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1.  Proje Özeti (Proje Tanımı)

Bu  proje,   okullardaki  sıra  ve  oturağın  boyunun  yükselmesi  ve  alçalması  için  üzerinde
bulunan düğmeler sayesinde rahat bir şekilde hareket etmesi ile ilgilidir. 
Projenin amacı; arka sırada oturan veya boyu kısa olan öğrencilerin tahtayı ve öğretmenlerini
daha iyi görebilmelerini sağlamak ve derse olan ilgilerini kaybetmelerini önlemektir. Öğrenci
sırayı  yükseltmek  veya  alçaltmak  istediğinde  sıranın,  oturağı  yükseltmek  veya  alçaltmak
istediğinde ise oturağın üzerindeki düğmeler sayesinde amacına ulaşacaktır.

Proje  kapsamında  sınıf  ortamında  özellikle  arka  sıralarda  oturan  ve/  veya  kısa  boylu
öğrencilerin  tahta  ve  öğretmenlerini  iyi  görememelerine  sebep  olan  fiziki  ortam kaynaklı
sorunlar belirlenmiş ve ihtiyaç analizi  oluşturulmuştur. Çözüm hipotezleri  oluşturulmuş ve
bunların  uygulanabilirliği  öngörülebilir  riskler  tartışılarak  raporlanmıştır.  Belirlenen
problemin çözümü için tasarlanan sistemin ön çizimleri yapılarak bilgisayar ortamında teknik
çizimler birebir model üzerine uygulanacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Okulda bulunan atıl
durumdaki sıralar kullanılarak gerçek model üzerinde ön deneme gerçekleştirilmiştir. Ürün
defalarca test edilerek hatalar giderilmiştir.  Ürünün kullanımı sırasında yaşanan problemler
proje takım üyeleri tarafından yapılan testler sırasında giderilerek ürüne son şekli verilmiştir.
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Proje  ile  ilgili  okul  idaresi  ve  danışman  öğretmenle  fikir  alışverişi  sağlanmıştır,  özellikle
kullanışlılık konusunda verilen tavsiyeler dikkate alınmıştır.

2.  Problem/Sorun

Çevresel koşullar öğrencilerin derse ilgileri ve motivasyonlarını sağlamada önemli bir yere
sahiptir.  Öğrencinin  oturduğu  sıranın  boyu  ile  uyumu  bu  açıdan  önemlidir.  Okullarda  ve
dershanelerde arka sırada oturan ya da boyu kısa olan öğrencilerin tahtayı veya öğretmenlerini
iyi  görememeleri  derse  olan  ilgilerini  kaybetmelerine  sebep  olmakta  bu  da  dersleri
öğrenmelerinde problem olarak karşılarına çıkmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen problemden dolayı arka sırada oturan ya da boyu kısa olduğu için tahta
ve  öğretmeni  göremeyerek  eğitimin  görsel  unsurlarından  yeterince  ve  etkili  şekilde
yararlanamayan öğrencilerimiz sınıfta ders etkinliklerine aktif katılımda da çeşitli sorunlarla
karşı karşıya kalmakta, zamanla dersten kaparak başarı düşüklüğü yaşamaktadır. 

3.  Çözüm
Yukarıda  belirtilen  sorunların  çözümü  için  sınıflardaki  öğrenci  sıralarına  projemiz
uygulanacaktır.  Okullardaki  sıra  ve  oturağın  boyunun  yükselmesi  ve  alçalması  için  bir
mekanik  sistem tasarlanarak,  öğrencinin  sıra  üzerinde  bulunan  düğmeler  sayesinde  sırayı
kolaylıkla kendi boyuna göre ayarlamasını yapabileceği bir düzenek kurulacaktır. Şekil 1’de
tasarlanan oturak düzeneği, Şekil 2’de tasarlanan sıra düzeneği yer almaktadır.

Bu  projeyle,   öğrenci  motivasyonunun  artırılması  ve  derse  ilginin  sağlanması  noktasında
belirlediğimiz soruna çözüm olacağı, tasarladığımız sistemle belirlenen problemin çözümünün
eğitim  öğretim  sürecine  olumlu  katkı  sağlayacağını  öngörmekteyiz.  Geliştirilen  düzenekle
arka  sırada  oturan  ve  /veya  kısa  boylu  olduğu  için  tahta  ve  öğretmeni  oturduğu  sıradan
göremeyen öğrencilerin maksimum etkinlikte kullanımını sağlamak temel hedefimizdir. Bu
nedenle proje eğitim ve öğretim süreçleri açısından önemlidir.

Şekil 1. Tasarlanan oturak sistemi önden görünümü
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Şekil 2. Tasarlanan sıra sistemi önden görünümü

4.  Yöntem
Bu proje, okullardaki sıra ve oturağın boyunun yükselmesi ve alçalması için üzerinde bulunan
düğmeler sayesinde rahat bir şekilde hareket etmesi ile ilgilidir. Projeye konu olan yapılanma;
öğrencinin ihtiyaç dahilinde sıra ve oturağı yükseltip ve alçaltması üzerine oluşmuştur. Öğrenci
sırayı  yükseltmek  veya  alçaltmak  istediğinde  sıranın,  oturağı  yükseltmek  veya  alçaltmak
istediğinde  ise  oturağın  üzerindeki  düğmeler  sayesinde  amacına  ulaşır.  Alçaltma  düğmesine
basıldığında  motor  aküden  aldığı  enerji  sayesinde  sola  dönerek  krikoyu  alçaltır.  Yükseltme
düğmesine  basıldığında motor  aküden  aldığı enerji sayesinde sağa dönerek krikoyu  yükseltir. 

5.  Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Tekniğin  bilinen  durumunda,  sıra  ve  oturağın  boyu  sabittir.  Bu  sıra  ve  oturak,  sınıfın  arka
kısmında oturan ya da kısa boylu öğrencilerin tahtayı ve öğretmeni rahat bir şekilde görmelerini
engelleyerek derse olan ilgilerinin azalmasına sebep olmaktadır. Projemizin belirlenen sorunun
çözümüne yönelik özgün ve yenilikçi tarafı sıra ve oturak seviyesini yukarı aşağı hareket ederek
öğrencilerin görüş alanını genişlemesini ayarlayabilen bir düzenek olmasıdır. 

Proje ürünü, okul ve etütlerde sıra ve oturaklara uygulanabilecek basit bir düzenektir. Okul sıra
ve oturaklarının metal ayaklarına takılan akü, motor ve kriko sayesinde yukarı aşağı hareket
ederek öğrenci görüş seviyesini ayarlayabilecek olan bu düzenek tamamen yerli ve milli olma
özelliği taşımakla birlikte kırık ve atıl durumdaki sıra ve oturaklara yeni düzenek eklenerek ülke
ekonomisine de katkı sağlanabilir.
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6.  Uygulanabilirlik

Hidrolik sistem kullanılarak  boyu alçaltılıp  yükseltilebilen  döner sandalyeler  mevcuttur  ve
çalışma  sandalyesi  olarak  kullanılmaktadır.  Ancak  bunların  sıralarda  kullanımı  uygun  ve
kullanışlı  değildir. Tasarlanan düzenek sınıf sıraları için uygun ve kullanışlıdır  ancak proje
prototipinin gerçek projeye dönüşmesi ve yaygınlaşması için maddi desteğe ihtiyaç vardır.
Maddi  destek  bulunduğu  takdirde  gerçek  modeller  üretilerek  okulumuzda  kullanışlılığı
öğrenci arkadaşlarımızca eğitim öğretim yılı boyunca test edilecektir. 

Proje  okullarda  kullanılan  tek  ve  çift  kişilik  öğrenci  sıralarına  kolayca  monte  edilebilir
niteliktedir.  Proje  ekibi  olarak  üretilen  ilk  model  ürünün  kullanımı  ile  ilgili  öğrenci
arkadaşlarımızdan alınan geri dönütler ve sağlanacak maddi destek sayesinde okulda yeterli
sayıda ürün üretimi gerçekleştirilerek projenin uygulamaya geçirilmesinin sağlanabileceğini
düşünüyoruz. 

7.  Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Projenin prototip maliyeti Tablo 1’de, zaman çizelgesi ise Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Prototip Maliyet Analizi

Ürün Adı Birim Fiyat (₺) Adet Toplam ( )₺
Sıra ve oturak 300 1 takım 300
DC Motor (12 Volt) 100 1 100
Akü (12V, 9A) 100 1 100
Mekanik araba krikosu 50 1 50
Oto cam düğmesi (çiftli) 70 1 70
Bağlantı kabloları (2m) 10 1 10

Toplam (KDV 
Dahil) 630 ₺
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Tablo 2. Proje Zaman Çizelgesi

Proje Zaman 
Çizelgesi

Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül

01
-1

0

11
-2

0

21
-3

0

1-
10

11
-2

0

21
-3

0

01
-1

0

11
-2

0

21
-3

0

01
-1

0

11
-2

0

21
-3

0

01
 -

10

11
-2

0

21
-3

0

01
-1

0

11
-2

0

21
-3

0

22
-2
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Proje  Konusunun  Tespit
Edilmesi
Konu Hakkında 
Araştırma Yapılması
Proje Fikrinin Bulunması

2 Boyutlu Çizim ile 
Tasarlanması
Proje Ön Değerlendirme 
Raporu ve Proje Tanıtım 
Videosunun Hazırlanması

Prototiplerin Yapılması

Proje Ön Değerlendirme 
Sonuçlarının Açıklanması
Prototipi Test  Etme

Detaylı Değerlendirme 
Raporu Hazırlanması
Detaylı Değerlendirme 
Raporu Sonuçlarının 
Açıklanması
Projenin Prototipin Son 
Halini Alması
Teknofest İstanbul

8.  Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Projemizin hedef kitlesi okul veya etüt merkezlerinde sınıf veya salonda arka sıralarda oturup
tahta veya öğretmeni sıra boyu ya da kendi boylarının kısa olması nedeniyle göremeyen, bu
nedenle  derse  motivasyonları  azalan,  bu  problemin  ders  başarısını  olumsuz  etkilediği
öğrencilerdir.

 

9.  Riskler
Projemiz ile ilgili öngörülebilir riskler ve çözüm önerileri aşağıda yer almaktadır:
Sıranın  boyunun  alçaltılıp  yükseltilmesi  sırasında  düzenekte  kullanılan  motorun  çalışması
sırasında  oluşabilecek  ses  dikkat  dağıtıcı  olabilir.  Bu  sorun  sıra  boyu  ayarlamasının  ders
başında yapılması ile çözülebilir.

10. Proje Ekibi
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Adı Soyadı Görevi Sorumlulukları
Berkay TOL Takım Lideri 1. Takımın yönetim işlerini yürütmek

2. Yazılım gerçekleştirme ve test işlemi yapmak
3. Raporlama, Tasarım ve Literatür taraması

Sefa SOYKAN Üye

1. Bilimsel verileri araştırma, 
2. Tasarım, ürün prototip üretimi ve geliştirmeden 

sorumludur.

Sude KULAKÇI Üye

1. Bilimsel verileri araştırma, 
2. Tasarım, ürün prototip üretimi ve geliştirmeden 

sorumludur.

Semra SEMİZER Danışman Takıma rehberlik etmek.

11. Kaynaklar
1. https://www.acikerisim.aku.edu.tr
2. https://www.makinaegitimi.com
3. http://itfaiye.ibb.gov.tr 

https://www.acikerisim.aku.edu.tr/
http://itfaiye.ibb.gov.tr/
https://www.makinaegitimi.com/

