaplanacak ve bu 

şekilde ısı yalıtımı sağlanacaktır. 

Görsel 7: Projenin çalışma algoritmasını gösteren akış diyagramı 

Görsel 6: Soğuktan korunmaya çalışan bir evsiz 
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4. Yöntem 

Proje temelli öğretim yönteminde öncelikli konu olarak sorunun belirlenmesi ile 

çalışmalarımıza başladık. Belirlediğimiz sorunun çözümü için daha önceden hangi projeler 

ve çalışmaların yapıldığını araştırdık. Bu aşamadan sonra mevcut şartların ve eldeki 

imkanların dahilinde sorunun nasıl çözülebileceğine yönelik algoritmayı gösteren akış 

şemasını ve işlem basamaklarını hazırladık. Çalışmada “Tasarım Tabanlı Araştırma” (TTA) 

yöntemi kullanılmış, üretim ve tasarım aşamasında ihtiyacı karşılayacak şekilde, çözüme 

uygun hedefler ve yaklaşımlar ile proje geliştirilmeye devam etmiştir. Derste gördüğümüz 

inovasyon temelli konuların, ayrıca robotik ve kodlama uygulamalarının teorikten 

çıkarılarak günlük hayata uyarlanması ve hayatı kolaylaştırmaya yönelik kullanımı yönünde 

bakış açısı kazanılmıştır. STEM becerilerinin kazandırılması için, bilgi işlemsel düşünme ve 

analiz yöntem ve tekniklerini kullandık. Projenin sosyal inovasyona uygunluğunu ve günlük 

hayatta uygulanabilir olma özelliğini esas aldık. 

Önce tasarımın 3 Boyutlu modellemesi yapılmıştır. Bu çizimler sonucunda bir insanın 

uzanarak yatabileceği 200 cm boyunda 80 cm genişliğinde bir bank yatak modeli ortaya 

çıkmıştır. 

 

 

Bankın ayakları ve üzeri kapatacak yarım silindirik kapak metalden üretilecektir. Üzerine 

yatılacak olan oturak kısmı ise ahşap malzemeden üretilecektir. Yarım silindir metal kapağı 

yönetecek potansiyometre ve açma kapama düğmesinin olduğu kontrol paneli, kapak 

kapandığında iç kısımda kalacak şekilde üretilecektir. Potansiyometre kapağa bağlı servo 

motoru döndürecek böylece banka uzanan kişi rahatça kapağı açıp kapatabilecektir. Ayrıca 

yatan kişinin üşümemesi için üzerine kapanacak olan kapağın içi ısı yalıtımı sağlayacak 

strafor benzeri bir malzeme kullanılarak 

kaplanacaktır. Böylece ısı yalıtımı 

sağlanacak ve evsiz kişi içerisinde üşümeden 

ve güvenli şekilde kısa zamanlı olarak 

barınabilecektir. 

 

Görsel 8-9-10: Projenin kullanım şeklini gösteren temsili resimler 

Görsel 12: Bank yatağın kontrol düğmeleri Görsel 11: Bankın hareketi için kullanılacak devrenin 

kodları 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizle ilgili yapmış olduğumuz web ve 

kaynak taramasına göre daha önceden bu 

soruna yönelik benzer bir çözüm fikri 

üretildiğini gördük.  

 

Almanya’da evsizler için özel olarak üretilmiş. 

Kabin şeklinde küçük kulübeler 

bulunmaktadır. Bu sistem Almanya’da sadece 

bir şehirde kullanılmaktadır. Maliyeti bizim 

tasarımımıza göre oldukça yüksektir. 

Bizim projemiz hem bank hem de yatak olarak 

kullanılabilecektir. Maliyeti daha düşük olmasının yanında şehrin görüntüsünü bozmadan 

ekstra bir alan gerektirmeden belediyelerce uygulanabilecektir. Bunun dışında başka bir 

örneğe rastlamadık. Hatta bazı yerlerde evsizlerin özellikle banklar üzerinde uyumalarını 

engelleyecek bazı düzenlemeler yapıldığını gördük. Bu insancıl olmayan bir durumdur.  

 

 

Görsel 13: Projemizde kullanacağımız bileşenler için kullanılacak devre şeması 

Görsel 14: Almanya’da evsizler için tasarlanan ahşap kulübeler  

Görsel 15-16-17-18: Evsizlerin yatmalarını engellemek için yapılmış bazı insani olmayan uygulamalar. 
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6. Uygulanabilirlik  

Projemiz tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilebilir ve hayata geçirilebilir. Projemiz kâr 

amacı gütmekten ziyade insani amaç için düşünülmüş bir projedir. Özellikle belediyeler 

kendi bünyesinde üretimini yapabilir ya da kent mobilyaları üreten firmalardan hizmet satın 

alınması yoluyla bu bank yatakları edinebilir ve evsizlerin faydasına sunabilir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin zaman planlaması şu şekildedir. 

 

 

 

 

 

Projemizin tahmini maliyet tablosu şu şekildedir; 

 

 

 

  AYLAR     

Mart  Nisan  Mayıs  Haziran  Temmuz  Ağustos  Eylül  

1  
Planlama  
Toplantısı  

Ö. D. Raporu 

Çalışması  
P. D. Raporu  
Çalışması  

Malzeme 

Temini  
Devrelerin  
Kurulması  

Prototipin 

test edilmesi  
Yarışma  

2  
Proje  
Kampı  

Ö. D. Raporu 

Çalışması  
P. D. Raporu  
Çalışması  

Malzeme 

Temini  
Devrelerin  
Kodlanması  

Hataların 

düzeltilmesi  

  3  
Bireysel  
Çalışma  

Bireysel  
Çalışma  

P. D. Raporu  
Çalışması  

3D Baskıların  
Oluşturulması  

Mekanik 

tasarımı  
Yarışma  

4  
Bireysel  
Çalışma  

Bireysel  
Çalışma  

Değerlendirme 

Toplantısı  
3D Baskıların  
Oluşturulması  

Modelin 

montajı  
Yarışma  

Ürünün Adı Ürün Görseli Adet 
Birim 

Fiyat 

Toplam 

Fiyat 

Arduino Nano 

 

1 130 TL 130 TL 

Feetech FT5303R 360° 

Dijital Servo Motor 
 

1 167 TL 167 TL 

Potansiyometre 

 

1 3 TL 3 TL 

DC180 Push Buton 

 

1 6 TL 5 TL 

40 Pin M-M Jumper Kablo-200 mm 
 

1 10 TL 10 TL 

3D Baskı Maliyeti ve Ahşap Model 

 

 150 TL 150 TL 

Öngörülemeyen Maliyet  100 TL 

Toplam Maliyet 555 TL 

Tablo1: Proje çalışmaları zaman planlaması 

Tablo 2: Proje tahmini maliyet tablosu 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi, tüm dünyada bulunan ve özellikle gelişmiş ülkelerin büyük 

kentlerinde yaşayan evsiz (homeless) insanlardır. Bu insanların kısa zamanlı barınmalarını, 

özellikle soğuk havada üşümekten ve donmaktan korunmaları için tasarlanmıştır. Ayrıca 

evsizlerin güvenli bir alanda olmalarını sağlamaktır. 

9. Riskler 

Tüm proje çalışmalarında ortaya çıkabilecek çeşitli riskler vardır. Projeyi olumsuz olarak 

etkileyecek etkenlerin belirlenmesi gerekmektedir. Projemizin de birtakım risklerinin 

bulunması olasıdır. Projemizin muhtemel riskleri ve çözüm yöntemleri aşağıdaki tabloda 

belirtilmiştir. 

Risk   
Riskin     

İhtimali   

Risk    

Seviyesi   
Önleme/ Uyarı /Çözüm   

Çözümden 

sonraki 

ihtimal   

Risk  

Seviyesi   

Kapak 

kapandığında 

içerideki kişi için 

yeterli 

havalandırma 

olmayabilir 

Olası Orta 

Kapsül yatağın kapağına yeterli 

havalandırma sağlayacak 

havalandırma delikleri açılacak. 

Bu havalandırma delikleri soğuk 

havayı doğrudan içeri vermeyecek 

şekilde konumlandırılacaktır. 

Mümkün Düşük 

Çocuklar için 

kapaklar tehlikeli 

olabilir. 
Olası Orta 

Kapakları otomatik olarak açıp 

kapatan butonlar yerine, 

potansiyometre kullanarak kapağın 

daha kontrollü bir şekilde açılıp 

kapanması sağlanacaktır. 

Ayrıca çocukların bu tür tehlikeli 

yerlerde oynaması ailesinin 

sorumluluğunda olduğundan uyarı 

levhaları konulmalıdır. 

Mümkün Düşük 

Tablo 3: Proje risk matrisi      
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