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1.Proje Özeti  

Aşağıda AFAD’ın resmi web sitesinden alınan güncel görsel veriler görülmektedir. 

Resim-1’de yıllara göre gerçekleşen deprem sayılarının arttığı, Resim-2’de ise Türkiye’nin 

Deprem Tehlike Haritası görülmekte olup, verilerden bir deprem ülkesi olduğumuz kolayca 

anlaşılmaktadır. Türkiye'de son 100 yılda şiddeti 4.9'un üzerinde 128 deprem yaşanmış ve 

depremlerde toplam 83 bin 818 kişi yaşamını yitirmiştir. Yeni yapılan yapılar her ne kadar 

eskiye göre daha sağlam olsa da büyük şiddetteki depremlerde hasar görmeyeceği garantisi 

olmayıp, eski yapılar da hala fazlaca bulunmaktadır. 

                      Resim-1                                                                  Resim-2 

 

Depremler önlenemediği ve gerçekleşeceği zaman bilinemediği için biz bu can 

kayıplarını en aza indirmek amacıyla “Deprem Masası” adlı bir proje yapmaya karar verdik. 

Deprem anında, evdeki insanların uyku durumunda olma ihtimaline karşı sesli uyarı veren ve 

sonrasında alt kısmına girilerek, acil durum düğmesine basıldığında kafes haline gelen bu 

masa ile can kayıpları minimuma indirecek olan bu projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Aşağıda 

3ds Max programı ile tasarladığımız 3 boyutlu tasarımlar Resim-3 ve Resim-4’de 

görülmektedir. 

 

 

Projemizin prototipi Resim-5’de görülmektedir. Uygulanabilir seviyede amaçlanan 

projemiz ise gerçek masa boyutlarında ve yapı malzemesi çelik olacaktır. 3 boyutlu 

tasarımında orta blokta görülen koltuklar kullanışlılığı bozacağı düşünülerek kaldırılmış, o 

yüzeyler zemin gibi yumuşak malzeme ile kaplanarak emniyet kemerleri monte edilmiştir.   

Resim-6’da görüldüğü üzere de deprem masası nakliye ve teminini kolaylaştırmak için parçalı 

olarak üretilecek, kullanım yerinde montajı yapılarak birleştirilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

           Resim-5       Resim-6 

         

 
 

 

       
  

 

   
                 Resim-3                                                                         Resim-4 
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           Ergonomik yapısı olan masamız normal günlerde 6 kişilik bir yemek masası olarak da 

kullanılabilir olacaktır. Deprem sonrası için 6 bölmenin her birinde deprem çantası 

bulunmaktadır. Bu şekilde deprem öncesinde ve sonrasında kullanışlılık imkanı sunar. 

Dolabın kenarında veya normal bir masanın yanında durarak oluşacak hayat üçgeni ile 

güvenliğimizi tam olarak sağlamış olmuyoruz. Ama Deprem Masası sayesinde can 

güvenliğimizi büyük oranda sağlamış olacağız diyebiliriz. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması 

                         Resim-7             Resim-8                                                                          
Resim-7’de görüldüğü üzere   ülkemizde çok sayıda büyük deprem gerçekleşmiştir. 

Ülkemiz Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu fay hattı 

üzerinde olduğundan depremlerle her an yüzleşmemiz söz konusu olup, önlemler konusunda 

yeterli hassasiyetin gösterilmediği görülmektedir.  

AFAD’ın resmi web sitesinden alınan bilgiye göre ülkemiz ve yakın çevresinde sadece 

2021 yılında 23756 tane deprem çözümlenmiştir. 

2020 yılında ise gerçekleşen büyük depremler ve ölen kişi sayıları ABD Jeolojik 

Araştırmalar Merkezi verilerine göre Resim-8’de görüldüğü gibi olup, sonuçlar ülkemiz 

adına son derece kötü durumdadır. Daha da kötüsü ise 2021 yılından itibaren bilim insanları 

özellikle İstanbul ve çevresinde olabilecek büyük bir deprem beklentisi olduğundan ve 

dolayısıyla milyonlarca insanın ölme riskinden araştırmalarına dayanarak  bahsetmektedirler.    

Durum bu kadar ciddiyken ve binalarımıza güven bu kadar az iken, sürekli anlatılan 

deprem anında yapılması gereken davranışların yeterli bir önlem olmadığını, canımızı şansa 

bıraktığımızı düşünüyoruz. Bir hayat üçgeni oluşsa bile deprem anında özellikle kafaya 

gelecek bir tuğla parçası ile ya da havasızlıktan veya açlıktan da hayatın kaybedilebileceğini 

düşünüyoruz. Bütün bu ihtimallerin olmadığını ve kişinin sağ çıktığını bile düşünsek, 2020 

İzmir Depremi’nde olduğu gibi enkaz altındayken yan tarafında çocuğunun ölümüne şahit 

olan annenin de psikolojik durumunun hesap edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla 

şimdiye kadar anlatılan deprem anında yapılması gerekenlerin olması gerekenin çok altında 

olduğu kanaatindeyiz. 

 

3.Çözüm  

Deprem anında ise tabi ki en büyük dezavantajlar zaman kaybı ve bulunulan ortamdır. 

Kısa sürede erişilecek güvenli bir ortam ile bu problemi çözmeyi amaçladık. Bu sebepten 

normal günlerde 6 kişilik bir yemek masasını deprem anında 6 kişilik bir sığınma merkezi 

olarak tasarladık. Deprem masasını çelikten yaparak ve her oturma alanını bloklarla kapatarak 

deprem anında üzerine herhangi bir enkaz düşme durumuna karşı dayanıklılığını artırdık. Her 

oturma alanı arasındaki bloklarda küçük pencereler açarak kişiler arasındaki malzeme 

alışverişinin ve iletişimin sağlanmasını amaçladık.  
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                   Resim-9   

 

 Resim-9’da yaptığımız prototipte görüldüğü gibi deprem anında masanın baş 

kısmındaki bölmeye oturan kişi acil durum düğmesine bastığında masa kafes haline gelecek 

ve içindekileri koruyacaktır. Aydınlatılmış her oturma alanınki deprem çantasında bulunanlar 

ile kişilerin gıda ve dışarı ile iletişimi sağlanacaktır. Deprem anında kişilerin özellikle 

kafalarını çarpmamaları ve masa dışına çıkmamaları için kemer ile masa gövdesine bağlı 

olacaklardır. Basanın baş kısmındaki bölmede bulunan deprem çantasında diğerlerinden fazla 

olarak taşınabilir şarj aleti(power bank) ve şarjı uzun gitmesi için tuşlu telefon iletişim için 

bulunacaktır. 

 

4. Yöntem 

Projemizin yazılım kısmını yerli devre kartımız olan deneyap ile gerçekleştirdik. 

Kodlamasını yaparken deneyapblok web adresindeki uygulamadan yararlandık. Blok kodlama 

ile projenin yazılım kısmı gerçekleştirilmiştir. Yazılımın kart belleğine yüklenmesi de arduino 

ide programı aracılığıyla yapılmıştır.  

Masanın her bölmesinde bulunan deprem çantalarında ise olması gereken 

malzemelerin her zaman için hazır olması sağlanacak ve belirli aralıklarla kontrol edilip 

yenilecektir. Projemiz imkanlar dahilinden prototip olarak yapılabilmesinden dolayı bilimsel 

sonuçlar verecek bir dayanıklılık testi yapılamamıştır. Fakat şu an piyasada aynı amaç için 

üretilmiş fakat kabin olarak tasarlanmış “Hulk Kabini” adındaki projenin test görüntüleri 

https://www.youtube.com/watch?v=bi8eAZ8LGBY adresinde mevcut olup, 480 tona kadar 

dayanıklılık gösterdiği gözlenmiştir. Bizim projenin tasarımının da dayanıklılık üzerine 

yapıldığı düşünülürse benzer sonuçlar üreteceği tahmin edilmektedir. Hatta orta kısımlarında 

çelik gövde ve bölmelerde çelik blokların olması dayanıklılık seviyesini daha yukarı 

taşıyacağı tahmin edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resim-10 Projenin Prototipi 

Projenin prototipi Resim-10’da görülmekte olup, proje istenildiği gibi çalışır 

durumdadır. Projenin teknik çalışma prensibi şu şekildedir; masada iki adet düğme 

bulunacaktır. Birinci düğme deprem anında masanın kişilerin uyku durumunda olma 

Led Lambalar 
Led Lambalar 

Servo motorlar Birinci Düğme 

İkinci Düğme 

Deprem 
Çantası 

Emniyet 
Kemeri 

https://deneyapkart.org/deneyapkart/deneyapblok
https://www.youtube.com/watch?v=bi8eAZ8LGBY
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ihtimallerine karşı sesli uyarı sistemini açma-kapama amaçlıdır. Amaç, masaya yanlışlıkla 

çarpıldığında ya da yemek yeme esnasında gereksiz uyarı vermesini önlemek içindir. Teknik 

olarak bu düğme devrenin D13 pinine bağlı SW-420 titreşim sensörünü aktif-pasif hale 

getirir. İkinci düğme ise D12 pinine bağlı, insanların masanın altına sığındıktan sonra 

bastıkları düğmedir. Bu düğme ile masanın her bölmesinde bulunan led ışıklar yanacak ve 

masanın kafes haline gelebilmesi için servo motorlar çalışacak yan çerçevelerin masanın orta 

seviyesine kadar serbest düşüşünü sağlayacaktır. Düğmeye ikinci kez basılınca ise sistemin 

eski haline gelmesi sağlanacaktır. D2-D7 pinleri led bağlantıları için kullanılmıştır. D8 pinine 

sesli uyarı için buzzer bağlanmıştır. D9 pini ise servo motorları tetiklemek için kullanılmıştır. 

Bütün bu devreyi besleyen bir kesintisiz güç kaynağı sürekli şarj olur durumda olacaktır. 

Aşağıda projenin kodları ve blok şeması mevcuttur: 
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Resim-11 Projenin Arduino Ide Kodları 

 

 
Resim-12 Projenin Deneyap Blok Kodları 
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5.             Yenilikçi (İnovatif) Yönü

  Projemizin elektronik tarafı Deneyap Kart ile kontrol edilecek olup geriye kalan 

donanım kısımlarında da ithal bir ürüne ihtiyaç duyulmayacaktır. Tamamen kendi 

imkanlarımızla yapmayı planladığımız bu projenin tüm dünyaya yayılması, dünyanın dört bir 

yanında canlar kurtarması ümit edilmektedir.  

 

Projemize benzer başka projeler araştırılmış ve bu kapsamda projeler saptanmıştır. 

Deprem masası olarak tasarlanmış olan bir ürünün ergonomik yapıda olmayan sadece çelik 

bir kafes olduğu ve herhangi bir elektronik aksamının olmadığı gözlemlenmiştir. Başka bir 

proje olan “Deprem Yatağı” adı altında üretilen ürünlerin ise sadece yatan kişiyi uyuma 

anında koruduğu gözlenmiştir. Projemize en yakın gördüğümüz proje ise deprem kabini 

olarak tasarlanmış bir üründür. Fakat bu ürün de günlük hayatta kullanılabilir olmayıp sadece 

deprem için evin büyük bir kısmını sürekli olarak zapt edecektir.  Bizim projemizde bulunan 

günlük hayatta da kullanılabilirlik, deprem anında uyarı sistemi, tüm aile bireylerini koruma, 

deprem sonrası güvenli ve konforlu bir ortam sunma özelliklerinin hepsini barındıran bir 

projeye rastlanmamıştır.  

 

6.  Uygulanabilirlik   

Projemiz insanların tercihleri de göz önünde bulundurularak sadece depremden koruma 

amaçlı değil gündelik hayatta da kullanılabilir olması için bir masa şeklinde tasarlanmıştır. Bu 

sayede daha çok temin edilerek daha çok insanın kurtulmasının sağlanması amaçlanmış, ticari 

olarak da daha çok getirisi olacağı düşünülmüştür. Ülkemizde ve özellikle deprem ülkesi olan 

diğer tüm ülkelerden taleplerin çok fazla olacağı tahmin edilmektedir. Projemiz bu sayede çok 

insanın yıkıntılardan sağ kurtulabileceği gibi ticari olarak da çok kazanç sağlayacağı ön 

görülmektedir.  

Prototip olarak tasarladığımız projemiz istediğimiz gibi çalışmakta olup, gerçek masa 

boyutlarında olduğu zaman kullandığımız güç kaynağının, ışık kaynaklarının ve servo 

motorların daha yüksek kapasitede olanlarının kullanılması ve masanın ahşap değil çelikten 

yapılması yeterli olacaktır. 

Projemiz uygulanabilir olduğunda küçük ihtimalde olsa tahmin edilebilen tek risk, 

projemiz masa olarak tasarlandığından oksijen tüpleri için yeterli alanın mevcut olmayışıdır. 

Bütün ailenin aynı ortamda olmasından dolayı, eğer yıkıntı hava alamayacak şekilde yoğunsa 

ve kurtarma ekiplerinin deprem masasına ulaşması beklenenden fazla uzun sürmüşse 

ortamdaki hava uzun süre yeterli olamayabilir. Fakat biz deprem çantalarındaki telefon, 

düdük vs ile deprem masasına ulaşılacak sürenin uzamasının çok küçük bir ihtimal olduğu 

kanaatindeyiz. 

 

7.   Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Piyasa araştırmaları yapılmış projemize şekil olarak en çok benzeyen fakat sadece 

normal bir masa özelliğinde olan ürünlere 50-60 bin TL aralığında fiyatlar verildiği 

görülmüştür.  Görüntü dışında teknik özellikleri bakımından benzeyenlerde ise fiyat 100 bin 

TL’ye kadar çıktığı saptanmıştır. Finale kalması durumunda yenilenecek olan projemizin 

prototipi kendi imkanlarımız ile yapıldığından her hangi bir maliyeti olmamış, 
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uygulanabilirlik seviyesinde  masanın normal boyutlarda ve çelikten yapılması 

 gerekeceğinden tahmini maliyet listesi aşağıda Tablo-1’deki  gibi olacaktır:

Tablo-1 

             Fiyatı değerlendirirken, şu an piyasadaki iyi bir akıllı telefon fiyatının bu 

masasının fiyatının ortalama iki katı olduğu ve bu masa ile 6 kişinin canının 

kurtarılabileceği de hesap edilerek düşünülmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

             Projemizin problem tespit aşamalarından test aşamasına kadarki zaman 

planlaması aşağıda Tablo-2’deki gibidir.         

Tablo-2 

Sıra Parça Adı Adet Fiyat Toplam Fiyat 

1 Deneyap Kart 1 320 TL 320 TL 

2 3W Gün Işığı Beyaz Power Led 6 7 TL 42 TL 

3 DC180 Kırmızı Push Buton 1 7 TL 7 TL 

4 On-Off Anahtar 1 5 TL 5 TL 

5 SW-420 1 8 TL 8 TL 

6 Buzzer 5V 1 5 TL 5 TL 

7 1000W UPS 1 1000 TL 1000 TL 

8 Yüksek Torklu Servo Motor 2 95 TL 190 TL 

9 Tuşlu Telefon ve Power  Bank 1 500 TL 500 TL 

10 Deprem çantası ve İçindekiler(Su, 

ilaç, düdük, fener, kuru yiyecekler…)  

6 200 TL 1200 TL 

11 Çelik Masa ve İşçilik 1 15000 TL 15000 TL 

Toplam: 18 277 TL 

PROJE ZAMAN PLANLAMASI 

 Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

T
A

S
A

R
IM

 Problem tespiti ve 

Çözüm önerileri 

       

3ds max ile görsel tasarim  

ve videosunun oluşturulması 

       

Ü
R
E
T
İM

 

Deneyap blok ile proje  

kodlarının hazırlanması 

       

Strafor malzemeden proje  

prototipinin oluşturulması 

       

Ahşap  malzemeden proje  

prototipinin oluşturulması 

       

T
E

S
T

 Kod ve Donanımın 

Denenmesi ve Hataların 

Giderilmesi 
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 8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)

           Özellikle fay hatlarının geçtiği tüm dünyadaki bölgelerde kullanılması ve buralarda 

yaşayan insanların bu projeden faydalanması beklenmektedir. 

 

9. Riskler 

           Aşağıda Tablo-3’te ki risk matrisinde düşük ve orta etki/olasılık değeri olanların 

kullanan kişilerden kaynaklı oldukları görülmektedir. Bu durum masa ile birlikte bir 

kullanım kılavuzu verilerek kişileri bilgilendirme ile giderileceği düşünülmektedir.  

Yüksek etki değerine sahip deprem sonrası ortamdaki oksijenin düşmesi ve kurtarma 

ekiplerinin gecikmesi problemleri ise baş kısımdaki deprem çantasına telefon ve şarj 

cihazı konularak, kurtarma ekipleri ile yapılacak iletişim sayesinde çözüleceği tahmin 

edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo-3 

10.Kaynaklar  
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[4] https://istatistik.com.tr/1990-2020-turkiye-deprem-istatistikleri/ 

[5] https://www.resmiistatistik.gov.tr/detail/subject/afet-istatistikleri/  

[6] https://www.kartalotomasyon.com.tr/ 

[7] https://maker.robotistan.com/  

[8] https://dergipark.org.tr  

[9] https://tr.pinterest.com/ 

RİSK MATRİSİ 

Ürünün izinsiz, 

kalitesiz ve ucuz 

üretilerek satılması 

Deprem 

çantasındaki 

eksikliklerin 

giderilmemesi 

Deprem uyarı 

düğmesinin kapalı 

unutulması 

Sistemi besleyen 

güç kaynağının 

şarj kablosunun 

çıkarılması 

Ekonomik 

şartlardan ürünün 

beklenen 

maliyetinden fazla 

çıkması 

Kurtarma 

ekiplerinin 

gecikmesi 

Masanın 

depremden sonra 

mekanik 

aksamının 

bozulması 

Servo motorların 

çalışmaması 

Ortamdaki oksijen 

oranının düşmesi 

O
L

A
S

IL
IK

 

ETKİ 

Düşük 

Orta 

Yüksek 

Düşük Orta Yüksek 
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