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              1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

              30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan İzmir depremi sonrasında, zemin sıvılaşması denilen 

olayla yüz yüze geldik [1]. Yaşadığımız coğrafyanın deprem kuşağında olması sebebi ile ilgi 

alanımıza giren bu konuyu derinlemesine araştırdık. Araştırmalarımız sonucunda ülkemizde 

ve dünyada gerçekleşen depremler sırasında, zemin sıvılaşmasının pek çok kere 

gerçekleştiğini ve ciddi zararlar verdiğini gördük. Ayrıca Tekirdağ ili Altınova mahallesinin 

zemininin olası bir depremde sıvılaşacağının raporlandığı ve kentsel dönüşüme alındığı 

bilgisine ulaştık [2]. Projemizde bu bölgeyi de ele almaya karar verdik. Zemin sıvılaşması 

olayının yaşanacak muhtemel depremler ile İstanbul başta olmak üzere [3], [4], [5], her 

deprem bölgesinde gerçekleşebileceğini tespit ettik. Depremler sırasında veya sonrasında 

çekilen video [6], [7], [8] ve fotoğrafları incelediğimizde, yapı ne kadar sağlam olursa olsun, 

sıvılaşmaya karşı koyamadığını, yıkılmasa bile devrildiğini [9], yan yattığını [10] ya da 

battığını [11] gördük. Eğer bina kazık (fore) temel ile yapılmış ise sıvılaşmaya karşı 

koyabilir [12], [13]. Fakat çoğu bina kazık temeller ile inşa edilmemiştir. Bu probleme 

çözüm olması amacı ile geliştirdiğimiz “AİDEKS” (Amortisör ve İzolatör Destekli Kafes 

Sistemi) isimli projemizi bir cümle ile anlatmak istersek; “Zemin Sıvılaşmasına Karşı 

Sismik Amortisör ve İzolatör Destekli Derin Kolonlar ile Dıştan Bina Güçlendirmesi” 

(Şekil 1.)  diyebiliriz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

              2. Problem/Sorun: 

              İnsanoğlunun en çok zarar gördüğü ve karşısında en çaresiz kaldığı olaylar hiç 

şüphesiz ki doğal afetlerdir. Bu olaylar karşısında insanoğlunun elinden gelen tek şey tedbir 

almak ve bu doğal felaketleri en az zararla atlatmaya çalışmaktır. Tahmin edilebileceği gibi bu 

doğal afetlerin ülkemizde en başta geleni de depremlerdir.   

              Ülkemiz coğrafyasında tarihe geçmiş pek çok sayıda büyük depremler yaşanmıştır. 

[14], [15], [16]. Şüphesiz ki bu depremler ciddi can ve mal kaybına sebep olmuştur. Türkiye 

Fay Çözümleri Haritası (Şekil 2.), Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası (Şekil 3.) ve Türkiye 

Deprem Tehlike Haritası (Şekil 4.) incelendiğinde, ülkemizin şiddetli depremlere gebe olduğu 

görülür. Ülkemizdeki çoğu bölge birinci ve ikinci derece deprem kuşaklarında bulunmaktadır. 

 

 

 

(Şekil 1. ) 

 

              Amacımız muhtemel zemin sıvılaşmasına 

karşı binayı ayakta tutmak, can ve mal kaybını 

minimuma indirmektir. Zemin tespiti ile sıvılaşmanın 

muhtemel görüldüğü yerlerdeki binaların, yıkılmasına 

ya da boşaltılmasına gerek olmaksızın, projemiz 

esaslarına göre güçlendirilmesi mümkündür. 

Böylelikle bina sakinlerine ve sahiplerine ekonomik 

ve konforlu çözüm sunar. Projemiz kişi, kişiler ve 

ülke ekonomisine fayda sağlar. AİDEKS, zemin 

sıvılaşmasına karşı etkili çözüm üreten bir projedir. 
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              Geçmişte ülkemizde yaşanan depremler tecrübesi ile deprem yönetmelikleri 

hazırlanmıştır. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ilk kez 1947 de yürürlüğe girmiş 1953, 

1961, 1968, 1975, 1998 ve en son 2007 yıllarında revize edilmiştir. Son olarak Deprem 

Yönetmeliği güncellenerek 18 Mart 2018 tarihli resmi Gazetede yayınlanmış ve 1 Ocak 2019 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. [18]  

              TC İçişleri bakanlığı Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Türkiye 

Bina Deprem Yönetmeliği’nin güncellenmesinin gerekçeleri aşağıdaki gibi listelenmiştir. 

“*Gelişen bilgi ve teknolojilere paralel olarak ihtiyaçlar doğrultusunda yönetmeliğin revize 

edinilmesinin kaçınılmazlığı ile kullanılan malzeme çeşitliliğinin ve yapı modellerinin artması 

*Mevcut yapı stokunun önemli bir kısmının deprem dayanımının yetersiz olduğu gerçeği 

*kentsel dönüşüm ve yapısal risk azaltma çalışmaları kapsamında, değerlendirme ve 

güçlendirme” [18] 

              Buradan da anlaşılacağı üzere ülkemizdeki pek çok bina depreme dayanıklı durumda 

değildir. Çoğu bina 2007 ve 1998, hatta daha  önce inşa edilmiş olması sebebi ile yönetmelik 

kurallarına uymamaktadır. 

             Depremler sırasında yapıların alacağı hasar, dayanıklılıklarının yanı sıra yapıların 

üzerinde bulunduğu zemin türü ile de doğrudan ilişkilidir. Zemin türü ile ilgili olarak 

yaşanan en önemli sorunlardan birisi “zemin sıvılaşması” olayıdır. Depremler sırasında veya 

Türkiye Fay Çözümleri Haritası 

 
(Şekil 2.) [16] 

Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası 

 
( Şekil 3. )  [17] 

 
Türkiye Deprem Tehlike Haritası 

 
(Şekil 4.) [17] 
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sonrasında çekilen video ve fotoğrafları incelediğimizde [19], [20], yapı ne kadar sağlam 

olursa olsun, sıvılaşmaya karşı koyamadığını, yıkılmasa bile kırılarak devrildiğini, yan 

yattığını ya da battığını gördük (Şekil 5.) (Şekil 6.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

            Kısacası bir binanın zemin sıvılaşması karşısında dayanması mümkün değildir. Bu 

büyük bir sorundur. Sıvılaşma sebepli yıkım ile can ve mal kaybı kaçınılmazdır. Kaldı ki çoğu 

bina sahibi, binasının oturduğu zeminin cinsini ve taşıdığı riskleri bilmemektedir. Ülkemizde 

ve Dünyada pek çok yerleşim bölgelerinde zeminin altı sulak ve gevşek yapılıdır. Özellikle 

sahil şeridi ve yakınlarındaki, denizin doldurulması ile elde edilmiş alanlardaki, yeraltı suyu 

bakımından zengin, sulak ya da dere yatağı gibi arazilerde bulunan yapılar bu sorun ile yüz 

yüzedir.  

              Zemin sıvılaşmasını; “Suya doygun, gevşek kum veya kumlu zeminler, tekrarlı yükler 

etkisinde, sıkışma ve hacim daralması eğilimi gösterirler. Bu eğilim, drenajın olmadığı 

koşullarda, boşluk suyu basıncını artırır. Tekrarlı yükler kum tabakası içindeki boşluk suyu 

basıncının artmasını desteklediği zaman, toplam gerilme, boşluk suyu basıncına eşit değere 

ulaşabilir. Bu durumda, kohezyonsuz zemin kayma direncini kaybeder ve bir sıvı gibi 

davranarak büyük yer değiştirmelerine maruz kalır. Böylece sıvılaşma evresine geçilmiş 

olur.” [23] şeklinde tanımlanmaktadır. 

       Zemin sıvılaşmasının, ülkemizde yaşanacak muhtemel depremler ile İstanbul başta olmak 

üzere her deprem bölgesinde gerçekleşebilir. Nitekim, 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan İzmir 

depremi sonrasında, zemin sıvılaşması denilen olayla yüz yüze geldik.  

            İzmir Büyükşehir Belediyesi 12-13 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirdiği “İzmir 

Depremi Ortak Akıl Buluşması” toplantısı ve yayınlanan dosyasında Bayraklıda yaşanan 

yıkımların zemin tipine bağlı olduğu belirtilmiştir. Bu dosyanın [24] 57. sayfasında 

bayraklıdaki zeminin F tipi  olduğu belirtilmektedir. Resmi gazetede yayınlanan, Türkiye 

Bina Deprem Yönetmeliği sayfa 343 teki “ Tablo 16.1 – Yerel Zemin Sınıfları” F tipi zemin 

ve diğer zemin türleri ayrıntılı olarak  açıklanmaktadır [25]. (Şekil 7.) 

             Ayrıca AFAD, Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından Aralık 2020 de yayınlanan  “30 

Ekim 2020 Sisam Adası (İzmir Seferihisar Açıkları) Mw 6.6 Depremi Raporu” nun [26] 30. 

sayfasında bayraklıda hasar alan binaların zemin yapısını değerlendirmiştir. Bu 

değerlendirmede “Hasarın yoğun olarak yaşandığı Farklı zeminlere yerleştirilmiş iki AFAD 

istasyonunda kaydedilmiş olan yer hareketleri incelendiğinde, Bayraklı’ daki lokal boyuttaki 

olumsuz zemin koşullarının hasara olan etkisi açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Yumuşak 

 
(Şekil 5.) [21] 

 

Gölcük Depremi 

 
 (Şekil 6.) [22] 
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(Alüviyon) zeminde ölçülen yer hareketi 0.8-1.4 saniye aralığında zemin büyütmesi olduğunu 

göstermektedir. Aynı bölgedeki kaya zeminde söz konusu periyot aralığında ölçülen spektral 

ivme genlikleri oldukça küçüktür. Ağır hasarın 7-10 kat arası yapılarda gözlenmesinin 

nedenlerinden biri de budur. “ denilmektedir. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tabi ki bütün bu değerlendirmelerin ışığında yıkımların tek sorumluluğunu ZF tipi 

zeminlere yüklemek yanlış olur. Binaların sağlamlığı da çok önemli bir etkendir. Yine aynı 

raporun aynı sayfasında [26] “Ancak, yapısal hasarın sadece zeminden kaynaklı olduğu 

yorumunu yapmak yanıltıcı olacaktır. Depremde hasar gören bir binanın hasar nedenleri 

incelenirken önce, "Deprem" yönetmeliği ve diğer yapı yönetmelik, standart ve konstrüktif 

esaslara uygun olarak projesinin yapılıp yapılmadığının belirlenmesi gerekir. Daha sonra 

eğer projesi fen kurallarına göre yapılmış ise bu projenin uygulanıp uygulanmadığının 

anlaşılması, diğer bir deyişle imalatta hata ve kusurun olup olmadığının tespit edilmesi 

gerekir.” denilmektedir. 

              Bu noktada İstanbul ilimize dikkat çekmeliyiz. Nüfusun ve yapılaşmanın hızla 

artması, sıvılaşma riski ile birleşince, beklenen Marmara depreminin bilançosunu oldukça 

ağırlaştırabilir. Çünkü İstanbul zemin sıvılaşması tehlikesi altındadır [27]. İstanbul’un yanı 

sıra, İzmir [28], Van [29], [30], Balıkesir, Erzincan, Adana-Ceyhan, Kocaeli, Düzce [31] gibi 

pek çok şehrimiz zemin sıvılaşması riski ile yaşamaktadır. Ayrıca bizim yaşadığımız il 

Tekirdağ’ da da bazı bölgelerde zemin sıvılaşması olabileceği öngörülmektedir [32], [33]. 

              Depremlerde zemin sıvılaşması ve yıkıcı etkisine Dünyadan da pek çok örnek 

verebiliriz. Bunlar 1964 Niigata, 1920 California Calvers, 1938 Montana Fort Peck, 1948 

Fukui, 1971 California San Fernando, 1964 Alaska Ancorage, 1980 Mino-Owari olarak 

sıralanabilir. Ülkemizdeki  son büyük örnek de 1999 Marmara depremi sıvılaşmalarıdır. 

Sonrasında da  2011 Van ve 2021 İzmir depremleri sayılabilir [34]. 

               3. Çözüm  

              Olası bir depremde, yumuşak zeminler üzerindeki binalar, yukarıda da bahsettiğimiz 

gibi zemin sıvılaşması açısından büyük risk altındadır. Bu tip zeminler üzerine inşa edilen 

binalarda kazık (derin) temeller kullanılması gerekmektedir [35]. Kazık temeller; çelik, ahşap 

veya betonarme çakma kazıkları, fore (sondaj) kazıkları, boru kazıklar, karma kazıklar gibi 

çeşitli şekillerde yapılabilir [36]. 

 

 
(Şekil 7.) [25] 
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              Yumuşak zeminlere inşa edilecek binaların temellerini kazık temel şeklinde 

yapmak deprem ve sıvılaşma karşısında emniyetli olur. Ancak günümüzde  ülkemizde 

ve dünyada yumuşak zeminler üzerine kazık temelleri olmaksızın inşa edilmiş pek çok 

yapı vardır. Bu binaların sıvılaşma karşısında sağlam durması da hepsinin yıkılıp yeniden 

yapılması da mümkün değildir. İşte bu noktada, geliştirdiğimiz projemiz AİDEKS bu soruna 

çözüm sunmaktadır. AİDEKS  projesi  (ZF) tipi zeminler üzerindeki binaları, olası 

depremlere ve gerçekleşebilecek sıvılaşmaya karşı derin kazık temelli dış kolonlar ile 

korumayı hedefler. AİDEKS,  yumuşak zemin üzerindeki binanın korunması için fore 

(sondaj) kazıkları [37] önermektedir. Binanın etrafına, binanın büyüklüğüne ve bulunduğu 

zemin durumuna göre belirlenecek olan sayıda fore kazık temel şeklinde  kolonlar dökülerek 

binaya sismik izolatörler ile bağlanır. Sıvılaşma sırasında bu fore kazık temelli kolonlar binayı 

ayakta tutarak can ve mal kaybını minimuma indirir. 

 Fore kazık temel; ” Zeminin; belirli çap ve derinlikte dairesel kesitli delgi yapılarak, açılan 

kuyuya demir donatı yerleştirilip beton dökülmesine denir. Silindirik, sütun şekline benzeyen 

düşey zemin elemanlarına fore kazık veya yerinde dökme betonarme kazık denir.” şeklinde 

tanımlanır [38]. 

              AİDEKS fore kazık temelli kolonları (Şekil 8.) de anlatıldığı yöntemle, 

güçlendirilecek (kafeslenecek) binanın etrafına, derin sondajlar açarak inşa eder. Açılan 

sondaj boşluklarına, demir donatılar indirilir (Şekil 9.)( zemin çok sulaksa öncesinde 

muhafaza boruları kullanmak gerekebilir). Donatı üzerine beton dökülerek temel tamamlanır. 

Fore kazık temel üzerine kalıp ve demir donatı kullanılarak kolon inşa edilir. Bu kolonlar 

binaya, binanın kirişleri gözetilerek sismik izolatörler aracılığı ile bağlanır. Bu izolatörler 

yardımı ile olası bir deprem sırasında binanın dış destek kolonları arasında hırpalanması 

engellenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Bu aşamada çözüm olarak önerdiğimiz dış kolonların binaya tutunmasını sağlayacak 

olan sismik izolatörlere değinelim. Sismik izolatörler zemin ile yapının etkileşimini azaltan 

araçlardır. İzolatör sahip olduğu yatay esneklik ile deprem sarsıntısının binaya iletilmesini 

engeller (Şekil 10.) [41].Yatay kuvvetlerin etkisiyle hareket edebilen izolatörler, deprem 

anında yatay salınımlar yaparak deprem şiddetini azaltır ve yapıda oluşabilecek hasarları 

minimize eder. Bu izolatörler AİDEKS Projesi kapsamında düşey olarak montajlanacak, 

esneklikleri düşey doğrultuda değerlendirilerek, farklı bir yaklaşım ile deprem yalıtımı 

sağlayacaktır. 

 
(Şekil 8.) [39] 

 
(Şekil 9.) [40] 
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              Son yıllarda ülkemizde ve Dünyada izolatör kullanımının pek çok ve oldukça başarılı 

uygulamaları vardır. Bunun ülkemizdeki en etkili örneği Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi 

binasıdır. Bu bina zemin katındaki 872 adet izolatörleri (Şekil 11.) [42] sayesinde,  24 Ocak 

2020 tarihinde Elazığ’da meydana gelen  6,8 büyüklüğündeki depremi 3,1 olarak hissetti ve 

ilk deprem sınavını başarı ile verdi [42], [43].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Deprem sarsıntılarını sönümleyen bir diğer donatı da sismik amortisörlerdir. 

AİDEKS Projesi sismik amortisörleri sıvılaşmaya karşı çözüm önerisi olarak sunmaktadır. 

Amortisörlerin yapılan araştırmalar, çalışmalar ve uygulamalar sonucunda deprem yalıtımında 

oldukça etkili olduğu görülmektedir [44]. AİDEKS kapsamında dış destek kolonları 

birbirine (Şekil 12.), (Şekil 13.) deki gibi bağlanacaktır. Böylelikle yatay doğrultulu 

sarsıntıların sönümlenmesi sağlanırken burulma hareketine karşı da etkili olacaktır. 

Çatı ve bodrum seviyesinde de dış kolonlar arası çapraz olarak atılacak amortisör 

destekleri de binayı ayakta tutmaya destek olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

              Görüldüğü üzere AİDEKS isimli projemiz, zemin sıvılaşmasına karşı her yönü ile 

çözüm üreten bir projedir. 

              4. Yöntem 

              ADEKS isimli projemiz binanın büyüklüğüne bağlı olarak değişen kalınlık, uzunluk 

ve sayıdaki kolonların, binanın dışında, temelden daha derine uzanacak şekilde inşa edilmesi 

esasına dayanır (Şekil 14.). Kolonlar, sismik izolatörler ile kirişler gözetilerek binaya dıştan 

bağlanır (Şekil 15.). Ayrıca inşa edilen dış destek kolonları, binanın yüksekliğine bağlı 

sayıdaki, çapraz ve simetrik konumlu sismik amortisörler ile birbirlerine de bağlanarak 

Elazığ fethi Sekin Şehir Hastanesi İzolatörleri  

 
(Şekil 11.) [42] 

 
(Şekil 10.) [41] 

 

 
(Şekil 12.) [45]  

(Şekil 13.) [46] 
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kuvvetlendirilir (Şekil 16.). Amortisör bağlantıları bodrum ve çatı alanlarında çapraz kolonlar 

arasına da yapılır (Şekil 17.), (Şekil 18.). Tüm dış kolonlar ve sismik amortisörler dekoratif 

olarak kamufle edilir. AİDEKS heyelan bölgelerinde de uygulanabilir. 

              . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

             Ayrıca AİDEKS projesinde kullanılacak beton kalitesinin en az C35 olması 

planlanmıştır [47]. AİDEKS projesi kapsamında kullanılacak, fore kazık temelli dış destek 

kolonları, sismik amortisör ve izolatörlerin açıklamaları ayrıntılı olarak sorun ve çözüm 

kısımlarında anlatılmıştır. 

            Çorlu BİLSEM’ deki Proje derslerimizde, Fizik laboratuvarında yaptığımız 

çalışmalarda geliştirdiğimiz AİDEKS projesi kapsamında, 3D çizimlerimiz ile uyumlu 

prototipimizi de yaptık (Şekil 19),  (Şekil 20), ve  (Şekil 21).  

            Prototipimiz ve  çalışmalarımız hakkındaki tüm görsel ve bilgiler için lütfen bu linke 

bakınız. ( https://youtu.be/ZK2DqtemeK0 ) 

            Yaptığımız araştırmalarda, deprem sırasında oluşan sarsıntıların, zeminin altındaki 

suyun, yüzeye doğru hareket etmesine sebep olduğunu, bu yüzden de bina altındaki zeminin 

yumuşayıp gevşediğini, akışkanlık kazandığını gördük. Sulak olmasa bile gevşek yapılı, 

kumlu, alüvyon benzeri zeminlerin de sarsıntı ile hareketlenerek akışkan haline geldiğini 

öğrendik.  

            Altında sıvılaşan zemin karşısında ayakta kalamayan binanın kayması, yan yatması, 

batması, eğilmesi hatta kırılarak devrilmesi söz konusudur. AİDEKS ile binanın ayakta 

kalması sağlanır. 

 

 

 
 

(Şekil 14.) 

 

 (Şekil 15.) 

 
 

(Şekil 16.) 

 

 
(Şekil 17) 

 
(Şekil 18.) 
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            Bina inşa edilirken kazık temel (derin temel) üzerine yapılırsa bu tür zeminlerde 

dayanıklılığı artmaktadır. Fakat bina kazık temel ile inşa edilmemişse, AİDEKS problemi 

çözecek, binayı güçlendirecek, sıvılaşma sırasında da ayakta tutacaktır. Bu düşüncemizi 

doğrulayan deneylerimizi de prototipimizi kullanarak gerçekleştirdik. Deneyimize ait video 

linki, lütfen bakınız. ( https://youtu.be/fp1BhnQFP48 ) 

            5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

            AİDEKS, olası bir deprem sonucu zemin sıvılaşmasının öngörüldüğü yerleşim 

alanlarındaki yapı ya da binaların, boşaltılmalarına gerek olmaksızın, hızlı bir şekilde 

güçlendirilmesini sağlar. AİDEKS günümüzde kullanılmakta olan yöntemlerin ( fore 

kazık, sismik izolatör ve sismik amortisör) farklı yöntemler gözetilerek bir arada 

kullanılmasını gerektirir.  Bu yönleri ile yenilikçi ve özgün olan projemiz, afetler olmadan 

önce problemi çözmesi bakımından da afet yönetimine iyi bir örnektir. Ayrıca ülkemizde var 

olan kaynakların, beyin ve beden gücünün kullanılarak AİDEKS Projesinin kolaylıkla 

gerçekleştirilebilecek olması projemizin milli ve yerli özellikte olmasını sağlar.      

             6. Uygulanabilirlik             

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

  

(Şekil 19) 

 

(Şekil 20) 

 

(Şekil 21) 

 

 

            Bu aşamada pilot bölge olarak seçtiğimiz 

Tekirdağ ili Altınova Mahallesine değinmek istiyoruz. 

Google 3D haritalar incelendiğinde mahallenin sınırları 

ve binaların konumu, yoğunlaştığı bölgeler rahatlıkla 

görülmektedir (Şekil22). 2020 yılı verilerine göre 

Altınova Mahallesi nüfusu 13.623 dir [48]. Mahallenin 

zemin sıvılaşması riski altında olduğunu özet kısmında 

belirtmiştik. Bu mahallede elbette ki depreme 

dayanıksız binaların dönüşümü kaçınılmazdır ve 

nitekim kentsel dönüşüm çalışmaları hızlanmıştır [49]. 

Fakat nüfusa bakıldığında, aşama aşama da olsa tüm 

mahallenin boşaltılıp, evlerin yıkılıp yerine yenilerinin 

yapılması hem zaman hem de maliyet bakımından 

zorlayıcıdır. Altınova ya da benzeri tüm yerleşim 

bölgelerinde, nüfusun yer değiştirmesi, taşınması, 

anıları ile vedalaşması maddi manevi yıkıcıdır.  

 

(Şekil 22) 
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https://youtu.be/fp1BhnQFP48


 

 

            Hal bu ki evler boşaltılmadan, taşınma sorunları olmadan, anılardan vazgeçmeden 

AİDEKS yöntemi ile zemin sıvılaşmasına karşı binalar güçlendirilebilir. 

            AİDEKS ülkemizde gerçekleştirilmeye uygun bir fikirdir, ülkemizin fabrikaları, 

makinaları, beyin ve iş gücü, AİDEKS’ in hayata geçirilebilmesi için yeterlidir. AİDEKS 

anlaşılması ve uygulanması kolay bir projedir. Günümüzdeki mevcut yöntemlerin farklı bir 

tasarım ile bir arada kullanılmasıyla, zemin sıvılaşmasına karşı etkili bir deprem yalıtımı 

yapılmasını sağlayan bir projedir. 

             7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

             Prototip yapımı ve deneyin gerçekleştirilmesi için gereken malzemeler, Fizik 

laboratuvarı ile okulumuzun imkanları ve velilerimizin desteğiyle edinilmiştir. 

             AİDEKS projesi hayata geçirilirken maliyeti, uygulanacağı binanın büyüklüğüne 

bağlı olarak değişir. Çünkü kolonların kalınlığı, uzunluğu ve derinliği, kullanılacak amortisör 

ve izolatörlerin sayısı ve büyüklüğü, çalışacak işçi, teknisyen, mühendis vb sayısı, iş 

makinaları, çalışmanın süresi gibi etkenler projenin maliyetini etkileyecektir. Zeminin 

özelliklerine bağlı olarak [Yeraltı suyunda akıntı bulunması halinde, Artezyen (hareketli su) 

görülmesi durumunda, betonun yıkanması ve agregasından ayrılma tehlikesi olduğunda, 

kazıkların yumuşak ve çökme tehlikesi olan zemin katmanlarının içinde bulunduğu 

durumlarda, zemin özelliklerine ve zeminin kendini tutabilme yeteneğine göre] [50]  

kazıklar inşa edilirken muhafaza boruları kullanmak gerekebilir. Bu da maliyeti artıracaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Çorlu BİLSEM’ de Eylül ayında derslerimiz başlar başlamaz takımımızı kurduk, proje 

fikrimizi oluşturduk, çalışmalarımıza başladık.  

            AİDEKS Proje takvimi aşağıdaki gibi planlanmıştır. 

 

 

 

 

              Ayrıca günümüz Dünya ekonomisindeki 

dalgalanmalar da hesaba katıldığında hem hammadde ve 

malzeme temininde, hem de yukarıda saydığımız diğer 

giderlerde değişken maliyetler oluşacaktır. Tüm bu 

maliyetleri hesaplayabilmek bizim bilgimiz dışındadır ve 

güncel olmayacaktır. Ancak fore kazık için yaklaşık bir 

maliyet verilebilir. Bu sebeple işin uzmanları ile görüşerek 

bilgi aldık. (Şekil 23). Orijinal belge için verilen linke lütfen 

bakınız.  

(https://drive.google.com/file/d/1nGUuFL6i1WwCRiV252fy

034OtnFGg9IP/view?usp=sharing ) 

 

(Şekil 23) 
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Proje Ön Değerlendirme 

Raporu, Sonuçlarının 

Açıklanması 

        x     

Proje Detay Raporu Hazırlığı x x x x x x x x x     

Deney ve Prototip Tasarımı, 

Planlaması 
x x x x x x x x x     

Prototip Yapımı,     x x x x x x     

Deneyin gerçekleştirilmesi         x x    

Proje Detay Raporu 

Başvurusu 
         x    

Finalist Takımların 

Açıklanması 
          x   

Poster Hazırlıkları           x x  

Yarışmaya  Katılım            x  

2022 TEKNOFEST Ödül 

Töreni 
            x 

 

              8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

              AİDEKS Projesi ile pek çok kamu ve özel binaların güçlendirilmesi yapılabilir. 

Zemin sıvılaşmasının öngörüldüğü devlete, tüzel kişilere ve vatandaşlara ait binalarda 

uygulanarak hem ekonomik, hem de hızlı bir çözüm oluşturmasının yanı sıra deprem 

korkusuna çare olur, afet yönetimine katkı sağlar.  

              9. Riskler 

              Her inşaat projesinde olduğu gibi AİDEKS projesinin uygulanması sırasında da 

çeşitli iş güvenliği açısından değerlendirilebilecek riskler mevcuttur. Bu riskler gerekli 

önlemler ve iş güvenliği tedbirleri alınarak bertaraf edilebilir. 
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[21] https://www.movea.com.tr/zeminde-sivilasma-nedir/ 
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[30] https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011091043187491-van-icin-zemin-

sivilasmasi-uyarisi/ 

[31] https://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/fff4c1d4bcd5e94_ek.pdf 
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haberleri/tekirdag-deprem-tehdidi-altinda/654 
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