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        1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Günümüzde en büyük problemlerden biri afetlerdir. Afetlerin verdiği zararlar maalesef çoğu 

zaman yıkımla sonuçlanmaktadır. Bu zararlar kimi zaman ülkelerin kimliğini kültürünü 

oluşturan, korunması gereken yapılara zarar vermektedir. Bazı ülkeler de bu sorundan 

kaynaklı çözüm önerileri uygulanıyor olsa da Türkiye de henüz afetlerin oluşturduğu 

hasarları onarımı yapılana kadar destekleyecek, artçı depremlerin etkisiyle oluşacak zararları 

engelleyecek acil durum takviyesi bulunmamaktadır. Desteklenmeyen korunması gereken 

yapılar hem bir ülkenin kültürünün yok olmasına sebep olurken, çevresindeki yapılara zarar 

verebilir, hatta can kayıplarına bile sebep olabilir. 

 

                         
                                                                                                   Acil Yapı Takviyesi I 

 

Bu sorunların çözümü için önerilen proje de acil durum takviyesi ile yığma yapıların afet 

durumunda aldıkları hasarların hasar analizi yapıldıktan sonra hasarların olduğu durumlar- 

çatlağın bulunduğu yükseklik, zemin etüdü, yapının malzemesi gibi çeşitli envanterler- 

dikkate alınarak hasar onarımı yapılana kadar artçı sarsıntıların vereceği zararı engelleyen 

acil durum takviyesi tasarlanmıştır. Çelik kullanılarak yapılan takviye de çatlağın yükü 

hesaplanarak çatlağın yükünü zemine aktaran yapı için payanda görevi gören bir tasarımdır. 

Birden fazla acil durum takviyesi tasarlayabilmekteyiz. Yük durumu zemin etüdü yapının 

kaç katlı olduğu ve yapının malzemesi gibi etkenler takviyenin çeşitlenmesine imkân 

sağlamaktadır. İlk aşama olarak iki katlı taş yığma yapıları ele alıp ona göre acil durum 

takviyesi tasarlanmıştır. 
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                                                                                  Acil Yapı Takviyesi II 

 

      Acil yapı takviyesi kutu profillerin narinlik kat sayısı hesaplanarak birbirine bağlanması ile 

oluşmaktadır. Bağlanma detayları farklılık göstermektedir. Önerilen 3 farklı acil yapı 

takviyesinde sistemler kendi içerisinde kaynaklanarak rijit hale getirilecektir. Kaynaklama 

ustalık gerektirdiği için acil yapı takviyesi parçaları kaynaklı ve hazır halde 

bulundurulacaktır. Acil durumlar da ise sahaya getirilen destek parçaları bağlanma 

noktalarından- hesaplamalar sonucu- destek üzerinde açılan bulon yerlerinden bağlanarak 

acil yapı takviyesi hem güçlendirilip hem de çatlağın oluştuğu yüksekliğe göre farklı 

bağlanmalara imkân sağlayacaktır. 

 

 

                                
                                                                                 Acil Yapı Takviyesi III 
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2. Problem/Sorun:  

• Hasar tespitinin yavaş yapılıyor olması ve birden fazla hasar ile karşılaşılması durumunda 

hasar onarımının gecikmeye uğraması. 

• Afet sonrası gelen artçı sarsıntıların vereceği zararlar bilinmediğinden oluşan çatlakların      

yıkımla sonuçlanması. 

• Bitişik nizamdaki yığma yapıların birbirlerinin döşemelerinden gelen yüklerden dolayı        

oluşturduğu çatlak hasarlarında, hasarlı yapının afet sonrası desteklenmediği durumda, 

bitişik nizamdaki yapının hasar almasına hatta yıkım oluşmasına yol açması. 

• Hasarlı yığma yapının incelenip hasar onarımı yapılana kadar çevreye zarar oluşturması hatta 

can ve mal kayıplarına sebebiyet vermesi. 

• Korunması gereken yığma yapıların restorasyon yapılana kadar önlem alınacak sistemler şu 

an ülkemiz de olmadığı için bir ülkenin kimliğinin de yıkılmasını izliyoruz. Yıkılan bu 

yapılar restorasyon yapıldığında maalesef özgünlüğünü koruyamıyor. Bu nedenle bu 

yapıların afet sonrası acil şekilde desteklenip restorasyon için gerekli araştırma süresinin 

kazandırılması gerekmektedir.  

 

 

 

3. Çözüm  

• Tasarladığımız acil durum takviyesi ile afet sonrası hasar tespitine göre çatlağı 

destekleyen bir çeşit payandadır. 

• Acil durum takviyesi sayesinde onarımın yapılmasını gerektiren süreyi 

kazandırmaktadır. 

• Korunması gereken yığma yapıları afet sonrası destekleyerek artçı sarsıntıların 

vereceği zararı engelleyecektir. Bu da restorasyon süresini uzatarak gerekli 

araştırmalar için imkan sağlayacaktır. 

• Acil durum takviyesi yük hesapları ve çeliğin narinlik kat sayısı hesaplanarak kolay 

bulunan malzemelerle birleştirilip minimalist bir tasarım ortaya çıkarılmışıtr. 

Minimalist olmasının avantajı sahaya getirilme kolaylığı ve takviyenin kolay 

montelenmesini sağlamaktadır. 

• Cephede oluşan çatlağın yükü desteklendiği için bitişik nizamda ki yapıya zarar 

vermesi önlenecektir. Aynı zamanda çatlağın genişlemesi durdurulacaktır.   

• Afet sonrası yığma yapının desteklenmesi ile hem yapının güvenliği hem de can 

güvenliği sağlanacaktır. 
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4. Yöntem 

                                               

 

           Baglanma Detayi I                     Baglanma Detayi II                   Baglanma Detayi III 

 

I.TASARIM: Tasarım aşamasında malzeme seçiminde işlenmesi ve uygulanabilirliği kolay teknik 

çizim açısından sınırlaması olmayan malzeme tercih edilmiştir. Acil yapı takviyesi tasarlanırken 

minimalist olmasına dikkat edilerek boyutunu ona göre ayarlayıp kullanıldığı arazi de kent akışını 

engellemeyecek boyutlar da tasarlanmıştır. 

II.TEKNİK: 50-50-2 kutu profillerin bir araya gelmesiyle oluşan yapı takviyesinde alt sistemlerin 

rijit ve sahaya getiriminin kolaylığı açısından birleşim yerleri ilk aşamada kaynaklanacaktır. 

Birleşim yerlerinin olduğu bölümler de acil durum esnasında ihtiyaca göre bulon hesapları yapılıp 

bulon yerleri açıldıktan sonra saha da kolay bir şekilde monte edilip çatlağın yüküne ve bulunduğu 

yüksekliğe göre farklı bağlanmalar oluşacaktır. Bulon kullanılması ile tekrardan sökülüp takılan bu 

sistemler başka çatlaklara ve yükler için de kullanılma imkânı sağlayacaktır.   

III. MODELLEME-:  Tasarladığımız prototipi uygun ortamımız olmadığı için 3d programlar da 

gerçek boyutlarda canlandırdık. Kullandığımız programlar 3dsmax ve lumıon programlarıdır. Çelik 

üretimi yapan fabrikalar da kaynak ustaları ile yaptığımız prototip çok kolay şekilde üretilebilir.  

IV. MONTAJ VE PROTOTİP: Ortaya çıkan prototip başarı kriterlerine göre test edilerek, ürünün 

kullanım kılavuzu ve ürün için CE ve TSE gibi kurumların belirlediği standardizasyonlara uygunluk 

belgesi için başvurular yapılacaktır. Mevcut prototipin boy uzunluğu maksimum 4.20 metre civarın 

da olup minimum 1.45 metredir. Sebebi üretimde kullanılan malzemenin cinsinden ve çatlağın yükü 

, bulunduğu yüksekliğe göre farklılık göstermektedir.  Sonraki evrelerde prototipten edinilen tecrübe 

ve üretim metotları 2 katlı yığma taş yapılar ile sınırlı olmayarak daha geniş kullanım alanına göre 

geliştirilecektir.  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü: 

Türkiye’de henüz tarihi yapıların korunması üzerine yapı takviyesi bulunmaması ve dünya 

genelinde yapılan çalışmalarda da yapının konumu ve çevre koşulları düşünülerek tasarım 

yapılmaması tasarlayacağımız yapı takviyesinin hem Türkiye hem de Dünya çapında ihtiyaca cevap 

verme imkânı sağlayacaktır. Tasarladığımız acil yapı takviyesi çelik tasarımı olması ve bağlanma 

detaylarının özgünlük göstermesi aynı zamanda Türkiye de henüz acil durum anında uygulanan yapı 

takviyesi olmaması yenilikçi bir tasarım yaptığımızı ve ihtiyaca cevap vereceğini göstermektedir.  
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6. Uygulanabilirlik  

Acil yapı takviyesinin sahada kullanımı ve satışı için patent önem arz etmektedir. Proje fikrindeki 

takviye, Türk Patent ve Espacenet patent arama portalında yurt içi ve yurt dışı benzer ürünlerin 

teknik çizimleri incelendi ve patent tasarımı piyasaya uygun benzetme yöntemi ile yapıldı.  Acil 

yapı takviyesinin Ar-Ge çalışmaları tamamlandığında müşterilerin sipariş vermesi halinde seri 

üretim yapabileceğimiz ticari yerli bir prototip olacaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje fikrindeki acil yapı takviyesininin yapım aşamaları aşağıdaki Tablo-1’de belirtilmiştir. 

İŞ PAKETLERİ  SÜRESİ 

(AY) 
 

      6 

  2020 

     7  

 

     8 

1.TASARIM TAMAMLANDI 3    

2.İMALAT DEVAM 

EDİYOR 

2    

    X 

  

    X 

 

3.SİSTEMİN 

PROGRAMLANMASI 

DEVAM 

EDİYOR 

3  

    X 

   

    X 

   

     X 

4. MONTAJ VE  

PROTOTİP 

DEVAM 

EDİYOR 

2     

     

 

    X 

 

     X 

TABLO-1 

Proje fikrindeki acil yapı takviyesininin yazılımı tamamlandığında, paket bir programa 

dönüştürülecek ve prototip üretimde aşağıdaki Tablo-2’de belirtilen  düzenli parçalar prototip 

üretimi aşamasında kullanılacaktır. 

 

Prototı̇p Üretı̇m: 1 Adet     

MAZLEME ADI ÖLÇÜ MİKTAR BİRİM FİYAT  TOPLAM FİYAT 

KUTU PROFİL 

50x50x2 

 

  m 

 

30.8m 

(1,4 

metreden 

22 adet) 

 

 

1m= 36,16 TL 

 

 

    1113,728 TL 

LAMA DEMİR 

20x10 

  

  Kg 

 

14 adet 

 

1kg= 6,12 TL 

 

    18,36 TL 

 

BULON 

  

Adet 

84 adet 1 adet= 3,68 TL  

    309,12 TL 

KAYNAK  

İŞÇİLİĞİ 

 

Kg 

 

64 kg 

 

1kg = 5 TL 

 

    320 TL 

    

    TOPLAM: 1761,208 TL 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Türkiye de bulunan tarihi yığma taş yapılar için tasarlanan acil yapı takviyesi; 

     Afad ekibi ile beraber inşaat sektörüne hitap etmektedir. Belediyeler de , koruma ve ilk 

yardım alanlarında çalışan kişiler dahil olmak üzere özel mülkiyette giren yapılar için de 

tüm topluma hizmet etmektedir. 

- Rölöve- Restorayon Mı̇mar 

- Tarı̇hi Çevre Koruma Uzmanları 

- Afad 

- Bı̇lı̇r Kişi 

- Beledı̇yeler 

- Mühendı̇sler 

-  

9. Riskler 

Projenin hayata geçilmesi aşamasında çevresel, sistemsel ve hataların meydana gelmesi 

muhtemeldir. 

 

Çevresel Riskler : Zemin etüdü ; eğimli arazi olduğu durumda destek altına takoz konularak 

desteğin düz zemine oturulması sağlanacaktır. Iklim; yağışın fazla olduğu bölgeler de çeliğin 

sudan doluayı paslanmasının yavaşlatılması için çeliğin suya dayanıklı boya ile boyanması 

düşünülmüştür. Yapı ile takviye arasında kalan bölümde tretuvar olması halinde takviyeden 

yapıya dik olacak şekilde ek destek çıkarak takviyenin yapıyla teması sağlanacaktır. 

Sistemsel Riskler : Kaynak işçiliğinin yanlış yapılması ve bulonların tam sıkılmaması ile doğacak 

sistemsel risktir. Işçilik hataları çevrenin destek ile uyumunun yanlış yapılması ile hatalardan 

doğan riskler oluşabilir. 

 

10. Proje Ekibi 

TAKIM KAPTANI : ÖZGE GÜNEŞ 
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11. Protetip İle İllgili Görseller 

 

   
 

 

12. Kaynaklar                                                                                                                    

-  Emergency Management Austalia. (2006). General and disaster rescue. Australia. 
- Emergency Management Australia. (2004). Urban search and rescue capability guidelines for 

structural collapse response. Canberra, Australia: National Capital Printing. 
- Federal Emergency Management Agency. (2013). Structural collapse technician training manual. 
- Goretti, A. (2006). Short term countermeasures. Short Course on Post-Earthquake Building Safety 

and Damage Assessment, (s. 1-92). Pavia. 
- Mccord, S. J. (2012). Testing of emergency wood shoring towers for use in urban search and 

rescue operations. Texas: The University of Texas at Austin, Master of Science in Engineering. 
- Ministry of Enviroment Planning and Public Works. (2000). Risk elements removal, temporal 

support and propping. Atina. 
- Ministry of Interior Italian Fire Service. (2010). (STOP) Shoring templates and operating 

procedures for the support of buildings damaged by earthquakes. 
- O'Connell, J. (2005). Emergency rescue shoring techniques. Oklahoma: PennWell Corporation. 
- U.S Army Corps of Engineers. (2016). Field operations guide. 
- U.S. Army Corps of Engineers. (2015). Shoring operations guide. Urban Search and Rescue 

Program. 
- U.S. Department of Homeland Security. (2011). Field guide for building stabilization and shoring 

techniques. 

 

 


	HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ
	PROJE ADI: Acil Yapı Takviyesi - Birleşim Detayı Tasarımı
	TAKIM ADI: Kırmızı Kod
	Başvuru ID: #64642
	TAKIM SEVİYESİ: Üniversite-Mezun


