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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Takım olarak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile görüşmeler 

gerçekleştirdik. Bize Türkiye'de yaşanılan afetlerden sonra kişilerin barınma ihtiyaçlarının 

karşılanmasında birtakım sorunlar yaşadıklarını söylediler. Buldukları mevcut çözüm, 

afetzedelere başta hızlı kurulumundan dolayı çadır kurmaktır. Fakat çadırların günümüzdeki 

yapıları çok dayanıksızdır. Dolayısıyla bir bireyin uzun süreli yaşamını devam ettirmesi için 

yeterli değildirler. Bu yüzden ekipler derhal konteyner evler kurma girişimlerine başlarlar. 

Ancak konteynerlerin taşınması zorluk veren bir süreçtir. Günümüzdeki yöntem, bu denli 

zahmete neden olmasına karşın, yardıma muhtaç insanlar için gerekli konforu ve güvenliği 

sağlayamamaktadır. Projemizi tasarladığımız süreç boyunca bu sorunu merkezimize aldık. 

Çözüm odaklı düşünürken bulduğumuz her bir detay, var olan bir problemi gidermek için 

sistemimize entegre edildi. Fikrimizi geliştirirken devamlı AFAD ile irtibat halinde idik. 

Tasarladığımız proje doğrultusunda, AFAD yetkililerin yakındıkları sorunlara inovatif 

çözümler bulduk. Projemiz oluştuğundaysa AFAD ile tekrardan yüz yüze bir toplantı yaptık. 

Onlardan aldığımız doneleri de raporumuza ilave ettik.  Fikrimizin temeli, afetzedelerin yaşam 

alanı olarak grafen yapıtlarda konaklamalarıdır. Grafen; hafif, sağlam, iletken, esnek ve saydam 

bir madde olmasıyla günümüz dünyasında pek çok alanda ön plana çıkmaktadır. Sistemimizin 

bir diğer püf noktası ise aerojel kullanmamızdır. Aerojel; hafif, yanıcı olmayan ve yalıtkan bir 

maddedir. Grafen evlerimiz, sırasıyla aerojel, grafen ve aerojel olmak üzere üç ana katmandan 

oluşur. Bunun amacı, grafen ile yapıtımızı dayanıklı kılarken, aerojel ile yalıtımı sağlamaktır. 

Çadırlarımızın iç kısımlarından da bir ısı kontrol sistemi geliştirdik. Bu sayede iç sıcaklığı 

kontrol edebilmekteyiz. Ekstra olarak, GrafenKentlerin içerisine kişilerin yüksek konfora 

erişim sağlayabilmeleri için çeşitli sensörler ilave ettik. Bunlar: gaz, yangın ve sıcaklık 

sensörleridir. Afet sonrasındaki kargaşa esnasında, düzenli ilaç kullanması gereken insanların 

tedavilerini aksatmamaları için ilaç takip otomasyonları ekledik.  Var olan günümüz sistemleri 

aksine grafen ve aerojel materyalleri şuana dek böyle bir amaç doğrultusunda kullanılmamıştır. 

Biz projemizle tüm Dünya çapında bir ilke imza atmayı hedeflemekteyiz. Ürünümüzün eşsiz 

olmasının bir diğer avantajı ise ilerleyen zamanda uluslararası bir mevkiye yükselebilecek 

değere sahip olmasıdır. Hayata geçirildiği takdirde afetzedeler için çok rahat ve konforlu yaşam 

alanları sunulacaktır. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Takımımızla, 09.06.2021 tarihinde AFAD ile istişareler yapmış bulunmaktayız.  AFAD 

Eskişehir İl Müdürü Recep BAYAR bizlere afetlerden sonra afetzedelerin konaklaması 

esnasında yaşanan sorunlar hakkında birtakım bilgileri aktardı. Yaşanılan doğal afet sonrasında 

afetzedelerin barınma ihtiyaçlarının ilk olarak çadırlarla ardından konteynerlerle karşılandığı 

bilgisini edindik. Çadırların kurulumu oldukça meziyetlidir. Dahası kuruldukları yerleşim 

bölgelerinde gerçekleşen şiddetli hava koşullarında yetersiz kalmakta ve hızlıca tahrip 

olmaktadırlar. Çadırların yetersizliğinden ekipler derhal konteynerlerı bölgeye taşımaktadırlar. 

Bu işlem, büyük araçlarla yapılmasına karşın bir hayli meziyetlidir. Konteynerların, 

hacimlerinin fazla olması eksi özelliklerinden biridir. Bu olumsuzluğa ağırlığı da eklenmekte 

olup daha da kullanışsız kılmaktadır. Buna ilaveten, havanın çeşitli etkileri, sürekli kullanım 
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halinde paslanmaya yol açmaktadır. Sonuç odaklı bakıldığında çadırlar, hızlı kuruluma sahip 

olmasına karşın dayanıksızdırlar. Konteynerler ise yavaş kurulum nedeniyle çadıra göre bir 

miktar daha dayanıklı olsalar bile sürekli kullanım için uygun değildirler.  Ayrıca kullanılan iki 

araçta da sensör bulunmamaktadır. Bu da olası bir yangında, gaz kaçağında vb. durumda sorun 

teşkil etmektedir. Ayrıca kullanılan malzemeler ateşe dayanıklı olmaması yangın ihtimalini 

artırmaktadır. Günümüzdeki sistem, ekiplerin zorlukları aşarak uygulamalarına rağmen pek çok 

eksik yönü içinde bulundurmaktadır. AFAD yetkililerinin de istedikleri düzeyde verim 

alamadıkları bu durumlara çözüm niteliğinde GrafenKent fikrimizi geliştirdik. 

 

3. Çözüm  

Projemizde, hem konteynerın hem çadırın olumlu özelliklerini içinde bulunduran ve 

dezavantajlarına çözüm sunan bir yapı geliştirmek en büyük ilkemizdi. Bu amaç doğrultusunda 

üreteceğimiz yapılarda grafen ve aerojel materyallerini baz aldık. Grafeni seçmemizdeki 

nedenleri inceleyecek olursak başta hafifliğini söyleyebiliriz. Hafif bir yapısının olması, 

konteynerların aksine rahat bir taşınma imkanı sunmaktadır. Çelikten 300 kat dayanıklılığı ise 

afetzedeler için uygun bir korunma olanağı sağlayacaktır. Grafenin bir diğer artısı ise, 

paslanmaz oluşudur. Konteynerlerın çabuk yıpranması kişilerin yaşam kalitesini 

düşüreceğinden grafenle buna bir çözüm bulduk. Ekstra olarak, AFAD ‘ın ilk etapta çadır 

kurmasının nedeni kolay kurulumuydu. Biz sistemimizde kendi yaptığımız özel tasarım 

sayesinde pratik bir kuruluma kavuşturduk. Sistemimizin bir diğer ana öğesi ise aerojeldir. 

Hafif ve yalıtkan bir materyal olan Aerojeli grafenin etrafına saracağız. Gerek ısı gerekse ses 

geçirmez oluşuyla grafenevlerimin kalitesini bir hayli artıracaktır. Aerojelin önünde ise, evin iç 

kısmında, boru hatları geçecektir. Ekleyeceğimiz termometre sayesinde anlık olarak evlerin 

derecesi ölçülecektir. Borularda belirlenen derecelere bağımlı olarak gerektiğinde sıcak veya 

soğuk olmak üzere otomatik olarak ayarlanacaktır. Günümüzde AFAD’ın konteynerları 21 

metrekareliktir. İçlerinde 2 oda, 1 banyo, tuvalet ve 1 mutfaktan vardır. Projemizin hayata 

geçirilmesi doğrultusunda, yine böyle bir sistem uygulanabilecektir. 

 

                              Problem Çözüm Algoritması (Görsel 1)  

4. Yöntem 
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AFAD ekiplerinin ihtiyaçlarına yönelik çözüm, içerisinde hızlı kurulum, kolay taşınabilirlik ve 

dayanıklılık barındırmalıydı. Detaylı araştırmalarımız sonucunda proje fikrimizi oluştururken 

takımca bu ihtiyaçlara uygun malzemeler olarak grafen ve aerojel malzemelerini kullanmaya 

karar verdik. Grafen maddesi; yüksek ısı ve elektrik iletkenliği, esnek ancak çelik ve elmastan 

daha sert bir yapısının olması, oldukça hafif ve yanı sıra 0.34 nanometre kadar kalınlığa sahip 

olması öne çıkaran en önemli özellikleri arasındadır. Aerojel malzemesi ise NASA tarafından 

da onaylanmış dünyanın en hafif maddeleri arasında yer almaktadır. Günümüzde ısı ve ses 

yalıtımlarında aktif kullanılan bu malzeme projemizde de aynı amaçla kullanılacaktır. 4 katman 

olarak tasarladığımız duvar örgümüz dış cepheden iç cepheye doğru aerojel keçe kompozit - 

grafen levha - aerojel keçe kompozit ve ısıtma-soğutma sistemi şeklinde ilerlemektedir. (Görsel 

2) Grafen maddesinin yüksek doz iletkenliğini aerojel matı ile iki yandan çevrelemekteyiz. 

Aynı zamanda grafenin aşırı ısı ve ses iletkenliğini de absorbe edebilir hale getirmekteyiz. 

Aerojel kompozit hafif olmasının yanı sıra ezilme göstermediğinden taban yüzeyinde de 

kullanım gösterecektir. Engebeli arazilerde AFAD ekiplerinin yüzeyi düz hale getirmek için 

kullandığı silindirleme aşamasını ortadan kaldırabilir niteliktedir. Paslanmaz ve yanmaz 

özellikte olan malzemelerimiz uzun yıllar boyu dayanıklılık gösterebilmekte olup tekrar tekrar 

sterilizasyonu sağlanarak kullanılabilmektedir. Grafen içeriğinde bulunan antibakteriyelliği 

sayesinde yüzerinde mikroorganizmalar barındırmamaktadır. Maliyetli ve uzun soluklu 

sterilizasyon işlemini ortadan kaldırmaktadır. Sistem çalışmaya başladığında ilk olarak step 

motorlar tetiklenmekte ve ana kurulum profilleri açılmaktadır ve giydirme işlemi bu işlemin 

sonunda başlayacaktır. Bu özellikler arasında sistemimiz içerisinde olası bir yangın çıkması 

halinde yangın sensörü bulunmaktadır. Hava durumuna göre ev içerisi sıcaklığın 

değiştirilebilmesi tespitinin sıcaklık sensörüyle sağlanması teknolojik boyutlarındandır. 

İçerisinde bulunan akıllı paneller sayesinde kişinin anlık tansiyon ve nabız takibi (max30100) 

görevliler tarafından kontrol edilebilmektedir. Sistemimiz üzerinde bizlerin geliştirmiş olduğu, 

ilaç takip otomasyonu yer almaktadır. Sistem sayesinde afetzedenin ilaç saatinde uyarı 

verilmekte ve kişinin ilaçları sistem tarafından belirli hazneye düşmektedir.(Görsel 3) Panelin 

yanında bulunan acil durum butonu sayesinde ise afetzede olası acil bir durumda AFAD 

görevlileri çağırabilmektedir.  Yüksek iletkenliği sayesinde düzeneği güneş panelleri ile aynı 

mantıktaki devre sistemi ile az güç ile yüksek enerji elde edilebilmesini sağlayabilmekteyiz. 

Üretilen yüksek dozdaki enerji ile projemizde yer alan tüm teknolojik araçların çalışması 

sağlanabilmektedir. Ek olarak sadece teknolojik boyutla kalmayıp, tüm prizler, aydınlatmalar 

ve alanda gerekli olan tüm elektrik enerjisini karşılayabilir düzeyde düşük maliyetli enerji açığa 

çıkartabilmekteyiz. Tasarımı üzerinde çalışmakta olduğumuz projemiz güncel hali ile her tür 

araziye, sert hava koşullarına dayanıklı, kolay kuruluma sahip, dayanıklı ve iç içe 

geçebilirdemir profillere sahiptir.  Sistemimiz yazılımsal boyutta ise C++ programlama dilinde 

Arduino üzerinden programlanmıştır. 
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       Aerojel Kompozit – Grafen Plaka – Aerojel Kompozit – Isıtma/Soğutma Sistemi 

                                                                 ( Görsel 2:) 

 

                                     İlaç hatırlatma sistemi devre şeması (Görsel 3:) 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Fikrimizde, hitap etmekte olduğumuz kitle için çözüm üretirken kullandığımız malzemelerde 

yerli teknolojiyi kullanmaya dikkat ettik. Maliyetin ekonomik açıdan karşılanabilirliğini ön 

planda tutmaya gayret sarfettik. Grafen, materyali yüksek koruma ve dayanıklılık için 

kullanılmıştır. Aynı şekilde aerojel malzemesi de yalıtım amaçlı günümüzde kullanılmaktadır. 

Bizler, iki malzemeyi de tasarlamış olduğumuz şekilde birleştirerek Dünya piyasasına 

sunulmasına dair fikri ilk kez öne sürdük. Ürünümüzü, AFAD ekipleri ile yapmış olduğumuz 
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istişareler sonucunda Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmekte olduğumuzu 

söyleyebiliriz. Dünya çapındaki acil barınma sağlamak amaçlı yöntemleri incelememiz 

sonucunda öncelikle çadır sonrasında prefabrik evler kullanıldığı bilgisine ulaştık. Ülkelerde 

güncel olarak kullanılan her çadırdaki ortak problem ısıyı ve sesi iyi yalıtamamalarıdır. Çadırın 

iç ısıtmasını sağlayabilmek için kullanılan kalorifer sobaları ve gaz lambaları yangına 

meyillidir. Bu konaklayan afetzedeler için hayati tehlike oluşturmaktadır. Ayrıca bu amaçla 

kullanılan mevcut barınaklardaki sensör olmaması durumu, olası bir yangında dumanının 

teneffüsü ihtimalini açığa çıkarır. Problem durumunun tanımlanması bölümünde hem çadır hem 

de konteyner kentlerin olumsuz özelliklerinden ayrıntılı biçimde tasvir edilmiştir. Tasarımıza 

en yakın olan prefabrik evlerin ses ve ısı yalıtımsızlığı gibi olumsuz özelliklerini kendi 

projemizde kaldırdık. Sistemimize; kontrol sensörleri, ısı- ses yalıtımı, hafifliği, kolay 

kurulumu, az alan kaplaması gibi özellikler entegre ettik. Bunu yaparkenki hedefimiz, akıllı ev 

sistemine sahip bir proje ortaya koymak ve kişilere yüksek konfor ve güvenlik alanı 

yaratmaktır. Piyasadaki benzer ürünlerle fiyat – performans açısından değerlendirildiğinde ise 

projemiz daha avantajlı konumdadır. Mevcut sistemler maliyet açısından daha uygun gözükse 

bile, grafen evlerin avantajları incelendiği takdirde ne derece mantıklı oldukları 

gözlemlenmektedir. Ayrıca yapıtımızın, Dünya çapında eşsiz oluşundan kaynaklı uluslararası 

değeri mevcuttur. Diğer ülkelerde böyle bir tasarımın hayata geçirilmemiş olması Türkiye’ye 

ihracat yapması için büyük bir fırsat sunar. Bu sayede, sistemimiz üretilirken harcanılan maliyet 

ihracata geçme durumda kendini kolaylıkla karşılayabilecektir. Projemiz hangi açıdan bakılırsa 

bakılsın, ülkemizin prestijini artıracak ve teknolojik açıdan da kalkındırmaya katkı sağlayacak 

niteliktedir.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Geçtiğimiz yıl AFAD ile yaptığımız görüşmeden sonra sorunlarına hitaben geliştirdiğimiz 

projemizi 08.06.2022 tarihinde onlara sunduk. AFAD Eskişehir İl Müdürü Recep Bayar ile 

gerçekleştirdiğimiz toplantıda GrafenKent sistemimizi onlara açıkladık. Onlardan aldığımız 

doneler ise şu şekildedir: 

 Grafen ve aerojel maddesi gerçekten tüm sorunlarına nitelikli bir cevap sunan 

iki maddedir.  

 Kullandıkları sistemde çadırları tek kullanımlıktır. Ancak grafen evlerin uzun 

ömürlü olması ve antibakteriyel yapısının paslanma karşıtı olması önemli 

bulunmuştur. 

 Hem çadırların hem konteynerların aşırı yağışa maruz kaldığında yıprandıklarını 

belirttiler. Bizim sistemimiz ise aerojelin suya dayanıklı yapısı sayesinde bu 

sorunu da ortadan kaldıracaktır.  

 Maliyet konusunda ise ortalama bir çadır için 18.000 lira, konteyner için ise 

ortalama 150.000 lira fiyat söz konusu olduğunu belirttiler. Biz ise ortalama bir 

grafen ev için bütçemizin 18.000 olduğunu söyledik. Onlar ise bu meblağı 

projemizin ne denli avantajlara sahip olduğu göz önüne alındığında uygun 

buldular. Fiyat-performans açısından kesinlikle bizim fikrimiz daha üstün bir 

konumda olmaktadır.  

 Grafen ve aerojel maddeleri tek başlarına ayakta durabilecek yapılara sahip 
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değildir. Herhangi rüzgarlı bir havada GrafenKentin yapısının dağılması 

muhtemeldir. Bu nedenle sağlam bir temele ihtiyaç vardır. Geri dönütler üzerine 

demir profilleri kullanarak çadırlarımızın iskeletini oluşturacağız. 

 AFAD İl Müdürü Recep Bayar, projemiz için “Hayata geçirildiği takdirde çağ 

atlatacak bir sistem.” olduğunu ifade etti. AFAD açısından işleri bir hayli olumlu 

yönde değiştireceğini belirtti.  

 Bir diğer husus da çadırlar kurulurken zeminin düz olması gerektiğiydi. Şu an 

kullanılan çadırlar zeminin şeklini aldığından tabanda düzlük 

sağlanamamaktadır. Biz buna da çözüm olarak ürünümüzün zemininde aerojel 

materyalinden yararlanacağız. Aerojelin dayanıklı yapısı dolayısıyla AFAD’ın 

belirttiği bu sorunu da ortadan kaldırmaktayız. 

 Ekipler tek bir tır içerisinde 2 konteyner baraka taşıyabilmekte olduklarını 

belirttiler. Daha fazla nakliyat sağlayabilmeleri adına az alan kaplayan proje 

tasarısı oluşturduk. (Görsel 4 ) 

Mevcut sorunu baz alarak tasarladığımız grafenkent projesi hayata geçirildiği zaman 

afetzedelere barınılabilir ve güvenli bir ortam sağlanılabilmektedir. Tüm afetlerde ve hava 

koşullarında kullanışlı halde olan projemiz, aynı formda başka alanlara da entegre edilebilir 

biçimdedir. Entegrasyonu sağlanabilecek çeşitli projelerden birkaçı olarak sağlık çadırı, gıda 

depoları ve kamp çadırı olarak türetilebileceği takımımız tarafından öngörülebilmektedir. 

Dünya sorunu olan afetler neticesinde barınma gereksinimi doğduğundan ülkemizden dış 

ülkelere ihracat yapılabilir. Dünyanın pek çok yerinde doğal afetlerin zararlarını gidermek adına 

geçen zamanlarda, afetzedelerin olabildiğince konforu sağlanmaya çalışılmaktadır. Kişilerin 

temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla en donanımlı hale getirmeye çalıştığımız fikrimizin 

Dünya çapında taleple karşılanan durumda olması en büyük gayelerimizden biridir. 

 

 
 

                        ( Görsel 4: )                                                                ( Görsel 5: )  
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

                                                           Proje Maliyet Tablosu  

 

 

                                                             Proje Zaman Çizelgesi  

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Yapılan araştırmalara göre dünyada son 40 senede yaşanan doğal afetlerin oranı 3 kat artış 

göstermiştir. Ülkemizde gerçekleşmekte olan doğal afet oranlamalarına bakıldığı takdirde %45 

heyelan %18 deprem %14 su baskını %10 kaya düşmesi %7 çoklu afetler %2 çığ ve %4 diğer 

afetler şeklinde sıralandığı bilgisine ulaşabilmekteyiz. (Grafik 1) Tüm bu gerçekleşen doğal 

afetler sonrası 1900 yılından 2000 yılına kadar 100 yıllık süreçte 651.000 civarında konut birimi 

yıkılmış veya ağır hasar görmüştür. Barınım sağlanamayan konutlardan dolayı geçici yerleşim 

bölgeleri, AFAD gibi gönüllülük esaslı kuruluşlar tarafından afetzedelere sağlanmaktadır. 

GrafenKent projemizin başlangıç tasarılarından itibaren düşünülen ilk hedef kitle, afet sonrası 

zarar gören binalarda geçici konaklama ihtiyacı karşılanacak olan afetzedelerdir. Sonrasında 

tüm Dünya’da korunaklı yapımızı kullanabilme olanağına sahip kişiler yer almaktadır. Çeşitli 

MALZEME ADET FİYAT 

Grafen Levha  1 adet 59*29 cm ve 29*29 cm 3800 TL 

Aerojel Keçe Kompozit  1 adet 30*140 cm 3mm  1000 TL 

5V Redüktörlü Step Motor 10 adet 700 TL 

Fotoblock 5 adet 400 TL 

3D Parçalar 1 adet her parçadan 400 TL 

Gaz Sensörü 1 adet 150 TL 

Yangın Sensörü  1 adet 140 TL 

Sıcaklık Sensörü 1 adet  70 TL 

Keypad 1 adet 3*4 ebat 40 TL 

 TOPLAM  17 ÜRÜN  6.700TL 

Ay 

Yapılanlar 

Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Takımın Kurulması X         

Proje Fikrinin Ortaya 

Atılması 

 X        

Çözüm için Araştırma/ 

Literatür Tarama 

  X X X X    

Tasarı Fikrinin 

Geliştirilmesi 

    X X X   

Test Edilmesi       X X X 
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durumlara entegrasyon sağlayabilen projemiz için her uyarlamaya ait farklı hedef kitleler de 

oluşabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 (Grafik 1) ( Kaynak: AFAD) 

 

9. Riskler 

OLASILIK 

ve ETKİ 

                                               ETKİ 

ÇOK 

YÜKSEK 

YÜKSEK ORTA DÜŞÜK ÇOK 

DÜŞÜK 

O 

L 

A 

S 

I 

L 

I 

K 

ÇOK 

YÜKSEK 

     

YÜKSEK      

ORTA  
   X 

   

DÜŞÜK      

ÇOK DÜŞÜK   
     XX 

  

 

X = Aşırı rüzgarlı havalara hafifliğinden dolayı savrulma olasılığı bulunmaktadır ancak zemine sağlam 
sabitlenme sağlanırsa sorun teşkil etmeyecektir. Sağlamlaştırmak için ekstra vidalar eklenebilir.  

XX = Tasarlanan grafen- aerojel malzemelerin birbiri ile tam sabitlenemeyerek iskeletin dağılması 

olasıdır. Çözüm amaçlı demir profiller kullanılabilir köşelere ise demir profillerden eklem noktaları 
yapılarak sorun ortadan kaldırılabilir.  

 

10. Kaynaklar  

1.Fernando Fresno , Olalla Iglesias , Elena Alfonso-González , María J. Rivero , Inmaculada 

Ortiz , Víctor A. de la Peña O'Shea . Nb-Ta perovskite fotokatalizörler üzerinde fotokatalitik 

hidrojen üretimi için elektronik bir promotör olarak indirgenmiş grafen oksidin fizibilitesinin 

değerlendirilmesi Kataliz Bugün 2021, 362 , 22-27. 



11 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0920586120303060?via%3Dihub 

2.HC Manjunatha , YS Vidya , KN Sridhar , L. Seenappa , B.Chinnappa Reddy , S. 

Manjunatha , AN Santhosh , N. Dhananjaya , V. Thirunavukkarasu , B. 

Pavithra , PSDamodara Gupta . Yeşil yakma yöntemiyle sentezlenen indirgenmiş grafen oksit 

ve Baryum Ferrit nanokompozitinin fotokatalitik, koruyucu ve sitotoksik özellikleri. Journal of 

Science: Advanced Materials and Devices 2022, 7 (3) , 100442. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468217922000260?via%3Dihub 

3.Yee Ling Lee, Chee Yan Yeow , Ming Han Lim , Kai Siong Woon1 ve Yoke Bee Woon  

E3S Web Conf. 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICCEE 

2022), 14 Nisan 2022 

https://web.archive.org/web/20220420165342id_/https://www.e3s-

conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2022/14/e3sconf_iccee2022_05002.pdf 

4.AFAD resmi sitesi 

https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/e_Kutuphane/Planlar/AFAD_2019_2023_STR

ATEJIK_PLAN.pdf 

5. Güler, S. (2020). Elektrikli Araçlar için Grafen Tabanlı Elektromanyetik Ekran 

Modellenmesi. (Doktora tezi) 14.02.2022 

https://acikerisim.uludag.edu.tr/bitstream/11452/24652/1/Sunay_Guler.pdf 

6. https://www.youtube.com/watch?v=nEmaGCLazsE Erişim Tarihi: 01.03.2022 

 

EKLER: 

 

                ( Görsel  6 – 7: ) ( AFAD ekipleriyle yapmış olduğumuz 9 Haziran 2021 görüşmesi ) 

(Görsel 8: )  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0920586120303060?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468217922000260?via%3Dihub
https://web.archive.org/web/20220420165342id_/https:/www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2022/14/e3sconf_iccee2022_05002.pdf
https://web.archive.org/web/20220420165342id_/https:/www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2022/14/e3sconf_iccee2022_05002.pdf
https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/e_Kutuphane/Planlar/AFAD_2019_2023_STRATEJIK_PLAN.pdf
https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/e_Kutuphane/Planlar/AFAD_2019_2023_STRATEJIK_PLAN.pdf
https://acikerisim.uludag.edu.tr/bitstream/11452/24652/1/Sunay_Guler.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nEmaGCLazsE
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                                                      ( Görsel 9: )  
( GrafenKent tasarımızda 21 metrekare ölçülerinde 4 katmanlı ısıtma/soğutma sistemi, grafen 

levha ve aerojel keçe kompozitli son ev taslağı)  


