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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Projemiz, deprem kuşağında

kayıplarını azaltmak ve depremin
lamda toplumda deprem bilinci

Alan yazını incelediğimizde
de eğitimler verilmektedir. Fakat
göre bir çok vatandaş deprem 
için üzücü sonuçlara neden olmaktadır.
dönüşmemesi yatmaktadır. Bu
davranışa dönüşen öğrenme gerçekleşmesi
temlerin kullanıldığı materyallere

Geliştirdiğimiz bu proje
yaparak yaşayarak öğrenme sağlanacak
mıştır. Bu materyal 100x200 
programlanabilir robotik kitler
deprem bilinci konusunda önem
liştirilmiştir. Kullanılan malzemeler
dan seçilmiştir. Projemizin donanımı

Projemizin ilk pilot uygulaması
ve uygulama öncesi ön test, sonrasında
rılmış ve aralarında pozitif yönde
rusunun ardından materyalimiz
na alınmaya çalışılacaktır. 

2. Problem/Sorun: 
SORUN: Deprem kuşağında 
ması. 
PROBLEMLER: 

 Depremde can kaybının nedenleri
 Deprem anında nasıl davranılması
 Evlerimizdeki yerleşim düzeni
 Verilen deprem afet bilinci
 Depremle ilgili kavramlar
 Konutların depreme dayanıklılığı

 
3. Çözüm  
Kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi

mesi gerekmektedir. Bunun için
öğrenme için önemli değişkenlerdir.

Tanımı)  
kuşağında olan ülkemizde belirli dönemlerde yaşadığımız

depremin etkilerini en aza indirmek amacıyla hazırlanmıştır.
bilinci geliştirmek ana hedefimizdir.  

incelediğimizde özellikle AFAD önderliğinde ülkemizde
Fakat deprem sonrası yapılan incelemeler ve bilir

 öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında bilinçli
olmaktadır. Bu sorunun temelinde öğrenilen

Bu vesileyle bilinç kazanma erken yaşlarda başlanmal
gerçekleşmesi için birden çok duyuya hitap eden

materyallere ve ortamlara ihtiyaç vardır.  
proje ile ilk okul 3 ve 4. Sınıf öğrencilerine yöne

sağlanacak bir deprem bilinci geliştirme simülasyonu
 cm ebatında bir tahta zemin üzerinde 6 platformdan

kitler ve motorlar aracılığıyla canlandırılan ortamlar
önem arz eden konularda uygulamalı eğitim verilmesi

malzemeler ilk okul öğrencilerinin rahatlıkla kullana
donanımı ve yazılımı görselleri ekte sunulmuştur.

uygulaması 10 ilkokul 3. Ve 10 ilkokul 4. Sınıf öğr
sonrasında da son test yapılmıştır. Bu testleri sonuçları

yönde ciddi bir gelişme sağlandığı gözlemlenmiştir.
materyalimiz TPE’ne faydalı model tescil için başvurulmuş

 bulanan ülkemizde depremden can ve mal kaybının

nedenleri nedir? 
davranılması gerektiği yeteri kadar biliniyor mu? 

düzeni deprem anında risk oluşturuyor mu? 
bilinci eğitimleri yeterli midir? 
mlar bireyler tarafından biliniyor mu? 
dayanıklılığı konusunda bireyler bilinçli midir? 

 

Depreme karşı bilinç, deprem
deprem sonrası olarak değerlendirilmektedir.
liderliğinde her seviyede vatandaşlarımızın
deprem öncesi deprem bilinci 
Fakat Deprem anında ve deprem
eğitimlerin davranışa dönüşmediğinin
oluşan bilançolarda görebilmekteyiz.
verilen eğitimlerin hedef kitlenin
yapısına uygun olmamasındandır.

 

gerçekleşmesi için kullanılan materyalin birden fazla
için okuma, görme, duyma, dokunma ve söyleme

değişkenlerdir. Yapılan araştırmalara gore insanlar okuduklarının
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yaşadığımız can ve mal 
hazırlanmıştır. Bu bağ-

ülkemizde yoğun bir şekil-
bilir kişi raporlarına 

bilinçli davranmadığı 
öğrenilen bilginin davranışa 

başlanmalı, kalıcı ve 
eden ve güncel yön-

yönelik robotik temelli, 
simülasyonu tasarlan-

tformdan oluşan ve 
ortamlar içermekte ve 
verilmesi üzerine ge-

kullanabileceği araçlar-
sunulmuştur.  

öğrencisi ile yapılmış 
sonuçları karşılaştı-

gözlemlenmiştir. Proje başvu-
lmuş ve koruma altı-

kaybının yüksek ol-

deprem öncesi, deprem anı ve 
değerlendirilmektedir. AFAD 
vatandaşlarımızın bir çoğuna 

 eğitimleri verilmektedir. 
deprem sonrasında verilen bu 

dönüşmediğinin deprem sunucu 
görebilmekteyiz. Bunun nedeni 

kitlenin algısına ve anlayış 
olmamasındandır. 

zla duyuya hitap et-
söyleme teknikleri kalıcı 

okuduklarının %10’ 
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unu, duyduklarının %20’ sini, gördüklerinin %30’ unu, Hem duyup hem gördüklerinin %50’ 
si, hem okudukları, hem duydukları, hem gördükleri ve hem söylediklerinin %80’ ini, hem 
okudukları, hem duydukları, hem gördükleri ve hem söyledikleri ve hem dokunduklarının 
%90’ ını hatırlamaktadır. Projemizde tasarladığımız materyal okuma, görme, duyma, söyleme 
ve dokunma olmak üzere kalıcı öğrenmenin sağlandığı duyulara hitap etmektedir.  

Günümüz 6-10 yaş arası çocukların kalıcı öğrenmelerinin sağlanması için günümüz 
ihtiyaçlarına uygun ortamlar hazırlanmalı ve daha çok duyuya hitap eden materyaller ve tek-
nikler kullanılmalıdır. Belirttiğimiz bu hususlar ışığında ilk okul öğrencilerinin teknoloji te-
melli bir material ile deprem bilincinin geliştirilmesi amacıyla bu proje hazırlanmıştır. Yeni 
nesil öğrenmeyi sorgulayarak sağlamaktadır. Dolayısıyla yeni neslin bir konuyu 
içselleştirerek öğrenmesi için farklı disiplinlerle bağlantısının kurulması, birden çok duyuya 
hitap etmesi ve süreçte aktif olarak yer alması gerekmektedir. AFAD tarafından verilen 
eğitimlerde ve okullarda verilen eğitimlerde, düzenlenen etkinliklerde bahsedilen bu parame-
treler eksik kalmaktadır. Örneğin projemizde de yer verdiğimiz bir ev ortamı depreme uygun 
hale nasıl getirilir? problemini çocuk öğrenecek, kendisi kodlayacak, neden sonuç ilişkisini 
görecek, bağlantı kuracak kendi ev ortamıyla kıyaslayacak ve çocukların öğrenmesinde 
önemli bir etken olan oyun ile derinleştirecektir. Dolayısıyla davranışa dönüşen bir öğrenme 
sağlanmış olunacaktır.  

Günümüz eğitim öğretim ortamları incelendiğinde özellikle teknolojik temelli 
ortamların yaygınlaştığı sonuçlarının da olumlu olduğunu MEB verilerine gore görebilmek-
teyiz. Eğitimde FATİH Projesi ile başlayan teknoloji temelli hamleler günümüzde Tasarım 
Beceri Atölyeleri, Deneyap Atölyeleri, STEM Atölyeleri, Robotik Kodlama atölyeleriyle daha 
üst seviyelere gelmiştir. Bu atölyelerin işlerlik kazanması için de sosyal sorunların çözümü 
temelli etkinlikler düzenlenmektedir. Dolayısıyla deprem bilinci gibi sosyal bir sorunun disip-
linler arası tekniklerle öğrencilere atölye çalışması yöntemiyle sunulması kalıcı öğrenme için 
önemli bir rol oynamaktadır.  
Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

 Deprem 
bilinci daha etkili 
nasıl kazandırılır? 

Erken yaşlardan başlanarak ve birden 
çok duyuya hitap eden materyaller ve 
ortamlar kullanılarak kazandırılmaya 
çalışılmıştır. 

Deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası  
insanların bilinçli hareket etmesi için küçük yaş-
lardaki çocuklara güncel, çok yönlü gelişimi sağ-
layan ve kalıcı öğrenme sağlayan materyal gelişti-
rilmiştir. 

Tablo : Hayati öneme sahip sorun ve çözümü 

Projenin Çözüm algoritması ekteki görselde sunulmuştur. 

4. Yöntem 
 Önerdiğimiz çözüm için birden çok duyuya hitap eden etkileşimli deprem bi-
linci simülasyonu materyalimiz için kullandığımız araçlar şu şekildedir. 

 ARAÇ  AÇIKLAMA 



  

 WeDo
olarak 
veya bilg
kullanılacaktır.

  

 WeDo
programlanabilir

  

 100x200
minin etrafı
dan yapılmış

  

 Materyalimizin
nan eşyaları

  

 Projemizde
vardır. 

  

 Pr
tadır ve

 Tabloda belirttiğimiz donanım
formun içerisine de 3D yazıcıdan
pratik açıdan ortaya faydalı bir
turulmuştur. EK1’de bu akış şematize
leştirdikten sonra kodlayacak 
muştur. 

Hazırladığımız bu matery
üzerinde denedik. Materyalimizi
uyguladık. Buna göre ilk test 
kararsız olanlar %34 sonucuna
sonra bir  son test uygulanmıştır.
incelenmiştir. Buna gore genel
hayır cevabında azalma ve %50

Buna gore; 
 Çocuklar deprem anında
 Çocuklar binaların yapısı 
 Çocuklar evlerde bulunan
 Çocuklar deprem sonrası
 Kodlama araçları öğrenme
 Çocuklar aktif rol aldıkları
 Oyunlar öğrenmenin gerçekleşmesinde
Sonuçları ortaya çıkmıştır.
5. Yenilikçi(İnovatif) Yö

WeDo 2.0 Temel set için özel olarak tasarlanan Smarthub,
 hizmet ederek WeDo sensörlerinin ve motorlarının
bilgisayar ile uyumludur. İki adet AA pil ile çalışır.

kullanılacaktır. 

WeDo 2.0 AKILLI TUĞLA ile birlikte kullanılır. WeDo
programlanabilir. Projemizde toplam 6 adet kullanılacaktır. 

100x200 cm ebatında sunta malzemeden yapılmış bir zeminimiz
etrafı 5cm lik bariyer ile kapatılacaktır. Bunun yanında

yapılmış 6 adet platform bulunacaktır.  

Materyalimizin içerisinde bulunan 6 farklı platform içerisinde
eşyaları temsilen 3D yazıcıdan üretilen figürler bulundurulacaktır.

Projemizde kullandığımız robot kitinin programlanması
 Bu tablet bluetooth bağlantı ve min Android 5 sürümünü

Projemiz için Wedo 2.0 Yazılımı kullanılacaktır. Bu yazılım
ve küçük yaştaki çocuklar için uygundur. 

 Tablo : Kullanılan Araçlar 
donanım araçları ve LEGO aparatları ile oluşturacağımız

yazıcıdan ürettiğimiz figürleri yerleştirerek hem görsel
bir materyal çıkmıştır. Bu materyalin kullanımı

şematize edilmiştir. Burada çocuklar ev ortamını
 ve sonucu gözlemleyecektir. Kodlama şeması

materyali Bilsem’ e devam eden 20 ilkokul 3 ve 
Materyalimizi göstermeden önce deprem bilincini 

 sonucunda genel anlamda bilinç düzeyi %40
sonucuna varılmıştır. Materyalimizi bu 20 öğrenci üzerine
uygulanmıştır. Uygulanan bu ilk ve son testler 

genel anlamda bilinç düzeyinde %100 Evet cevabında
%50 Kararsızım cevabında azalma olmuştur. 

anında ne yapmaları konusunda bilgi sahibi değillerdir. 
 hakkında bilgi sahibi değillerdir. 

bulunan eşyaların nasıl yerleştirilmesi konusunda bilgi s
sonrası ilgili kurumların çalışma sistemlerini bilmemektedir.
öğrenme süreçlerinde etkilidir. 
aldıkları görevleri daha iyi kavramaktadır. 

gerçekleşmesinde önemli bir yere sahiptir. 
çıkmıştır. 

önü 

4 

Smarthub, tasarımlarınızın beyni 
torlarının çalışmasını sağlar. Tablet 

şır. Projemizde toplam 3 adet 

WeDo 2.0 ve Scratch yazılımı ile 
 

zeminimiz olacaktır. Bu ze-
yanında 25x30 cm ebatında sunta-

içerisinde ev ortamında bulu-
durulacaktır. 

lanması için bir adet tablete ihtiyaç 
münü desteklemektedir. 

yazılım blok tabanlı çalışmak-

oluşturacağımız 6 plat-
görsel olarak hem de 

nımı için bir akış oluş-
ortamını tasarlayıp yer-
şeması EK 2’ de sunul-

 4. Sınıf öğrencileri 
 ölçen bir ön test 

%40 Evet, %26 Hayır, 
üzerine uyguladıktan 
 arasındaki farklar 

cevabında artış, %40 

 

sahibi değildirler. 
bilmemektedir. 
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Ülkemizde her türlü doğal afetler konusunda 1. Dereceden çalışan kurum AFAD’dır. AFAD 
sürekli kendini güncellemekte ve birçok zorlu görevlerinin yanında vatandaşların bilinçlen-
mesi için de çalışmaktadır. Bu bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında hedef kitleye uygun 
olarak bazı materyaller kullanılmaktadır. Bunlar genel anlamda; broşürler, slaytlı sunumlar, 
videolar, kamu spotları ve son zamanlarda kullanılan deprem tırı olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Deprem tırında insanlar evin içi gibi tasarlanmış bir ortamda deprem anını yaşamaktadır. 
Bu esnada ne yapılması gerektiği konusunda bilgi verilmektedir. NDB Gençlik grubu olarak 
bu  materyalin faydalı olduğunu ancak bilinç geliştirme anlamında yetersiz olduğunu ifade 
edebiliriz. Çünkü hem maliyetli hem de küçük çocukların öğrenme sağlayacağı bir ortam de-
ğildir. Bizim geliştirdiğimiz materyalin; küçük yaştaki çocukların birden çok duyusuna hitap 
etmesi ve 21. Yüzyılın en önemli öğrenme araçlarından olan robotik kodlama temelli olması 
en belirgin inovatif özelliğidir. Çünkü henüz bu denli farklı konuları ele alarak yaparak yaşa-
yarak ve sorgulayarak öğrenme sağlayan her hangi bir materyal alan yazında görülmemiştir. 
Okullarda benzer çalışma olarak tek platformlu ve tek konu üzerinde çalışılmış simülasyonlar 
vardır. Bizim projemizde ise AFAD Denizli yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 
en önemli ve hayati konular belirlenmiş ve bu konular 21. Yüzyıl neslinin ihtiyaçlarına uygun 
tasarlanmıştır. Öte yandan genel olarak deprem eğitimleri korku temelli verilirken bizim ge-
liştirdiğimiz materyalde çocuğun eğlenerek öğrenmesi de sağlanmıştır. Ayrıca robotik temelli 
yapılan projelerde genelde kodlama kısmı önceden yapılır ve kullanıcıların otonom olarak 
materyali kullanmaları sağlanmıştır. Bizim projede ise çocuk kodlama bölümünü de yine 
kendisi yaparak farklı beceriler de kazanması hedeflenmiştir. Bu açıdan da materyalimiz yeni-
likçi ve inovatiftir. 

6. Uygulanabilirlik 
Projemizi hayata geçirmek için merkezimizde bulunan robot setleri ve eklentileri 
kullanılacaktır. Marangozdan bir zemin ve 6 adet platform yaptırılmış ve projemiz bu zemin 
ve platformlara oturtulmuştur. Robot kiti olarak ilkokul öğrencilerinin seviyesine uygun olan 
LEGO Wedo 2.0 seti kullanılacaktır. Kodlama için 1 adet bluetooth özellikli tablet 
kullanılacaktır. Ev ortamları için 3D yazıcıdan figürler basılacaktır.  
Projemiz teknolojik ticari bir ürüne dönüştürülebilir. Bu bağlamda projemizin TPE’ ne faydalı 
model alanında başvurusu da yapılmıştır. Teknofest için oluşturduğumuz prototip maliyeti 
yüksek bir platformdur. Materyalimizin faydalı model tescilinin ardından daha düşük maliyet-
li olan arduino robot kitleri kullanılarak tasarlanacaktır. Yine çocukların kodlama kısmında 
zorlanmamaları için blok tabanlı kodlanabilen Scratch programı kullanılması önerilecektir. 
Ticari ürüne dönüşmesi durumunda ise rüçhan hakkı konusunda NDB Bilsem müdürlüğü ile 
sözleşme imzalanacaktır. 
Projemizi yaygınlaştırmak için proje öncesi sürekli fikir alışverişi yaptığımız Denizli AFAD 
Müdürlüğü ile işbirliği yapılacak ve ilimizde bulunan ilk okullara deprem bilinci eğitimleri 
gönüllü olarak verilecektir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
7.1.Projemizin tahmini maliyeti 

Projemizin maliyeti ekteki görselde sunulmuştur.Projemizin yaygın olarak kullanılması 
için daha düşük maliyetli olarak üretilmesi gerekmektedir. Bunun için arduino robot kitleri 
kullanılmalı ve kodlama için de normal herhangi bir bilgisayar kullanılabilmektedir. Bunun 
için maliyet ekteki görselde sunulmuştur; 
NOT: Projemizin tasarımı için T3 Vakfından herhangi bir bütçe talep edilmemektedir.  

BÜTÇE PLANI(ARALIK 2019-ŞUBAT 2020) 

 Aralık 2019 -  Robot kitlerinin temin edilmesi 

 Ocak 2020  - Zemin ve platformların temin edilmesi 

 Şubat 2020- Filament alınması ve 3D yazıcıdan basımların yapılması 
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Projemizin piyasada benzeri bulunmadığından fiyat karşılaştırması yapılmamıştır. 
PROJE ÇALIŞMA TAKVİMİ 

Ekteki görselde sunulmuştur. 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  
Projemiz lise öğrencilerinin rehberliğinde  hedef kitlesi ilkokul 3 ve 4. Sınıf öğrencileri-

dir. İlk okul öğrencilerinin seçilmesinin nedeni temel becerilerin kazandırıldığı ilk basamak 
ilk okul olmasındandır. Bilgisayarlı kodlama ve robotik araçlarının kullanılmasından dolayı 
da 3. Ve 4. Sınıflar tercih edilmiştir. 

Öte yandan ilk okul öğrencilerinin deprem bilincini kazanması ve davranışa dönüştürmesi 
demek gelecekte yaşanacak olası deprem afetlerinde can ve mal kaybını azaltacaktır. Çünkü 
problem tanımında da ifade ettiğimiz üzere verilen eğitimler davranışa dönüşememektedir. 
9. Riskler 
Projemizde ortaya çıkabilecek olası riskler, problemler için aldığımız tedbirler ve çözüm öne-
rileri şu şekildedir. 

 Çocuklar robotik düzene yabancılık çekebilir. Bunun için eğitime başlamadan önce çocuklara 
kısa bir bilgilendirme ve yönlendirme yapılacaktır. 

 Akıllı tuğlalar pil ile çalışmaktadır. Pil azaldığı zaman motorlar tam gücünde çalışmaya bilir. 
Bu sorunun çözümü için yedek piller bolca bulundurulacaktır. 

 Robotik düzen çalıştığı anda çocukların dokunması halinde parmak sıkışması veya düzenek-
ten parça fırlaması ve çocuklara denk gelmesi söz konusu olabilir. Bu yüzden bilgilendirmeler 
açıkça yapılacak ve düzeneği aynı anda 1 çocuk rehber eşliğinde kullanacak şekilde 
planlanmıştır. 

  Özellikle kalabalık ortamlarda bluetooth karışıklığı bazen yaşanmakta ve bağlantı 
sağlanamamaktadır. Bunun için bir diz üstü pc bulundurulacak ve olası bir bağlantı sorununda 
dizüstü pc kullanılacaktır. 
Tüm bu riskleri tablolaştıracak olursak: 
RİSK B PLANI 

Çocukların yabancılık çekmesi Bilgilendirme ve rehberlik 
Batarya sorunu Yedek piller bulundurmak 

Robotun çalışma esnasında olası yaralanma Tek çocukla çalışma ve gözlem 
Bağlantı sorunu Hazırda dizüstü pc buundurmak 

Tablo : Risk etki matrisi 
  Proje Ekibi 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya problemle ilgili tecrübesi 

KEREM İNEL SORUMLU NEZİHE DERYA BAL-
TALI BİLSEM 

Robotik Kodlama alanında 2 yıllık 
tecrübe 

10. Kaynaklar  
 https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.birgun.net%2Fhaber%2Fsorun-afet-bilincinin-
gelistirilmemesi-  240916&psig=AOvVaw0rsnBYA8hIahFIXe-
THZ1D&ust=1591645603920000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCPDs-
KC88OkCFQAAAAAdAAAAABAL 
 https://www.tozok.org.tr/Dergi/Ekim2015/files/assets/basic-html/page43.html 

 https://www.teknokta.com/ 

 https://www.afad.gov.tr/ 

 https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.yeniasya.com.tr%2Fgundem%2Fdepreme-
hazir-  
degiliz_470614&psig=AOvVaw1wFrgRripKUJlZLEvDTeCo&ust=1591729796889000&source=images&cd=vfe
&ved=0CAMQjB1qFwoTCPCuv-n18ukCFQAAAAAdAAAAABAE 
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PROJENİN GENEL ŞEMASI 

 
ÇÖZÜM ALGORİTMASI 

 
PROJENİN KODLARI 
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ÇALIŞMA TAKVİMİ 

 
 
PROJENİN MALİYETİ 

 
PROJENİN TİCARİ GELİR SONRASI MALİYETİ 

 


