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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
 

ARTÇI, acil durum ekipleri ile afetzedeleri kapsayan bir ürün ve sistem tasarımıdır.Sistem, 
ekiplerin, afetzedelerin kimlik ve sağlık bilgilerine hızlıca ulaşmasını sağlarken, ürün, deprem 
anında ve sonrasında afetzedelere sığınabileceği bir alan yaratıp, enkaz altında yaşanan can 
kayıplarının azaltılması hedeflemektedir.  

 

Tasarım: Günlük hayatta çalışma veya yemek masası olarak kullanılan ARTÇI ürünü, olası bir 
deprem durumunda hızlıca katlanıp kapatılarak afetzedelere sığınma alanı sağlayan bir ev içi 
mobilyadır. Modüler olarak tasarlanan bu ürün, ihtiyaca ya da isteğe bağlı tek ya da çift olarak 
kulllanılabilir. Tek modülü çalışma masası standartlarına uygun tasarlanmış olup, deprem 
anında içinde 1 yetişkin barındırabilecek alana sahiptir. İki modül birleştiğinde yemek masası 
kullanıma uygun hale gelerek, kanatları kapandığında ortalama 2 yetişkin bir çocuk 
barındırabilecek hacme sahip olmaktadır.  

Güçlü iskelet geometrisi ve dayanıklı malzemeleri ile deprem anında içine barınan 
bireylere, enkaza karşı olabilecek maksimum korumayı sağlar. Sığınak olarak kullanıldığı 
zamanlarda, saçılan ve bireye tehlike oluşturabilecek enkaz parçacıkları ve tozlarından bireyi 
koruma amacıyla tasarlanmış kapanabilir tül siperler eklenmiştir.  Üründe, afet sırasında ve 
sonrasında, temel ihtiyaçlara ulaşma güçlüğünden kaynaklanabilen sağlık sorunlarını önleme 
amaçlı temel ihtiyaç tedarik rafı bulunmaktadır. Sığınağın yüzeyinde merkeze konumlandırılan 
CO2 sensörü ile, meydana çıkan CO2 miktarı-kişi sayısı öngörüsünde bulunulmasını mümkün 
kılar. 

 

Yazılım:  Projede üç ana yazılım kullanılacaktır. Bunlar kayıt uygulaması yazılımı, veritabanı 
eşleme yazılımı ve Artçı akıllı telefon uygulaması yazılımıdır.  Sığınma alanı olarak 
kullanılabilen ev içi mobilyalara CO2 sensörü entegre edilmiş RFID etiketleri yerleştirilecektir. 
Bu yerleştirilen etiketlerde her bir mobilya için ayrı bir kimlik numarası bulunacaktır. 
Kullanıcıların kimlik ve sağlık bilgileri, ürünü aldıklarında web ortamı üzerinden erişilebilen 
kayıt uygulaması kullanılarak veritabanına kaydedilecek ve bu veritabanı deprem sırasında aktif 
koordinasyon merkezi olarak kullanılması planlanan binalar ile yedek olarak bulut ortamında 
saklanacaktır. Kullanıcılar bilgilerini diledikleri zaman kayıt uygulaması aracılığıyla 
değiştirebilecektir. 

Deprem durumunda, sığınma alanı olarak kullanılan aktif ürünlerin RFID etiket 
numarası ve sensör verisi ekiplerdeki mobil RFID okuyucular aracılığıyla okunacaktır. Okunan 
bilgiler veritabanı eşleme yazılımı sayesinde, kayıtlı mobilya sahibi bilgileriyle eşleştirilecek 
ve ekipler tarafından Artçı akıllı telefon uygulaması aracılığıyla  görüntülenebilecektir. 
Edindikleri bilgiler sayesinde kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları daha hızlı bir biçimde 
tespit edilip kurtarabilecek, dahası, enkaz altında kalan kişi sayısını ve sağlık durumunu 
önceden tespit ederek daha etkili bir kurtarma operasyonu planlayabileceklerdir. 

 

Montaj: Paslanmaz çelik profillerin büküm ve kaynaklanmasıyla elde edilen iskelet tek 
parçadır (Şekil.1). Yine iskelete kaynaklanmış olan orta profil bar, katlanan kanatların 
hareketini sağlayan, ürüne özelleşmiş yamuk geometrili menteşelerin ortasından geçmektedir 
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(Şekil.2). Masayı iskelete sabitlemek için kullanılan plaka 
iskelete kaynaklanmış olup, vidalar ile de masaya 
sabitlenir. Ürün, ikili modül olarak kullanıldığı zaman, bu 
modüller arka ayaklardan kelepçe ile sabitlenir(Şekil.3). 
Ürün tek modül halinde alındığında, sığınma sırasında 
daha korunaklı bir alan sağlamak ve dayanıklılığı 
arttırmak amacıyla, arka yüzeyi kapatacak bir plaka ile 
kullanıcıya teslim edilir. (Şekil.4). Kanatların havada 
durmasını sağlayan hareketli desteğin sistemi (şekil.5) 

olarak gösterilmiştir. Destek, kanatla arasında boşluk kalmayacak şekilde kapanır. Desteği açıp-
kapatmak için yerleştirilen yay sistemli gizli kulplar, kullanıcı kendine çektiğinde dili içeri  
girerek desteğin aşağıya hareketini sağlar. Destek iç sistemi (şekil.6) olarak gösterilmiştir. 

 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Problem/Sorun: 
Günümüzde artan nüfus ve konut ihtiyacı, büyük 
kentlerde yapıların çoğunlukla yüksek katlı inşa 
edilmesine yol açmıştır. Yüksek katlı bir binanın 
yıkılması durumunda ortaya çıkan enkazın çok ağır 
ve tehlikeli olması, yüksek katlarda yaşayan 
vatandaşların afet sırasında konut dışına çıkmasının 
zorluğu ve çıkmaya çalışmasının tehlikeli oluşu gibi 
faktörler sebebiyle, günümüzdeki bu kentleşme artışı 
afet durumunda büyük mağduriyetlere yol 

açmaktadır. Yapılan hesaplamalara göre, İstanbul’da senaryo depremi sonrasında 25 milyon 

Şekil.1 

Şekil.2 Şekil.3 
Şekil.2.2 

Şekil.4 Şekil.5 

plaka 

Destek 
(kapalı) 

Destek 
(açık) 

Şekil.6 

Gizli kulp 
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ton ağırlığında bir enkaz ortaya çıkabilir. Bu riskin azaltılması için önlemler alınmaya çalışılsa 
da, halihazırda dayanıksız inşa edilmiş ve yakın gelecekte risk teşkil eden binaların sayısı 
oldukça fazladır. Soruna dair çözümün geliştirilmesi ve can kayıplarının azaltılması için, 
yüksek katlı binalarda yaşayan kişilere olası bir deprem durumunda sığınabilecekleri güvenli 
bir alan sağlanmalı ve arama kurtarma çalışmaları olabildiğince hızlı ve efektif biçimde 
yapılmalıdır. 

Deprem sonrası bilgi altyapısı zarar gören bölgelerde, bina sakinleri hakkında gerekli 
olan yerel bilgileri toplama süreci, hala travmanın etkisinde olabilecek çevre sakinlerine ve 
binadan sağ çıkanlara sorular sorarak ilerlemektedir ve bu yüzden, gereken bilgiler kısa 
zamanda ve doğru olarak toplanamamaktadır. Sonuç ise, yeterli güvenilirliği olmayan bilgiler 
edinmekten ve büyük zaman kayıplarından ileriye gidememektedir. Bu durum afetzedeler için 
canlı kurtarılma ihtimalini azaltırken, bir yandan da bilgi eksikliğinden kaynaklanan ve ölümle 
sonuçlanabilecek yanlış sağlık müdahalelerinin önünü açmaktadır.  

Dahası, şu anda ülkemizde enkaz arama kurtarma çalışmalarında kullanılan sensörler 
oldukça pahalı olmalarının yanı sıra, düşük hassasiyete sahiplerdir ve etkili bir şekilde 
kullanımları için özel koşullar gerekir.  Arama kurtarma görevlerinde kullanılan eğitimli 
köpekler ise stres, gürültü, kalabalık gibi koşullara karşı oldukça hassastır. Afet durumunda bu 
yöntemlerin verimli sonuç vermesi için gereken ideal koşulları sağlamak oldukça zordur. Dış 
koşullardan daha bağımsız bir teknoloji ve yöntemin kullanılması, sorunun etkili çözümü için 
gerekli bir iyileştirmedir. 

Ek olarak, afet durumunda arama kurtarma ekipleri arasında verimli koordinasyonun 
sağlanması zordur. Ekiplerin ihtiyaçlarının, çoğunlukla sözlü iletişim ya da aracılarla 
sağlanmasından kaynaklı koordinasyon sorunları sıkça yaşanabilmektedir. Bu sebeple, önemli 
verilerin kaydını tutmak için bir veri tabanından faydalanmak, verimli koordinasyon sağlamak 
ve var olan yöntemleri geliştirmek için gereklidir. 

 

3. Çözüm  
Gelecekteki depremlerin potansiyel enkaz miktarı düşünüldüğünde, enkaz altında kalabilecek 
depremzedelerin sayısının da orantılı olacağı öngörülebilir. Bu durumda, günümüzde arama 
kurtarma çalışmalarındaki bilgi edinme, tespit ve haberleşme yöntemlerindeki eksiklikler 
yüzünden depremzedelere ulaşmak oldukça zorlaşacaktır. Bu problemleri çözebilmek için; 

 Sığınma alanı sağlayan ve depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamasına olanak vererek 
enkaz altında hayatta kalma potansiyelini arttıran bir ürüne,  

 Enkaz altında tespit edilmelerini kolaylaştıran bir yönteme, 
 Deprem sırasında bloke olmayacak ve depremzedelere ait kimlik ve sağlık bilgilerine 

güvenilir kaynaklardan ulaşılmasını sağlayarak, operasyonlarda maksimum verim 
almaya yönelik bir bilgi saklama sistemine ve ekipler arası iletişimin sağlanmasına,  

ihtiyaç olduğunu tespit ettik. 
Projemiz ARTÇI, bu problemleri çözmek için geliştirilmiş bir ürün ve sistem 

tasarımıdır. Projemizin temeli, hem günlük hayatta mobilya olarak, hem de deprem anında 
bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek sığınma alanına dönüşen, ev içi mobilya 
tasarımıdır. Bu ev içi mobilya, depremzedelere koruma sağlamasına ek olarak, içerdiği CO2 
sensörü entegre edilmiş yarı-aktif RFID etiketi sayesinde ekiplerin enkaz altındakileri daha 
kolay tespit etmesine ve daha hızlı bir şekilde ulaşmasına olanak sağlar. 
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Projemizin yazılım tarafı ise sensör entegre edilmiş yarı-aktif RFID etiketi etrafında 
kurgulanmıştır. Bu yerleştirilen etiketlerde her bir mobilya için ayrı bir ID numarası 
bulunacaktır. Ev içi mobilya kullanıcıları, mobilyalarını satın aldıklarında kimlik ve sağlık 
bilgilerini de web ortamı üzerinden erişilebilen kullanıcı kayıt uygulaması üzerinden sisteme 
gireceklerdir. Girilen veriler veritabanında saklanacaktır.  

Deprem durumunda, sığınma alanı olarak kullanılan ürünler ve ürünlerde sığınmış insan 
sayısı, RFID etiketlerin ID numarası ve sensörlerden alınan verilere göre tespit edilecektir. Bu 
veriler, veri tabanında saklanan kullanıcı bilgileriyle eşleştirilince kurtarma ekibinin 
kullanımına yönelik tasarlanan Artçı akıllı telefon uygulaması aracılığıyla 
görüntülenebilecektir. Böylece ekipler enkaz altında kalanları hızlıca tespit edip kurtarabilecek, 
ve daha etkili bir kurtarma operasyonu planlayabileceklerdir. 

 

4. Yöntem   
Ev içi mobilya: Dekoratif, kullanım alanı/kullanacak kişi 
sayısına göre uyarlanabilen, modüler ev içi mobilya-
sığınak tasarımıyla, deprem sırasında sığınabilinecek ve 
kurtarılana kadar geçen sürede temel ihtiyaçların 
karşılanabileceği bir alan oluşturmak hedeflenmiştir.  

Mukavemet sağlamak amacıyla paslanmaz çelik 
profilden bükülerek elde edilen yamuk formunda 
bacakların üstüne, ahşap kontrplaktan yapılmış üst plaka 
birleştirilmiştir. Zemine temas noktalarında eklenmiş 
plastik parçalar sayesinde ürün zemine noktasal basar, 
kayma ve sallanma engellenir. Çalışma masası formunda tek kişilik kullanıma uygundur. 
Yemek masası olarak kullanıldığında ise, ürünün karşısına eş modülü eklenir. Bu modüller arka 

ayaklardan kelepçeyle sabitlenir. Yemek 
masası 8 kişilik olup, sığınma alanı 
ortalama 2 yetişkin ve 1 çocuk 
sığınabilecek büyüklüktedir. Ürün tek 
modül halinde alındığında, sığınma 
sırasında daha korunaklı bir alan 
sağlamak için, arka yüzeyi kapatacak bir 
plaka ile kullanıcıya teslim edilir. 

Sığınak durumunda, 
maksimum koruma sağlama amaçlı 
tasarlanan tül çeperler, deprem 
anında ürünün altında sığınan kişiye 
etraftaki taş ve toza karşı aktif 
koruma sağlaması için, ahşap 
yüzeyin alt tarafına, iki yandan 
çekilip uzayabilen ve yamuk 
bacaklara tutturulabilen yırtılmaz-
polyester ızgara-örgü kumaştan yapılmış iki 
file rulo eklenmiştir. Bu rulolar, yine ahşap 
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yüzeyin alt tarafında bulunan ve acil durum ihtiyaçlarını barındıran tedarik 
rafının da bulunduğu bölgenin iki yanına sabitlenmiştir. 

Deprem sığınağı olarak 
özelleşmiş bu ürünün iç kısmında 
bulunan, temel ilk yardım kitini, 
500 ml’lik su ve 2 adet konserve 
yiyeceği, uzun menzilli bekçi tarz 
el feneri, para, 2 adet pil ve ilaçları 
barındıran 150 x 100 cm 
ölçülerinde pamuklu battaniyenin 
(şekil.7) yer aldığı acil durum 
bölmesinin amacı, mahsur kalan afetzedelerin hayatta 
kalmalarını sağlayacak temel faktörleri sağlayabilmektedir. 
Bu malzemeler, kullanıcı tarafından istenildiği zaman 
değiştirilip yenilenebilir. 
Ürünün açılıp-kapanmasını sağlayan destek, kanatla arasında 
boşluk kalmayacak şekilde kapanır. Bu açılı kapanma, enkaz 
anında yukarıdan gelen molozların kayarak aşağı düşmesini sağlar, ayrıca yapının daha 
dayanıklı olmasını sağlayarak içerisine sığınan kişiyi korur. Bu sayede, ürünün bir yanı masanın 
üst plakası ile kapatılmış olur. 

 
Sensörlü RFID Tespit 
Sistemimiz: Bu sistemin 
kurgulanışında amaç, 
mobilyanın yarattığı alana 
sığınmış olan afetzedelerin 
ekipler tarafından yerlerinin 
tespitini kolaylaştırmak ve 
kurtarılma sürecini 
hızlandırmaya çalışmaktır. 
Ayrıca, kurmayı hedeflediğimiz 
veritabanı ile bilgi akışının 
sağlandığı ve bilgilerin en etkili 

şekilde kullanılabileceği ortamı sağlamaktır. CO2 sensörü entegre edilmiş yarı-aktif RFID 
etiketi, kurtarma ekipleri tarafından okutulduğunda, telefon ekranında açılan mobil uygulama 
sayesinde, ARTÇI ev içi mobilyasının içinde kaç kişinin sığınmış olabileceğini ön 
görebilmesini sağlar. 

Projemizde yarı-aktif RFID etiketi kullanmayı tercih etmemizin nedeni, RFID 
teknolojisinin hafıza kapasitesinin ve veri aktarım hızının yüksek olması, sensör entegrasyonu 
yapılabilmesi, veri erişiminde güvenliğin yüksek olması, sert ortamlara karşı diğer 
alternatiflerden daha dayanıklı olması, verilerin görüş hattına gerek kalmadan uzaktan  
okunabilmesi ve pil ömrünün uzun olmasıdır. Bu özellikler göz önüne alındığında RFID 
teknoloji afet durumlarında kullanılmaya diğer teknolojilere kıyasla çok daha uygundur.  
 

Şekil.7 
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Mobil Uygulamamız ve Sistem Yazılımları: Projede kullanılacak üç uygulama yazılımı 
vardır. Bunlar Kullanıcı Kayıt Uygulaması yazılımı, Veritabanı eşleştirme yazılımı, Artçı akıllı 
telefon uygulaması yazılımıdır.  

Kullanıcı Kayıt Uygulamasına web ortamından erişilecektir ve ev içi mobilya 
kullanıcılarının bilgilerinin veri tabanlarına girişi ve güncellenmesi için kullanılacaktır. Deprem 
durumunda, RFID etiket numaraları ve sensörlerden alınan veriler Veri tabanı eşleştirme 
yazılımı aracılığı ile kayıtlı kullanıcı bilgileri ile eşleştirilecek böylece mobilyalara sığınmış 
kullanıcıların kim olduğu tespit edilecektir. 

Artçı mobil uygulamasıysa, arama kurtarma ekiplerinin kullanımı için tasarlanmıştır ve 
etiketler okunduğunda ekip üyelerinin bölgedeki kullanıcıların veritabanındaki bilgilerine 
ulaşmasını sağlayacaktır. Bu bilgiler sayesinde kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları daha 
hızlı bir biçimde tespit edilip kurtarabilecek, dahası, enkaz altında kalan kişi sayısını ve sağlık 
durumunu önceden tespit ederek daha etkili bir kurtarma operasyonu planlayabilecekler. 
depremzedeler kurtarıldıklarında ise ilk müdahale kullanıcıların sağlık durumları ve alerjileri 
göz önüne alınarak yapılabilecek. Kurtarılan depremzedelerin durumu ve stabil veya kritik 
şeklinde işaretlenebilecek ve bu özellik afetzedelerin durumunu yakınlarına bildirmeyi 
kolaylaştıracak. 

Buna ek olarak, kurtarma ekipleri uygulama aracılığıyla ihtiyaçlarını ses kaydı 
yöntemiyle ve ihtiyaç kategorisi belirterek, koordinasyon ekibine gönderebilecek ve 
ihtiyaçların ulaşma/ulaşamama durumunu, uygulamadan takip edebilecekler. Bulutta toplanan 
ihtiyaç verileri ile, deprem sırasında en çok ihtiyaç duyulan ekipmanların analiz edilip, bir 
sonraki afetten önce proaktif yaklaşıp gerekli tedbirlerin alınması ve gerekli iyileştirmelerin 
sağlanması sağlanacak. Detaylı uygulama videosu için aşağıdaki linke tıklayınız. 
https://drive.google.com/file/d/1Hqf4C8SmiTKJNcXc5sn410b8qU9RzMAf/view?usp=sharing 
--Daha fazla ürün ve detaylarının görselleri için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız. 
https://drive.google.com/drive/folders/1w9EFCockYokdU4B26RFPVPnjHm2Q6nGa?usp=sharing 
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Ülkemizde zenka arama kurtarma çalışmalarında kullanılan yöntemlerin tamamı, enkaz 

altındaki kişilerin lokasyonunu kurtarma operasyonu ilerlerken dışarıdan yapılan çalışmalarla 
bulmayı hedefler. Bu durum enkaz altında kaç kişi olduğunun net olarak saptanmasına ve 
efektif bir kurtarma planı planlanabilmesine engel olur. 

Projemiz, şu anda kullanılan bu yöntemlerin aksine, daha kurtarma operasyonu yeni 
başlarken sensör entegre edilmiş RFID etiketi sayesinde enkaz altından dışarıya bilgi akışı 
sağlayarak, yenilikçi bir yöntem izler. Bu durum ekiplerin efektif bir kurtarma planı yapmasına 
olanak sağlar. Bu sayede enkaz altındaki depremzedelere daha çabuk ulaşılabilir. 

Projemizin bir başka inovatif yönü, RFID teknolojisini, sığınma alanı tasarımı ile 
birleştirmiş olmasıdır. Şu ana kadar bu konuları ele alan projeler yapılsa da iki konuyu birlikte 
ele alan bir proje yapılmamıştır. Yapılmış RFID teknolojisi temelli projeler bina sakinlerinin 
bilgilerine ulaşmayı sağlasa da, hangi bina sakinlerinin enkaz altında olduğu tespit 
edilememektedir. Sığınma ürünleri ise depremzedeye hayatta kalacak alanı sağlasa da kurtarma 
ekiplerine haber gönderemediği için enkaz altındakilere çabuk bir biçimde ulaşılması 
konusunda destek olamaz. Bizim projemiz ise ürün ve sistem tasarımı olarak geliştirildiği için 
bu iki sorunu birden çözebilme potansiyeline sahiptir. 
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6. Uygulanabilirlik  
Ürün üretime başlamadan önce, deprem bölgelerindeki yerel firmaların ya da  belediyelerin 

sponsorluğu aracılığıyla üretilen prototip üzerinde, depremin simüle edilmesi ve sarsıntı 
durumunda ürünün sabit kalabildiğinden ve ağır yüklere karşı dayanıklı olduğundan, formunu 
koruyabildiğinden emin olunması gerekir. Testleri başarıyla geçmesi halinde, ürünümüzün 
yapımında farklı türde malzemeler kullanıldığı için parçaları farklı üretim süreçlerinden 
geçmeli, daha sonra gerekli montaj uygulamaları yapılmalıdır. Mukavemeti arttırmak ve 
optimum metal/ahşap birleşimini sağlayabilmek için özel tasarladığımız yamuk-menteşe detayı 
için özel üretim gerekmektedir. Bunun için üretim tesisleriyle anlaşma yapılabilir ya da 
ilerleyen zamanlarda özel üretim tesisi kurulabilir.  

RFID etiketi, sistem ve Artçı uygulamasının başarılı bir şekilde hayata geçirilebilmesi için 
de yazılım mühendislerinden, elektrik elektronik mühendislerinden ve  UI/UX 
tasarımcılarından destek alınmalıdır. Kullanılacak RFID etiketleri farklı enkaz koşullarında 
okunabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmalı ve testleri yapılmalıdır. Gerekli testler 
yapılıp, ürünün dayanıklılığı ölçülürken eş zamanlı olarak sistem yazılımları da hazırlanıp 
testleri yapılmalıdır. Bu aşamalar sonucunda ürün kullanıcılara sunmaya hazır hale gelecektir.  

Ürün piyasaya sürüldüğünde tanıtımı özellikle deprem bölgesindeki şehirlerde yaşayan 
halka yapılmalıdır. Bu süreçte bölge belediyelerinden destek alınabilir. Ürünün kullanıcılara 
ulaşma sürecinde, ürün tanıtımı sosyal medya uygulamaları aracılığıyla, özel bir satış websitesi 
ile ve televizyon reklamları aracılığıyla yapılabilir. Kullanıcılardan geri bildirim alınarak 
ürünün tasarımı, sistem ve yazılımı geliştirilebilir. Bu süreçte farklı zevklere sahip 
kullanıcıların ürünü almak istememesi, üretim ve dayanıklılık testlerinin yapılması süreçlerinde 
mali destek bulmak gibi konular, proje fikrinin hayata geçirilmesi konusunda risk oluşturabilir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
Tahmini bütçe ve proje zaman planlaması alttaki tablolarda görülebilir. 
 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 
 

Projemizin hedef kitlesi, arama kurtarma ekipleri ve yüksek katlı binalarda yaşayan insanlardır.  
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Yüksek katlı binaların olası bir depreme dayanamaması durumunda, afetzedelerin binadan 
ayrılıp güvenli bir alana ulaşmaları zorlaşır. Binanın oluşturacağı enkaz ise oldukça tehlikeli ve 
yıkıcıdır. Arama kurtarma ekipleri için ise, enkaz alanında afetzedeler hakkında güvenilir 
bilgiler edinmek oldukça zordur. Projemizle arama kurtarma ekiplerinin en hızlı şekilde 
görevlerini yapmasını sağlarken, enkaz altında kalan insanlara güvenli bir alan sağlamayı 
hedefliyoruz. 
 

9. Riskler 

Projemizde teknik riskler ve kullanıcı riskleri olarak 
gruplanabilecek, üç farklı sebepten oluşabilecek riskler 
mevcuttur. 
 
Teknik riskler 
1. RFID etiketinin öngörülemeyen bir enkaz 
durumu  yüzünden okunamaması  
2. Afet sırasında veritabanlarına ulaşılamaması  
3. Kullanıcı verisi güvenliğinde sıkıntı olması 
 

Kullanıcı riskleri 
4. Kullanıcıların sağlık bilgilerini güncellememesi  
5. Ürünün günlük hayat sırasında deprem anında işlerliğini bozacak şekilde kullanılması 
6. Kullanıcıların ürünü maliyet ve estetik benzeri nedenler yüzünden tercih etmemesi 
 

Riskler için Çözüm Planları 
 

Teknik risklerin gerçekleşme olasılığını azaltmak amacıyla çeşitli önlemler alınabilir. 
Risk 1 için RFID okuyucu ve etiketlerinin tasarımı enkaz koşullarına uygun olarak yapılmalı 
ve etiket tasarımı geliştirilerek sinyalin farklı katmanların içinden bozulmadan geçebilmesi 
sağlanmalıdır. Risk 2’nin olasılığını azaltmak için önlem alınarak veritabanı, koordinasyon 
merkezleri ve bulutta saklanarak yedeklenmiştir. İlerleyen zamanlarda ek saklama alanları da 
geliştirilebilir. Risk 3’ün gerçekleşme olasılığı bilgiler güvenlikli veritabanlarında saklandığı 
ve RFID teknolojisinin veri güvenliği konusunda diğer teknoloji alternatiflerinden daha 
güvenilir olması nedeniyle halihazırda düşüktür. Ama buna ek olarak güvenliği arttırmak için 
veriler şifreli olarak saklanabilir.  

Kullanıcı riskleri içinse kullanıcılar çeşitli kaynaklar aracılığıyla bilinçlendirilebilir ve 
kullanıcılara bilgilerini güncellemeleri bildirimlerle hatırlatılabilir. Kayıt uygulaması ile E-
nabız sistemi arasında bağlantı kurularak bilgilerin otomatik olarak güncellenmesi de alternatif 
bir çözüm olabilir. Kullanıcıları ürünü çeşitli nedenlerle tercih etmemeleri riski içinse 
kullanıcıların geri bildirimleri ve istekleri göz önünde bulundurularak ürün stili alternatifleri 
oluşturulabilir. 
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