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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Asırlardır meydana gelen ve milyonlarca kişinin mağduriyetine sebep olan afetler, ve sonrasında 

afetzedelerin ihtiyaç duyduğu geçici yaşam alanı gereksinimini karşılamak amacı ile 

oluşturuğumuz projemiz klasik afet çadırlarından daha farklı ve fonksiyonel bir çadır ortaya 

koyuyor. Bizler bu projemizde olası bir afetin getirmiş olduğu zaiyatlara karşı günümüz teknolojisi 

ile çok yönlü ve etkili çözümler üreten bir afet çadırı tasarladık. 

Bu afet çadırı afet sırasında ve sonrasındaki kritik zaman dilimlerinde en iyi etkiyi sunabilmesi için 

minimum kurulum süresi ile geliştirildi. Hızlı kurulumun yanı sıra yaşatan çadır hem afet zedelerin 

komforlu ve güvenli barınma koşullarına, aynı zamanda olası sağlık problemlerine anında 

müdahale imkanı sağlamaktadır. Projemizin yapı taşları, mekanik akordiyon sisteminden ilham 

alarak oluşturduğumuz iskelet sistemi ve afetzedelerin temel ihtiyaçlarını düşünerek seçtiğimiz 

özel çadır kumaşıdır. Depremin yaşandığı bölgede elektriğe erişim konusunda sıkıntılar 

yaşanabileceğini göz önünde bulundurarak sistemimizin kurulumunu akülerdeki enerjiyle sağladık. 

Bizlerin temel amacı afet sebebi ile zor durumda kalmış kişilere kurulumu kolay ve hızlı, aynnı 

zamanda işlevsel bir yaşam alanını sunarak afet sonrası meydana gelen kargaşa ve mağduriyeti en 

aza indirmektir. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

2021 yılında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, 

bizlere afet çadırlarının yetersizliği hakkında olan şikayetlerini belirttiler. Afetzedelerin kullanımı 

için olan güncel çadırlarda (Görsel 1) hava koşullarına dayanıksızlık, kurulumunun uzun süresi, 

sadece bir kez kullanılabilir olması gibi sorunlar olduğunu tespit ettik. Çadırlarının kurulumunun 

kısa sürede sağlanamaması, afetzedelerin çadırı kurmasını zorlaştırmakla beraber kritik afet anında 

ve sonrasında zaman, aynı zamanda çadırın en az dört kişi ile kurulabilmesi de güç kaybına neden 

olmaktadır yağmur, rüzgar, soğuk veya sıcak hava koşullarına karşı dayanıklı olmayan çadırlar, 

afetzedelere komforlu bir konaklama alanı sunmaktan acizdir ve afet sonrası sağlıkları için yeterli 

koşulları sağlayamamaktadır. Bunların yanı sıra, çadırın kullanımı sonucunda yıpranan 

materyalleri çadırın ikinci kez kullanımını engellemekte ve büyük bir maddi hasara yol açmaktadır. 

Türkiyede yaşanan 210 büyük depremde ise, 597 bin 865 konut ağır hasa görerek vatandaşları afet 

çadırlarına muhtaç bıraktı (Görsel 2). Ayrıca yaptığımız araştırmalar sonucunda İstanbul'da 

yaşanacak muhtemel 7,5 ve üzeri bir depremde 13 bin 492 binanın çok ağır, 39 bin 325 binanın 

ağır, 136 bin 746 binanın orta, 300 bin 963 binanın ise hafif hasar alması beklendiğini tespit ettik. 

Bu da bizi, ilerleyen zamanlarda deprem sonrası barınma ve konaklama sıkıntısında yaşanacak 

sorunların beklenenden daha da büyük olacağı sonucuna yünlendirdi. Tüm bu problemler sonucu, 

projemizde olası afetlerin getirdiği zararın neticesinde afetzedelere emniyetli bir yaşam alanı 

yaratmayı ve barınma sıkıntısını azaltmayı amaçladık. 
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Görsel 1: Güncel Afet Çadırları 

 

 
 

Görsel 2: Türkiyede 117 Yılda Yaşanan Depremler 

 

3. Çözüm  

Kurulum esnasında vatandaşlara zorluk çıkarıp afetzedelerin mağduriyetine sebep olan klasik 

çadırları geliştirerek, çadırın iskelet sistemine açılıp kapanabilen mekanik akordiyon sistemli 

bacaklar ekledik, böylece hem kurulumu kolaylaştırıp hızlandırmış olduk, hem de çadırlarımızın 

muhafaza ve taşınımını daha az efor gerektiren bir hâle getirdik. Mekanik akordiyon sistemli 

bacaklar, çadır setinin yanında gelen aküye bağlanıp otomatik bir şekilde açılmakta ve böylece 

çadırın zahmetsiz kurulumu sağlanmış oluyor. Çadırımızın çatısı için kullandığımız sahra tipi 

çatı(Görsel 2), çadırın kolay taşınması adına, tıpkı bacaklar gibi katlanmaktadır. Hem yakıtının 

maaliyetinin uygun olması hem de gazdan dolayı zehirlenme riskinin olmaması ve çadırı kolaylıkla 

ısıtabilecek kadar yüksek sıcaklıklara ulaşabilmesi nedeniyle çadırımızın ısınma ihtiyacını pelet 

sobası (Görsel 3) ile karşılamayı tercih ettik. Ayrıca çadır setimize eklediğimiz sağlık sistemleri 

ile, çadırda kalan afetzedelerin sağlık durumunu güncel bir şekilde takip etmeyi amaçladık. Afet 

durumunda hâlihazırda büyük mal kaybı yaşanırken, bir de afet çadırlarının maddi hasara yol 
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açmaması adına çadırımızı olabilecek en uzun ömürlü şekilde tasarladık (Görsel 4). Afet sonrası 

barınma sorunu çözmek üzere araştırmalar yaparken, deprem ve benzeri afetler evlerini kaybetmiş 

vatandaşlarımızın konu hakkında söyledikleri bize yol gösterdi ve ilham kaynağı oldu. Van’ın 

Saray ilçesine bağlı Koçbaşı ve Örenburç mahallerinde meydana gelen depremde evini kaybetem 

Farız Fidan Hanım’ın yerel bir gazeteye verdiği röportajdaki, “Ne yazık ki bize gönderilen çadırlar 

yetmiyor. Çadırlar mevsimlik olduğu için de içerisinde dayanamıyoruz. Çok zor durumdayız. Eğer 

durum böyle devam ederse yirmi güne tüm köy halkı hastalanır. Çadırların kurulumunu tek 

başımıza sağlayamadık.” sözleri gibi, onlarca insanın afet sonrası barınma konusundaki 

şikayetlerini göz önünde bulundurarak onların yararına sunabileceğimiz bir proje geliştirdik. 

 

 
Görsel 3:Dünya Çapında Doğal Afet Kayıp Olayları 

 

 

 

Görsel 4: Yaşatan Çadır 3D Protatip 
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4. Yöntem 

Tasarladığımız afet çadırının kurulumunun ilk aşaması, akordiyon ayaklar kapalıyken, polüretan 

kumaştan temin ettiğimiz çadır bezinin sahra tipi çatının üzerine geçirilmesiyle başlıyor. Ardından 

akordiyon sistemli bacaklara bağladığımız ve güneş enerjisini depoladığımız pillerle (Görsel 5) 

çalışan aküler sayesinde, insan gücü kullanılmadan çadırın kurulumu kolay ve pratik bir şekide 

kurulumu sağlanıyor. Daha sonra, bölgenin hava koşullarına bağlı olarak kurulumu sağlanacak 

olan pellet sobası devreye giriyor. Sobanın borusunun, iskelete entegre ettiğimiz aliminyum 

kaplamalı borularla iletişimini sağlayarak çadır içinde isi sirkülasyonunu gerçekleştiriyoruz. 

Ayrıca sistemimize entegre ettiğimiz aliminyum kaplamalı borulardaki ufak delikler sayesinde 

boruların içinde gaz birikiminden kaynaklı aşırı basınç oluşumunu önlüyoruz. Pelet sobasını 

çadırın içine değil de dışına kurarak ise, çok yüksek sıcaklıklara ulaşabilen bu sobadan kaynaklı 

herhangi bir yanma veya yaralanmayı büyük oranda azaltıyoruz. 

Biz tasarladığımız afet çadırında hem zorlu hava koşullarına ve yüksek sıcaklığa karşı dayanıklı 

olmasından ötürü çadır bezinde kullanacağımız kumaşı polüretan kumaş olarak seçtik. İskelet 

sistemimizin ve polüretan kumaşın belirli bölgelerine yerleştirdiğimiz duman ve nem sensörleriyle 

(Görsel 6, Görsel 7) çadırda soba yüzünden çıkabilecek yangınlara karşı da bir alarm sistemi 

oluşturduk. Afetzedelerin sağlık fonksiyonlarını güncel olarak kontrol edebilmeleri ve olası 

yaralanmalara müdahele edebilmeleri için çadırımıza eklediğimiz sağlık seti afetzedelerin afet 

sonrasında da güvende olmalarını sağlıyor. 

 

 

 

 

 

 

Görsel 5: Güneş Pili 
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  Görsel 6: Sıcaklık ve Nem Sensörü                                                Görsel 7: Duman Sensörü 

 

  
       Görsel 8: Yaşatan Çadır 3D Protatip                          Görsel 9: Çadırın 3D Çizimi 

 

     

Görsel 10: Arduino Motor Kontrol Şeması 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü

Güncel olarak kullanılan afet çadırlarının kurulum süresinin oldukça uzun olması, tek kullanımlık 

olması, hava şartlarına uyum sağlayamaması, dayanıksız olması, maaliyetinin oldukça fazla gibi 

problemlerin afet anında ve sonrasında gereksinim duyulan palyatif yaşam alanı   ihtiyacını 

karşılamada yetersiz olduğunu farkettik. Yaşanan mağduriyeti ortadan kaldırmak amacıyla yaşatan 

çadırı geliştirdik. Tasarlamış olduğumuz çadır sistemini diğer çadırlardan ayıran temel unsurlardan 

biri iskelet sisteminin kurulumunun otonom olmasıdır bu sayede kurulum süresini en aza indirerek 

gereken kas gücünü de ortadan kaldırmış olduk. Seçmiş olduğumuz özel kumaş sayesinde 

ekstrem hava şartlarına bile dayanıklı dört mevsim kullanılabilen bir branda geliştirdik güncel 

olarak kullanılan çadırlardan ayıran diğer bir özellik ise çadırımızın birden çok  yıpranma 

olmadan kullanılabilmesidir. Ayrıca özgün olarak tasarladığımız sağlık kiti sayesinde deprem 

sonrasında ortaya çıkabilecek yaralanmalara karşı anlık bilgi takibi yapılabilecek bir düzenek 

oluşturduk .Ayrıca Yaşatan çadırın maaliyeti şuanki tek kullanımlık afet çadırlardan daha 

uygundur bu sayede şuanki çadırlara kıyasla alım gücünü arttırmış olduk. 

6. Uygulanabilirlik

Projemiz afetzedelere en hızlı şekilde bir yaşam alanı sağlamak adına, kurulumu en kısa sürede 

yapılacak şekilde tasarlandı. Çadırımızın akordiyon sistemli iskeleti için seçtiğimiz alaşım madde 

ve kumaş olarak seçtiğimiz polüretan kumaş ile çadırın her hava koşuluna donanımlı olmasını 

sağladık. Çadırımız için seçtiğimiz maddeler, güncel afet çadırlarına kıyasla daha dayanıklı 

olduğundan uzun süre kullanılabilir ve seçtiğimiz materyallerin büyük bir maddi götürüsü yoktur, 

bu yönleriyle çadırımız maddi yönden büyük bir kazanç sağlamaktadır. Aynı zamanda, çadırımızın 

katlanabilir ve kolay muhafaza edilebilir olması afet bölgesine daha fazla sayıda çadırı hızla 

ulaştırmayı sağlayacaktır. Çadırın ısıtılması için seçtiğimiz pelet sobası, hem uygun fiyatlı bir 

yakıta sahip hem de zehirlenme riskini sıfıra indirmektedir. Bunun yanı sıra, elektrik ulaşımı 

olmayan afet alanlarında bile afetzedelerin hava koşullarından etkilenmemesini sağlamaktadır. 

Yaşatan çadır bölgede hangi afet yaşanmış olursa olsun her afet bölgesinde maksimum performans 

sunacaktır. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Ş-M              N-M             H             T             A

Tablo 1: Zaman Çizelgesi 

Polüretan kumaş 40TL 

Nem sensörü 35TL 

Kriko ayaklar 800TL 

Plastik borular 70TL 

Demir borular 160TL 

Tablo 2: Tahmini Maaliyet 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

Dünyanın neredeyse her yerinde, küresel ısınmaya da bağlı olarak doğal afetler önceki yıllara göre 

fazlaca artış göstermekte ve beraberinde hem can hem de mal kayıplarını getirmiştir. Projemizi, 

herhangi bir afet sonucu yerleşim yerlerini kaybeden afetzedelere yönelik tasarladık. Afet ve Acil 

Durum Yönetimi Başkanlığı’nın yayınladığı verilere göre son on yılda yaşanan doğal afetler sadece 

Endonezya’da 12 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet vermiş ve 1,5 milyondan 

fazla yapının zarar görmesine neden olmuştur. Ayrıca ülkede afetlerin yıllık maaliyeti 20 milyar 

dolara ulaşmış ve ülkeyi büyük zarara uğratmıştır. Bizler afetleri tamamen önleyemeyeceğimizi 

bildiğimizden dolayı, bu doğal olayları en az zararla atlatmayı ve afetlerden etkilenen tüm 

insanların barınma ihtiyacını, yaşatan çadır en iyi şekilde sağlamayı hedefliyoruz. 

TOPLAM 1105TL 
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Görsel 10: Türkiye'de Yaşanmış Başlıca Büyük Depremler/ Mw>6 ve şiddet>9 

9. Riskler

Projemiz hayata geçirilirken akordiyon iskelet sisteminin bağlantı kirişlerinde meydana 

gelebilecek aşınma durumunda sistemin düzgün bir şekilde açılamaması, sistemin ısıtılmasında 

kullanılan palet sobasının aşırı ısınması durumunda pelet sobasının zarar görmesi, çadırın 

iskeletinde oluşabilecek yüksek ısı oluşumu sonucu kaplamanın hasar alarak erimesi gibi riskler 

artaya çıkabilmektedir. Akoriyon sisteminin otonom kurulumu esnasında herhangi bir problem 

ortaya çıkarsa, düzenek insan gücüyle açılabilir. Pelet sobasının aşırı ısınmasını önelemek amacıyla 

pelet sobası düzeneğini çadırın dışına alarak, kaplamanın erimesi sorununu borular üzerine açmış 

olduğumuz deliklerle, kirişlerde meydana gelebilecek aşınma durumunu kirişlerin bağlantı 

noktalarına yerleştirdiğimiz özel plaklarla giderebilmekteyiz. Akülerde kullandığımız, güneş 

enerjisini depoladığımız pillerin tükenmesi sorununuysa, çadır kitine eklediğimiz yedek pillerle 

çözüme ulaştırabilmekteyiz. 
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DÜŞÜK ORTA YÜKSEK 

Sobadan dolayı 

çadırın zarar görmesi 

X 

Akordiyon 

sistemindeki sıkıntı 

X 

Akü pillerinin 

bitmesi 

X 

Tablo 3: Risk Tablosu 
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