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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bilindiği üzere deprem her yıl 
dünyanın çeşitli bölgelerinde meydana 
gelmekte, can ve mal kayıplarına yol 
açmaktadır. Türkiye’nin de deprem 
riski bulunan ülkeler arasında yer 
aldığı ve şiddeti değişmekle birlikte 
çeşitli depremlerin gerçekleştiği 
bilinmektedir. Nitekim son olarak 24 
Ocak 2020’de meydana gelen 6.8’lik 
Elâzığ merkezli deprem sonrasında can 
ve mal kayıpları yaşanmış, birçok vatandaşımız evsiz kalmıştır. Depremin ne zaman veya 
nerede olacağı belli olmadığı için depreme karşı hazırlık olunması önemlidir. Bu bağlamda 
projemizde olası bir deprem durumunda okullarda öğrencilerin güvenliğinin sağlanabilmesi, 
depremin zararlı etkilerinin azaltılması ve önlem alınabilmesi için, “Depreme Dayanıklı ve 
Hazırlı Sıra” tasarlamayı amaçladık. 3D Tinkercad programı kullanılarak sıranın prototipi 
çizilmiştir. Tasarlanan sıra içerisine; sıraların üst kısmında deprem anında yapılması gereken 
çök, kapan, tutun hareketlerinin gösterildiği bir resim, alt kısmında ise öğrencilerin deprem 
esnasında dikkat etmesi gereken hususların yer aldığı bilgilendirici bir metin ve sıraların 
altındaki küçük çanta ile deprem sonrasında ihtiyaç duyulacak önemli malzemeler 
yerleştirilmiştir. Ayrıca çantanın içerisine konulacak GPS takip cihazı sayesinde ise acil 
durumlarda kayıtlı numaralara yardım çağrısı gönderilerek konum paylaşımı yapılmasına 
imkan tanınacaktır.  
 
2. Problem/Sorun: 

Ülkemizde meydana gelen önemli doğal afetlerden birisi olan deprem kaynağını yerin 
derinliklerinden alan, yeryüzünde titreşimlere neden olan, kısa süreli doğal olayları (Sür, 
1993) şeklinde tanımlanabilir. 
Dünyanın en önemli deprem kuşaklarından olan Alp-
Himalaya (Akdeniz) deprem kuşağında yer alan 
Türkiye’de, ülke topraklarının yarısına yakını 1. Derece 
deprem bölgesinde bulunmakta ve Türkiye nüfusunun 
yaklaşık %44’ü bu bölgede yaşamaktadır (Özşahin, 2013). 
Bu açıdan bakıldığında Genç’in (2007) de belirttiği gibi 
Türkiye’de meydana gelen doğal afetlerden etki alanı en 
büyük olan doğal afetin deprem olduğu öne sürülebilir.  

Depremler, eğitim-öğretim hizmetleri üzerinde birtakım olumsuz 
etkilere yol açmaktadır. Bu etkiler eğitim hizmetlerinin yürütüldüğü 
fiziki ortamın zarar görmesi şeklinde olabileceği gibi, depremi yaşayan 
öğretmen ve öğrencilerin, öğretme-öğrenme durumlarındaki problemler 
şeklinde de görülebilmektedir (Yıldız, 2000). Öğrenciler gün içerisinde 
zamanlarının önemli bir bölümünü okulda geçirmektedirler. Ancak 
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gerek okulların tasarımında gerekse sınıf içesindeki düzen ve araç gereçlerin (sıralar, dolaplar 
vb.) tasarımında depremin yeterince dikkate alınmadığı bilinmektedir. Bu nedenle de okul 
binaları, yaşanan depremlerden önemli ölçüde zarar görmektedir.  

Olası bir deprem anında okullarda öğrencilerin 
güvenliğinin sağlanacağı ortamlar oluşturulması 
gerekmektedir. Söz konusu bu ortamlarda öğrencilerin 
güvenliğinin sağlanması için öğrenci sıralarının onları 
koruyacak bir şekilde tasarlanması ihtiyacı ortaya 
çıkmıştır. Bu bağlamda araştırmanın ana problemi; 
“Öğrenci sıralarının depremin yol açabileceği zararları 

en aza indirgeyecek, deprem sırasında ve sonrasında öğrencilerin korunmasını sağlayacak 
şekilde nasıl tasarlanabileceği” şeklinde oluşturulmuştur.  
 
3. Çözüm  

Proje Prototipi 
Problemin çözümüne yönelik olarak, bilgisayarda 3D Tinkercad 
programında, “Depreme Dayanıklı ve Hazırlıklı Sıra” çizilerek 
projenin taslak modeli geliştirilmiştir. Sıraların, depreme 
dayanıklı malzemelerden yapılması, altında deprem anında ve 
sonrasında yapılması gerekenlerin öğrencilerin anlayabileceği 
şekilde resim ve yazılarla gösterildiği bir formun yer alması 
planlanmaktadır (Forma görme engelliler için Braille Alfabesi ile kısa bilgiler eklenecektir). 
Ayrıca küçük bir çanta içerisine düdük, el feneri, radyo, bisküvi, su vb. malzemeler konularak 
belli aralıklarla kontrol edilmesi sağlanacak; GPS takip cihazı sayesinde ise acil durumlarda 
kayıtlı numaralara yardım çağrısı gönderilerek konum paylaşımı yapılacaktır. Bu şekilde 
tasarlanacak bir sıra ile okullarda deprem esnasında yaşanabilecek olumsuzlukların 
azaltılabileceği düşünülmektedir. 
 
4. Yöntem 

a. Literatür Taraması: 
Tasarımın teorik bölümüne kaynak oluşturması için belli bir amaca 
dönük olarak kaynakları bulma, okuma, not alma ve değerlendirme 
işlemlerini kapsayan bir araştırma yöntemi olan doküman incelemesi 
kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu 
veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar 
(Yıldırım ve Şimşek, 2013). Araştırmanın konusunu teşkil eden 
“Depreme Dayanıklı ve Hazırlıklı Sıra”nın tasarlanması amacıyla çeşitli kaynaklar taranarak 
veri toplanmıştır. 

b. Materyal Geliştirme: 
Bu yöntemde piyasada bulunan bileşenler proje amacına uygun bir şekilde bir araya 
getirilmeye çalışılmıştır. Bu bileşenlerin temel prensipleri, depreme dayanıklı ve hazırlıklı 
sıranın tasarlanabilir olması, uygun fiyata piyasada bulunabilmesi, maliyetlerinin uygun 
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olması şeklinde belirtilebilir. Bu kapsamda, sınıf içi gözlemler yapılmış, öğrencilerin deprem 
hakkında araştırma yapmaları sağlanarak, araştırma sonuçları odak grup görüşmesi ile 
değerlendirilmiştir. Sonrasında öğrencilerin depreme dayanıklı bir sıra tasarlamaları ve 
tasarımlarını sunmaları istenmiştir. Öğrencilerin tasarımları arasındaki benzerlik ve 
farklılıklar incelendikten sonra, iş birliği içerisinde bir sıra tasarlamaları ve tasarladıkları 
sıranın ayrıntılı bir şekilde çizimini (malzemeler, yapımı, işlevi vb.) yapmaları, açıklamalar 
eklemeleri sağlanarak ve 3D Tinkercad programı kullanılarak prototip tasarıma son şekli 
verilmiştir. Bu bileşenlerin temel prensipleri, depreme dayanıklı ve hazırlıklı, tasarlanabilir 
olması, uygun fiyata piyasada bulunabilmesi, maliyetlerinin uygun olması, olarak 
belirtilebilir. Bu yöntemlere ek olarak çeşitli uzmanlar ile görüşülerek fikirleri alınmıştır. Tüm 
bu sürecin sonunda “Resim 1 ve Resim 2”deki tasarımsal ön prototip ortaya çıkmıştır. 
 

      
                               Resim 1                                                             Resim 2 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizde, sıraların üst kısmında deprem anında yapılması gereken çök, kapan, tutun 
hareketlerinin gösterildiği bir resim yer alacaktır. Alt kısmında ise öğrencilerin deprem 
esnasında dikkat etmesi gereken hususların yer aldığı bilgilendirici bir metin yer alacaktır. 
Sıraların altındaki küçük kutu ile deprem sonrasında ihtiyaç duyulacak önemli malzemeler yer 
alacaktır. Projemiz hem tasarım hem de kullanılan malzemeler bakımından okullardaki 
mevcut sıralardan farklılıklar göstermektedir. Bu projenin tasarım çıktısı olarak, ortaya çıkan 
“Deprem Dayanıklı ve Hazırlıklı Sıra” prototipi temel olarak üç işlevi kapsamaktadır: Bunlar 
deprem esnasında öğrencilere daha fazla fiziksel koruma sağlanması; deprem öncesinde ve 
sonrasında yapılması gereken bilgileri sunulması ve deprem sonrasında yararlanacakları 
eşyaların bulunduğu deprem çantasının bulunması nedeniyle projemiz patent almaya hazır bir 
hale gelmiştir. Elde edilen bilgilere dayanarak söyleyebiliriz ki bu proje, maliyet ve boyut gibi 
faktörler sayesinde yaygınlaştırmaya açıktır. Yapılan araştırma sonucunda geliştirdiğimiz 
sıraya benzer çalışmaya rastlanmamıştır. Benzer bir çalışma örneğine ve ürüne kaynak 
taramalarında rastlanmaması nedeniyle yenilikçi bir çözüm olduğu düşünülmektedir. Patente 
konu olması beklenmektedir.   
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6. Uygulanabilirlik  

“Depreme Dayanıklı ve Hazırlıklı Sıra”nın maddi olarak mevcut sıralardan çok maliyetli 
olmaması göz önünde bulundurulduğunda, yapılması ve hayata geçirilmesinin kolay olacağı 
düşünülmektedir. Bununla birlikte yapımı ve dağıtımı zaman alabileceğinden dolayı ilk 
aşamada mevcut öğrenci sıralarında birtakım iyileştirmeler yapılarak (sağlamlaştırmak için 
sıranın alt kısmına bir-iki adet çelik çubuk eklemek vb.), sıraların altına deprem öncesinde ve 
sonrasında yapılması gereken bilgilerin ve deprem sonrasında yararlanacakları eşyaların 
bulunduğu çantanın, GPS takip cihazının dahil edilmesi sağlanabilir. Proje kapsamında 
tasarlanan sıranın yapımında kullanılan malzemelerin temin edilmesinin ve yapımının 
karmaşık olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, yaygınlaştırılıp ticari bir ürüne 
dönüştürülmesi mümkün görülmektedir. Projemiz, firmalar veya Ar-Ge merkezleri tarafından 
geliştirilerek teknolojik ticari bir ürüne dönüştürülebilir niteliktedir. Tasarladığımız “Depreme 
Dayanıklı ve Hazırlıklı Sıra” ile ilgili gelen dönütler dikkate alınarak geliştirme çalışmalarına 
devam edilecektir. 
 
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda projeye ait malzemeler için “Toplam Harcama 
= 875 TL + kargo ücreti” olarak belirlenmiştir. Malzeme maliyet listesi aşağıdaki Tablo 1’de 
sunulmuştur. Toplam fiyatın, seri üretime geçilmesi durumunda düşeceği ve sıranın daha 
uygun maliyete yapılabileceği düşünülmektedir.  
 
Tablo 1. Malzeme Maliyet Listesi 

No Malzeme Adı Birim Fiyatı* (TL) Miktarı Toplam Fiyatı (TL)* 
1 Werzalit Sıra Tablası 45x110cm 130 TL 2 adet 260 TL + Kargo Ücreti 

  
  2 

Dişsiz Galvaniz Çelik Boru 
ÖLÇÜ: 1,25inch (1çeyrek)  
BOY: 200cm 

60 TL 1 adet 60 TL 

 
3 

Dişsiz Galvaniz Çelik Boru 
ÖLÇÜ:1,50inch (1buçukparmak) 
BOY: 200cm 

70 TL 1 adet 70 TL 

 
4 

Dişsiz Galvaniz Çelik Boru 
ÖLÇÜ:1,50inch (1buçukparmak) 
BOY: 75cm 

30 TL 2 adet 60 TL 

 
5 

Dişsiz Galvaniz Çelik Boru 
ÖLÇÜ: 2inch (2parmak) 
BOY: 75cm 

40 TL 4 adet 160 TL 

6 Deprem Çantası 40 TL 1 adet 40 TL 
7 TK- 102 B GPS Takip Cihazı 225 TL 1 adet 225 TL + Kargo Ücreti 
 TOPLAM   875 TL + Kargo Ücreti 

* Malzeme fiyatları 24.05.2020 tarihindeki fiyatlardır. Sipariş zamanında fiyatlarda küçük değişiklikler olabilir. 

Projemizde yaptığımız maddi harcamaları "Malzeme Siparişi" kısmında Haziran ayı içerisinde 
gerçekleştirmeyi planlamaktayız. 

 
Ürünün tasarım, üretim ve test süreçlerini içeren 2020 Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, 
Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştireceğimiz zaman planlaması ve söz konusu plana ait 
yapılacak çalışmaların belirtildiği proje takvimi Tablo 2’de yer almaktadır. 
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Tablo 2. Proje Takvimi 

No 

 

 
 

Faaliyetin Adı 

 

 
Kim(ler) Tarafından 

Gerçekleştirildiği 

AYLAR 

Şu
ba

t 

M
ar

t 

N
isa

n 

M
ay

ıs  

H
az

ir
an

 

Te
m

m
uz

 

A
ğu

st
os

 

 

1 Proje ekibinin 
oluşturulması 

İ. Tahir Güler, F. Betül Daş, R. Safiye 
Döndü ve Y. Ege Benli 

X       

 

2 Proje takımının 
kurulması 

İ. Tahir Güler, F. Betül Daş, R. Safiye 
Döndü ve Y. Ege Benli 

X       

 

3 Proje konusunun 
belirlenmesi 

İ. Tahir Güler ve F. Betül Daş  X      

4 Proje malzeme listesi R. Safiye Döndü ve Y. Ege Benli   X     
5 Malzeme fiyat listesi İ. Tahir Güler ve Y. Ege Benli   X     

 

6 Proje takviminin 
hazırlanması 

R. Safiye Döndü ve F. Betül Daş    X    

 

7 Literatür taraması İ. Tahir Güler, F. Betül Daş, R. Safiye 
Döndü ve Y. Ege Benli 

  X X    

 

8 Tasarımın teknik 
çizimlerinin yapılması 

İ. Tahir Güler, F. Betül Daş, R. Safiye 
Döndü ve Y. Ege Benli 

   X X   

 

9 Yapım süreci İ. Tahir Güler, F. Betül Daş, R. Safiye 
Döndü ve Y. Ege Benli 

     X X 

 

10 Projenin sunumu İ. Tahir Güler, F. Betül Daş, R. Safiye 
Döndü ve Y. Ege Benli 

      X 

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projede tasarlanan sıra, tüm okul kademelerinde öğrencilerin kullanımına hitap etmektedir. 
Öğrencilerin olası bir deprem anında güvenliklerinin sağlanması için faydalı bir tasarım 
olacağı düşünülmektedir. Belli standartlara uygun olarak yapıldığı takdirde yurt içinin yanı 
sıra yurt dışındaki öğrencilerin kullanımına açık bir ürün haline getirilerek yurt dışındaki 
okullara da pazarlanabilir. 
 
9. Riskler 

Tasarlanan sıra üzerine çok fazla ağırlık yüklendiği zaman kırılma olasılığı bulunması dışında 
çok önemli bir problem bulunmamaktadır. Bunun dışında, öğrencilerin deprem çantasının 
içerisindeki araç-gereçleri korumaları ve kontrolünü sağlamaları konusunda zorluk 
yaşanabilir. Ayrıca COVİD-19 nedeniyle TEKNOFEST’in tarihinde değişiklik olma ihtimali 
de bulunmaktadır. Söz konusu risklere ait olasılık ve etki matrisi aşağıdaki Tablo 3’te 
sunulmaktadır. 

 
Tablo 3. Risklere Ait Olasılık ve Etki Matrisi 

 ETKİ 
RİSK OLASILIK Düşük Orta Yüksek 
Ağır yükten dolayı kırılma Yüksek    
Araç-gereçlerin korunamaması Orta    
COVİD-19 nedeniyle ertelenme Düşük    
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Proje hayata geçirilirken ortaya çıkabilecek problemlere ilişkin tedbirler ve çözüm önerilerine 
yönelik olarak B Planı tanımlanmıştır. Buna göre sıranın ağır yüke karşı daha dayanıklı 
olması için çelik borular yerine çelikten yaklaşık on kat daha güçlü olduğu söylenen karbon 
fiber borular kullanılabilir. Karbon fiber çeliğe göre daha maliyetli olduğu için ilk aşamada 
kullanılmayıp risk analizi sonucu elde edilecek sonuçlara göre kullanılmasının uygun olacağı 
düşünülmüştür. Araç gereçlerin korunmasında yaşanabilecek sorunlara karşı öğrencilerin bu 
konuda daha fazla bilgilendirilmeleri sağlanabilir. 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: İbrahim Tahir GÜLER 
 

Adı Soyadı 
 

Projedeki Görevi 
 

Okul  
Projeyle veya 

problemle 
ilgili tecrübesi 

 İbrahim Tahir GÜLER Araştırma, Tasarım Şahinbey Belediyesi Bilim ve 
Sanat Merkezi 

Tasarım 

 Fatime Betül DAŞ Araştırma, Tasarım Şahinbey Belediyesi Bilim ve 
Sanat Merkezi 

Tasarım 

 Yiğit Ege BENLİ Araştırma, Tasarım Şahinbey Belediyesi Bilim ve 
Sanat Merkezi 

Tasarım 

 Reyyan Safiye DÖNDÜ Araştırma, Tasarım Şahinbey Belediyesi Bilim ve 
Sanat Merkezi 

Tasarım 
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