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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Park, bahçe, kaldırım vd. bulunan tüm bankları çift taraflı hale getirip çevirme 

mekanizması kuracağız. Basit bir sabitleme/kilitleme yöntemi ile sabitleyip yüzeyleri 

çevirerek kullanacağız. Projemiz yağmurlu bir günde yağmur sonrası teneffüse çıkan 

öğrencilerin ıslak olması sebebiyle oturamadıkları bankın “keşke çift taraflı olsaydı da 

çevirip kuru kısmına oturabilseydik” söylemiyle oluşmuştur. 

 
 

2. Problem/Sorun: 

 Var olan tüm banklar tek bir yüz olarak üretilmiş olup ıslanmaları ve kirlenmeleri 

halinde kullanım dışı kalmaktadırlar. Ülkemizin tüm park ve kaldırımlarında bulunan 

insanların sosyal kullanımına sunulan bankların daha aktif kullanımını sağlayacağız. 

  

3. Çözüm  

 Tüm bankları çift yüzlü hale getirip, hepsini döndürme mekanizması ve kilit sistemi 

ile donatıyoruz. Artık ıslak yada kirli bir bank ile karşılaşıldığında kilidi basit bir şekilde 

çekip, çevirip, alt yüzeyi üste getirerek kuru ve temiz yüzeyi rahatlıkla kullanıyoruz. 

  

4. Yöntem 

 Çift yüzün temini 

Sıfırdan üretimde doğrudan çift yüzlü üretim yapıyoruz. 

Var olan banklar ise iskeletten kesilerek ters kısmına yeni bir yüzey yapıyoruz. 

 Dönme silindiri 

Çift taraflı yüzeyin tam merkezine yüzeylere paralel olarak bir silindir sabitliyoruz.  

 İskelete silindir dönüş yuvası 

İskeletin iki tarafına da oturak izhasında sırta paralel, silindirlerin yerleşip içinde minimum 

sürtünmeyle döneceği başlıklar monte ediyoruz.  



3 

 

 Kilit 

Dönme işlemi sonucunda istenilen yüzeyin oturma ayarına getirilince sabitlenmesi için 2 

yöntemli kilit sistemi tasarladık. 

1. Dıştan tak çıkar kol 

 
2. Silindir ve yuva arası pim 

 

Ayrıca standart bank üretiminde uygulanan yöntemler(iskelet demir işlemleri, 

marangozluk işlemleri, zımpara cila işlemleri, ve görsel taraşımlar) 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Günümüzde Avrupa menşei üretimlerin büyük çoğunluğu eskisini atıp yenisini 

alma üzerine üretilmektedir. Biz eski bankları atmıyoruz. Var olan tüm bankları 

tasarımımız üzerine gerekli işlemlerden sonra, çevrilebilen bir banka çeviriyoruz. 

Örneğin Sungwoo PARK adında bir tasarımcının özel bir bank tasarımı mevcut. Palet 

şeklinde 360 derece dönebilmektedir. Özel bir tasarım olduğu için tüm eski bankları 

kullanım dışı bırakıyor. 

Bizim projemizde ise, 

  Projemiz çift yönlü olduğu için bir yüzü üst yüzeyden su-kir süzülmesi gibi 

etkilerden kesinlikle etkilenmeyecek ve kuru kalacak.  

 Bizim projemizde çark gibi aksamlar olmadığından yani narin/kırılgan parça 

olmadığı için sürekli bakıma ihtiyaç olmayacak ve uzun süreli sağlam bir kullanım 

sağlayacaktır.  

 Bizim projemizin en büyük farkı şudur ki biz var olan bankları evirerek tekrar 

kullanıma devamını sağlıyoruz. 
 

6. Uygulanabilirlik  

 Proje belediyeler ile işbirliği içerisinde oldukça uygulanabilir ve insanlık yararına 

kelimesinin vücut bulmuş halidir. Ticari amaçlardan ziyade toplum yararına fikir olduğu 

için belediyelerin projeye ilgisi doğrultusunda gerçekleşebilecektir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Sıfırdan üretimi ilkörnekte 600-700 TL iken seri üretimde standart bir bank 

maliyetine denk gelecektir.  

Ayrıca var olan bankların evriminde işçilik dışında toplu alımla bank başına 50- 

100 TL lik maliyeti olacağı öğrenildi. 

 

 Tasarım ve planlama  1 ay sürdü 

 Maliyet Analizi   1 hafta sürdü 

 Demir işlemleri   2 hafta sürdü 

 Marangoz işlemleri   1 hafta sürdü 

 

  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Proje işbirliği belediyelerden beklenirken, hitap ettiği kitle bankları kullanan tüm 

insanlık 

 

 

9. Riskler 

Belediyelerin ve ilgili olması beklenen kuruluşların ilgisizliği projenin başlamışını 

engelleyecektir. Ayrıca ilgili kuruluşların maddi çıkarlar doğrultusunda projeyi ticari 

amaçla özelleştirme fikrin hedef kitlesini küçültecektir. İnsanların projenin basitliği 

sebebiyle ilgisiz kalarak beğeni dışı bırakılması sonucu hak ettiği ilgiyi görmeyeceği 

düşünülmektedir. Teknoloji çağı gereği herhangi bir yazılım düzenek kablo vb içermediği 

için değersizleştirilmesi öngörülmektedir. 

Kilit mekanizmasının zamanla sertleşmesi sıkışması öngörülerek farklı kilit 

yöntemleri de tasarlanmıştır. 

           

       “Proje geniş bir hedef kitle ve uygulama alanı içermesine rağmen basit bir içerik 

olduğu için rapor içeriğinde beklenen doluluğu sağlayamamaktadır”.  

 

“Gayemiz düşüncemizi az risk, az kırılganlık, çok dayanıklılık ve uzun ömür ile basit bir 

düzenek içeren bir tasarım oluşturmak idi.  

 

 

10. Kaynaklar  

 https://erlas.com.tr/kent-mobilyalari/bank-uretimi 

 https://www.banksan.com/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=wLkHGe6dGwY 

 https://www.akbrella.com.tr/oturma-banklari-modelleri 

 https://www.durupark.com.tr/banklar 

 https://dezzzme.wordpress.com/2012/12/05/the-rolling-bench-by-sungwoo-park/ 

 

https://erlas.com.tr/kent-mobilyalari/bank-uretimi
https://www.banksan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wLkHGe6dGwY
https://www.akbrella.com.tr/oturma-banklari-modelleri
https://www.durupark.com.tr/banklar
https://dezzzme.wordpress.com/2012/12/05/the-rolling-bench-by-sungwoo-park/

