Binalarda Çeşitli Tehlikelerin Yarattığı Acil Durumlar için Eş
Zamanlı Hasar Tesbit, Yerel Tahliye, Yönlendirme ve
Yönetim Modeli

Proje No: 109M263

Prof. Dr. M. Talat BİRGÖNÜL
Doç. Dr. M. Altuğ ERBERİK
Yrd. Doç. Dr. Özgür KURÇ
Yrd. Doç. Dr. Semiha KIZILTAŞ ERGAN
Yrd. Doç. Dr. Esin ERGEN PEHLEVAN
Prof. Dr. İrem DİKMEN TOKER
Prof. Dr. Burcu AKINCI
Murat AYHAN
Tuluhan ERGİN
Gürşans GÜVEN
G. Sevde BALTAŞI
Burak ÖZBAŞ
Nuray GÖKDEMİR

EKİM 2012
ANKARA

ÖNSÖZ
Bu çalışmanın ana hedefi, geliştirilecek bütünleşik bir model aracılığı ile; (1) gerçekleşen bir
tehlike (deprem, yangın vb.) sonrasında bir yapıda mahsur kalan kişilerin, yapı içinde bloke olan
çıkışlar göz önüne alınarak güvenli bir şekilde binadan tahliye edilmesini ve (2) yapı içinde ardışık
tehlikeleri tetikleyebilecek hassas alanların belirlenerek dışarıdaki acil durum müdahale ekiplerinin
öncelikle bu alanlara yönlendirilmesini sağlamaktır. Çalışmanın amaçları ise; (1) tekil veya ardışık
tehlikeler etkisinde kalan herhangi bir yapının güvenli ve hızlı tahliyesi ile acil durum müdahale
ekiplerinin ihtiyacı olan hasar görebilirlik analizi için gereken bilgilerin belirlenmesi, (2) tekil veya
ardışık tehlikelerin yarattığı acil durumlar sırasında veya hemen sonrasında, hasardan dolayı yapının
hangi bölgelerinin ne kadar bloke olduğunu ve hangi bölgelerin ardışık tehlikeleri tetikleyecek
hassasiyete sahip olduğunu, algılayıcı verileri ve görüntü işleme teknikleri kullanarak eş-zamanlı
olarak belirleyecek yerel izleme ve hasar tespit modelinin geliştirilmesi, (3) yapının hasardan
kaynaklanan blokaj ve ardışık hasar olasılıklarına karşı durumunu betimleyen deforme olmuş
modeline dayalı bir yönlendirme modelinin geliştirilmesi ve bu modelin yerel izleme ve hasar tespit
modeliyle bütünleştirilmesi, ve (4) bütünleşik model üzerine geliştirilecek yerel izleme ve yönlendirme
sisteminin maliyet analizinin yapılması olarak belirlenmiştir. Yürütülen projenin nihai çıktısı olarak ise,
tehlike sonrasında yapıların güvenli tahliyesini sağlayacak bütünleşik bir model ve bir teknolojik çözüm
önerisi geliştirilmiştir.
109M263 nolu TÜBİTAK EVRENA projesi kapsamında; 1 Mart 2010 tarihinde başlayan bu
çalışma, öngörülen çalışma takvimine uygun olarak ve değişik üniversitelere mensup disiplinler arası
bir ekip tarafından yürütülerek, 1 Eylül 2012 tarihinde tamamlanmıştır. Çalışma, belirlenen amaç ve
kapsama uygun olarak ilerlemiş ve bu süre boyunca TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Bu çalışma
kapsamında iki adet yüksek lisans tezi yürütülerek sonuçlandırılmış, elde edinilen sonuçlar ulusal ve
uluslararası konferanslarda sunulan bildiriler aracılığı ile yayınlanmış, uluslararası dergilerde
yayınlanmak üzere makale taslakları hazırlanmıştır.
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ÖZET
Deprem, yangın ve patlama gibi ardışık tehlikelerin neden olduğu acil durumlar sırasında ve
hemen sonrasında; farklı gruplar tarafından (örneğin ilk yardım ekipleri, acil durum müdahale ekipleri,
bina sakinleri), binanın yapısı, hasara bağlı blokaj durumu, bina içeriği ve hassas bölgeler gibi bina içi
ile ilgili çok çeşitli bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgilerin güvenilir olması ve bilgilere hızlı bir
şekilde ulaşılabilmesi, afetler ve acil durumlar sonrasında oluşan ölüm, yaralanma ve hasarların
azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle doğal afetler sonucu oluşan tehlikelerin %61’inin
deprem kaynaklı olduğu Türkiye’de, bu tip bilgilere hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşmak daha da önem
kazanmaktadır. Ayrıca, bir afet ya da acil durum sonrasında tetiklenebilecek ardışık tehlikelerin
(deprem sonrası çıkan yangınlar, patlamalar) zararları da oldukça yıkıcı olabilmektedir. Zamanında ve
etkin bir şekilde bina sakinlerinin binadan uzaklaştırılması ve binanın tekil veya ardışık tehlikelere karşı
savunmasız kaldığı noktaların hızlı olarak belirlenip acil durum müdahale ekiplerinin bu noktalara
yönlendirilmesi; bina yapısı ve bina içeriği hakkındaki bilgilere (örneğin patlama tehlikesi yaratacak
malzemeler ve yerleri) eksiksiz ve hızlı şekilde erişilmesini gerektirmektedir.
Bu proje kapsamında, (1) yaşanan bir tehlike (deprem, yangın vb.) sonrasında bir yapıda
bulunan kişilerin yapı içinde bloke olan çıkışlar göz önüne alınarak güvenli bir şekilde tahliye edilmesi
ve (2) yapı içinde ardışık tehlikeleri tetikleyebilecek hassas alanların belirlenerek dışarıdaki acil durum
müdahale ekiplerinin öncelikle bu alanlara yönlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda,
yapı bilgi modelinden ve binaya yerleştirilen algılayıcılardan gelen bilgilerin birleştirildiği bütünleşik
modele dayalı bir sistem geliştirilmiştir. Çalışmanın amaçları ise: (1) tekil veya ardışık tehlikeler
etkisinde kalan herhangi bir yapının güvenli ve hızlı tahliyesi ile acil durum müdahale ekiplerinin
ihtiyacı olan hasar görebilirlik analizi için gereken bilgilerin belirlenmesi, (2) tekil veya ardışık
tehlikelerin yarattığı acil durumlar sırasında veya hemen sonrasında, hasardan dolayı yapının hangi
bölgelerinin ne kadar bloke olduğunu ve hangi bölgelerin ardışık tehlikeleri tetikleyecek hassasiyete
sahip olduğunu, algılayıcı verileri ve görüntü işleme teknikleri kullanarak eş-zamanlı olarak
belirleyecek yerel izleme ve hasar tespit modelinin geliştirilmesi, (3) yapının hasardan kaynaklanan
blokaj ve ardışık hasar olasılıklarına karşı durumunu betimleyen deforme olmuş modeline dayalı bir
yönlendirme modelinin geliştirilmesi ve bu modelin yerel izleme ve hasar tespit modeliyle
bütünleştirilmesi, ve (4) bütünleşik model üzerine geliştirilecek yerel izleme ve yönlendirme sisteminin
maliyet analizinin yapılması olarak belirlenmiştir. Yürütülen projenin nihai çıktısı olarak ise, tehlike
sonrasında yapıların güvenli tahliyesini sağlayacak bütünleşik bir model ve bir teknolojik çözüm önerisi
geliştirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Yapı Bilgi Modellemesi, bilgi teknolojileri, hasar görebilirlik analizi, algılayıcı
uygulamaları, ardışık tehlikeler, acil durum yönetimi, acil yardım, afet yönetimi
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ABSTRACT
Various parties, such as first responders, emergency response teams, and occupants need a
wide variety of internal information about facilities, such as building structure, damage condition,
building content and vulnerable locations, during and right after multi-hazard emergencies. Accuracy
and reliability of such information and making it available in a timely manner plays an important role in
minimizing the number of causalties and damages observed in the aftermath of disasters and
emergencies. Timely access and reliability of such information is especially vital in Turkey, where only
earthquakes constitute 61% of the hazards caused by natural disasters. Additionally, post-earthquake
induced hazards (i.e., secondary hazards) such as post-earthquake fires and explosions, can also be
very harmful. Timely and effective evacuation of occupants and vulnerability assessment of facilities
against natural disasters or emergencies and secondary hazards requires timely access to accurate
information about the building structure and building content (e.g., materials that can potentially cause
explosions and their locations).
Within the context of this study, an integrated model is developed to (1) perform rapid damage
and status assessment in a facility under the thread of multi-hazard emergencies, guide the occupants
to shortest and safest evacuation paths and (2) assist the emergency response teams in rescue
operations by pinpointing vulnerable locations where secondary disasters can be triggered. In
accordance with the goal of this study, an integrated model is developed to combine the information
obtained from building information model and the sensors deployed inside the building. Objectives of
this study are as follows: (a) determining the information items required by emergency response
teams and occupants during a multi-hazard emergency for rapid and safe evacuation of a damaged
facility, (b) a real-time damage assessment-based local monitoring model by utilizing a limited number
of sensors and image processing techniques to identify which parts of the building are damaged and
to determine the vulnerabilities and vulnerable locations, (c) a Building Information Model-based
guidance and vulnerability assessment approach for facilities under the threat of multi-hazard
emergencies, and its integration with the local monitoring model, and (d) cost analysis of this
integrated system. An integrated model and a technological solution is developed as the main output
of this project and it aims to assist safe evacuation of buildings in case of a disaster or an emergency.
Keywords: Building Information Modeling, information technologies, vulnerability assessment,
sensor applications, secondary hazards, emergency management, first response, disaster
management
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1 GİRİŞ
Deprem, yangın ve patlama gibi ardışık tehlikelerin neden olduğu acil durumlar sırasında ve
bu olayların hemen sonrasında; farklı gruplar tarafından (örneğin ilk yardım ekipleri, acil durum
müdahale ekipleri, bina sakinleri), binanın yapısı, hasar durumu, bina içeriği ve hassas bölgeler gibi
bina içi ile ilgili çok çeşitli bilgilere acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgilerin güvenilir olması ve bilgilere
hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi, afetler ve acil durumlar sonrasında oluşan ölüm, yaralanma ve
hasarların azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle doğal afetler sonucu oluşan
tehlikelerin %61’inin deprem kaynaklı olduğu Türkiye’de, bu tip bilgilere hızlı ve güvenilir bir şekilde
ulaşılabilmesi daha da önem kazanmaktadır. Ayrıca, bir afet ya da acil durum sonrasında
tetiklenebilecek ardışık tehlikelerin (deprem sonrası çıkan yangınlar, patlamalar, vb.) zararları; 1906
San Francisco, 1923 Kanto ve 1995 Kobe depremlerinde de olduğu gibi, oldukça yıkıcı mertebede
olabilmektedir (Charles 2003, Haddow vd. 2007). Zamanında ve etkin bir şekilde bina sakinlerinin
binadan uzaklaştırılması ve binanın tekil veya ardışık tehlikelere karşı savunmasız kaldığı noktaların
hızlı olarak belirlenip acil durum müdahale ekiplerinin bu noktalara yönlendirilmesi; bina yapısı ve bina
içeriği hakkındaki bilgilere (örneğin patlama tehlikesi yaratacak malzemeler ve yerleri) eksiksiz ve hızlı
şekilde erişilmesini gerektirmektedir. Ancak, bu tür bilgiler, acil durum müdahale ekipleri, bina sakinleri
ve tehlikeler sonrası hızlı hasar tespiti yapmak isteyen mühendisler için genelde mevcut değildir
(Jones ve Bukowski, 2001; Evans vd., 2005; Son ve Pena Mora, 2006). Acil durum müdahale
operasyonlarında bu tür bilgilerin eksikliği, alınacak kararların, dolayısıyla operasyonların hızını ve
etkinliğini etkilemekte, oluşabilecek zayiat ve zararları ise artırabilmektedir (Leite vd., 2008; Kwan vd.
2005). Bu nedenle; yangın, patlama ve deprem gibi acil yardım gerektiren tehlikelerden hemen sonra
herhangi bir yapının göreceği hasara bağlı blokajın tahmin edilmesini, hasarlı durumdaki binanın hızlı
ve güvenli bir şekilde boşaltılmasını, bina içerisinde ardışık tehlikelere neden olabilecek hassas
alanların belirlenmesini ve dışarıdan gelecek ekiplerin öncelikli olarak bu alanlara yönlendirilmesini
sağlayacak bir yönteme ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu proje kapsamında, (1) yaşanan bir tehlike (deprem, yangın vb.) sonrasında bir yapıda
bulunan kişilerin yapı içinde bloke olan çıkışlar göz önüne alınarak güvenli bir şekilde tahliye edilmesi
ve (2) yapı içinde ardışık tehlikeleri tetikleyebilecek hassas alanların belirlenerek dışarıdaki acil durum
müdahale ekiplerinin öncelikle bu alanlara yönlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda,
yapı bilgi modelinden ve binaya yerleştirilen algılayıcılardan gelen bilgilerin birleştirildiği bütünleşik
modele dayalı bir sistem geliştirilmiştir. Çalışmanın amaçları şu şekilde belirlenmiştir: (1) tekil veya
ardışık tehlikeler etkisinde kalan herhangi bir yapının güvenli ve hızlı tahliyesi ile acil durum müdahale
ekiplerinin ihtiyacı olan hasar görebilirlik analizi için gereken bilgilerin belirlenmesi, (2) tekil veya
ardışık tehlikelerin yarattığı acil durumlar sırasında veya hemen sonrasında, hasardan dolayı yapının
hangi bölgelerinin ne kadar bloke olduğunu ve hangi bölgelerin ardışık tehlikeleri tetikleyecek
hassasiyete sahip olduğunu, algılayıcı verileri ve görüntü işleme teknikleri kullanarak eş-zamanlı
olarak belirleyecek yerel izleme ve hasar tespit modelinin geliştirilmesi, (3) yapının hasardan
kaynaklanan blokaj ve ardışık hasar olasılıklarına karşı durumunu betimleyen deforme olmuş
modeline dayalı bir yönlendirme modelinin geliştirilmesi ve bu modelin yerel izleme ve hasar tespit
modeliyle bütünleştirilmesi, ve (4) bütünleşik model üzerine geliştirilecek yerel izleme ve yönlendirme
sisteminin maliyet analizinin yapılması. Projenin çıktısı olarak bir tehlike sonrasında yapıların güvenli
tahliyesini sağlayacak bütünleşik bir model ve bir teknolojik çözüm önerisi geliştirilmiştir.
Çalışmanın ilk amacı doğrultusunda (1) acil durum yönetimi esnasında acil durum müdahale
ekiplerince ihtiyaç duyulan, insanların binalardan güvenli ve hızlı tahliyesini sağlamak ve ardışık
tehlikelere karşı hasar görebilirlik analizi yapmak için gerekli olan bilgiler ile (2) afetler ve diğer acil
durumlar sonrasında binalarda oluşması olası hassas bölgeler, bina içerisindeki hassas bina
muhteviyatı ve hassasiyet analizi hakkında gerek duyulan bilgiler belirlenmiştir. Bunun için ilgili literatür
çalışmalarına ek olarak, acil müdahale ekip ve kuruluşlarınca kullanılan kılavuzlar, standartlar ve
benzeri dokümanlar irdelenmiş ve bu çalışmalarda belirlenmiş olan bilgiler derlenmiştir. Ayrıca afet
yönetimi ve acil müdahale alanında faaliyet gösteren farklı kuruluşlardan (üniversiteler, AKUT, Sivil
Savunma, vb.) çeşitli uzmanlık alanlarına sahip kişilerle ve tehlikeli içeriklerle ilgili bilgi alınabilmesi için
kimya alanında uzman kişilerle yüz yüze görüşmeler düzenlenerek toplam otuz üç kişiden görüş
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alınmıştır. Bir üniversite binasının acil eylem planı da incelenerek, proje kapsamında seçilen eğitim
amaçlı binalarda izlenen prosedür hakkında da bilgi edinilmiştir. Bu tür binalarda bulunabilecek hassas
içerikler ve bunların yol açabilecekleri tehlikeler ile, bunlara güvenli yaklaşım mesafeleri ile maruz
kalma sınırları belirlenerek tablolaştırılmıştır. Yapılan çalışmalar sırasında gerekli olduğu belirlenen bu
kritik bilgilerin kaynaklarda detaylı olarak verilmediği ve bir kısmının ancak bir afet sonrasında yerinde
toplanabilen türde bilgiler olduğu, çoğunun ise ekiplerce ve bina sakinlerince edinilemeyen bilgiler
olduğu belirlenmiştir.
Çalışmanın ikinci amacı doğrultusunda bir yerel izleme ve hasara bağlı blokaj tahmin modeli
ile bu modele dayalı bir prototip geliştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle literatürde farklı
algılayıcılar kullanılarak hasar tespiti yapılan benzer çalışmalar değerlendirilmiş, ilgili yönetmelik, tüzük
ve standartlar incelenmiş ve farklı tür algılayıcılardan elde edilen verilerin birleştirilmesi için
kullanılacak yaklaşımın belirlenmesi için çalışmalar yürütülmüştür. Yapıda ne tür algılayıcıların ve
hangi görüntü işleme yöntemlerinin kaçar adet kullanılacağının ve nerelere konulacağının belirlenmesi
ve bu algılayıcıların ileteceği verilerin anlamlandırılması üzerine çalışılmıştır. Belirlenen
algılayıcılardan elde edilen verilerin birlikte kullanılıp anlamlandırılmasını sağlayacak kurallar, eşik
değerler ve yaklaşımlar oluşturulmuştur. Algılayıcılar, görüntü işleme araçları ve bunların bağlı olduğu
yerel bilgisayar sisteminin geliştirilmesi çalışmaları yürütülmüştür. Bir tehlike sırasında veya hemen
sonrasında hasara bağlı blokaj tespitinin yapılabilmesi için algılayıcılarla ve görüntü işleme yapan
kameralarla iletişim halinde olabilecek, onlardan gelen verileri saklayacak ve anlamlandıracak
yöntemleri uygulayacak yerel bir bilgisayar sistemi önerilmiştir. Ayrıca, bir pilot bina seçilerek
belirlenen algılayıcılar pilot bina örnek alınarak oluşturulan bir maket üzerinde laboratuar ortamında bir
dizi deney gerçekleştirilmiştir. Deney sonuçları analiz edilerek, kullanılan algılayıcıların ve görüntü
işleme yöntemlerinin performansları değerlendirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur. Algılayıcılarla
bilgisayar sistemi arasında tehlike anında bile devamlı iletişimi sağlayacak uygun ağ sistemine karar
verilmiş ve algılayıcı-görüntü işleme modülleri-yerel ağ ve bilgisayar sistemi teorik olarak
tasarlanmıştır.
Üçüncü amaç kapsamında Yapı Bilgi Modeline dayalı bir yönlendirme modelinin geliştirilmesi
ve bu modelin yerel izleme ve hasar tespit modeliyle bütünleştirilmesi (entegrasyonu) üzerine
çalışılmış ve yazılım geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem üç adımdan oluşmaktadır: (1) Industry
Foundation Classes (IFC) (Endüstri Temel Sınıfları) formatındaki bir Yapı Bilgi Modelinden elde edilen
bina bilgilerini kullanarak binanın topolojik haritasını (özelleştirilmiş grafik ağını) hazırlanması, (2)
hasar gören binanın hasar sonrası blokaj sonucu deforme olmuş modelini oluşturabilmek için bina
içerisinde konuşlandırılmış olan algılayıcılardan gelen bilgilerin alınması ve belirlenen kurallar
çerçevesinde bina içerisinde bloke olan ve hassas noktaların belirlenmesi, ve (3) hasara bağlı blokaj
sonrası bina durumunu dikkate alarak en kısa yol algoritmalarını kullanarak bir bina içi yönlendirme
yapılması. Kullanılabilecek en kısa yol algoritmaları incelenerek, bu algoritmaların bina içi tahliye planı
oluşturulması ve bina içindekilerin güvenli bölgelere yönlendirilmesinin sağlanması amaçlarıyla
literatürdeki benzer kullanımları araştırılmıştır. Literatürdeki bina içi yönlendirme ve yerel izleme
çalışmaları ve IFC standardı incelenmiş; bina içi yönlendirme ve yerel izleme çalışmalarında kullanılan
IFC sınıfları belirlenmiştir. Sistem detaylarının oluşturulabilmesi ve gereksinimlerinin tam olarak
anlaşılabilmesi için yazılım mühendisliğinde kullanılan bir yöntem olan örnek olay ve senaryo
geliştirilmesi yoluna gidilmiştir. Sistemin kapasitesi, sistemden beklenenler ve olası çıktıları örnek
olaylar ve ihtiyaç analizi sonucunda belirlenmiştir. Geliştirilen bütünleşik sistemin testleri simülasyon
ortamında gerçekleştirilerek, pilot bina farklı deprem ve acil durum senaryolarına tabi tutulmuş ve elde
edilen sonuçlardan yola çıkılarak fiktif algılayıcı verileri atanmıştır. Sonuçlar yönlendirme modeline
aktarılarak, belirlenen senaryolar altında pilot bina içerisinde yönlendirmeye uygun olan güvenli ve
bloke olmamış alanlar üzerinden tahliye yolları oluşturulmuştur.
Çalışmanın dördüncü ve son amacı doğrultusunda ise, bütünleşik model üzerine geliştirilen
yerel izleme ve yönlendirme sisteminin maliyet analizinin yapılabilmesi için geliştirilen prototip
kapsamında kullanılan algılayıcıların birim maliyetleri çıkarılmıştır. Seçilen pilot bina üzerinde bir
değerlendirme gerçekleştirilmiş; pilot binada kullanılan algılayıcıların sayısı ve tipleri örnek alınarak,
önerilen sistemin maliyetleri çıkarılmıştır. Ayrıca, maliyet kazanımı sağlanabilecek noktalar üzerinde
durularak, farklı tip binalarda uygulandığında önerilen türde bir sistemin maliyet kalemlerini
belirlemede kullanılacak yöntemler önerilmiştir.
Bu raporun aşağıda yer alan, ikinci bölümünde çalışmanın vizyonu açıklanarak, amacı ve
belirlenen amaç doğrultusunda çalışmanın izlediği yöntemler hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü
bölümde proje kapsamında farklı amaçlarla yapılan literatür araştırmaları sonuçları detaylandırılarak
verilmiştir. Dördüncü bölümde acil durum yönetimi kapsamında insanların binalardan güvenli ve hızlı
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tahliyesini sağlamak ve ardışık tehlikelere karşı hasar görebilirlik analizi yapmak için gerekli olan
bilgilerin saptanması hakkında bilgiler verilmektedir. Beşinci bölüm, yerel izleme ve hasara bağlı blokaj
tahmin modeli elemanlarının irdelendiği; algılayıcıların özelliklerinin araştırıldığı ve proje kapsamında
kullanılması kararlaştırılan algılayıcıların bina içerisine yerleştirilmesiyle ilgili ilke ve kuralların
belirlendiği bölümdür. Altıncı bölümde, yerel izleme ve hasar tahmin modelinin geliştirilmesi üzerine
yapılan çalışmalar verilmiştir. Proje kapsamında kullanılması kararlaştırılan algılayıcılar ve görüntü
işleme yöntemleri kullanılarak pilot bina örnek alınarak hazırlanan deney düzenekleri üzerinde yapılan
deneyler ve sonuçlarının analizleri ve farklı tür algılayıcılardan gelen verilerin birleştirilmesi için
geliştirilen yaklaşımlar da bu bölümde verilmektedir. Yedinci bölüm, yönlendirme modeli ile ilgili
detayları içerirken; sekizinci bölüm yönlendirme modeli ile yerel izleme ve hasar tahmin modelinin
birleştirilmesi ile ilgili uygulama detaylarını içermektedir. Önerilen sistemin maliyet analizi ile ilgili
detaylar dokuzuncu bölümde anlatılmaktadır. Onuncu bölüm projeden elde edilen bulguların verildiği
ve tartışıldığı bölüm olup, bu bölümü sonuç ve öneriler kısmı olan onbirinci bölüm takip etmektedir.
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2 VİZYON VE YÖNTEM
Raporun bu bölümünde; çalışmanın vizyonu, amacı ve belirlenen amaç doğrultusunda izlenen
yöntem açıklanmaktadır.
2.1 VİZYON
Çalışmanın vizyonu, iki ana modülü ele almaktadır (Şekil 1). Bunlardan ilki yerel izleme ve
hasara bağlı blokajın tespit edildiği modelin geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu modelde sınırlı sayıda
algılayıcı (sensor) verileri ve görüntü işleme teknikleri kullanılarak eş zamanlı olarak yapısal hasarlara
bağlı olarak bina içerisinde oluşan blokajlar (bloke olan bölgeler) ve bina içerisindeki kişilerin tahliye
edileceği yolların durumu belirlenecektir. Yangın, deprem ya da patlama veya bunların ardışık olarak
meydana getirdiği olaylarda, binaya yerleştirilmiş algılayıcılar ve görüntü işleme araçlarından (kamera)
gelen veriler, ağsız bağlantılar ile yerel bir bilgisayar sistemine aktarılacaktır. Bina içinde oluşan
hasara bağlı blokajların tespitinde kullanılacak algılayıcılar çeşitli bina elemanlarına yerleştirilerek;
kapalı kalan alanlar, yıkılan elemanlar ve bina içi durum hakkında mevcut uygulamada toplanamayan
bilgiler elde edilmeye çalışılacaktır. Ayrıca, tahliye yollarının güvenliğinin tespit edilebilmesi ve ardışık
tehlikelerin (örn. deprem sonrası çıkan yangınlar) tetiklenme olasılığını belirleyebilmek için, binalarda
kullanılmakta olan yangın algılama ve uyarı sistemleri ile duman algılayıcılarından da
faydalanılacaktır.

Şekil 1. Çalışmanın vizyon diyagramı
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Birinci modüldeki yerel izleme ve hasara bağlı blokajı tespit eden modelden elde edilen
sonuçlar, yönlendirme modelini içeren ikinci modülde kullanılacaktır. Bu model, Yapı Bilgi Modeli
(YBM) (Building Information Model-BIM) üzerine kurulmaktadır. YBM kavramı; bir yapının
tasarımından bakım/onarım aşaması da dahil her türlü aşamasında yaratılan, kullanılan ve paylaşılan
bilgilerin ve semantik kavramların bütünleşik ve dijital olarak temsil edilmesi sürecini tarif etmektedir.
Yapı bilgi modellerine, farklı proje aşamalarında gereken analiz (örneğin tasarım aşamasında bina
enerji simülasyonu) ve işlemleri (örneğin ihale aşamasında keşif metraj çıkarılması) yapmada
gereksinim duyulacak bilgiler eklenebilmektedir. YBM, hasara bağlı blokajın tespiti yapılırken gereken,
yapısal ve yapısal olmayan bina elemanları arasındaki bağlantıların, belli bir açıklık içinde yer alan
yapı elemanlarının, ve bu yapı elemanları hakkında bilginin hızlı bir şekilde belirlenmesine olanak
sağlamaktadır. Aynı şekilde, bu modeller acil durumlarda, müdahale ekipleri ve bina sakinleri için
gerekecek bilgileri (örneğin çıkışlar, çıkış yolları, binanın yapısal durumu, bina içeriği, vb.) de içerecek
şekilde genişletilme esnekliğini sağlamaktadır. Bu özelliklerinden dolayı bu modül, yapı bilgi modelleri
üzerine kurulmaktadır. Yerel izleme ve hasara bağlı oluşan blokajın tespitinden elde edilen sonuçlar
ve binanın yapım sonrasındaki halini gösteren YBM kullanılarak, binanın hasar sonrası durumunu
temsil eden deforme grafik ağı modeli oluşturulacaktır. Bu deforme model, binanın hasar sonrası
durumunu (örneğin yıkılmış yapı elemanlarını ve bloke olan alanları) gösterir bilgi modelidir.
Acil durum müdahale ekipleri, binanın aldığı hasar ile bina içerisinde oluşan blokajı gösteren
bu deforme modeli kullanarak bina içerisinde afetler veya acil durumlar ile tetiklenme olasılığı olan
ardışık tehlikeleri oluşturabilecek bölgeler (örneğin patlayıcı madde ihtiva eden odalar) hakkında bilgi
edinebileceklerdir. Bu sayede ekipler, hasar görebilirlik/hassasiyet analizi yaparak, binanın içinde
bulunan hassas ve tehlikeli muhteviyat ve bunların yerleri ile, bunların yol açabilecekleri ardışık
tehlikeleri (yangın, patlama, vb.) tespit edebileceklerdir. Mevcut uygulamalarda acil durum
operasyonları sırasında toplanamayan ya da eksik toplanabilen bu bilgilerin acil durum müdahale
ekiplerine sunulması ile ekiplerin bilgilendirilmesi ve binada daha fazla hasar ve can kaybına neden
olabilecek alanlara öncelik verilmesi mümkün olacaktır.
Elde edinilen bu bilgiler, bina tahliyesi için bina içerisinde bulunan bina sakinlerinin
yönlendirilmesi esnasında da kullanılacaktır. Bina sakinlerinin yönlendirilmesi aşamasında, binanın
hasar sonrası oluşan blokaj durumu ve binanın hassas/tehlikeli noktaları göz önünde bulundurularak;
güvenli ve en kısa çıkış yolları belirlenecektir. Belirlenen bu en kısa ve güvenli tahliye yolları; binalarda
bulunan kaçış yollarının aydınlatması, acil durum aydınlatma ve yönlendirmesi için kullanılan
ışıklandırılma sistemleri kullanılarak ve ayrıca güvenli çıkış yollarının çıkış yönünde oklarla
ışıklandırılması sayesinde bina sakinlerine sunulacaktır.
Bu çalışmada yangın, patlama ve deprem tehlikelerinin ayrı ayrı veya ardışık şekilde
oluşmaları durumları incelenmekte olup; diğer nedenlerle oluşabilecek tehlikeler (örneğin terör
saldırıları) kapsam dışında tutulmaktadır. Proje kapsamında, sınırlı sayıda algılayıcı (ivmeölçer, kapalı
devre kablo algılayıcısı, jiroskop, vb.) verileri ve görüntü işleme teknikleri kullanan kameralar ile hasar
sonrası bloke olan ve/veya hassas/tehlikeli içerik bulunduran güvensiz bölgeleri tespit edecek;
algılayıcılarla ve görüntü işleme araçlarıyla devamlı iletişim halinde olabilecek ve onlardan gelen
verileri saklayacak ve anlamlandıracak yöntemleri uygulayacak yerel bir bilgisayar sistemi
geliştirilmiştir. Bu aşamada, hasara bağlı blokajın tespiti bölge bazında yapılacak ve asıl hedef yapısal
ya da yapısal olmayan elemanlardaki hasarın ne derecede olduğunun tespit edilmesi yerine, bu
elemanlardaki hasarın o bölgenin tahliyesi aşamasında bina sakinlerinin yönlendirilmesinde etkisi
anlaşılmaya çalışılacaktır. Geliştirilen yerel izleme ve yönlendirme sistemi algılayıcıların, yerel
bilgisayar sisteminin ve görüntü işleme tekniklerinin çalışabilirliği açısından simülasyon ortamında test
edilerek; seçilen bir pilot binanın farklı deprem ve acil durum senaryoları altında denenmiştir. Sonuçlar
yönlendirme modeline aktarılarak, belirlenen senaryolar altında pilot bina içerisinde yönlendirmeye
uygun olan güvenli ve bloke olmamış alanlar üzerinden tahliye yolları oluşturulmuştur.
Önerilen bu yaklaşım ile ardışık tehlikelerin etkisindeki binalarda, bina tahliyesinin hızlı ve
güvenli bir şekilde yapılması, ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin ise durum ve hasar görebilirlik
analizleri yapmada kullanılacak bina içi hakkında hızlı ve güvenilir bilgiye ulaşabilmesi, bu analizlerin
hızlı bir şekilde yapılıp kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesi hedeflenmektedir.
2.2 SİSTEM MİMARİSİ
Önerilen afet ve acil durum yönlendirme sisteminin tüm girdi ve çıktılarını gösteren bir sistem
mimarisi hazırlanarak; sistemin hangi fonksiyonları yerine getirebileceği, kapsamı, hedefi, yönteminin
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ne olacağı, hangi aşamada ne yapabileceği, hangi girdileri kullanacağı ve nasıl çıktılar vereceği
belirlenmiştir.
Sistem mimarisi hazırlanırken süreç ve bilgi akışının modellenmesi amacıyla özellikle sistem
mühendisliğinde modelleme için en yaygın kullanılan yöntemlerden biri olan IDEF0 (Integration
Definition for Function Modeling) yöntemi kullanılmıştır. IDEF0; bilgi akışı, sistem kontrolü ve
süreçlerin fonksiyonel akışını birçok iş, üretim ve girişim faaliyeti alanlarında grafiksel olarak, farklı
detay seviyelerinde gösteren bir modelleme yöntemidir. IDEF0 diyagramları, sistem süreçleri (bu
durumda adım olarak anılan sistem adımları), sistem girdi ve çıktıları hakkında detaylı bir modelleme
yapmakla birlikte, sistem kontrolleri ve mekanizmaları ile bunların birbirleriyle olan ilişkilerini de
modellemektedir (DAU, Defense Acquisition University, 2000). IDEF0 diyagramlarında sistemin her
adımının bir kontrolü olması gerekmektedir. Girdiler, fonksiyonlar içerisine girerek tüketilir ve çıktılara
dönüşür. Kontroller ise, girdilerden farklı olarak adım içerisinde tüketilmez; fonksiyonel süreci
yönlendiren bilgi veya talimatları içerir ve aktarır. Adımlar mekanizmalara da sahip olabilmekte ve bu
mekanizmalar, adımın fiziksel özellikleri hakkındaki bilgileri temsil ederek adımın başlamasını
tetiklemektedir (Aka, 2006).
Hazırlanan sistem mimarisi Şekil 2’de gösterilmektedir. Sistem özetle üç ana adımdan
oluşmaktadır: (A1) Grafik teorisi elemanları olarak düğüm noktaları ve yolların Industry Foundation
Classes (IFC) (Endüstri Temel Sınıfları) tabanlı yapı bilgi modeline yerleştirilerek binanın topolojik
haritasını (Özelleştirilmiş Grafik Ağı Modeli) oluşturmak, (A2) Binanın hasar sonrası durumunu
algılayıcılardan gelen verileri anlamlandırarak, hasara bağlı blokajın değerlendirilmesiyle ilgili kurallara
ve hasar görebilirlik/hassasiyet analizi sonuçlarını gösteren Deforme Grafik Ağı Modeli'ni oluşturmak
ve (A3) en kısa yolları hesaplamak ve kullanıcılara (acil durum müdahale ekipleri ve bina sakinleri)
sunmak. Sistemden beklenen çıktılar ise (1) acil kurtarma ekiplerinin kullanımı için en kısa yolların
görselleştirilmesi, (2) bina içindekilerin tahliyesi sırasında güvenli ve kısa yollar üzerinden yönlendirme
sağlanması şeklindedir.

Şekil 2. Sistem mimarisi
2.2.1 Düğüm Noktaları ve Yolların IFC Tabanlı Yapı Bilgi Modeline Yerleştirilmesi (A1)
Bu adımda, YBM modelinden elde edilen bina planları ve geometrik bilgilerinin üzerine
oturtulacak grafik ağları ile “Özelleştirilmiş Grafik Ağı Modeli (Customized Graph Network Model)” ya
da başka bir deyişle binanın topolojik haritası elde edilecektir. Bu sayede, en kısa yol algoritmalarının
temel alacağı topolojik model geliştirilmiş olacaktır. Özelleştirilmiş Grafik Ağı Modeli üzerinde, hasara
bağlı olarak oluşan blokaja göre düğüm noktaları ve yolların erişim durumları değerlendirilerek en kısa
tahliye yollarının hesaplanması mümkün olacaktır. Bu adım için gereken girdiler, kontroller ve
mekanizmalar ile adım sonunda elde edilecek çıktı hakkında detaylı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.
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IFC Tabanlı YBM Modeli (Girdi)
Önerilen sistemin çalışması için gereken girdi, sistemin bina hakkındaki tüm bilgileri almasına
yönelik “Yapı Bilgi Modeli” (YBM) olacaktır. Bu kapsamda önerilen sistem, YBM ile bütünleşik olarak
çalışması hedeflenen grafik ağları ve en kısa yol algoritmaları yöntemlerinden oluşmaktadır.
Acil durum müdahale ekiplerinin ihtiyaç duydukları bilgilerin belirlenmesi amacıyla, afet
sonrasında arama-kurtarma ve itfaiye ekipleri gibi takımların ihtiyaç duyabileceği ve hassasiyet analizi
yapılabilmesine olanak sağlayacak bilgiler tespit edilmiştir. Bu bilgilerin yanı sıra, en kısa tahliye
yollarının, en kısa yol algoritmaları kullanılarak belirlenmesi için de; bina geometrisi ve planları, bina
elemanları, bina içindeki alanlar ve bunların birbirleriyle ilişkileri sistem tarafından bilinmesine gerek
vardır. Bahis edilen tüm bu bilgilerin bir arada tutulduğu veri tabanı olarak ise, YBM araçlarının
kullanılmasına karar verilmiştir.
YBM araçları nesne yönelimli (object-oriented) programlama esaslarıyla çalışmaktadır. Bunlar,
sahip oldukları bilgileri, yazılımları içerisindeki sınıflar aracılığıyla veri tabanlarında tutabilmektedirler.
Örneğin, zemin kat A1 aksında yer alan, 30 x 60 cm ebatlarında ve 3 metre yüksekliğinde bir kolon,
YBM modeli içerisinde ‘Kolon’ sınıfı altında tanımlanan ‘A1 kolonu’ objesi olarak veri tabanında yer
alacaktır. Bu sınıf, kolonun hangi katta ve hangi akslarda olduğu, malzemelerinin neler olduğu, ebatları
ve yüksekliği gibi bilgileri, sınıfın “özellikler” kısmında tutacaktır. Söz konusu sınıf içerisinde, tanımlı
herhangi bir yöntem varsa (örneğin kolonun kapladığı alanın ve hacminin hesaplanması, kolon
kesitinin atalet momentinin hesaplanması), aynı sınıfın yöntemler kısmında tutulacaktır. YBM
modelinin içerdiği ve önerilen sistemin ihtiyaç duyabileceği tüm bilgiler ve bu bilgilerin tutulduğu
sınıflar, Industry Foundation Classes (IFC) (Endüstri Temel Sınıfları) formatında ve farklı yazılım
elemanlarıyla birlikte çalışabilir (interoperable) bir şekilde elde edilecektir.
Yönlendirme modeli kapsamındaki çalışmalarda pilot binanın YBM modeli, “ArchiCAD 14”
programı kullanılarak hazırlanmıştır. ArchiCAD yazılımı kullanılarak hazırlanan YBM modeli, daha
sonra IFC formatına dönüştürülmüştür. Daha sonra, bu IFC sınıfları, Nemetscheck IFC Viewer, Solibri
Model Checker (SMC) veya türevi görüntüleyici yazılımlar (IFC viewer) kullanılarak incelenmiş ve son
olarak elde edilen ürün, IFC tabanlı YBM modeli olmuştur.
ArchiCAD14 yazılımı kullanılarak hazırlanan bina elemanları arasındaki ilişkilerin
görüntülenebilmesi için gereken en önemli sınıflardan biri “IfcSpace” sınıfıdır. Bu sınıf oluşturulan
“Space” nesnelerinden elde edilmektedir. Space nesneleri ArchiCAD 14 yazılımının “Zone” özelliği
kullanılarak tanımlanan alanlardır. Bu alanların tanımlanması, kullanıcı tarafından elle yapılmakla
beraber istenirse belirli kurallara dayanılarak eş değer alanlar tanımlanabilir. Proje kapsamında,
tahliye yolları sadece binaların geçiş bölgelerinde tanımlanacağından (örneğin koridor, kapı, pencere)
Space nesneleri de bu alanlarda tanımlanmıştır. Space nesneleri tanımlanırken algılayıcıların doğru
ve tutarlı bir şekilde algılama yapabileceği mesafeler ve yapısal koşullar göz önünde
bulundurulmuştur. Özetle, Space nesneleri binaların hali hazırda bulunan geçiş bölgelerinin parçalara
ayrılarak alanlara bölünmesini sağlayan nesnelerdir. Bu sayede bir Space nesnesinin tanımlandığı
alanda bulunan diğer yapısal elemanların birbirleriyle olan ilişkileri de yakalanmaktadır. Örneğin, bir
Space nesnesinin kapsadığı alanda yer alan kolon, duvar, vb. elemanlar ve o alanın ilişkisi Space
nesnesini temsil eden ilgili “IfcSpace” sınıfı Ifc viewer yazılımları kullanılarak anlaşılabilmektedir.
Space nesnelerinin bu projedeki bir diğer önemi de, her Space nesnesinin orta noktasının grafik
ağlarında yönlendirme yapmak için ihtiyaç duyulan bir adet düğüm noktasını içermesidir.
Grafik Teorisi Elemanlarının Tanımlanması (Kontrol)
Düğüm noktaları ve noktaların birleşimini sağlayan yollardan oluşan tümleşik yapılara “grafik”
denilmektedir. Matematiksel olarak ifade etmek gerekirse grafik, düğüm noktası (V) ve yol (E)
şeklindeki iki adet sonlu kümenin oluşturduğu bir kümedir ve G = (V,E) şeklinde gösterilir. Bir grafikteki
bütün yollar kendisini sınırlayan bir veya daha fazla düğüm noktasıyla ilişkili durumdadır (Gross ve
Yellen, 2006). Grafik teorisi ile ilgili detaylı bilgiler, işbu raporun "3.6.1 Grafik Teorisi" bölümünde
mevcuttur.
Burada önemli olan nokta, düğüm noktaları ve yolların sisteme dahil edilip nesne yönelimli
programlama esaslarına uygun olarak tanımlanmasıdır. IFC formatındaki bilgileri kullanılarak düğüm
noktası ve yol sınıflarının tanımlanması ile sistem grafik ağlarını kurabilecek durumda olacaktır. Grafik
teorisi elemanlarının tanımlanması sayesinde sistem, grafik ağlarının kurulmasına hazır hale
getirilecektir.
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Düğüm Noktaları ve Yolların Üretilmesi (Mekanizma)
Grafik teorisi elemanları tanımlandıktan sonra, özelleştirilmiş grafik ağı modelinin elde
edilebilmesi için bir tetikleyici mekanizmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu mekanizma, düğüm noktaları ve
yolların, kontrol tarafından atanan kurallar ve tanımlamalar ışığında, IFC formatındaki girdisi üzerinde
üretilmeye başlanmasıdır.
Binanın grafik ağları hazırlanırken binanın geçiş bölgelerinde tanımlanan Space nesneleri
kullanılacaktır. Her Space nesnesinin kapsadığı alanın orta noktasında bir adet düğüm noktası
tanımlanacak ve bu sayede elde edilen düğüm noktaları kenarlarla birbirlerine bağlanarak grafik ağı
oluşturulabilecektir. Burada bahsedilen mekanizma sayesinde, söz konusu düğüm noktaları ve
kenarların üretilmesi sağlanacaktır.
Özelleştirilmiş Grafik Ağı Modeli (Binanın topolojik haritası) (Çıktı)
Düğüm noktaları ve yolların üretilmesi ve bina modeline yerleştirilmesi ile sistem bir sonraki
adımı gerçekleştirmek için ihtiyaç duyacağı girdilerden biri olan “Özelleştirilmiş Grafik Ağı Modeli'ni”
çıktı olarak elde edecektir. Özelleştirilmiş Grafik Ağı Modeli, bina bilgi modelinin üzerine binanın grafik
ağlarının kurulması sonucu ortaya çıkan çıktıdır.
2.2.2 Deforme Grafik Ağı Modelinin Oluşturulması (A2)
Bu adımda yapılacak ilk iş, afet sonrasında binanın gördüğü hasara bağlı oluşan blokajı
algılayıcılar aracılığıyla saptayarak ve binada bulunan tehlikeli/hassas içerikler ile olası ardışık
tehlikeleri değerlendirerek en kısa tahliye yollarının belirlenmesi için gereken ‘düğüm noktası ve
yolların erişim durumları’ bilgilerinin elde edilmesidir. Ardından, bina içindeki bloke olmuş ve hassas
bölgeler göz önünde bulundurularak bina ve grafik ağı bilgilerinin güncellenmesidir. Nihai hedef,
üzerinde en kısa yol algoritmaları çalıştırılmaya hazır bir durumdaki bina modeli olan, deforme olmuş
grafik ağı modelinin elde edilmesidir. Bu adım için gereken girdiler, kontrol, mekanizma ve adım
sonunda elde edilecek çıktı hakkında detaylı bilgiler aşağıda verilmiştir.
Özelleştirilmiş Grafik Ağı Modeli (Girdi)
Özelleştirilmiş Grafik Ağı Modeli (binanın topolojik haritası), bu adım için ihtiyaç duyulan ilk
girdidir. Bu girdi üzerinde sistemin ikinci basamağında yapılması öngörülen işlemler uygulanarak
binanın erişim ve hassasiyet durumlarının takip edilebileceği Deforme Olmuş Grafik Ağı Modeli elde
edilecektir.
Algılayıcı Verisi (Girdi)
Yerel izleme ve hasara bağlı blokajı tespit modeli kapsamında belirlenen ve denenen
algılayıcılar aracılığıyla, afet sonrası bina içi blokaj durumuna ilişkin detaylı bilgi sahibi olunması
çalışmaları yürütülmüştür. Farklı tür algılayıcıların kullanılması öngörülmüş; bu sayede algılayıcıların
tek başlarına sağladıkları sınırlı bilgiler iyileştirilmeye çalışılmıştır. Örneğin, kablo algılayıcısı ile duvar
gibi elemanların yıkılıp yıkılmadığı bilgisine sahip olunabilmekte ancak duvarın ne ölçüde, ne tarafa ve
nasıl devrildiği gibi bilgilere erişilememektedir. Bir başka algılayıcı (örneğin, ultrasonik mesafe ölçer
veya kamera) kullanılarak kablo algılayıcılarından gelen bilgilerin desteklenebileceği öngörülmüştür.
Ayrıca, kullanılan farklı tür algılayıcılardan farklı formatlarda bilgi alınmaktadır. Örneğin, kablo
algılayıcısı 0-1 formatında (yani, 1:hasar alındı, 0:hasar alınmadı) şeklinde bilgi sağlayabilirken;
jiroskop algılayıcısı açısal hız cinsinden sonuç vermektedir. Algılayıcılar, algılayıcı ölçümleri ve yapılan
deneysel çalışmalar hakkındaki detaylı bilgiler işbu raporun "5.3 ALGILAYICI ÖZELLİKLERİNİN
DENENMESİ" ve "6.2 ÜÇ açıklıklı maketin kurulması ve bu maket üzerinde yapılan deneyler"
bölümleri kapsamında yapılan çalışmalarda detaylı olarak açıklanmıştır.
Farklı algılayıcı tiplerinden gelen farklı verilerin ve veri formatlarının bir standarda
dönüştürülerek sistem tarafından kullanılabilecek hale getirilmesi gerekliliği doğmuştur. Sistem
mimarisi içerisinde bahsedilen algılayıcı verisi girdisi, algılayıcılardan alınan verinin IFC standartlarına
uygun, üretilen yazılımla entegre edilebilen ve sistem tarafından algılanabilen bir formatta sisteme
dahil edilmelidir.
Erişilebilirlik ve Blokaj Kuralları (Kontrol)
Algılayıcılardan alınan verilere dayanarak, binadaki hasara bağlı oluşan blokaj durumuna göre
düğüm noktaları ve yolların erişilebilirlik ve bloke olma durumlarının kurallarla belirlenmesi gereklidir.
Örneğin, aynı duvar elemanını tarayan bir kablo algılayıcısıyla bir ultrasonik mesafe ölçerden gelen
veriler yorumlanarak duvarın güncel durumuna ilişkin karar verilecektir. Daha sonra, duvar etrafındaki
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düğüm noktaları ve yollar, algılayıcı verilerinin ikinci bir kez yorumlanmasıyla insanlar tarafından
geçilebilir (hasarsız, az hasarlı), engelliler geçemez ve engelli ya da engelsiz kimsenin geçmesi
mümkün değildir (çok hasarlı) şeklinde algılanabilecektir. Örneğin, ultrasonik mesafe ölçer tarafından
ölçülen değer duvarın yıkıldığına işaret eden eşik değeri geçiyorsa, o duvar yıkılmış kabul edilerek ilgili
olduğu düğüm noktaları ve yolların erişilebilirliklerini de (eğer bloke etme durumu mevcutsa)
engellediği varsayılacaktır.
Bu kontrol, algılayıcı verilerinin ışığında düğüm noktaları ve yolların kapanıp kapanmadığını
veya ne ölçüde kapandığını yorumlayıp belirlemek amacıyla alınacak kararların otomasyonunun
sağlanacağı kurallardır. Bir başka deyişle, yazılım modeli tahliye yollarını belirlerken bir karar ağacı
yaklaşımı kullanarak, farklı algılayıcılardan gelen sonuçları değerlendirerek, sonuçları en kısa yol
(EKY) algoritmasına aktararak, o düğüm noktasının erişilebilirlik ve blokaj durumu hakkında bir bilgi
verecektir. EKY bu noktada, bloke olan düğüm noktasının gerçek mesafe değerini belirli bir oranda
arttırarak, o düğüm noktasının yönlendirme aşamasında hesaba katılmamasını sağlayacak ve
insanları bloke olmayan yerlere yönlendirebilecektir.
Hassasiyet/hasar görebilirlik analizi sonuçları (Kontrol)
Algılayıcılardan gelen hasara bağlı oluşan blokaj bilgileri ve binadaki tehlikeli/hassas bina
içeriği bilgileri ışığında “Deforme Olmuş Grafik Ağı Modeli” elde edilirken, bir hassasiyet analizi de
yapılacaktır. Böylece, en kısa tahliye yolları hassas bölgelerden uzak tutulabileceği gibi acil kurtarma
ekipleri de bu bölgelerden haberdar edilerek müdahaleye katkı sağlanmış olacaktır.
Yapı bilgi modelleri içerisinde bina içeriği ile ilgili bilgiler de saklanabilmektedir. Bina içerisinde
afet veya acil durum sonrası ardışık tehlikeler yaratabilecek tehlikeli içerikler önceden bina bilgileri
arasına kaydedilecek; bunların bina içerisinde bulunduğu belirtilen bölgeler yönlendirme aşamasında
dikkate alınacaktır. Benzer şekilde, binalarda kullanılması zorunlu olan yangın algılama ve uyarı
sistemleri ile duman algılayıcıları da başlamakta olan bir yangını algıladıklarında, bu tehlikeli bölge de
yönlendirme aşamasında dikkate alınarak, bina sakinleri tahliye sırasında hassas bölgelerden uzak
tutulabilecektir.
Algılayıcı Verisinin Özelleştirilmiş Grafik Ağı Modeli İle Entegre Edilmesi (Mekanizma)
Algılayıcı verilerinin elde edilmesi ve yazılım modeli tarafından kullanılabilir hale getirilmesiyle,
erişilebilirlik ve hassasiyet durumları hakkında birtakım bilgiler elde edilmektedir. Bu bilgilerin yapı bilgi
modeline aktarılması ile model dahilindeki düğüm noktaları ve yolların, en kısa tahliye yolları
hesaplanırken kullanılıp kullanılamayacağı veya ne ölçüde kullanılacağının belirlenmesi
hedeflenmektedir. Bu adımın çalışmasını sağlayacak tetikleyici bir mekanizma olarak, elde edilen
algılayıcı verisinin “Özelleştirilmiş Grafik Ağı Modeli” ile entegre edilmesi gereklidir. Bu entegrasyon
sonucu, deforme olmuş grafik ağı modeline ulaşılabilecektir.
Deforme Olmuş Grafik Ağı Modeli (Çıktı)
“Deforme Olmuş Grafik Ağı Modeli”, binanın hasar sonrası durumunu yansıtan bina modelidir.
Bu model hassas bölge bilgileri ve binanın deprem sonrası güncel blokaj ve erişilebilirlik durumu
bilgilerini içermektedir. En kısa tahliye yolları belirlenirken, “Deforme Olmuş Grafik Ağı Modeli”
üzerindeki bilgiler esas alınacaktır.
2.2.3 En Kısa Yolun Oluşturulması (A3)
Bu adımda yapılacak iş, deforme grafik ağı modelinin üzerinde en kısa yol algoritmalarının
çalıştırılarak en kısa tahliye yollarının hesaplanmasıdır. Bina içerisindeki herhangi bir nokta için,
tanımlı olduğu düğüm noktasından başlanarak güvenli çıkışlara yönlendiren en kısa tahliye yolu
hesaplanacaktır. Aynı zamanda acil kurtarma ekipleri de bu tahliye yolları ve hassas noktalarla ilgili
bilgilendirilebilir durumda olacaktır. Bu adım için gereken girdi, kontrol, mekanizma ve adım sonunda
elde edilecek çıktı hakkında detaylı bilgiler aşağıda verilmektedir.
Deforme Olmuş Grafik Ağı Modeli (Girdi)
Deforme olmuş grafik ağı modeli, bu adım için ihtiyaç duyulan girdidir. Amaç; bu model
üzerinde en kısa yol algoritması (Dijkstra Algoritması) kurularak, en kısa tahliye yollarının
hesaplanmasıdır.
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En Kısa Yol Algoritması (Kontrol)
En kısa yol (EKY) algoritmaları bir başlangıç noktasıyla hedef noktası arasında en kısa yolun
mesafe olarak hesaplanmasında yararlanılan bir algoritma çeşididir (Marcus, 2008; Gross ve Yellen,
2006). EKY algoritmaları grafik ağları üzerinde çalışırlar ve bu ağlar üzerindeki düğüm noktalarıyla bu
noktaları birleştiren kenarları (yolları) kullanarak en kısa yol hesaplamalarını yapmaktadırlar. Grafik
ağlarında en kısa yolların hesaplanması önemli bir işlemdir (Zhan ve Noon, 1998). En temel EKY
problemlerine, ağ analizlerinde ve özellikle optimizasyon amaçlı çalışmalarda rastlanmaktadır
(Cherkassky ve diğ., 1993). En kısa yolun hesaplanması, özellikle ulaştırma ve yönlendirme
alanlarında pek çok uygulamada bir gerekliliktir (Golden, 1976).
Bu çalışmada geliştirilen afet ve acil durum yönlendirme sisteminde de EKY algoritmaları
kullanılarak tahliye yolları hesaplanmaktadır. Sistem mimarisinin bu noktaya kadar anlatılan
kısımlarında da, EKY algoritmalarının çalışması için gereken grafik ağlarının kurulmasına yönelik
adımlar ve işlemlerden bahsedilmiştir. Literatürde pek çok EKY algoritması vardır ve her ne kadar bu
algoritmalar teoride birbirlerine benzer yapıda olsalarda; kullanım amaçlarına, performans ve
kapasitelerine göre aralarında farklılıklara rastlanmaktadır. Uygun EKY algoritmasını bulabilmek için
literatürdeki EKY algoritmaları ve benzer bina içi yönlendirme çalışmaları incelenmiştir. Bu çalışmada
geliştirilen sistem, sistemden beklenenler ve performans gibi ölçütler düşünülerek incelenen
algoritmalar altı adet ölçüt ışığında birbirleriyle kıyaslanmıştır. Bu çalışmaların detayları, işbu raporun
“3.6.3 EKY Algoritmaları Performanslarının Kıyaslanması” kısmında verilmiştir. İki nokta arasındaki en
kısa yolun bulunması amacıyla kullanılan algoritmalar arasında en popüler olanı ve pek çok durumda
en iyi çözümü vereni, 1959 yılında Edgar Dijkstra tarafından bulunan Dijkstra algoritmasıdır (Karaş,
2007). Gerçekleştirilen EKY algoritmaları incelemesine göre de sonuç olarak afet ve acil durum
yönlendirme sistemlerinde Dijkstra algoritmasının kullanılması önerilmiştir.
En kısa yolların hesaplanması (Mekanizma)
Bu işlemde deforme olmuş grafik ağı modeli üzerine Dijkstra algoritmasının kuralları entegre
edilerek, hasar sonrası oluşan blokajlara ve tehlikeli içeriklere göre hassas noktaları dikkate alarak, en
kısa tahliye yolları hesaplanacaktır.
Sonuçların görselleştirilmesi ve yönlendirmede kullanılması (Çıktı)
Sistemden beklenen çıktılar ve sağlayacağı katkılar şu şekilde sıralanabilir:






En kısa tahliye yollarının, bina içerisindeki tüm noktalardan yönlendirme sağlayabilecek şekilde
hesaplanması,
Bina içindekilerin tahliyesine yönelik yönlendirme sağlayabilme,
Acil kurtarma ekiplerinin kullanımı için en kısa tahliye yolların görselleştirilmesi,
Gerekli birimlerin (itfaiye, AKUT, sivil savunma vb.) hassas içerikler ve hassas bölgelerle ilgili
uyarılabilmeleri,
En kısa tahliye yollarının bloke olmuş ve hassas bölgelerden kaçınarak hesaplanması ve
kullanıcılara sunulması.

2.3 AMAÇ
Bu çalışmada (1) tekil veya ardışık tehlikeler etkisinde kalan herhangi bir yapının güvenli ve
hızlı tahliyesi ile acil durum müdahale ekiplerinin ihtiyacı olan hasar görebilirlik analizi için gereken
bilgilerin belirlenmesi, (2) tekil veya ardışık tehlikelerin yarattığı acil durumlar sırasında veya hemen
sonrasında, hasardan dolayı yapının hangi bölgelerinin ne kadar bloke olduğunu ve hangi bölgelerin
ardışık tehlikeleri tetikleyecek hassasiyete sahip olduğunu, algılayıcı verileri ve görüntü işleme
teknikleri kullanarak eş-zamanlı olarak belirleyecek yerel izleme ve hasar tespit modelinin
geliştirilmesi, (3) yapının hasardan kaynaklanan blokaj ve ardışık hasar olasılıklarına karşı durumunu
betimleyen deforme olmuş modeline dayalı bir yönlendirme modelinin geliştirilmesi ve bu modelin
yerel izleme ve hasar tespit modeliyle bütünleştirilmesi, ve (4) bütünleşik model üzerine geliştirilecek
yerel izleme ve yönlendirme sisteminin maliyet analizinin yapılması amaçlanmıştır. Projenin çıktısı
olarak bir tehlike sonrasında yapıların güvenli tahliyesini sağlayacak bütünleşik bir model ve bir
teknolojik çözüm önerisi geliştirilmiştir.
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2.4 GEREÇ VE YÖNTEM
Belirlenen amaçları yerine getirmek için şu yöntem izlenmiştir:
1. aşama - Acil durum yönetimi kapsamında insanların binalardan güvenli ve hızlı tahliyesini
sağlamak ve ardışık tehlikelere karşı hasar görebilirlik analizi yapmak için gerekli olan bilgilerin
saptanması: Bu aşamada gerekli bilgilerin belirlenmesi için farklı veri kaynakları kullanılarak bilgilerin
geçerliğinin sağlanması ve sonuçların öznel olmasının engellenmesine çalışılmıştır.


Afet ve acil durum sonrası acil durum müdahale ekiplerince ihtiyaç duyulan bilgilerin
toplanması: Literatürde benzer amaçlarla yapılan çalışmaların incelenmesine ek
olarak, arama kurtarma ve afet ve acil durum yönetimi konularında uzman kişilerle
görüşmeler düzenlenmiştir. Bu kuruluşların kullandıkları eğitim amaçlı dokümanlar,
kılavuz ve standartlar incelenmiş ve sonuçlar derlenerek bir araya getirilmiştir.



Belirlenen bilgilerin geçerliğinin değerlendirilmesi: Farklı kaynaklardan toplanan
bilgilerin iç ve dış geçerliği değerlendirilmiştir.



Hasar görebilirlik analizi için gerekli olan bina içi muhteviyatın ve tetikleyebileceği
tehlikelerin belirlenmesi: Bu amaç için de, yine farklı kaynaklardan veri toplanarak ilgili
literatürün ve bu alanda kullanılan doküman, standartlar, raporlar ve kılavuzların
incelenmesi; uzmanlarla görüşmeler ve örnek bir acil eylem planının incelenmesi
gerçekleştirilmiştir.



Belirlenen bilgilerin bir araya getirilmesi: Farklı kaynaklardan elde edilen bilgiler
birleştirilerek bir araya getirilmiş ve sonuçlar (1) yerleşke binalarında bulunan tehlikeli
içerikler ve potansiyel ardışık tehlikeler ve (2) güvenli yaklaşım mesafeleri ve maruz
kalma sınırları şeklinde iki ana grup altında sunulmuştur.



Sonuçların geçerliğinin değerlendirilmesi: Görüşülen uzmanlar dışında farklı kişilerle
görüşülerek sonuçların istenen amaca uygun şekilde oluşup oluşmadığı ve yeterli olup
olmadığı hakkında geri bildirim alınmıştır.

2. aşama - Yerel izleme ve hasara bağlı blokaj tahmin modelinin ve bu modele dayalı prototip
sistemin geliştirilmesi: Hangi tür algılayıcılar ve görüntü işleme tekniklerinin kullanılacağı belirlendikten
sonra, prototipin geliştirilmesi için deneyler yapılmıştır.


Literatür taraması: Literatürde farklı algılayıcılar kullanılarak hasar tespiti yapılan
benzer çalışmaların değerlendirilmesi, ilgili yönetmelik, tüzük ve standartların
incelenmesi ve farklı tür algılayıcılardan elde edilen verilerin birleştirilmesi için
kullanılacak yaklaşımın belirlenmesi için çalışmalar yürütülmüştür.



Kullanılacak algılayıcıların ve görüntü işleme yöntemlerinin belirlenmesi: Yapıda ne tür
algılayıcıların ve hangi görüntü işleme yöntemlerinin kaçar adet kullanılacağının ve
nerelere konulacağının belirlenmesi ve bu algılayıcıların ileteceği verilerin
anlamlandırılması üzerine çalışılmıştır. Belirlenen algılayıcılardan elde edilen verilerin
birlikte kullanılıp anlamlandırılmasını sağlayacak kurallar, eşik değerler ve yaklaşımlar
oluşturulmuştur.



Algılayıcılar, görüntü işleme araçları ve bunların bağlı olduğu yerel bilgisayar
sisteminin geliştirilmesi: Bir tehlike sırasında veya hemen sonrasında hasara bağlı
blokaj tespitinin yapılabilmesi için algılayıcılarla ve görüntü işleme yapan kameralarla
iletişim halinde olabilecek, onlardan gelen verileri saklayacak ve anlamlandıracak
yöntemleri uygulayacak yerel bir bilgisayar sistemi önerilmiştir.



Pilot bina seçilmesi: Geliştirilen yerel izleme ve yönlendirme modeliyle ilgili testlerin ve
simülasyonların yapılabilmesi için pilot bina olarak, 2010 yılında tamamlanmış olan ve
3. derece deprem bölgesinde bulunan bir üniversite yerleşkesindeki fakülte binası
seçilmiştir.



Algılayıcıların ve kameranın denenmesi: Belirlenen algılayıcılar pilot bina örnek
alınarak oluşturulan bir maket üzerinde laboratuar ortamında denenmiştir. Yapılan
deneyler analiz edilerek, kullanılan algılayıcıların ve görüntü işleme yöntemlerinin tek
başlarına ve birlikte gösterdikleri performanslar değerlendirilmiş ve önerilerde
bulunulmuştur.
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Algılayıcı verilerinin anlamlandırılması ve birleştirilmesi: Farklı tür algılayıcılardan elde
edilen farklı formatlardaki verilerin anlamlandırılması çalışmaları yürütülmüştür.
Verilerin birleştirilmesi aşamasında karar ağacı yönteminden faydalanılmıştır.

3. aşama - Yapının tehlike sonrası tahliyesini sağlayan bir yönlendirme modelinin ve prototip
sisteminin geliştirilmesi ve yerel izleme modeliyle bütünleştirilmesi (entegrasyonu): Bu aşamada pilot
bina modeli üzerinden bir yönlendirme modeli prototipi geliştirilerek yerel izleme ve hasar tahmin
modeline entegre edilmiştir.


Pilot binanın modellenmesi: Archicad 14 yazılımı kullanılarak pilot binanın yapı bilgi
modeli (YBM) oluşturulmuş ve IFC formatında elde edilmiştir.



IFC modeli üzerine binanın topolojik haritasının kurulması: IFC sınıfları incelenerek,
IFC tabanlı YBM üzerine grafik ağı kurulması aşamasında ihtiyaç duyulacak sınıflar
(örneğin düğüm noktası (node) ve yol (edge) sınıfları) tanımlanmıştır. Grafik ağı
prensiplerine uygun şekilde IFC modeli içerisine düğüm noktaları ve yollar
tanımlanmış, modelin topolojik olarak ifade edilebilmesi sağlanmıştır.



Java ortamında yazılım geliştirme çalışmaları: IFC tabanlı YBM üzerine kodlama
yapılabilmesi için açık kaynak (open source) bir IFC reader/writer kullanılmış; tüm IFC
şeması (tüm IFC yapısı, sınıfları ve bunların ilişkileri) Java sınıflarına dönüştürülmüş
ve IFC şemasının Java programlama dilinde yazılım kod ve dokümantasyonu
yapılmıştır.



Yerel izleme ve hasar tahmin modelinin yönlendirme modeline entegrasyonu:
Geliştirilen yazılımın algılayıcılardan gelen bilgiler ve bina içerisinde olduğu belirtilen
hassas noktalar ışığında yönlendirme yapabilmesi için gerekli entegrasyon
sağlanmıştır.



Arayüz geliştirme çalışmaları: Sonuçların kullanıcılara sunulacağı görselleştirme
katmanı çalışmaları tamamlanarak, bir görsel arayüz geliştirilmiştir. Katlar arasında
geçişleri, hasar sonrası algılayıcılardan gelen bilgilerle binanın katlarında oluşan
durumlara göre yapılabilecek güvenli ve en kısa yönlendirme yollarını gösteren arayüz
geliştirilmiştir.

4. aşama – geliştirilen sistemin maliyet analizin yapılması: Bu aşamada, model üzerine
geliştirilecek yerel izleme ve yönlendirme sisteminin maliyet analizinin yapılabilmesi için çalışılmıştır.


Pilot bina bazında maliyet hesabı: Seçilen pilot bina üzerinde bir değerlendirme
gerçekleştirilmiş; pilot binada kullanılan algılayıcıların sayısı ve tipleri örnek alınarak,
önerilen sistemle ilgili olarak karşılaşılacak maliyetler çıkarılmıştır.



Maliyet unsurlarının ve maliyet kazanımı sağlanabilecek noktaların belirlenmesi:
Önerilen türde bir sistemin farklı tip binalarda uygulandığında maliyeti oluşturacak
maliyet kalemlerini belirlemede kullanılacak yöntemler önerilmiştir.

5. aşama – pilot binanın verileri kullanılarak modellerin çalışırlığının test edilmesi: Bu aşamada
pilot bina modelinin yapısal modeli, deprem hasarına ve çeşitli acil durum senaryolarına tabi tutularak,
oluşan hasar simüle edilmiştir. Buna göre sistemin testleri ve denemeler yapılmıştır.


Pilot binanın taşıyıcı sistem modelinin oluşturulması: Pilot binanın taşıyıcı sistemi bir
yapısal analiz yazılımı olan SAP2000 (v.15.0.0) kullanılarak modellenmiştir.



Taşıyıcı sistem modelinin deprem yer hareketi kullanılarak analiz edilmesi: 17 Ağustos
1999 Marmara (Kocaeli) depreminin iki farklı istasyonundaki (Düzce ve Gebze)
deprem kayıtları altında pilot binanın davranışı elde edilmiştir.



Depremin bina elemanlarında oluşturduğu hasarın tespit edilmesi: Depremler
sonucunda pilot binanın maruz kalacağı varsayılan hasarın tespiti, zaman tanım
alanında doğrusal elastik olmayan hesap yöntemi ile elde edilen kat ivmeleri ve kat
ötelenmeleri kullanılarak yapılmıştır. Her eleman için ayrı bir yöntem kullanılmış ve
pilot bina için hasar sonuçları elde edilmiştir.



Hasara göre algılayıcı verilerinin oluşturulması ve kamera blokaj sınıflarının
belirlenmesi: Pilot bina modeli üzerinde elde edilen hasar verilerinden yola çıkılmıştır.
Bina içerisinde yerleştirildiği varsayılan UMÖ (Ultrasonik Mesafe Ölçer), KDK (Kapalı
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Devre Kablo) ve jiroskop algılayıcılarının verileri, analitik modelden elde edilen tahmini
hasara bakılarak, bu derecede bir hasar sonrası adı geçen algılayıcıların düzgün
olarak çalıştığı varsayımıyla fiktif olarak oluşturulmuştur.


Yönlendirme modeline bilgilerin aktarılması: Oluşturulan hasar verisi bütünleşik
modele dışarıdan aktarılmıştır.



Yönlendirme modeli ile yerel izleme ve hasar tespit modelinin entegrasyonu: Verilen
hasar verisinin geliştirilen karar ağacı yaklaşımına göre değerlendirilmesi ve bina
içinde gerçekleşen blokajların ve hassas bölgelerin dikkate alınarak yönlendirme
yapılması sağlanmıştır.



Sistem testleri: Bütünleşik sistemin amaçlandığı şekilde çalışıp çalışmadığı, verilen
hasar verisi ve hassasiyet durumlarını değerlendirmede tutarlı sonuçlar verip
vermediği incelenmiştir.
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3 LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Proje kapsamında farklı amaçlarla yapılan literatür araştırmaları sekiz aşamada
gerçekleştirilmiş olup, her bir aşamanın amacı ve gerçekleştirilen aktiviteleri aşağıda özetlenmiştir:
(1) Acil durum yönetimi esnasında acil durum müdahale ekiplerince ihtiyaç duyulan, insanların
binalardan güvenli ve hızlı tahliyesini sağlamak ve ardışık tehlikelere karşı hasar görebilirlik analizi
yapmak için gerekli olan bilgilerin belirlenmesi: Literatürde daha önce farklı tehlikelerin ya da ardışık
tehlikelerin yarattığı acil durumlarda, acil durum müdahale ve ilk yardım ekiplerinin ihtiyaç duyduğu
bilgilerin belirlendiği çalışmalar irdelenmiş ve bu çalışmalarda belirlenmiş olan bilgiler derlenmiştir.
(2) Afetler ve diğer acil durumlar sonrasında binalarda oluşması olası hassas bölgeler, bina
içerisindeki hassas bina muhteviyatı ve hassasiyet analizi hakkında bilgi edinilmesi: Üç farklı yoldan
veri toplanması öngörülmüş ve bunlardan ilkinde ilgili akademik literatürün, acil müdahale ekip ve
kuruluşlarınca kullanılan kılavuzların, standartların ve benzeri dokümanların incelenmesi
gerçekleştirilmiştir.
(3) Literatürde farklı algılayıcılar kullanılarak hasar tespiti yapılan benzer çalışmaların
değerlendirilmesi: Daha önce farklı algılayıcılar kullanılarak hasar tespiti yapan çalışmalardan elde
edilen sonuçlar incelenmiştir.
(4) İlgili yönetmelik, tüzük ve standartları incelenerek proje kapsamında kullanılacak kimyasal
algılayıcı türlerinin ve yerleşimlerinin belirlenmesi: Kimyasal algılayıcılarla ilgili yönetmelik, tüzük ve
standartlar incelenerek proje kapsamında kullanılması uygun görülen kimyasal algılayıcıların sahip
olmaları gereken özellikler belirlenmiştir.
(5) Farklı tür algılayıcılardan elde edilen verilerin birleştirilmesi için kullanılacak yaklaşımın
belirlenmesi: Farklı algılayıcı verilerinin birleştirilmesi ve anlamlandırılması için literatürde kullanılan
yaklaşımlar incelenmiş ve proje kapsamında bu amaçla kullanılmasına karar verilen karar ağacı
(decision tree) yaklaşımı araştırılmıştır.
(6) Grafik ağı teorisinin (graph theory) ve en kısa yol (shortest path) algoritmalarının
incelenmesi, proje kapsamında kullanılacak en kısa yol algoritmasının seçilmesi: En kısa yol
algoritmalarının bina içi tahliye planı oluşturulması ve bina içindekilerin güvenli bölgelere
yönlendirilmesinin sağlanması amacıyla nasıl kullanıldıkları hususu literatürden araştırılarak, proje
kapsamında kullanılacak yaklaşıma taban oluşturulması sağlanmıştır.
(7) Literatürdeki bina içi yönlendirme ve yerel izleme çalışmalarının incelenmesi: Bina içi
yönlendirme ve yerel izleme yapan çalışmalar detaylı olarak incelenmiştir.
(8) Industry Foundation Classes (IFC) standardının incelenmesi ve bina içi yönlendirme ve
yerel izleme çalışmalarında kullanılan IFC sınıflarının belirlenmesi: IFC standardının detayları ve bina
içi yönlendirme ve yerel izleme çalışmalarında bu standardın nasıl kullanıldığı konusu araştırılmıştır.
Bu raporun takip eden bölümlerde, bu çalışmalar hakkında bilgi verilmektedir.
3.1 ACİL DURUM MÜDAHALE EKİPLERİNİN İHTİYAÇ DUYDUĞU BİLGİLERİN BELİRLENMESİ
Acil durum yönetimi kapsamında, insanların binalardan güvenli ve hızlı tahliyesini sağlamak ve
hızlı ve etkili müdahale yaparak can ve mal kaybını en aza indirmek için literatürde daha önce farklı
tehlikelerin ya da ardışık tehlikelerin yarattığı acil durumlarda, acil durum müdahale ve ilk yardım
ekiplerinin ihtiyaç duyduğu bilgilerin belirlendiği çalışmaların irdelenmesi ve bu çalışmalarda
belirlenmiş olan bilgilerin çıkarılması amaçlanmıştır.
Afet yönetimini daha iyi anlayabilmek için öncelikle afet, acil durum, acil durum yönetimi gibi
afet yönetimiyle ilgili terimler literatürde araştırılmıştır. Böylece bu kavramları anlayarak, durumun
daha net bir şekilde anlaşılması ve yüz yüze görüşmeler esnasında kullanılan terimlerin anlaşılması
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amaçlanmıştır. Terimler ve anlamları Ergünay ve diğ. (2008) referansından alınmıştır. Bu terimlerin ve
anlamlarının bir listesi Ek-1'de sunulmaktadır.
Deprem, yangın ve patlama gibi ardışık tehlikelerin neden olduğu acil durumlardan hemen
sonra, acil durum müdahale ekipleri, acil durum yönetimi ve müdahale için pek çok bina ve bina
çevresiyle ilgili bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Afet sonrası hızlı, kesin ve güvenilir bilgiye ulaşım, uygun
ve doğru müdahale açısından çok önemlidir (Schütz ve diğ., 2008). Son 40 yılda doğal afetlerden
dolayı kaynaklanan ekonomik zarar 10 katına çıkmıştır. Afet sonrası oluşan bu ekonomik zararları ve
hayat kaybını azaltmak amacıyla, müdahale ekiplerinin planlama ve karar alma aşamalarında
yardımcı olmak üzere, ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşmaları önem arz etmektedir (Haris, 2005).
Acil durum vakasına çabuk ve etkili bir şekilde müdahale edebilmek için hangi tür bilginin, ne
zaman ve ne şekilde acil durum müdahale ekibine gerekli olduğunu belirlemek, olayın zararlı etkilerini
en aza indirmek için gereklidir (Jones ve diğ., 2005). Acil durum vakalarında müdahale ekiplerine
gerekli olan bu bilgileri belirleyebilmek amacıyla, NIST (National Institute of Standards and
Technology) tarafından bir çalıştay düzenlenmiştir. NIST’in düzenlediği bu çalıştay sonuçlarına göre;
acil durum müdahale ekiplerine gerekli olan bilgiler iki ana başlık altında toplanmıştır:
•
Statik Bilgi: Giriş-çıkış yerleri, merdivenlerin ve asansörlerin konumu, bina içi tehlikeli
madde ihtiva eden yerler, güvenlik odaları vs. gibi bilgiler statik bilgi kapsamındadır.
•
Dinamik Bilgi: Yangının büyüklüğü ve yayılma hızı, içerideki insan sayısı, içerideki
özürlü sayısı, hangi çıkışların açık, hangilerinin bloke durumda olduğu gibi bilgiler ise, dinamik bilgi
mahiyetindedir.
Yangın, sel ve terörist saldırısı gibi acil durum vakalarında, ilk yardım ve kurtarma ekipleri
genellikle çıkış kapılarının yeri, merdivenlerin konumu gibi bilgileri toplamalarına rağmen, zarar
görmüş yangın çıkışları, tehlikeli maddelerin mevcudiyeti ve yıkılmış yapı elemanları gibi bilgilere de
ihtiyaçları vardır (Schütz ve diğ., 2008). Ayrıca, deprem ve benzeri afetler sonrası yangınlar
çıkabilmekte, sınaî ve enerji tesislerinde yangın, patlama ve gaz kaçakları olabilmektedir (Sivil
Savunma Afetler, Arama ve Kurtarma, 2008). Afet sonrası yangın, patlama ve gaz kaçağı gibi ardışık
tehlikeleri önlemek; bina içi hassas noktaları belirlemek için de, müdahalecilerin bu hassas noktaları
hızlıca belirlemeleri gerekmektedir (Giovinazzi ve Lagomarsino, 2003).
Literatürdeki afet ve acil durum yönetimiyle ilgili rapor, makale ve bildiri gibi çeşitli bilimsel
kaynaklar incelenerek elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Bunlara ek olarak, afet ve acil durum
yönetimi alanında çalışan kurumlarda kullanılan eğitim materyalleri veya yararlanılan kaynaklar ve
dokümanlar da (sivil savunma, acil durum ve afetlere müdahale, acil durum ve afet süreci, afetler
hakkında bilgilerin bulunduğu belgeler) incelenmiştir. İncelenen doküman ve eğitim materyallerinin
konuları/başlıkları aşağıdaki gibidir:


Sivil savunma, afetler, arama ve kurtarma



Temel afet bilincine genel bakış ve afete hazırlık



Hafif arama-kurtarma



Bina hasar sınıflandırması



Yaşam kurtaran önlemler



Tıbbi olmayan triaj



Afet sonrası halk sağlığı



Afette psikolojik ilk yardım



Sivil savunma mahalle görevlileri



Mahallede afete hazırlık



Olay Kumanda Sistemi (OKS) prensipleri



Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer (KBRN) madde tehdidi



KBRN radyolojik riskler

31



Deprem arama kurtarma çalışmaları

Acil durum müdahalesi eğitiminde kullanılan çeşitli dokümanlar ve materyallerden elde edilen
bilgiler, Tablo 1'de özetlenmektedir.
Tablo 1. Acil durum müdahalesi eğitiminde kullanılan çeşitli dokümanlardan ve materyallerden elde
edilen bilgiler
(1) Afet ile İlgili Bilgiler
1

Depremin oluş saati

2

Depremin şiddeti

3

Depremin merkez üssü

4

Depremin süresi

5

Binanın yıkılış şekli

6

Bina hasar durumu

(2) Afet Bölgesine Ulaşım ile İlgili Bilgiler
7

Olay yerine ulaşmak için kullanılacak yol bilgisi (en kısa ve güvenli yol)

8

Yolun trafik bilgisi (yoğunluğu)

(3) Bina ile İlgili Bilgiler
9

Bina kat planı (yerleşim planı) (yatak odası, mutfak nerede vs.)

10

Binanın kat sayısı

11

Binanın ne amaçla kullanıldığı (okul, hastane, işyeri vs)

12

Binada tehlikeli madde içeren yerlerin mevcudiyeti

13

Binanın tipi (betonarme, ahşap vs.)

14

Binanın ana yapı malzemesi

15

Elektrikler kesik mi?

16

Su vanaları kapatılmış mı?

17

Gaz vanası kapatılmış mı?

18

Ana gaz vanasının yeri

19

Ana elektrik şalterinin yeri

20

Ana su vanasının yeri

21

Bina içindeki büyük yapısal olmayan elemanların yeri

22

Merdivenlerin yeri

23

Bina giriş çıkış yerleri

(4) Bina Sakinleri Hakkındaki Bilgiler
24

Binadaki kişi sayısı

25

Aranılan kişiyle ilgili bilgiler

26

Deprem anında insanlar nerede olabilir

(5) Bina Çevresi ile İlgili Bilgiler
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27

Çevredeki binaların riski (yıkılma şekilleri)

28

Çevre binalarda bulunabilecek tehlikeli maddeler

29

Yer altı ve yer üstü tehlikeler

(6) KBRN Madde ile İlgili Bilgiler
30

Binada KBRN madde varlığı

31

Binadaki KBRN maddenin yeri

Acil durum yönetimi kapsamında; acil durum müdahale ekiplerinin durumu hızlı bir şekilde
anlayabilmesi, doğru müdahale yöntemlerine hemen karar verebilmesi ve bina sakinlerinin binadan
hızlı ve güvenli bir şekilde tahliyesi için gerekli olan bilgilerin belirlendiği literatür taramasından elde
edinilen sonuçlar, Tablo 2’de gösterildiği gibi toplam 6 kategori altında, 75 adet bilgi türü olarak
belirlenmiştir.
Tablo 2. Literatür taraması ile elde edilen bilgiler
Çalışmalar

Elde Edilen Bilgiler
(1) Bina ile İlgili Bilgiler

1

Bina acil çıkış kapılarının yeri

2

Elektrik tesisatının ve boruların bilgisi
Bina tipi / bina ana malzemesi (betonarme, çelik,
ahşap vb.)

3

4

Isıkdag ve diğ. (2007), Jones ve diğ.
(2005), Bernoulli ve diğ. (2008), Ergen
ve Seyis (2008), Ergen ve diğ. (2009),
Tsai ve diğ. (2008), Schütz ve diğ.
(2008)
Isıkdag ve diğ. (2007)
Jones ve diğ. (2005), Ergen ve diğ.
(2009)
O’Brien ve Hammer (2004), Bernoulli ve
diğ. (2008), Jones ve diğ. (2005),
Payant ve Lewis (2007), Ergen ve
Seyis (2008), Ergen ve diğ. (2009)

Bina kat planı (yerleşim planı)

O’Brien ve Hammer (2004), Bernoulli ve
diğ. (2008), Jones ve diğ. (2005),
Payant ve Lewis (2007), Tsai ve diğ.
(2008), Schütz ve diğ. (2008)
Isıkdag ve diğ. (2007), Bernoulli ve diğ.
(2008), Payant ve Lewis (2007), Ergen
ve Seyis (2008), Ergen ve diğ. (2009),
Tsai ve diğ. (2008), Schütz ve diğ.
(2008)
Jones ve diğ. (2005), Ergen ve Seyis
(2008), Ergen ve diğ. (2009)

5

Bina tahliye planları

6

Bina giriş yerleri

7

Binanın durumunu bildiren basit çizimler

8

Çatıya ulaşım bilgisi

Jones ve diğ. (2005)

9

Merdivenlerin konumu

Bernoulli ve diğ. (2008), Jones ve diğ.
(2005), Ergen ve Seyis (2008), Ergen
ve diğ. (2009), Schütz ve diğ. (2008)

10 Asansörün konumu

Bernoulli ve diğ. (2008), Jones ve diğ.
(2005), Ergen ve Seyis (2008), Ergen
ve diğ. (2009), Schütz ve diğ. (2008)

11 Binadaki güvenlik ve yangın kontrol odalarının yeri

Jones ve diğ. (2005), Payant ve Lewis
(2007)
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12

Binanın ne amaçla kullanıldığı (okul, hastane, işyeri
vb)

Jones ve diğ. (2005), Ergen ve Seyis
(2008), Ergen ve diğ. (2009)

13

Bina kat sayısı/ bina stili (1 katlı, çok katlı, bodrum
katında vb.)

Jones ve diğ. (2005), Ergen ve diğ.
(2009)

14 Binanın durumu (güvenli, güvensiz)

Jones ve diğ. (2005)

15 Çatı ana yapı malzemesi

Jones ve diğ. (2005)
Jones ve diğ. (2005), Tsai ve diğ.
(2008)

16 Su, elektrik ve havalandırmanın mekanik durumu

O’Brien ve Hammer (2004), Isıkdag ve
diğ. (2007), Jones ve diğ. (2005),
Payant ve Lewis (2007)

17 Yangın alarm ve sensörlerinin yeri

19 Kapı ve pencerelerin açılış yönleri

Isıkdag ve diğ. (2007), Jones ve diğ.
(2005)
Isıkdag ve diğ. (2007)

20 Odalar, katlar arasındaki geçişlerin bilgisi

Bernoulli ve diğ. (2008)

21 Kameraların yeri

Jones ve diğ. (2005)
Isıkdag ve diğ. (2007), Jones ve diğ.
(2005), Levitt (1997)
Isıkdag ve diğ. (2007), Jones ve diğ.
(2005), Levitt (1997)

18 Elektronik kontrol sisteminin yeri

22 Yangın musluğunun yeri
23 Binadaki su kaynaklarının yeri
24 Bina sistemleri hakkında bilgi

Payant ve Lewis (2007)

25 Acil durumun bina içindeki yeri

Payant ve Lewis (2007)

26 Acil çıkış kapıları kilitli mi, değil mi?

Payant ve Lewis (2007)

Bina tesisatının ana vana ve şalterlerinin yeri (ana
27 gaz vanası, ana su vanası, ana elektrik şalterinin
yeri, vb.)

O’Brien ve Hammer (2004), Payant ve
Lewis (2007), Levitt (1997), Ergen ve
Seyis (2008), Ergen ve diğ. (2009)

28 Bina altı depolama sisteminin varlığı

Payant ve Lewis (2007)

29 Gömülü elektrik kablolarının yeri

Levitt (1997)

30 Gömülü boruların yeri

Levitt (1997)

31 Gömülü telekominikasyon kablolarının yeri

Levitt (1997)
Ergen ve Seyis (2008), Ergen ve diğ.
(2009)
Ergen ve diğ. (2009)

32 Bina içindeki ağır eşyaların konumu
33 Binanın yaşı
(2) Bina Sakinleri Hakkındaki Bilgiler
34 Binanın boş veya dolu olması

Jones ve diğ. (2005)

35 Binadaki kişi sayısı

O’Brien ve Hammer (2004), Jones ve
diğ. (2005), Payant ve Lewis (2007),
Ergen ve Seyis (2008)

36 Bina sakinlerinin gün içinde binada bulunma saatleri
37 Afetzedelerin bina içindeki yeri ve durumları
38 Bina sakinlerinin isim, yaş ve sağlık bilgileri
39 Binadaki çocuk sayısı

Ergen ve Seyis (2008), Ergen ve diğ.
(2009)
O’Brien ve Hammer (2004), Ergen ve
Seyis (2008), Ergen ve diğ. (2009),
Betts ve diğ. (2005)
Ergen ve Seyis (2008), Ergen ve diğ.
(2009)
Jones ve diğ. (2005), Ergen ve Seyis
(2008), Ergen ve diğ. (2009)
Jones ve diğ. (2005), Ergen ve Seyis
(2008), Ergen ve diğ. (2009)

40 Binadaki yaşlı insan sayısı
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41 Binadaki özürlü insan sayısı

Jones ve diğ. (2005)

42 Binadaki özürlülerin yeri

Jones ve diğ. (2005)

43 Olay yeri ile ilgili bilgisi olan kişi varlığı

Payant ve Lewis (2007)

44

Acil durum çıkış kapıları kilitli ise anahtarların kimde
olduğu bilgisi

Payant ve Lewis (2007)

(3) Afet ile İlgili Bilgiler
45 Afet veya acil durumun tipi

Payant ve Lewis (2007)

46 Afetin zamanı

Jones ve diğ. (2005)

47 Şiddeti

Jones ve diğ. (2005)

48 Süresi

Jones ve diğ. (2005)

49 Yangının büyüme hızı

Jones ve diğ. (2005)

(4) Deprem Bölgesine Ulaşım ile İlgili Bilgiler
50 Olay yerine ulaşmak için kullanılacak yol bilgisi

Isıkdag ve diğ. (2007)

51 Yolun tipi (asfalt vb.)

Isıkdag ve diğ. (2007)

52 Yolun eğimi

Isıkdag ve diğ. (2007)

53 Yolun mevsimsel durumu (çamurlu, karlı vb.)

Isıkdag ve diğ. (2007)

54 Yolun trafik bilgisi (yoğunluğu)

Isıkdag ve diğ. (2007)
Isıkdag ve diğ. (2007), Jones ve diğ.
(2005)

55 Binanın yeri (sokak, cadde vb.)
Olay yerine ulaşım için kullanılacak yolun, köprünün
56 acil durum müdahale araçlarını taşıyıp
taşıyamayacağı, bu araçlara uygunluğu

Levitt (1997)

57 Helikopter iniş alanının varlığı, yeri

Jones ve diğ. (2005)

(5) Bina Çevresi ile İlgili Bilgiler
58 Binanın çevresindeki diğer bina, yol vb. bilgisi
59 Çevredeki binaların riski (yıkılma şekilleri vb.)

Isıkdag ve diğ. (2007), Ergen ve Seyis
(2008),Ergen ve diğ. (2009)
Isıkdag ve diğ. (2007), Jones ve diğ.
(2005)

60 Çevre binalarda bulunabilecek tehlikeli maddeler

O’Brien ve Hammer (2004), Jones ve
diğ. (2005), Ergen ve Seyis
(2008),Ergen ve diğ. (2009)

61 Binanın çevresindeki yangın musluklarının yeri

O’Brien ve Hammer (2004), Jones ve
diğ. (2005), Levitt (1997)

62 Binanın çevresinde olabilecek su kaynaklarının yeri

Jones ve diğ. (2005), Levitt (1997)

63 Bina çevresindeki içilebilir su kaynaklarının yeri

Payant ve Lewis (2007)

64 Yüksek gerilim hattının varlığı

Levitt (1997)

65

Elektrikli demiryolu veya tramvayın varlığı
(elektoromanyetik alan kaynağı oldukları için)

Levitt (1997)

66

Radyo, tv, radar, mikrodalga vericilerin varlığı
(elektoromanyetik alan kaynağı oldukları için)

Levitt (1997)

67 Su yatağı, nehir, akarsu varlığı
Bina ya da site altındaki yeraltı su kaynaklarının
68
varlığı
Bina ya da site altında gömülü petrol borularının
69
varlığı
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Levitt (1997)
Levitt (1997)
Levitt (1997)

Yük taşıyan demiryolları bina ve çevresinden
geçiyor mu?
Tehlikeli madde taşıyan kamyon veya araçlar bina
71
çevresinden geçiyor mu?
70

Levitt (1997)
Levitt (1997)

(6) KBRN Madde ile İlgili Bilgiler
Jones ve diğ. (2005), Payant ve Lewis
(2007), Ergen ve Seyis (2008), Ergen
ve diğ. (2009), Betts ve diğ. (2005),
Schütz ve diğ. (2008)
Jones ve diğ. (2005), Payant ve Lewis
(2007), Betts ve diğ. (2005), Schütz ve
diğ. (2008)
Payant ve Lewis (2007), Ergen ve
Seyis (2008), Ergen ve diğ. (2009)

72 Binada zararlı, tehlikeli madde varlığı

73 Binadaki zararlı, tehlikeli maddenin yeri
74 Binadaki tehlikeli maddenin tipi

75 Binanın içerdiği tehlikeli maddeden sorumlu olan kişi Payant ve Lewis (2007)

Literatür taramasına ek olarak, afet ve acil durum yönetimi alanında çalışan kurumlara
mensup kişilerle yüz yüze ve yarı organize görüşmeler düzenlenerek, afet ve acil durum sonrası acil
durum müdahale ekiplerince ihtiyaç duyulan bilgi türleri son haline getirilmiştir. Yüz yüze yapılan
görüşmelerle ilgili detaylı bilgiler, raporun ilerleyen bölümlerinde verilmektedir.
3.2 AFETLER VE DİĞER ACİL DURUMLAR SONRASINDA BİNALARDA OLUŞMASI OLASI
HASSAS BÖLGELER, BİNA İÇERİSİNDEKİ HASSAS BİNA MUHTEVİYATI VE HASSASİYET
ANALİZİ
Amaçlanan yönlendirme ve yerel izleme modeli geliştirilirken odaklanılan konulardan biri de,
afetler ve diğer acil durumlar tarafından bina içerisinde tetiklenmesi olası ardışık tehlikelerin bina
sakinlerinin tahliye sürecini tehlikeye sokması durumudur. Örneğin, deprem sonrası tetiklenebilecek
bir ardışık tehlike olarak yangın; bina içerisindeki insanlar ve binaya müdahale etmek üzere bölgeye
gelen kurtarma ekipleri için bir risk teşkil etmektedir. Bu tür ardışık tehlikeler; bir afet (örn. deprem)
veya acil durum (örn. yangın) ile tetiklenebilen durumları ifade etmektedir (Binder ve Sanderson, 1987;
Young ve diğ., 2004). Deprem sonrası yangın çıkması, patlama tehlikesi oluşması veya tehlikeli
madde açığa çıkması sonucu oluşan durumlar yaygın olarak gözlemlenen ardışık tehlikelere örnek
olarak verilebilir. Geçmiş tecrübeler, ardışık tehlikelerin etkilerinin bazen ana afetlerden daha yıkıcı
olabileceğini göstermiştir (örn. 1906 San Francisco, 1923 Kanto ve 1995 Kobe depremleri) (Charles,
2003; Haddow ve diğ., 2007). Chen ve diğ. (2004), depremlerden sonra tetiklenen yangınlar gibi
olayların depremlerden daha fazla can kaybına ve yaralanmaya neden olabileceği düşünüldüğünde,
bina sakinlerinin ardışık tehlikelerden kaynaklı etkilenmeyi en aza indirecek şekilde ve güvenli bir
şekilde tahliye edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Aynı zamanda, binaya müdahale edecek olan
kurtarma ekipleri açısından da bina içerisindeki riskleri önceden bilmek önemli bir avantaj
sağlayacaktır. Kurtarma ekiplerinin afetler ve sonrasında oluşabilecek ardışık tehlikeleri önlemek, bina
içerisindeki yıkıcı etkileri en aza indirmek ve riskli bölgeleri belirlemek için bina içerisinde devam
etmekte olan olaylar hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir (Giovinazzi ve Lagomarsino, 2003).
Ancak kurtarma ekiplerinin ihtiyaç duyduğu bina bilgileri, etkili ve güvenli bir müdahale için çoğu
zaman yetersiz, eksik, karmaşık veya dağınık bir yapıda bulunmakta ve bilgilerin güncelliği konusunda
sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle, pek çok uygulamada kurtarma ekipleri müdahale yapılacak
bölgeye geldiklerinde ilk olarak bilgi toplamaya başlamakta ve bu durum diğer sorunların belirlenip
çözülmesi sürecinin ikinci planda kalmasına neden olmaktadır (Evans, 2003; Evans ve diğ., 2005;
Jones ve Bukowski, 2001; Lewis ve Payant, 2003; Leite ve diğ., 2008). Ayrıca, kurtarma ekiplerinin
bina içerisindeki olaylar hakkında doğru bilgiler toplamak için harcadığı süre içerisinde müdahale
gecikmekte ve bu durum can kayıplarının ve yaralanmaların artmasına neden olmaktadır (Ergen ve
Seyis, 2008).
Afetler ve diğer acil durumlar tarafından bina içerisinde tetiklenmesi olası ardışık tehlikeler ve
bunların yaratacağı hassas bölgeler üzerine odaklanılarak, bu konuda yürütülen çalışmalar
özetlenmiştir. Bu amaçla ilerleyen bölümlerde, öncelikli olarak afetler ve diğer acil durumlar
36

sonrasında oluşması muhtemel hassas bölgeler, bina içerisindeki hassas bina muhteviyatı ve hasar
görebilirlik/hassasiyet analizi hakkında yapılan literatür taraması ve bulgularından bahsedilmektedir.
Literatürde hassasiyet kavramı hakkında pek çok tanımlama bulunmakla birlikte, bu
tanımlamalar arasında binanın depremlere karşı hassas elemanlarından, taşkınlara karşı hassasiyete
kadar geniş bir alan kapsanmaktadır. Genel anlamıyla hassasiyet, herhangi bir tehlike (doğal afetler,
terörist saldırılar, iklim olayları, vb.) nedeniyle can kayıpları ve yaralanmalarla birlikte diğer her türlü
hasara karşı duyarlılıktır (Godschalk, 1991). Bu tanımın kapsamı oldukça geniştir. Örneğin, taşkın
olayı bir doğal afettir ve taşkınların yüz yıllar cinsinden risk oranları bulunmaktadır. Yüz yıllık taşkın
riski bulunan bir taşkın bölgesinde bulunan insanlar ve binalar hassas bölgede bulunmaktadırlar,
çünkü olası bir taşkın can kayıplarına, yaralanmalara ve ekonomik kayıplara sebebiyet verecektir
(Godschalk, 1991). Benzer şekilde, Amerikan Federal Acil Durum Yönetim Dairesi’nin (Federal
Emergency Management Agency-FEMA) Aşırı Tehlikeli Maddeler için Acil Durum Planlaması konulu
Tehlike Analizi Hakkında Teknik Şartnamesi’nde de, hassasiyet analizi bölümünde hassasiyet terimi
hakkında bir tanımlama bulmak mümkündür (FEMA, 1989). Bu tanıma göre hassasiyet; tesislerin,
binaların veya çevrenin tehlikeli maddelerden gelmesi olası hasarlara karşı duyarlılığı (açıklığı) olarak
belirlenmiştir. Proje kapsamında bina bazlı bir yaklaşım geliştirildiği için hassasiyet terimi daha dar bir
çerçevede ve bina bazlı olarak tanımlanmıştır. Buna göre hassasiyet; afetler veya diğer acil
durumların etkilediği binalarda bulunan tehlikeli muhteviyat nedeniyle ortaya çıkan ardışık tehlikeler
veya bu ardışık tehlikelerin oluşma olasılığıdır. Söz konusu ardışık tehlikeler veya bunların oluşma
olasılıkları bina sakinlerinin binayı güvenli bir şekilde terk etmelerinin önüne geçebilecek bir durum
olduğu için dikkate alınmaktadır.
Hasar görebilirlik/hassasiyet analizlerinin gerçekleştirilmesi ve olası ardışık tehlikelerle ilgili
bilgilere ulaşılabilmesi; gerek arama kurtarma ekipleri, gerekse de bina sakinleri açısından yaşamsal
öneme sahiptir. Bu çalışma kapsamında hasar görebilirlik/hassasiyet analizi yaklaşımı; tehlikeli
içeriklerin ve bunların yerlerinin belirlenmesi ve bir afet/acil durum etkisiyle tetiklenerek insan hayatını
tehdit edebilen olası ardışık tehlikelerin tespit edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Tehlikeli içerikler
binalarda günlük kullanım amaçlı olarak bulundurulsa da (örn. kazan dairelerinde ısıtma amaçlı
kullanılan fuel-oil), bir afet/acil durum etkisiyle yangın gibi ardışık tehlikelere yol açma ihtimaline sahip
içeriklerdir. Bu içeriklere, mutfak tüpü, yanıcı sıvı ve katılar, oksitleyici maddeler gibi eşyalar örnek
olarak verilebilir. Örneğin parfümlerde ve boyalarda kullanılan bir içerik olan etil asetat, deprem gibi bir
afet etkisiyle devrilerek bulunduğu kaptan döküldüğünde boğulmaya (ardışık tehlike) yol açabilecektir.
Bu çalışma kapsamında hassas bölgeler olarak belirlenen alanlar ise iki grupta
toplanmaktadır. Bunlardan birincisi afetler veya diğer acil durumların doğrudan oluşturduğu etkilerden
ötürü hassasiyet taşıyan bölgeler nedeniyle hassas hale gelen bölgelerdir. Yanıcı ve patlayıcı bir
muhteviyat nedeniyle oluşan patlamanın ilk anda etkilediği bölgeler veya bir deprem sonrasında
oluşan yıkıntılardan dolayı bloke olan bölgeler söz konusu durum için örnek teşkil etmektedir. İkincisi
ise, afetler veya diğer acil durumların sonucu olarak tetiklenen ardışık tehlikelerden dolayı can
kayıplarına ve yaralanmalara sebebiyet verebilecek bölgelerdir. İkinci gruptaki bölgeler tehlikeli
içeriklere sahip ve bu içeriklerden ötürü bina sakinleri için risk taşıyan bölgelerdir. Bu durum için,
deprem sonrası yanıcı bir muhteviyat nedeniyle çıkan yangınlar örnek olarak verilebilir. Hassas
bölgeler, içerdikleri tehlikeler ve tehlikeli içeriklerden ötürü can kayıplarını ve yaralanmaları
arttırabilecek bir özellik taşıdığından, yönlendirme sistemi kapsamında en kısa yollar oluşturulurken bu
bölgelerden olabildiğince kaçınılması gerekmektedir.
Konu ile ilgili olarak öncelikle literatürde bu konunun incelendiği çalışmalar değerlendirilmiş ve
bu çalışmaların temel olarak (1) depremler sonrası açığa çıkan tehlikeli maddelerin türleri ve yol
açtıkları sonuçları inceleyen çalışmalar ve (2) binalarda hasar görebilirlik/hassasiyet analizi üzerine
yoğunlaşan çalışmalar olarak ikiye ayrıldığı görülmüştür.
3.2.1 Depremler Sonrası Tehlikeli Madde Açığa Çıkmasının İncelendiği Çalışmalar
1999 Kocaeli depreminde de, bir örneğinin gözlemlendiği tehlikeli madde açığa çıkması insan
hayatını, ülke ekonomisini ve çevreyi oldukça kötü etkileyen olaylardır (Steinberg ve diğ., 2004; Cruz
ve Steinberg, 2005). Bir çalışmada, 1999 Kocaeli depreminden sonra bölgedeki tesislerde görülen
hasarlar ve kayıplar incelenmiş; depremin etkisiyle açığa çıkan tehlikeli maddeler ve bununla ilgili
yürütülen risk yönetimi ve acil durum yönetimi çalışmaları değerlendirilmiştir. Sonuçlar, tesislerin
büyük kısmının tehlikeli madde sızıntısı yaşadığını ve bu nedenle gerek insan hayatının tehdit edildiği
gerekse de ekonomik olarak büyük kayıpların yaşandığı olayların gerçekleşmesine yol açtığını
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göstermiştir (Cruz ve Steinberg, 2005). Literatürde pek çok çalışma depremlerle tetiklenen tehlikeli
madde açığa çıkması olaylarını ve bunların olası etkilerini, risklerini ve zarar azaltma çalışmalarını
incelemektedir (Reitherman, 1982; Prugh ve Johnson, 1989; ABAG, 1990; Seligson, 1996; Lindell ve
Perry, 1997). Bu çalışmalardan birinde, Northridge depremi sonrası gerçekleşen petrol boru
hatlarındaki sızıntılar, üniversitelerdeki laboratuarlarda gerçekleşen tehlikeli madde sızıntıları ve
yangınlar gibi çeşitli deprem sonrası gerçekleşen ardışık tehlikeler incelenmiştir. Ayrıca etkilenen
bölgedeki ilgili acil durum yönetimi ve risk azaltma çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Lindell ve Perry,
1997). Bir başka çalışmada sadece zehirli buharların açığa çıkması konusuna yoğunlaşılmıştır (Prugh
ve Johnson, 1989). Ancak, bu çalışmaların bazı eksik kaldıkları noktalar vardır, bunlardan ilki yapılan
çalışmanın spesifik bir deprem olayı için sınırlanması (1995 Northridge depremi) ve sadece bu afet
sonrası gerçekleşen olaylara odaklanılmış olunmasıdır (Lindell ve Perry, 1997). Ancak bu çalışmada,
belirli bir depreme odaklanmak yerine, bir deprem sonrası gerçekleşmesi olası farklı senaryolar altında
geçerli olabilecek daha genel bir yaklaşım getirilmeye çalışılmıştır. Literatürdeki çalışmaların bir başka
kısıtlaması ise, çalışmaların sadece tehlikeli buharların açığa çıkması konusuna yoğunlaşılması ve
sadece bununla ilgili zarar azaltma çalışmalarına yer verirken, olası ardışık tehlikelerin göz ardı
edilmiş olmasıdır (Prugh ve Johnson, 1989). Bu çalışmada ise amaç, tehlikeli maddelerin yol
açabileceği zararların azaltılması konusuna eğilmek yerine, bina sakinlerinin ve arama kurtarma
personelinin tehlikeli içeriklerin zararlı etkilerinden korunmalarını sağlarken güvenli bir tahliye süreci
geçirmelerine yardımcı olabilecek bir hasar görebilirlik/hassasiyet analizi yaklaşımı geliştirmektir.
Bunun yanında, çalışma belirli bir tehlikeli maddeyle sınırlandırılmamış, yangın ve patlamalara yol
açabilecek tehlikeli içerikler daha geniş bir yelpazede değerlendirmiştir.
3.2.2 Bina Ölçeğinde Hassasiyet Analizi Yapan Çalışmalar
Acil durum yönetimi alanında hassasiyet analizi; potansiyel tehlikelerin insana, mal mülke ve
faaliyetlere verebileceği etkilerin değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Lewis ve Payant 2003).
Bir başka tanımda ise hassasiyet analizi, bir sistemin zaaflarının belirlenmesi ve olası tehditlere
yoğunlaşılması olarak tanımlanmıştır (The National Waterworks of Rural America (NWRA) 2002). Bu
tanımlamalar binalar bazında yürütülen acil durum yönetimi bakış açısından ziyade, daha genel bir
şekilde afet ve acil durum yönetimi bakış açısını yansıtmaktadırlar.
Önceki çalışmalarda bahsedilen hassasiyet analizlerinin çoğu da, daha büyük ölçeklerde
(şehir veya eyalet bazında) gerçekleştirmiştir (Cova, 1999; Godschalk, 1991; UCLA Center for Public
Health and Disasters, 2006). Sadece birkaç çalışmada bina ölçeğinde hassasiyet analizi yapan
çalışmalar literatürde bulunmaktadır (Lawrance Berkeley National Laboratory, 2004; Leite ve diğ.,
2008; 2009; Leite ve Akinci, 2011). Lawrance Berkeley Ulusal Laboratuarı (2004) tarafından
yayınlanan bir raporda binalarda kimyasal, biyolojik ve radyolojik etkilerle gerçekleşebilecek
hassasiyetler üzerinde durulmuştur. Raporda ayrıca, kirletici maddelerin taşınması, tahliye yolları ve
potansiyel güvenli bölgeler ve müdahale ekiplerine yardımcı olacak karar destek aktivitelerinden de
bahsedilmektedir. Bu çalışma her ne kadar binalarda oluşması olası hassasiyetler ve bunların
zararlarını azaltma önerilerinde bulunsa da; sadece terör saldırılarıyla oluşabilecek hassasiyetlere
odaklandığı için dar kapsamlıdır. Başka çalışmalarda ise (Leite ve diğ., 2008; 2009; Leite ve Akinci,
2011) hassasiyet analizi bina sistemlerinin işlevselliklerini yitirmeleri veya bozulmaları nedeniyle ortaya
çıkan durumları ele alan bir süreç olarak tanımlanırken; bu tür durumların yapılar ve yapılarda bulunan
sunucu bilgisayarlar gibi kritik eşyalar üzerindeki etkileri dikkate alınmıştır. Bu rapor kapsamında
bahsedilen çalışmada ise, hassasiyetler bina sistemlerinden çok insanları tehdit eden olası ardışık
tehlikeler dikkate alınarak tanımlanmıştır. Bu nedenle hasar görebilirlik/hassasiyet analizi tanımı
tehlikeli içeriklerin ve bunların yerlerinin belirlenmesi ve bunlarla ilişkili olan olası ardışık tehlikelerin
belirlenmesi olarak yapılmıştır.
3.2.3 Bina İçerisindeki Hassas Bina Muhteviyatın Belirlenmesi ile ilgili Literatür Taraması
Deprem sırasında ve sonrasında tetiklenebilecek ardışık tehlikeleri önlemek veya bunların
neden olabileceği ölüm, yaralanma ve maddi kayıpları azaltmak için acil durum müdahale ekiplerinin
bina içi muhteviyatın ve bu muhteviyatın tetikleyebileceği tehlikeleri hızlı bir şekilde tespit etmeleri
gerekmektedir. Hasar görebilirlik analizinde kullanılmak üzere, bina içi muhteviyatın ve bu
muhteviyatın tetikleyebileceği ardışık tehlikeler literatürde araştırılmıştır. Tablo 3'de literatür taraması
kapsamında incelenen dokümanların detayları gösterilmektedir.
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Tablo 3. Hassas Bina Muhteviyatın Belirlenmesi ile ilgili Literatür Taraması Sırasında İncelenen
Dokümanlar
Kuruluş
Amerika Birleşik Devletleri
National Fire Protection
Association (NFPA)
Amerika Birleşik Devletleri
Federal Emergency Management
Agency (FEMA)
Çeşitli ülkelerin mevzuatları (ABD,
Kanada, Türkiye, İngiltere)
Acil Durum Müdahale Rehberi
Emergency Response Guidebook
(ERG)
Çeşitli kimyasal malzeme
tedarikçileri
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı

Dokümanlar

Dokümanın Türü

NFPA-400, NFPA-471,
NFPA-472

Standart

FEMA-141

Standart

Alberta Yönetimi, 2009;
İngiliz Ulaştırma Bakanlığı, 2009;
Amerikan Ulaştırma Bakanlığı, 2012;
Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
1993

Mevzuatlar

ERG, 2008

Kılavuzlar

Material Safety Data Sheets (MSDS)

Kılavuzlar

Bilirkişi Raporu

Bilirkişi Raporu

Birinci gruptaki dokümanlar afet/acil durum müdahale prosedürlerini açıklayan standart ve
kılavuz türü dokümanlardır. Bunlar dışında, belirli ülkelerin (ABD, Kanada, İngiltere, Türkiye) ilgili
mevzuatları ve yönetmelikleri de incelenmiştir (Alberta Yönetimi, 2009; İngiliz Ulaştırma Bakanlığı,
2009; Amerikan Ulaştırma Bakanlığı, 2012; Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 1993). Bu
mevzuatlar, Birleşmiş Milletler (BM) önerilerine uygun olarak hazırlanan ve tehlikeli maddelerin
taşınması ve depolanması konularındaki yasal çerçeveyi oluşturan mevzuatlardır. Bunların yanı sıra,
birçok ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu Acil Durum Müdahalesi Rehberi (Emergency Response
Guidebook-ERG) de detaylı olarak incelenmiştir. ERG (2008), ülkemizde de itfaiye birimleri tarafından
dilimize çevrilmiş olarak kullanılan, tehlikeli madde kazalarına müdahale için olay yerine ulaşan acil
durum müdahale personelini bilgilendirmek üzere hazırlanmış bir rehberdir. ERG (2008), Birleşmiş
Milletler tarafından ve diğer ulusal ve uluslararası yönetmeliklerde yer verilen tehlikeli maddelerin en
güncel listesini içermektedir. Bunlara ek olarak, acil durum müdahale ekiplerinin, arama
kurtarmacıların ve itfaiye erlerinin eğitimlerinde ve operasyonlarında kullandıkları materyaller de
incelenmiştir. Kimyasal madde üreten, dağıtımı yapan veya depolayan tedarikçilerin hazırladığı
Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (Material Safety Data Sheets-MSDS) da incelenmiştir. Zira bu
formlar, malzemelerin sağlık üzerindeki etkileri ve bir acil durum ile (örn. yangın) etkileşime girdiğinde
nasıl bir davranış göstereceğini belirten bilgilendirici dokümanlardır (örn. Sciencelab, 2010). Son
olarak bilirkişi raporları da tehlikeli içeriklere ve bunların yol açabileceği ardışık tehlikelere ilişkin bilgi
edinebilmek için örnek olarak incelenmiştir (Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, 2008). Tüm bu
kılavuzlar, standartlar ve raporlardan ayrı ayrı toplanan bilgiler bir araya getirilerek incelenen kanunlar
ve mevzuatlardan öğrenilen bilgiler ışığında değerlendirilmiştir. Bu literatür taraması; bina içi
muhteviyatın ve bu muhteviyatın tetikleyebileceği ardışık tehlikelerin belirlenmesi için yürütülen üç
aşamalı veri toplama yönteminin ilk aşamasıdır. Burada elde edilen bilgiler, diğer aşamalarda ulaşılan
sonuçlarla birleştirilerek: (1) yerleşke binalarında bulunan tehlikeli içerikler ve potansiyel ardışık
tehlikeler ve (2) güvenli yaklaşım mesafeleri ve sınır değerler başlıkları altında toplanmıştır.
3.3 YAPISAL VE YAPISAL OLMAYAN BİNA ELEMANLARI İÇİN HASAR TESPİTİ ÖNEREN
ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
Bu bölümde, yapısal ve yapısal olmayan bina elemanları için hasar tespiti öneren çalışmalar
irdelenmiştir. Afet sonrası hasar görmüş bir binanın son durumu ile ilgili bilgiye çok hızlı ulaşabilmek
ve binanın içindekileri kurtarabilmek için, göçmüş ya da hala ayakta duran yapısal (ya da yapısal
olmayan) elemanların çok kısa bir süre içerisinde belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla kiriş, kolon,
taşıyıcı duvar gibi yapısal elemanlar ile bunların bir araya gelmesinden oluşan çerçeveli ya da duvarlı
yapı sistemlerinde değişik yük seviyeleri altında meydana gelebilecek hasarın tahmin edilmesi için pek
çok çalışma yapılmıştır (Beck ve diğ., 1999; Porter ve diğ., 2001; Beck ve diğ., 2002; Krawinkler,
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2002; Miranda ve Aslani, 2003; CUREE, 2005; NEES, 2007). Ancak bu çalışmaların hiçbirinde yapısal
hasarın eş zamanlı ya da çok hızlı bir şekilde tahmin edilmesi hedeflenmemiştir. Bu çalışmaların ortak
amacı, ileride meydana gelebilecek bir afet esnasında, söz konusu yapısal elemanın ya da daha genel
olarak yapının nasıl davranacağı ile ilgili gerçekçi bir fikir elde edebilmektir.
Bunun yanı sıra literatürün incelenmesinden, eş zamanlı veya hızlı hasar değerlendirmesi
çalışmalarının tek bir yapı için değil de, bölgesel hasar ve kayıp tahminleri yapılabilmesi amacıyla
genellikle bir yapı stoku kullanılarak gerçekleştirildiği görülmektedir (Kircher ve diğ., 1997a; Kircher ve
diğ., 1997b; Wu ve diğ., 2002). Yapı stokuna ait gerçek hasar dağılımının belirlenmesi için değişik
yöntemler kullanılmıştır. Bunların arasında uzaktan algılama yöntemleri (Alexander, 1991; Westen,
2002) kapsamında en önemlileri olarak, uydu görüntülerinden faydalanma (Kerle ve Oppenheimer,
2002) ya da havadan çekilen görüntülerden faydalanma (Steinle ve diğ., 2001) sayılabilir. Böyle bir
uygulama söz konusu olduğu zaman, yapısal hasarın çok detaylı olarak belirlenmesi gerekmemekte
ve incelenen bina stoku içerisinde herhangi bir binanın hangi katında ne tür bir hasar olduğunun
belirlenmesi pek mümkün olmamaktadır.
Yapının dinamik özelliklerindeki anlık değişiminin izlenmesi yoluyla yapıda oluşan hasarın
gerçek zamanlı olarak tespit edilmesini öngören çalışmalar da literatürde mevcuttur (Todorovska,
2004; Niousha ve Motosaka, 2007). Meydana gelen hasar, yapının rijitliğini doğrudan etkilediği için bu
yöntemlerde genellikle yapının doğal titreşim frekansındaki değişimler göz önüne alınmıştır. Hasar
tespiti, binaya yerleştirilen ivme algılayıcılarından (akselerometre) elde edilen ivme kayıtlarının analiz
edilmesi ve kayıtın frekans içeriğinde herhangi bir değişikliğin olup olmadığının tespit edilmesinden
ibarettir. Ancak hasarın doğal titreşim frekanslarını her zaman değiştirmediği gözlenmiştir (Şafak,
2005). Bazı durumlarda deprem etkisi altında yapıda hasar olmasına rağmen, yapının deprem öncesi
ve sonrası doğal titreşim frekanslarının birbirinden çok farklı olmadığı, çünkü hasarın kalıcı
deformasyon şeklinde ortaya çıktığı gözlenmiştir. Bunun aksine, binanın doğal titreşim frekansındaki
bir değişimin her zaman yapısal hasarla ilişkilendirilmesinin de doğru olmadığı belirtilmektedir. Örneğin
Amerika Birleşik Devletleri’nde bir binadan iki yıl boyunca devamlı kayıt alınmasından sonra, yapının
doğal titreşim frekansının yağış şiddeti, rüzgâr hızı ve ısı gibi çevresel faktörlerden oldukça etkilendiği
ortaya çıkmıştır (Clinton ve diğ., 2004). Bu çalışmalarda en son varılan nokta, tek başına ivme
algılayıcısı kullanılmasının yapısal hasar tespitinde yanıltıcı sonuçlara sebep olabileceği, güvenilir ve
eş-zamanlı bir izleme için ivme algılayıcılarının yanı sıra kalıcı deformasyonu ölçmek için yapının
belirli bölgelerine coğrafi bilgi sistemi algılayıcıları ve hatta düzlem içi dönme deformasyonlarını
ölçmek için dönel algılayıcılar konulabileceği yönündedir. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki,
konulan her yeni algılayıcı eş-zamanlı hasar verisinin güvenilirliğini arttırırken, aynı zamanda bu veriyi
elde etmek için ödenen maliyeti de arttırmakta, başka bir deyişle gitgide ekonomik bir çözüm olmaktan
çıkmaktadır.
Yangın ve yangından kaynaklanan zehirli dumanın saptanması için de literatürde çeşitli
yöntemler geliştirilmiştir. Bunlar arasında havadaki kimyasalların, ısı değişikliklerinin ve dumanın çeşitli
algılayıcılar kullanılarak saptanması veya görüntü işleme tekniklerini kullanan yöntemler sayılabilir
(Chen ve diğ., 2007; Töreyin ve diğ., 2006). Örneğin Chen ve diğ. (2007) eş zamanlı karbon monoksit,
karbon dioksit ölçümü yaparak yangını saptayan bir sistem geliştirmiştir. Bu sistemin yalnızca duman
algılayıcılarının kullanıldığı durumlardan daha hızlı uyarı verdiği ve bu algılayıcıların hissedemedikleri
yangın türlerini de başarıyla algılayabildiği gösterilmiştir. Ancak duman algılayıcıları veya Chen ve diğ.
(2007)’un geliştirdiği sistemlere benzer sistemler, havadaki parçacıklar algılayıcılara ulaşana kadar
uyarı vermemektedirler. Özellikle çok geniş mekânlarda sorun yaratabilen bu problemin çözümü için
Töreyin ve diğ. (2006) ve Ko ve diğ. (2009) görüntü işleme tekniklerine dayalı sistemler
geliştirmişlerdir. Bu sistemlerde, kameralardan elde edilen görüntü bir algoritma yardımıyla işlenerek
görüntüde yangın olup olmadığı saptanmaya çalışılmıştır. Ancak yapılan araştırmalar sırasında,
literatürde yangın algılandıktan sonra ilk müdahaleye veya bina tahliyesine yönelik bütünleşik bir
çalışma bulunmadığı görülmüştür.
3.4 KİMYASAL
İNCELENMESİ

ALGILAYICILARLA İLGİLİ YÖNETMELİK, TÜZÜK VE STANDARTLARIN

2007/12937 sayılı “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki” Yönetmeliğin, 5.1.5 numaralı
hükmünde “Her türlü elektrik tesisatı, kaçış yolları aydınlatması, acil durum aydınlatma ve
yönlendirmesi ve yangın algılama ve uyarı sistemleri, ilgili TSE standartlarına ve tesisat
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yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanacak, tesis edilecek ve onaylanacaktır. Bu tesisat ve
sistemlerde kullanılacak her türlü cihaz ve kablolar, TSE ve TSE tarafından eşdeğerliği kabul edilen
standart veya kalite belgesine sahip olacaklardır” ifadesi yer almaktadır. Proje kapsamında
kullanılması uygun görülen kimyasal algılayıcıların bu özelliklere sahip olmalarına dikkat edilmiş,
seçimler bu esaslar doğrultusunda yapılmıştır.
Aynı yönetmeliğin, 5.4.2.4 numaralı hükmünde; aşağıda belirtilen bina ve yapıların tüm
yerleşime açık alanlarında, ortak alanlarında ve çalışma alanlarında otomatik duman algılama
cihazlarının tesis edilmesi gerekliliği vurgulanmıştır:
a) Tehlike sınıfı yüksek olan bütün binalarda,
2

b) Tehlike sınıfı orta olan ve toplam kullanım alanı 1000 m ’yi geçen binalarda,
c) İkamet amaçlı binalar dışındaki tüm yüksek binalarda,
d) Yapı yüksekliği 51.50 m’den fazla olan apartman binalarında,
e) Oteller, moteller, yatakhaneler, misafirhaneler, hastane, huzurevleri, pansiyonlar ve benzeri
yatılan yerlerde.
Aynı yönetmeliğin 5.4.2.6 ve 5.4.2.8 numaralı hükümlerinde ise;


5.4.2.6 Otomatik duman algılamanın gerekli görüldüğü tüm mahallerde ana hacimlere ve
içinde yanmaya elverişli ve yanma riski taşıyan maddeler bulunan, yüksekliği 25 cm’den fazla
olan asma tavanların üzerlerindeki ve yükseltilmiş döşemelerin altlarındaki boşluklara, diğer
bölmelere, asansör ve merdiven kovaları gibi boşluklara duman detektörleri tesis edilecektir.
İçinde yanmaya elverişli madde bulunmayan ve erişilmesi mümkün olmayan boşluklara
duman detektörü takılması gerekli değildir. İçinde yanmaya elverişli ve yanma riski taşıyan
maddeler olan boşluklar erişilebilir hale getirilecek ve duman detektörleri ile korunacak, ayrıca
uzak lamba konarak detektörün alarm halinin anlaşılması sağlanacaktır.



5.4.2.8 Diğer algılama ve uyarı cihazları: Duman algılama cihazlarının kullanımının uygun ya
da yeterli olmadığı mahallerde, gerekli görüldüğü takdirde sıcaklık ve/veya alev detektörleri
tesis edilecektir koşulları belirtilmiştir.

“Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin” belirtilen ilgili hükümleri esas
alındığında, proje kapsamında seçilmiş olan ve detayları ilerleyen bölümlerde verilen pilot binanın,
5.4.2.4 numaralı hükümde belirtilen bina sınıflarına girmesi nedeniyle, otomatik duman algılayıcısı
kullanımı zorunluluğu netleşmektedir. Duman detektörüne ek olarak 5.4.2.8 numaralı hüküm gereği,
sıcaklık ve gaz algılayıcı sistemleri de kullanılması gereken kimyasal algılayıcılara dâhil edilmiştir.
Kimyasal algılayıcılarının tümünün, yönetmeliğin 5.1.5 numaralı hükmünde belirtildiği üzere ilgili TSE
standardına uygunluğu araştırılmış, bu kapsamda ilgili standarttan yararlanılmıştır.
TS CEN/TS 54-14, Yangın Algılama ve Yangın Alarm Sistemleri – Bölüm 14: Planlama,
Tasarım, Montaj, İşletmeye Alma, Kullanım ve Bakım için Kılavuz Bilgiler Standardı’nın, 6.4.2 Duman
Detektörleri kısmında, duman detektörlerinin özellikleri, kullanım alanları, zayıflık ve üstünlüklerinden
bahis olunmuştur. Buna göre, iyonizasyon odası duman detektörlerinin, hızla alevlenen yangınlarda,
içinde küçük parçacıklar bulunan dumana karşı hassas oldukları; fakat içten içe yanan malzemelerden
çıkan büyük parçacıklı dumana karşı hassasiyetlerinin az olduğu belirtilmiştir. Buna karşılık, saçılan
ışık prensibine göre çalışan duman detektörleri optik olarak yoğun dumanda bulunan büyük
parçacıklara karşı hassas iken, temiz yanan yangınlardaki küçük parçacıklara karşı hassasiyetleri
azdır. Şekil 3'de iyonizasyon duman detektörü çalışma prensibi gösterilmektedir.

Şekil 3. İyonizasyon duman detektörü algılama prensibi (URL-1)
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Korunan alanın atmosferinden numune alan ve duman yoğunluğunu, numune borusunun
bütün deliklerindeki ortalama duman yoğunluğuna göre hesaplayan hava çekmeli duman detektörleri
ise genellikle elektronik cihazların korunmasında kullanılmaktadır (Şekil 4).

Şekil 4. Hava çekmeli duman detektörü algılama şekli (URL-2)
Huzme detektörleri ise, genellikle bir ışık huzmesinin engellenmesini hisseder ve bunun için
huzme boyunca olan duman yoğunluğunun ortalama değerine karşı hassastır. Bunlar, özellikle
dumanın algılamadan önce geniş bir alana yayıldığı yerlerde kullanım için uygundur ve yüksek
tavanların altında kullanılmasına izin verilen tek duman detektörü tipi olma özelliğini taşırlar. Proje
kapsamında önerilen huzme (optik) tipi duman detektörüdür (Şekil 5).

Şekil 5. Huzme tipi duman detektörü algılama şekli (URL-3)
İlgili standartta duman detektörlerinin yetersiz kalabileceği sıvı yangınlarından çıkan dumanın
tespiti gibi durumlar nedeniyle, gerekli görüldüğü zaman ısı detektörlerinin kullanılması zorunluluğu
belirtilmiştir. Isı detektörleri genellikle mevcut detektörlerin en az hassas olanları olarak bilinmektedir.
Basit bir kılavuzluk bilgisi olarak ısı detektörlerinin, yangın alevleri yangının tabanı ile tavan arasındaki
mesafenin üçte birine ulaştığında çalıştığı söylenebilir. Yükselme hızı elemanı olan ısı detektörleri,
ortam sıcaklıklarının düşük olduğu veya yavaş değiştiği yerler için uygundur. Ortam sıcaklıklarının kısa
süreler içinde hızlı değiştiği yerler için sabit sıcaklık detektörleri daha uygundur. Geniş alanların ortam
sıcaklıklarının yavaş değiştiği düşüncesiyle, projede sabit sıcaklık detektörleri yerine ısı detektörü
kullanımının daha uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
Yapılan literatür taraması ile yönetmelik ve standart incelemelerinde; gaz algılayıcıları ile ilgili
detaylı bilginin taranan kaynaklarda yer almadığı görülmüştür. Gaz algılayıcıları ile ilgili olarak yalnızca
TS CEN/TS 54-14 numaralı standartta; “CO, CO2, NH3 gibi bazı gazlar her yangında ortaya çıkar. Gaz
detektörleri bu gazları algılayabilir ve bunların varlığını yangın olarak yorumlar. Bunlar yeni tip
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detektörler olduğu için kullanımları hakkında çok fazla tecrübe birikimi yoktur” şeklinde kısıtlı bilgi
verilmektedir.
Gaz algılayıcıları ile ilgili herhangi bir standardın bulunmaması nedeniyle, proje kapsamında
kullanılan gaz algılayıcıların seçim ve tasarımı ilgili firmaların listeleri incelenerek yapılmıştır. TS
CEN/TS 54-14, Yangın Algılama ve Yangın Alarm Sistemleri – Bölüm 14: Planlama, Tasarım, Montaj,
İşletmeye Alma, Kullanım ve Bakım için Kılavuz Bilgiler Standardı Çizelge A.1’de; kullanılacak ısı,
duman ve huzme tipi detektörler için tavan yüksekliklerine bağlı çalışma yarıçapı bilgileri verilmiştir
(Şekil 6).

Şekil 6. TS CEN/TS 54-14, Yangın Algılama ve Yangın Alarm Sistemleri – Bölüm 14: Planlama,
Tasarım, Montaj, İşletmeye Alma, Kullanım ve Bakım için Kılavuz Bilgiler Standardı Çizelge A1
Proje kapsamında seçilen pilot bina örneklem tavan yükseklikleri 3,88 metredir. Açık alanlarda
kullanıma uygun olan huzme tipi duman detektörü için 4,5 metreden az olan tavan yüksekliklerinin
çalışma yarıçapı 7,5 metre olmalıdır. Bununla birlikte bu yarıçap, kör nokta kalmayacak şekilde
çakışmalıdır. Buna göre, duman detektörlerinin, çalışma yarıçapları 7,5 metre olacak şekilde tüm
koridor boyunu algılayabilecek aralıklarla yeterli sayıda yerleştirilmesi uygun görülmüştür. Aynı şekilde
kullanılacak ısı algılayıcılarının, çalışma yarıçapı 5 metre (uygulamada bu yarıçap 5,3 metre olarak
alınmaktadır) olmalı ve bu algılayıcılar da kör nokta kalmayacak şekilde çakışmalıdır (Şekil 7 ve 8).

Şekil 7. Düz ve yatay bir tavanda duman algılayıcının konumu
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Şekil 8. Düz ve yatay bir duvarda ısı algılayıcılarının konumu
3.5 FARKLI TÜR ALGILAYICILARDAN ELDE EDİLEN VERİLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ İÇİN
KULLANILACAK YAKLAŞIMIN BELİRLENMESİ
Algılayıcı verilerinin birleştirilmesi ve anlamlandırılması konusunda detaylı bir literatür taraması
yapılmıştır. Yapılan literatür taramasında çoklu algılayıcıların kullanılması ve birleştirilerek
anlamlandırılması yaklaşımının son dönemlerde ağırlıklı olarak ofis binalarındaki kişi sayısı ve yerinin
tespiti için kullanıldığı görülmüştür (Dodier ve diğ. (2006); Hutchins ve diğ. (2007); Tachwali ve diğ.
(2007); Sarkar ve diğ. (2008); Erickson ve diğ. (2009); Lam ve diğ. (2009); Meyn ve diğ. (2009);
Erickson ve diğ. (2010); Newsham ve diğ. (2010); Lo ve diğ. (2010); Benezeth ve diğ. (2011)).
Algılayıcı verisinin birleştirilmesi ile ilgili yapılan çalışmaların çoğunda komplike matematiksel
formüllerin kullanıldığı, sonuçların denklemler ile elde edilmeye çalışıldığı görülmüştür (Hutchins ve
diğ. (2007); Tachwali ve diğ. (2007); Meyn ve diğ. (2009); Lam ve diğ. (2009); Hailemariam ve diğ.
(2011)). Matematiksel formüller ile hesaplanan bir takım algılayıcı verilerinin birleştirilip
anlamlandırılmasında ise, kimi çalışmalarda olasılık yöntemleri kullanılırken (Dodier ve diğ. (2006);
Hutchins ve diğ. (2007)) kimi çalışmalarda modelleme yöntemine gidilmiştir (Tachwali ve diğ. (2007);
Lam ve diğ. (2009); Erickson ve diğ. (2010); Newsham ve diğ. (2010)). Matematiksel formüller ile
kullanılan her bir algılayıcının kişi sayısı tespitine etkisi hesaplanmaya çalışılmıştır. Bir kaç haftalık veri
toplama zamanı sonunda, araştırmacıların ellerinde milyonlarca algılayıcı verisi oluşmuş, bu veriler
arasındaki düzenleme ve seçim ise genellikle “Markov Chain Monte Carlo Örnekleme Metodu” ile
yapılmıştır (Dodier ve diğ. (2006); Hutchins ve diğ. (2007); Erickson ve diğ. (2009)). Ancak yapılan
literatür taraması, daha önce gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilen sonuçların, bu proje
kapsamında yapılan çalışmadan elde edilen sonuçlardan farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur.
İncelenen çalışmaların hemen hepsinde elde edilen sonuç, kişinin belirlenen alan sınırları
dâhilinde olup olmadığı durumudur. Eğer bir kişi yok ise; bu algılayıcı verisine 0, var ise de 1 olarak
aktarılmaktadır. Yani, 0 ile 1 arasında bir veri aranmamaktadır. İncelenen çalışmalarda kişi tespiti için
çoğunluklu olarak CO2, ısı, hareket ve akım algılayıcıları kullanılmış (Hailemariam ve diğ. (2011),
Newsham ve diğ. (2010), Tachwali ve diğ. (2007); Hutchins ve diğ. (2007)), bu algılayıcıların eşik
değerleri o algılayıcı için sınır olarak kabul edilmiştir. Yani algılayıcıdan okunan değer eşik değerde
veya eşik değerin altında olduğunda taranan alanda kişi olmadığı; algılayıcı verisi eşik değerin üzerine
çıktığı anda ise taranan alanda kişi olduğu kabulü yapılmıştır. Dolayısıyla da, incelenen bu
çalışmalarda algılayıcıdan elde edilen veriyi anlamlandırma gereksinimi duyulmamış ve bu yönde bir
çaba gerekmemiştir.
Bir başka çalışmada (Hailemariam ve diğ., 2011) ise algılayıcı verilerinin doğruluğunu
sorgulamak için “performans metrikleri” oluşturulduktan sonra, en yüksek bilgi kapasitesine sahip
veriyi seçebilmek adına karar ağacı oluşturulmuştur. Kullanılan bu yöntem ile Hailemariam ve diğ.
(2011) çalışmalarında, verilerden alınan ve sonuca götüren bilginin belirli bir mantık ağı içerisinde
ilerlemesini sağlayarak, algılayıcılar ile elde edilen sonucun doğrulama için kullanılan kamera
verilerinden elde edilen sonuç ile maksimum düzeyde örtüştüğünü gözlemlemişlerdir. Bu nedenle,
karar ağacı yönteminin kullanılmasına karar verilmiştir.
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Proje kapsamında algılayıcılar ile gerçekleştirilen deney sonuçlarının yorumlanması
aşamasında farklı tür algılayıcılardan elde edilen verilerin anlamlandırılması ve birleştirilmesi
çalışmalarında da karar ağacı yaklaşımının kullanılması uygun görülmüştür. Karar ağacı
oluşturulurken proje kapsamında test edilen algılayıcıların performanslarının denenmesi için kurulan
deney düzeneğinden yardım alınmıştır. Buna göre, her bir düğüm noktasına bağlı elemanlar (asma
tavan, dolap, duvar, kolon, vs.) ve bu elemanların olası senaryolar için yıkım durumları düşünülmüştür.
Karar ağacının nasıl oluşturulduğu işbu raporun ilgili bölümünde (6.5.7 Karar Ağacı Yaklaşımı)
detaylandırılmıştır.
3.6 GRAFİK TEORİSİ VE EN KISA YOL (SHORTEST PATH) ALGORİTMALARI
Bu bölümde öncelikle grafik teorisi hakkında elde edilen, dikkat edilmesi ve bilinmesi gereken
bilgiler aktarılmakta; sonrasında en kısa yol algoritmaları hakkında yapılan literatür çalışmaları, bu
çalışmaların sonucunda hangi en kısa yol algoritmasının seçileceğini gösterecek olan ölçütlerin
belirlenmesi ve bu ölçütler ışığında proje kapsamında kullanılacak en kısa yol algoritmasının nasıl
seçildiği aktarılmaktadır.
3.6.1 Grafik Teorisi
Düğüm noktalarının ve bu noktaların birleşimlerini sağlayan kenarların oluşturduğu tümleşik
ağlar çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu uygulamalar elektrik devreleri, organik moleküller
arası bağlar, araç trafiği ağları gibi fiziksel ağlarda kullanılmakla birlikte veri tabanları, sosyal ilişki
ağları ve bilgisayar programlarının akış kontrolleri gibi daha soyut kavramların arasındaki ilişkileri ifade
etmek için de kullanılmaktadır. Düğüm noktaları ve noktaların birleşimlerini sağlayan kenarlardan
oluşan bu tümleşik yapılara “grafik” denilmektedir (Gross ve Yellen, 2006). Grafik terimi bazı Türkçe
kaynaklarda “graf” olarak da kullanılmaktadır. Günümüzdeki çeşitli kullanım alanlarına rağmen grafik
teorisi ilk olarak İsveçli matematikçi Leonard Euler tarafından 1736 yılında Königsberg Köprüsü
problemine çözüm olarak ortaya çıkarılmıştır (Çakallı, 2009). Bu problem Königsberg şehrindeki iki
adayı birleştiren yedi adet köprünün her birinden sadece bir defa geçmek suretiyle bütün köprülerin
geçilip geçilemeyeceğini sorgulamaktaydı. Şekil 9'da sol tarafta gösterildiği gibi, iki ada ile bu adaları
kıyı şeridi ve birbirleriyle birleştiren yedi adet köprünün şematik bir çizimi bu problemi özetlemektedir.
Yine aynı şeklin sağ tarafında ise, Euler tarafından ilk defa ortaya atılmış olan grafik teorisi ile aynı
şematik çizimin düğüm noktaları ve bu noktaları birleştiren kenarların oluşturmuş olduğu ağ
görülmektedir (Newman ve diğ., 2006). Daha önce bahis edildiği ve Şekil 9’da da görüldüğü üzere
grafikler, düğüm noktaları (vertices/nodes) adı verilen noktalar, kenarlar (edges/links) olarak
tanımlanan ve düğüm noktalarını birleştiren çizgiler ve eğriler ile bunlar arasındaki ilişkilerden oluşan
ağlardır (Marcus, 2008; Gross ve Yellen, 2006). Bazı kaynaklarda düğüm noktası yerine “tepe” veya
“tepe noktası” terimleri, kenar yerine ise “yol” terimi kullanılmaktadır. Buna göre Şekil 9’un sağ
tarafında gösterilen grafik, dört adet düğüm noktası ve yedi adet kenardan oluşmaktadır.
Euler tarafından bulunan bu grafik aynı zamanda Euler Yolu (Euler Path) olarak da
adlandırılmaktadır. Euler Yolu, bir grafikteki bütün kenarların sadece ve mutlaka bir defa geçildiği bir
rota belirler. Benzer şekilde, Hamilton Yolu (Hamilton Path) ise bir grafikteki bütün düğüm noktalarının
sadece ve mutlaka bir defa geçildiği bir rota belirler. Hamilton Yolu’na göre ise bütün kenarlardan
mutlaka geçmek zorunluluğu yoktur (Marcus, 2008).

Kenar

Düğüm noktası

Şekil 9. Sol: Königsberg Köprüsü probleminin şematik bir çizimi. Sağ: Bu çizime göre oluşturulan
grafik, düğüm noktaları ve yollar (Newman ve diğ., 2006).
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Matematiksel olarak ifade etmek gerekirse grafik, düğüm noktası (V) ve kenar (E) şeklindeki iki
adet sonlu kümenin oluşturduğu bir kümedir ve G = (V,E) şeklinde gösterilir. Burada V olarak
gösterilen küme aslında V(G) düğüm noktaları kümesini, E ile gösterilen küme ise E(G) kenarlar
kümesini ifade etmektedir. Bir grafikteki bütün kenarlar kendisini sınırlayan bir veya iki düğüm
noktasıyla ilişkili durumdadır ve bu düğüm noktalarına o kenarın “bitiş noktaları” (end points) adı verilir.
Bir başka deyişle, bir kenar aynı veya farklı düğüm noktalarını, aralarında komşuluk ilişkisi kuracak
şekilde birleştirir (Gross ve Yellen, 2006). Şekil 10’da bu paragrafta bahsedilen matematiksel yapıyı
gösteren temel bir örnek kullanılmıştır. Buna göre Şekil 10'daki gibi bir A grafiği matematiksel olarak
GA = (VA, EA) şeklinde tanımlanacak ve sahip olduğu dört elemandan oluşan düğüm noktaları kümesi
VA = {a, b, c, d}, yine dört elemandan oluşan kenarlar kümesi ise EA = {ab, bc, cd, da} biçiminde ifade
edilecektir. Bu örnek üzerinden bir düğüm noktasının derecesinin belirlenmesi kavramını açıklamak da
isabetli olacaktır. Bir düğüm noktasına gelen veya o düğüm noktasından çıkan bütün kenarların
toplamına, o düğüm noktasının derecesi denilmektedir (Hartmann ve Weigt, 2008). Şekil 10’daki ‘a’
düğüm noktası diğer düğüm noktalarına toplamda iki adet kenar ile bağlanmış durumda olduğundan
‘a’nın derecesi 2’dir.

Şekil 10. Örnek bir A grafiği GA = (VA, EA)
3.6.1.1 Grafik teorisindeki bazı önemli kavramlar
Bender ve Williamson (2005); Harju (2007); Hartmann ve Weigt (2008); Gross ve Yellen
(2006); Marcus (2008)’un araştırmaları temel alınarak, grafik teorisinin incelenen ve bu proje
kapsamında yapılmakta olan çalışmalarda önemli olacağı düşünülen özellikleri, bu bölümünde
tanımlanmış ve açıklanmıştır. Burada anlatılan kısım özet niteliğinde olup, kavramlar ve bu
kavramların tanımları ile özellikleri hakkında detaylı bilgiler EK-2’de sunulmaktadır. Ayrıca Tablo 4,
grafik teorisi hakkındaki söz konusu kavramları ve bu kavramların kullanılma ile dikkate alınma
durumlarını özetleyici bir tablo olarak aşağıdaki açıklamaların hemen ardında yer almaktadır.
Kenarlar ve Kenar Yönleri Hakkındaki Kavramlar
1)
Paralellik (Paralel Edges): Birden fazla kenar aynı bitiş noktaları (endpoints) ile
sınırlandırılmışsa, bu kenarlar paraleldir. Paralellik özelliği kenarın geçtiği bölümün bloke olması
durumunda dikkat edilmesi gereken bir özellik olacaktır. Örnek bir durum şu şekilde özetlenebilir:
Odanın orta noktasına yerleştirilecek bir düğüm noktası ile kapının bulunduğu bölgeye yerleştirilecek
bir düğüm noktası arasında sadece tek bir kenar tanımlanması ve o kenarın geçtiği bölgenin ardışık
tehlikeler yüzünden kullanılamaz hale gelmesi algoritma içerisinde oda ile kapı arasında kopukluk
oluşturur. Bu halde odadakilerin en kısa yol algoritmalarıyla yönlendirilmeleri mümkün olmaz. Bu
açıdan oda ve kapı arasındaki düğüm noktaları için farklı (paralel) kenarla tanımlanarak, en kısa yol
algoritmasına alternatifler sunulması gerekmektedir.
2)
Döngü (Loops): Eğer bir kenar başlangıç düğümünde sonlanıyorsa, o kenar döngü
yapmaktadır. En kısa yol algoritması iteratif bir sistemle çalışmaktadır. Yani, algoritma bir düğüm
noktasından diğerine geçerken bütün olasılıkları değerlendirip en uygununu seçer. Düğüm
noktasından kendisine dönen kenarlar çıkarılarak iteratif olarak çalışan bazı algoritmalarda sonuç
bulma süresi kısaltılabilir. Zaten uygulama düşünülecek olursa da tahliye esnasında geride bırakılan
yere dönmek istenmez, sürekli ilerleyen bir plan belirlenmelidir.
3)
Yönlü Grafikler (Directed Graphs/Digraphs): Grafik içerisindeki bütün kenarlar bir bitiş
noktasından diğerine doğru gidileceğini belirten yön oklarına sahiptir ve bu oklar kenarın yönünü
belirler. Ancak tüm kenarların yönlü olması oluşturulması düşünülen sistemin dinamikliğini bozabilir.
Bina içindeki durum her afete göre farklı olacağına gör kurulacak olan topolojik haritanın, yani
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grafiklerin, yön verilerek sınırlandırılması, tüm ihtimallere karşı sonuç alabilmek önünde engel teşkil
edebilir.
4)
Yönsüz Grafikler (Undirected Graphs): Grafik içerisindeki hiçbir kenar için bir yön
belirtilmez. Tüm kenarların yönlü olarak hazırlanması algoritmayı sınırlandırırken tüm kenarlar yönsüz
olarak hazırlanan grafiklerde de başka problemler oluşabilir. Örnek olarak; odadan koridora götürmesi
planlanan bir kenar, odadan kapıya yön verilmeden tanımlanırsa algoritma iterasyonlara koridora
açılan kenardan başlamaz ve oda içindeki yollardan başlayarak zaman kaybedebilir.
5)
Kısmen Yönlü Grafikler (Mixed Graphs): Hem yönlü hem de yönsüz kenarlara sahip
grafikler için kullanılan bir terimdir. Grafik hazırlanırken odalardan koridor gibi tahliye alanlarına açılan
kenarların yönlü, geri kalan kenarların yönsüz tanımlanması avantaj sağlayabilir. Böylece grafiklerin
yönlü veya yönsüz hazırlandığında yukarıda bahsedilen sorunları yaşatmasının önüne geçilebilir.
Grafikler Hakkındaki Kavramlar
1)
Basit Grafikler (Simple Graphs): Kenarları arasında paralellik veya döngü olmayan,
yönsüz grafiklerdir. En kısa yol algoritmasının vereceği sonuç her zaman basit grafik oluşturur, ancak
her basit grafik en kısa yol değildir. Bu açıdan basit grafik kavramı önemli bir kavramdır.
2)
Ağırlıklı Grafikler (Weighted Graphs): Kenarlara değer verilen grafiklerdir. Kenara
verilen mesafe değerleri, grafiği ağırlıklı grafik yapar. En kısa yol belirlenirken seçim ölçütümüz
mesafe olacaktır. Belirlenecek yolun kişilerin hızları veya yolun geçilme süresi de gözetilerek
hazırlanması mümkün olmakla birlikte, bu durum proje kapsamına dâhil değildir. Bu proje kapsamında
önemli olan tahliye yollarının belirlenip kişilerin güvenli bölgelere yönlendirilmesidir. Bu açıdan süre ve
hız ölçütlerini ihmal edip mesafe ölçütüne göre topolojik haritalama yapılmıştır. Bu açıdan kullanılması
mutlak olan bir grafiktir.
3)
Bağlı Grafikler (Connected Graphs): Grafik içerisindeki bütün düğüm noktalarının
birbirlerine kenarlar vasıtasıyla bağlanması ile oluşan grafiktir. Bina içinde olması muhtemel her türlü
olaya karşı yönlendirme söz konusu olduğundan, olabilecek bütün yollar hesaba katılmalıdır. Bu
amaçla bağlı grafik hazırlanarak bütün düğüm noktaları arası bağlantı kurulmalı, böylece kopukluklar
ortadan kaldırılarak tüm yol ihtimalleri açık tutulmalıdır. Tüm düğüm noktaları birbirlerine direkt olarak
bağlı olmasa da, diğer düğüm noktalarından geçilerek ulaşılabilir durumda bir grafik hazırlanmalıdır.

Kenar ve Kenar Yönleri

4)
Ayrık (Bağlı Olmayan) Grafikler (Disconnected Graphs): Bağlı olmayan bütün grafikler
ayrık grafiktir. Az önce de bahsedildiği gibi, grafikte ayrıklığın önüne geçilmesi bazı avantajlar
sağlayabilir.
Tablo 4. Grafik oluştururken söz konusu kavramların kullanılma/dikkate alınma durumları
Bina Grafiği Oluştururken Kullanılma
Kavram Adı
Açıklama
Durumu
Paralellik
Birden fazla kenar aynı bitiş
EVET (İki düğüm noktası arasında sadece
(Paralel
noktaları (endpoints) ile
tek kenar tanımlanırsa, o kenar bloke
Edges)
sınırlandırılmışsa, bu kenarlar
olduğunda alternatif çözüm üretilemez).
paraleldir
Döngü
Eğer bir kenar başlangıç
HAYIR (Tahliye esnasında geride bırakılan
(Loops)
düğümünde sonlanıyorsa, o
yere dönmek istenmez, sürekli ilerleyen bir
kenar döngü yapmaktadır.
plan belirlenmelidir).
Yönlü
Grafik içerisindeki bütün kenarlar HAYIR (Tüm kenarların yönlü olması hem
Grafikler
bir bitiş noktasından diğerine
algoritmayı yavaşlatır, hem de
(Directed
doğru gidileceğini belirten yön
oluşturulması düşünülen sistemin
Graphs /
oklarına sahiptir ve bu oklar
dinamikliğini bozabilir).
Digraphs)
kenarın yönünü belirler.
Yönsüz
Grafik içerisindeki hiçbir kenar
HAYIR (Örnek durum: Odadan koridora
Grafikler
için bir yön belirtilmez.
götürmesi planlanan bir kenar, odadan
(Undirected
kapıya yön verilmeden tanımlanırsa
Graphs)
algoritma iterasyonlara koridora açılan
kenardan başlamaz ve oda içindeki
yollardan başlayarak zaman kaybedebilir).
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Grafik Kavramları
Yol Kavramları
Grafikler ve Matrisler

Kısmen
Yönlü
Grafikler
(Mixed
Graphs)
Basit
Grafikler
(Simple
Graphs)
Ağırlıklı
Grafikler
(Weighted
Graphs)
Bağlı
Grafikler
(Connected
Graphs)

Hem yönlü hem de yönsüz
kenarlara sahip grafikler için
kullanılan bir terimdir.

Kenarlara değer verilen
grafiklerdir. Kenara verilen
mesafe değerleri, grafiği ağırlıklı
grafik yapar.
Grafik içerisindeki bütün düğüm
noktalarının birbirlerine kenarlar
vasıtasıyla bağlanması ile oluşan
grafiktir.

EVET (En kısa yol belirlenirken seçim
kriterimiz mesafe olacağı (süre ve hız
kriterlerini ihmal ettik) için kullanılması
mutlak olan bir grafiktir).
EVET (Tüm düğüm noktaları birbirlerine
direkt olarak bağlı olmasa da diğer düğüm
noktalarından geçilerek ulaşılabilir
durumda bir grafik hazırlanmalıdır).

Ayrık (Bağlı
Olmayan)
Grafikler
(Disconnect
ed Graphs)
Yol (Path)

Bağlı olmayan bütün grafikler
ayrık grafiktir.

HAYIR (Bina içinde olası tüm koşulların
hesaba katılabilmesi amacıyla düğüm
noktaları arasında kopukluk olmamalıdır).

Basit Yol
(Simple
Path)

Bir yol içerisinde hiçbir düğüm
noktası veya kenarın
tekrarlanmamasıyla birlikte her
birinden sadece bir defa geçiliyor
ise, basit yol oluşmuştur.

EVET (Böylece kişiler tehlike anında
oyalanmak ve aynı yerlerden tekrar
geçmek zorunda kalmaksızın tahliye
edilebilmektedir).

Döngü
(Cycle)

Başladığı düğüm noktasına
dönen yollar

Komşuluk
Matrisleri
(Adjacency
Matrix)

Bir grafik içerisinde birbirleri
arasında kenarlar vasıtasıyla
bağlantı kurulabilen düğüm
noktaları birbirine komşudur. Bu
komşulukları gösteren matris
komşuluk matrisidir.
Bu matris düğüm noktalarıyla, o
noktalarla alakalı kenarların
ilişkilerini gösteren bir matristir.

HAYIR (Başlanan düğüm noktasından
güvenli bölgeye ulaştıracak çıkış noktasına
gidecek bir yol belirleneceğinden döngüler
engellenmelidir).
EVET (Gerek grafik kullanıcılarının grafiğin
durumunu daha rahat anlaması, gerekse
bilgisayar ortamında yapılacak işlemlerin
mümkünlüğünü sağlamak amacıyla
komşuluk matrisleri kullanılabilir).

Çakışıklık
Matrisleri
(Incidence
Matrix)

EVET (Grafik hazırlanırken odalardan
koridor gibi tahliye alanlarına açılan
kenarların yönlü, geri kalan kenarların
yönsüz tanımlanması avantaj sağlayabilir).

Kenarları arasında paralellik veya EVET (En kısa yol algoritmasının vereceği
döngü olmayan, yönsüz
sonuç her zaman basit grafik oluşturur,
grafiklerdir.
ancak her basit grafik en kısa yol değildir).

Grafikte bir dizi düğüm noktası ve EVET (Grafiğin oluşturulma amacı yolları
kenardan oluşan bir kümeyi ifade belirlemektir).
eder.

EVET (Gerek grafik kullanıcılarının grafiğin
durumunu daha rahat anlaması, gerekse
bilgisayar ortamında yapılacak işlemlerin
mümkünlüğünü sağlamak amacıyla
çakışıklık matrisleri kullanılabilir).

Yollar Hakkındaki Kavramlar
1)
Yol (Path): Grafikte bir dizi düğüm noktası ve kenardan oluşan bir kümeyi ifade eder.
Grafiğin oluşturulma amacı yolları belirlemektir ve bu bakımdan önemli bir kavramdır.
2)
Basit Yol (Simple Path): Bir yol içerisinde hiçbir düğüm noktası veya kenarın
tekrarlanmamasıyla birlikte her birinden sadece bir defa geçiliyor ise, basit yol oluşmuştur. Grafikte
basit yol, başlangıç noktası ile çıkış arasında direkt bir yol oluşturur. Böylece kişiler tehlike anında
oyalanmak ve aynı yerlerden tekrar geçmek zorunda kalmaksızın tahliye edilebilmektedir.
3)
Döngü (Cycle): Başladığı düğüm noktasına dönen yollardır. Kenarlarda döngü ile
benzer özellik ve nitelikte yollardır. İstenmeyen bir durum olmasına karşın hazırlanacak grafikte
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(topolojik haritada) kaçınılmaz olarak döngüler olacaktır. Bunun nedeni bağlı grafik hazırlama
gerekliliğidir. Bağlı grafik oluşturmanın kaçınılmaz sonucu olarak düğüm noktaları arası döngüler
oluşturan yollar olacaktır.
Grafikler ve Matrisler Hakkındaki Kavramlar
1)
Komşuluk Matrisleri (Adjacency Matrix): Bir grafik içerisinde birbirleri arasında
kenarlar vasıtasıyla bağlantı kurulabilen düğüm noktaları birbirine komşudur. Bu komşulukları
gösteren matris komşuluk matrisidir. Gerek grafik kullanıcılarının grafiğin durumunu daha rahat
anlaması, gerekse bilgisayar ortamında yapılacak işlemlerin mümkünlüğünü sağlamak amacıyla
komşuluk matrisleri kullanılabilir.
2)
Çakışıklık Matrisleri (Incidence Matrix): Bu matris düğüm noktalarıyla, o noktalarla
alakalı kenarların ilişkilerini gösteren bir matristir. Gerek grafik kullanıcılarının grafiğin durumunu daha
rahat anlaması, gerekse bilgisayar ortamında yapılacak işlemlerin mümkünlüğünü sağlamak amacıyla
çakışıklık matrisleri kullanılabilir.
3.6.2 En Kısa Yol Algoritmaları
Amerikan Ulusal Teknoloji ve Standartlar Enstitüsü’nün tanımına göre, en kısa yol (EKY), bir
grafik ağındaki iki noktanın en kısa yolla birleştirilmesi problemidir. Burada bahis edilen “en kısa yol”
kavramı, istenen sonuca göre en az sayıda kenar içeren yol, en düşük kenar maliyetini veren yol gibi
anlamlara gelmektedir (Black, 2005). Bir başka tanıma göre ise, EKY algoritmaları grafik ağlarında
optimum yolları bulmak için kullanılan algoritmalardır (Karaş, 2007). Bu tanımlarda bahsi geçen grafik
ağları, başlangıç ve hedef noktalarını ifade etmek için kullanılan noktalar (düğüm noktaları) ve bu
noktaları birbirleriyle birleştiren yollardan (kenarlar) oluşan ağlardır. EKY algoritmaları, grafik ağlarının
üzerinde çalışarak, başlangıç ve hedef noktaları arasındaki en kısa yolları hesaplarlar. Bu
hesaplamanın yapılması için her kenara, kenar maliyeti veya kenar ağırlığı adı verilen bir değer verilir.
Başlangıç ve hedef noktaları arasında en düşük maliyeti veren yol, en kısa yol olarak ortaya
çıkmaktadır. Tüm kenarlarının kenar ağırlıkları belirli olan grafik ağlarına “ağırlıklı grafik ağı” adı verilir.
Bazı durumlarda, tüm kenarlar ağırlık değerlerine sahip olmayabilir. Böyle durumlarda, EKY
algoritmasının başlangıç ve hedef noktaları arasında hesaplayacağı en kısa yol, en az sayıda kenar
içeren yol olacaktır (Marcus 2008; Gross ve Yellen, 2006). Gerçek zamanlı bina içi afet/acil durum
yönlendirme sistemlerinde de, binaların grafik ağları kurulması gerekmekte olup bu ağlarda yer alacak
olan tüm kenarların kenar ağırlıkları belirlenmelidir. Kenar ağırlıkları mesafe cinsinden olduğunda,
komşu iki düğüm noktası arasındaki uzaklık değerine eşit olacaktır. Grafik ağlarıyla ilgili bir başka
nokta ise afet/acil durum yönlendirme sistemlerinde binaların iç ortamlarını modellemek amacıyla
hazırlanan grafik ağlarında yer alan tüm düğüm noktalarının birbirleriyle bağlı olması gerekliliğidir.
Böylece, bina içerisinde herhangi bir noktadan herhangi bir noktaya yönlendirme yapılması
sağlanabilir. Tüm düğüm noktaları, kenarlar vasıtasıyla birbirine bağlanabilen grafik ağlarına ise “bağlı
grafik ağı” adı verilmektedir (Marcus, 2008).
EKY algoritmaları değişik çalışma alanlarında pek çok farklı problemin çözümünde
kullanılmaktadır. Bu alanlar arasında araç navigasyonu, optimizasyon çalışmaları, iş planlaması ve
Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği (Program Evaluation and Review Technique,
PERT) tablolarında kritik yolların belirlenmesi, robot teknolojilerinde hareket planlaması, karayolu
mühendisliği, enerji nakil hatlarının planlaması sayılabilir (Eppstein, 1994). Şebeke analizleri ve
özellikle optimizasyon üzerine yapılan çalışmalar, temel olarak EKY problemlerinin çözümüdür
(Cherkassky ve diğerleri, 1993). Ayrıca, ulaşım ve navigasyon alanlarındaki pek çok uygulama için
EKY hesaplanması bir gerekliliktir (Golden, 1976).
EKY algoritmaları aynı zamanda bina içi yönlendirme sistemlerinde kişilerin güvenli bölgelere
tahliyesi amacıyla da kullanılmaktadır (Meijers ve diğerleri, 2005). Bu çalışmada da, EKY algoritmaları
afet/acil durum yönetimi bakış açısıyla, Yapı Bilgi Modeli (YBM) (Building Information Model-BIM)
tabanlı, gerçek zamanlı bina içi acil durum yönetimi sistemlerinde kullanılacak şekilde
değerlendirilmektedir. Bir başka anlatımla, bina içerisindeki kişilerin yönlendirilmesinin ve tahliyesinin
sağlanması için, EKY algoritmaları ile YBM üzerinden elde edilecek bina bilgilerinin (örneğin geometrik
ve anlamsal bilgiler) bütünleştirilmesi amaçlanmaktadır. YBM’den elde edilen bina bilgilerine (örneğin
kat planları, bina elemanlarının yerleri) dayanarak binaların grafik ağlarının otomatik şekilde
oluşturulması ve bina içi koşullar göz önüne alınarak (gerçek zamanlı) en kısa tahliye yollarının
belirlenmesi amacıyla bu ağlar üzerinde EKY algoritmalarının çalıştırılması mümkün olmaktadır.
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Literatürdeki pek çok diğer çalışmada, EKY algoritmalarının seçimi ve kullanımı ile ilgili ayrıntılı
bir yaklaşım bulunmamaktadır. Ancak grafik ağları üzerinde çalışarak EKY problemlerini çözebilecek
çok sayıda EKY algoritması bulunduğundan, söz konusu algoritmalar üzerinde de yoğunlaşan
çalışmalara ihtiyaç vardır. Bir başka deyişle, binalar için oluşturulan grafik ağları üzerinde tahliye
yollarının belirlenebilmesi için, EKY algoritmaları arasından bir algoritma tercih edilmeli ve bu tercih
yapılırken istenilen çözümler ve çalışmanın koşulları göz önüne alınmalıdır.
Benzer bir şekilde bu proje kapsamında, deprem tarafından vurulmuş binalarda ardışık
tehlikelerin etkilerini en aza indirebilmek için bina içerisindeki insanların en kısa yoldan bina dışına
çıkarılması, yine bu en kısa yol algoritmalarının ‘Yapı Bilgi Modelleri (BIM)’ ile birleştirilmesiyle
sağlanacaktır. Bu bağlamda binanın BIM’de hazırlanmış kat planlarına göre grafikleri kurulacak ve
oluşturulan bu grafikler daha sonra literatürde mevcut olan en kısa yol algoritmalarından biri seçilerek
çalıştırılacaktır. Bunun için en çok atıfta bulunulan veya en çok kullanılan en kısa yol algoritmaları
incelenmiş olup bu algoritmalar hakkında detaylı bilgiler aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır.
Literatürde EKY problemlerinin çözümü, EKY algoritmalarının kıyaslanması ve özellikle
afet/acil durum yönlendirme sistemlerinde kullanılan EKY algoritmaları ile ilgili çalışmalar incelenmiş
ve buna göre en sık kullanılan dört EKY algoritması (1) Prim Algoritması, (2) Dijkstra Algoritması, (3)
Bellman-Ford Algoritması, (4) A* Algoritması olarak belirlenmiştir. Bu bölümde, belirlenen bu
algoritmaların özellikleri, performansları, çalışma kapsamındaki koşullar altında sağlayacakları
avantajları ve dezavantajları tartışılmaktadır.
3.6.2.1 Prim algoritması
Prim Algoritması, “ağırlıklı” ve “bağlı grafik” ağları üzerinde çalışabilen bir EKY algoritması
niteliğindedir. Bu algoritma, bir başlangıç noktasıyla hedef noktası arasındaki en kısa yolu hesaplamak
yerine, bu noktalar arasındaki minimum örten ağacı (minimum spanning tree) hesaplamaktadır. Ağaç,
döngüsüz-bağlı bir grafik ağıdır. Grafik ağlarında döngü, herhangi bir kenarın başlangıç ve hedef
noktasının aynı düğüm noktası olduğu durumları anlatan bir terimdir. Ağaçlarda iki komşu düğüm
noktası arasında sadece tek bir kenar bulunur. Minimum örten ağaç ise, grafik ağındaki tüm düğüm
noktalarının en kısa yoldan (en düşük toplam kenar maliyetli yol) birleşmesiyle oluşan ağaçtır. Prim
Algoritması, bir sonraki düğüm noktasına geçmeden önce bulunduğu düğüm noktasının sahip olduğu
tüm kenarların kenar maliyetlerini kontrol eder ve en düşük maliyetli kenarı seçerek hafızasına alır. Bu
işlem, grafikteki tüm düğüm noktalarına ulaşılıncaya kadar devam eder (Marcus, 2008; Gross ve
Yellen, 2006; Cormen ve diğerleri, 2009).
Afet/acil durum yönetimi sistemleri çalışmalarında, Prim Algoritması’nın tercih edildiği önemli
çalışmalardan biri Park ve Lee’nin (2008) çalışmasıdır. Bu çalışmada, Hücresel Otomasyon (Cellular
Automata) sistemlerine dayalı, bina içi ortamları modelleyebilen; bu modellerinden grafik ağları
oluşturup afetler/acil durumlardan sonra bina içerisindeki kişiler için tahliye yollarını hesaplayarak
yönlendirme yapabilen bir sistem önerilmiştir. Hazırlanan tahliye yollarının, kişinin bulunduğu mahalle
göre, kişiye özgü olarak oluşturulması hedeflenmiştir. Kişilerin bina içerisindeki yerlerinin belirlenmesi
amacıyla Radyo Frekanslı Tanımlama (Radio Frequency Identification (RFID)) teknolojileri
kullanılmıştır. Ancak, yer tespitindeki doğruluk oranı, önerilen sistemin önemli bir eksikliğidir. Sistem,
bina içerisindeki herkes için kişiye özgü tahliye yolları geliştirme amacı güttüğü için, her bir birey için
EKY hesaplamak yerine, tüm ağı kapsayan minimum örten ağacın hesaplanması daha kullanışlı
olacaktır. Bu sebeple, Park ve Lee (2008) tarafından gerçekleştirilen çalışmada Prim Algoritması
kullanılması mantıklı bir yaklaşımdır. Diğer yandan, bu rapor kapsamında bahsedilen afet/acil durum
yönlendirme sistemleri açısından düşünüldüğünde, koşullar Park ve Lee’nin (2008) çalışmasından
farklıdır; çünkü sistem performansının arttırılması amacıyla grafik ağlarının daha sade olması
hedeflenmektedir. Prim Algoritmasının önerilen yaklaşım içinde kullanılmasının gereksiz
hesaplamalara sebebiyet vererek yazılımın performansını düşüreceği öngörülmektedir.
3.6.2.2 Dijkstra algoritması
Edgar Dijkstra tarafından 1959 yılında ortaya atılan Dijkstra Algoritması’nın çok yaygın
kullanılan ve pek çok EKY probleminin çözümünde en iyi sonuç veren algoritma olduğu söylenebilir
(Karaş, 2007). Literatürde, “Temel Dijkstra Algoritması”, “Dijkstra Naive Uygulaması”, “Dijkstra
Fibonacci Yığını” gibi aralarında küçük değişimler olan pek çok farklı Dijkstra Algoritması mevcuttur.
Ancak, bu algoritmaların hepsinin temel ilkeleri aynıdır ve aralarındaki farklar, çözüm süresi açısından
milisaniyelerle ölçülebilir (Zhan ve Noon, 1998). Milisaniyeler seviyesindeki zaman tasarruflarına
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büyük çaplı bilgisayar programı uygulamalarında ihtiyaç duyulmaktadır. Afet/acil durum
müdahalelerinde de kişilerin bir an evvel tahliye edilmeleri açısından zaman çok önemli olmasına
rağmen, milisaniyeler ölçüsündeki tasarrufların kayda değer bir katkısı olmayacağı açıktır. Bu nedenle,
Dijkstra Algoritması’nın genel ilkelerinin uygulanması afet/acil durum yönlendirme sistemleri açısından
yeterli olacaktır.
Dijkstra Algoritması’nın çalışma yöntemi, Prim Algoritması’nınkine oldukça benzemektedir. Her
iki algoritmada da, EKY hesaplamak amacıyla grafik ağları üzerindeki minimum örten ağaçlar
hesaplanmasına rağmen, gene de iki algoritma arasında farklar mevcuttur. Prim Algoritması
bulunduğu düğüm noktasından komşu bir düğüm noktasına geçiş yaparken minimum kenar maliyetini
kontrol etmektedir. Buna karşılık, Dijkstra Algoritması ise, sadece komşu iki düğüm arasındaki kenar
maliyetini değil, toplam kenar maliyetini en düşük seviyede tutmaya çalışmaktadır (Cormen ve diğ.,
2009). Bir başka deyişle Dijkstra Algoritması, bir sonraki düğüm noktasını toplam kenar maliyetini en
az tutacak şekilde seçmektedir. Prim Algoritması sadece bulunduğu düğüm noktası ile o düğüme
komşu olan düğüm noktaları arasındaki kenar maliyetini hafızasında tutmakta, önceki seçimler
sırasında yapılan işlemleri hafızasında tutmamaktadır. Hesaplamalar algoritmanın o an üzerinde
bulunduğu düğüm noktasına göre yapılmaktadır. Bu durum, Dijkstra Algoritması ile Prim Algoritması
kıyaslandığında, Dijkstra’nın daha iyi sonuçlar vermesini sağlamaktadır. Prim Algoritması ve Dijsktra
Algortiması’nın işleyişini gösteren bir örnek EK-3a kapsamında verilmiş ve minimum örten ağaç
hesabını nasıl yaptığı basit bir örnekle izah edilmeye çalışılmıştır.
Bahsedilen avantajlarına rağmen, Dijkstra Algoritması’nın da dezavantajları mevcuttur. Grafik
ağında yönlü kenarlar bulunduğunda, algoritmanın performansı (çözüm süresi) olumsuz yönde
etkilenmektedir. Bir kenarın yönü belirtilmişse, o kenar sadece belirtilen yönde geçişe imkân vermekte
olup, bu şekilde tanımlanan kenarlara yönlü kenar adı verilmektedir. Bir kenarın yönü belirtilmemişse,
o kenar her iki yönlü de geçişe izin vermektedir. Yönlü kenarlar, algoritmanın kenar seçim olasılıklarını
kısıtlayarak performansını etkilemektedir. Bir diğer engel ise, grafik ağında negatif ağırlıklı kenarlar
bulunduğunda gözlemlenmektedir. Algoritma, negatif ağırlıklı kenarlar bulunduğunda tutarlı sonuçlar
verememektedir (Marcus, 2008). Ancak, binaların grafik ağları oluşturulurken kenar ağırlıkları
(maliyetleri) mesafe cinsinden atanacağı ve mesafe değerleri negatif değer alamayacağından, grafik
ağlarında negatif ağırlıklı kenarlar bulunmayacaktır. Bu durumda söz konusu engel de sorun teşkil
etmeyecektir.
Afet/acil durum yönetimi sistemleri incelendiğinde, en çok tercih edilen algoritmanın Dijkstra
Algoritması olduğu görülmektedir. Ivin ve diğerleri (2008); Karaş (2007); Lee (2007) ve Richter ve
Klippel (2005) Coğrafi Bilgi Sistemleri’ne (CBS) dayalı yönlendirme sistemi çalışmalarında bu
algoritmayı tercih etmişlerdir. Yuan ve Zizhang da (2008), YBM tabanlı araçlarıyla üç boyutlu acil
durum yönlendirmesi yapabilen sistemleri için Dijkstra Algoritması’nı kullanmayı uygun bulmuşlardır.
3.6.2.3 Bellman-Ford algoritması
Bellman-Ford Algoritması, Dijkstra Algoritması’nın negatif ağırlıklı kenarlar mevcut olduğunda
yaşadığı sorunların önüne geçilmesi amacıyla geliştirilmiştir (Marcus, 2008). Bu iki algoritmanın
negatif ağırlıklı kenarların mevcudiyeti haricinde tamamen aynı olduğu söylenebilir. Bellman-Ford
Algoritması’nın tek avantajı, negatif ağırlıklı kenarların söz konusu olduğu grafik ağlarında da tutarlı
sonuçlar verebilmesidir. Ancak, afet/acil durum yönetimi sistemlerinde bu algoritmanın tercih
edilmediği görülmektedir. Binaların grafik ağları oluşturulurken belirlenecek kenarların da mesafe
ağırlıklı (pozitif) değerler alacağı düşünüldüğünde, Bellman-Ford Algoritması’na ihtiyaç duyulmayacağı
söylenebilir.
3.6.2.4 A* algoritmaları
A* Algoritmaları yol belirleme amacıyla en yaygın kullanılan algoritmalardan biridir. Bu
algoritmalar genellikle oyun endüstrilerinde ve sanal ortamlarda yönlendirme sağlamak amacıyla
kullanılmaktadır (Amit, 2010). Bu nedenle, literatürde afet/acil durum yönlendirmesi amacıyla
kullanımına rastlanmamaktadır. Ancak, A* Algoritmalarının sahip olduğu esneklik ve gelişmiş engel
atlatma yetenekleri göz önünde bulundurulduğunda, afet/acil durum yönlendirme sistemlerinde
kullanımlarının uygun olabileceği anlaşılmaktadır. Afet/acil durumlar sonrası binalarda oluşması
muhtemel erişilemez bölgeler ile hassas bölgeler, tahliye yollarının güvenliğini tehdit edebileceğinden,
tahliye yollarının bu bölgelerden geçmemesine dikkat edilmelidir. Tahliye yollarının hesaplanması
sırasında söz konusu bölgeler, A* Algoritmalarının esneklik ve gelişmiş engel atlatma yetenekleri
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sayesinde kolayca atlatılabilinir. İşbu raporun ekinde sunulan Ek-3b kapsamında; A* algoritmalarının
çalışmalarına bir örnek verilmektedir. Diğer algoritmalarla kıyaslandığında, A* Algoritmalarının
avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir (Amit, 2010):


Daha büyük ebatlı grafik ağları üzerinde de performansını koruyabilmektedir.



Daha esnek tahliye yolları oluşturabilme özelliğine sahiptir. Bir başka deyişle, bina içi
koşullar değiştiğinde tahliye yollarının yeniden hesaplanmasının daha kolay olduğu
söylenebilir.



Daha iyi engel atlatma yöntemlerine sahiptir. Bina içerisinde oluşması muhtemel
blokajlar ve hassasiyetler düşünüldüğünde, bu özelliğin önemi büyüktür.



Çözüm yönteminde buluşsal yöntemler kullanılmaktadır.

Buluşsal yöntemlerin kullanılması, A* Algoritmalarının diğer algoritmalardan daha hızlı sonuç
vermesini sağlamaktadır. Ancak, bunun için buluşsal yöntemlerde kullanılacak tahminlerin isabetli
olması gerekmektedir. A* Algoritmaları buluşsal yöntemlerinde başlangıç ve hedef noktaları arasındaki
mesafeye tahmini bir değer atayarak gerçek değeri belirlemektedir. Bu nedenle, grafik ağında
başlangıç ve hedef noktaları biliniyorsa ve bu mesafe isabetli bir biçimde tahmin edildiyse, A*
Algoritmaları en hızlı biçimde sonucu verecektir (Lester, 2005; Amit, 2010). Ancak, daha önce de
belirtildiği gibi, afet/acil durum yönlendirme sistemleri açısından milisaniyeler seviyesindeki zaman
tasarruflarının katkıları çok ciddi ölçüde olmayacaktır. Ayrıca, buluşsal yöntemlerin kullanılmasının
bazı olumsuz yönleri de vardır. Buluşsal yöntemlerde yapılacak tahminlerin hassas olması
gerekmektedir. Eğer tahmin edilen mesafe değeri gerçek değerden büyükse, algoritma tutarlı sonuçlar
üretemeyecek ve gerçekte EKY olmayan EKY sonuçları verecektir (Lester, 2005; Amit, 2010).
3.6.3 EKY Algoritmaları Performanslarının Kıyaslanması
Literatürde EKY algoritmalarının performanslarını kıyaslayan çok sayıda çalışma
bulunmaktadır (Gallo ve Pallottino, 1988; Cherkassky ve diğerleri, 1993; Zhan ve Noon, 1998). Buna
rağmen, herhangi bir EKY algoritmasının diğerlerinden kesin olarak üstün olduğunu söyleyebilmek
oldukça zordur (Zhan ve Noon, 1998). Bu nedenle, EKY algoritmalarının performanslarını kıyaslayan
bulgularının her çeşit EKY probleminin çözümü için geçerli olabileceğini genellemek mümkün değildir.
Benzer durum, bu rapor kapsamında bahsedilen çalışmanın bulguları için de geçerlidir.
Farklı EKY algoritmalarının değerlendirilip kıyaslandığı en kapsamlı ve önemli çalışmalardan
biri, Cherkassky ve diğerleri (1993) tarafından yapılan çalışmadır. Çalışma kapsamında, 17 farklı EKY
algoritması değerlendirilmiş ve bunların performansları birbirleriyle kıyaslanmıştır. Algoritmaların
performansları, çözüm süresi ve doğruluk oranına göre değerlendirilmiştir. Her ne kadar çalışma
bulgularının değişken olduğu ve her türlü EKY problemine uygulanamayacağı belirtilmiş olsa da,
çalışma bulguları Dijkstra Algoritması’nın negatif ağırlıklı kenar içermeyen grafik ağları üzerinde en iyi
performansı sergileyen algoritma olduğunu göstermektedir. Zhan ve Noon’un (1998) çalışmasında da,
Cherkassky ve diğerlerinin (1993) çalışmasında incelenen 17 algoritmanın 15’i gerçek yol şebekeleri
üzerinde tekrar test edilmiştir. Onların da bulguları, gerçek yol şebekelerinde EKY hesaplaması
amacıyla Dijkstra Algoritması kullanılmasını işaret etmektedir. Buna karşılık, Dijkstra Algoritması
dışındaki algoritmalarının kullanımını öneren az sayıda da olsa çalışmalar mevcuttur. Örneğin, Golden
(1976) belirli koşullar altında, Bellman-Ford Algoritması performansının, Dijkstra’dan daha iyi olduğunu
iddia etmektedir. Bu nedenle, EKY problemlerinin eşsizliği (birbirlerinden farklı oluşu) düşünülerek
istenen sonuca göre değerlendirme ölçütleri belirlenmeli ve bu ölçütlere göre değerlendirme yapılması
gerekmektedir. Bu amaçla, çalışma kapsamında afet/acil durum yönlendirme sistemlerinin ihtiyaçları
düşünülerek altı adet ölçüt belirlenmiştir. Gerçek zamanlı bina içi afet/acil durum yönlendirme
sistemlerinin ihtiyaçları olarak bu çalışma kapsamında geliştirilen sistemin ihtiyaçları referans
alınmıştır. Bu ölçütler ve ölçütlerin seçilme sebepleri bir sonraki bölümde verilmektedir.
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3.6.4 EKY Algoritmalarının Kıyaslanmasında Kullanılacak Ölçütlerin Belirlenmesi
Binalarda afet/acil durum yönetimi faaliyetlerinde karşılaşılan EKY problemlerinin, binaların ve
afet/acil durumların birbirlerinden farklı oldukları göz önünde bulundurulduğunda, her birinin kendine
özgü problemler olduğu anlaşılmaktadır. Binaların grafik ağlarına göre en kısa tahliye yollarının
hesaplanması sırasındaki yaklaşımlarla, gerçek yol şebekeleri için belirlenecek EKY hesaplarındaki
yaklaşımlar birbirlerinden farklı olabilmektedir. Bu nedenle, afet/acil durum yönlendirme sistemlerinde
ihtiyaç duyulan özellikler göz önünde bulundurularak, EKY algoritmalarını kıyaslama amacıyla altı adet
ölçüt belirlenmiştir. Bu ölçütlerden bazıları genel ölçütler olup literatürdeki çalışmalardan alınmıştır.
Bazıları ise, gerçek zamanlı bina içi afet/acil durum yönlendirme sistemleri için oluşturulmuş ve bu
sistemlerde karşılaşılabilecek problemlerin çözümüne yönelik ihtiyaçların ışığında belirlenmiştir. Söz
konusu ihtiyaçlar hakkındaki detaylar "Yönlendirme modelinin geliştirilmesi" ana başlığı altında
verilmektedir. Literatürdeki çalışmalardan elde edilen sonuçlar (Gallo ve Pallottino, 1988; Cherkassky
ve diğerleri, 1993; Zhan ve Noon, 1998), belirlenen altı ölçütün ışığında değerlendirilmiştir. Daha sonra
algoritmalar, bu değerlendirmenin ışığında birbirleriyle kıyaslanmıştır. “Önceden Belirlenen Noktalar
Arasında Çalışma” ölçütü hariç, diğer bütün özellikler algoritma adına bir avantaj sağlamakta iken, söz
konusu özelliğin mevcudiyeti algoritma seçimini olumsuz yönde etkilemektedir. Belirlenen ölçütler
aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:


Çözüm Süresi (Hızı): Literatürdeki çalışmaların büyük bir çoğunluğunda, EKY algoritmalarının
performansları problemi çözme sürelerine (hızlarına) göre değerlendirmiş ve kıyaslanmıştır
(Gallo ve Pallottino, 1988; Cherkassky ve diğerleri, 1993; Zhan ve Noon, 1998). Bina içersinde
mahsur kalan kişilerin tahliyesi ve acil durum müdahalesi sürecinde, zamanın ne kadar kritik
bir unsur olduğu göz önüne alındığında, algoritma çözüm süresinin hangi algoritmanın
seçileceğinin belirlenmesinde bir ölçüt olarak atanması uygun olmaktadır.



Engel Atlatma: Bazı algoritmalar esneklik ve engel atlatma açısından diğerlerinden üstündür.
Afetler/acil durumlar sonrasında, bina içi ortamlarda bloke olan ve/veya hassaslaşan bölgeler
oluşabilmektedir. Bina içersinde mahsur kalan kişilerin tahliyesi aşamasında, bloke olan
ve/veya hassaslaşan bölgelere yönlendirilmeleri can kayıplarının ve yaralanmaların artmasına
sebebiyet verebilecek mahiyette bir olgudur. Böyle durumlarda afet/acil durum yönlendirme
sisteminin oluşturacağı tahliye yollarının söz konusu engelleri atlatması gerekmektedir.
Dolayısıyla, bu çalışmada EKY algoritmalarının engel atlatma kabiliyeti önemli bir seçim ölçütü
olarak belirginleşmektedir.



EKY Elde Etme Garantisi: Afetlerden/acil durumlardan etkilenmiş binalarda mahsur kalan
kişilerin bir an evvel tahliye edilmesi, bu kişileri oluşması muhtemel ardışık tehlikelerin
etkilerinden koruyacaktır. Bir başka deyişle, afetler/acil durumlar sonrası bina içindekilerin en
kısa yollar kullanılarak en hızlı şekilde güvenli bölgelere tahliye edilmesi gerekmektedir. Bu
nedenle, tahliye sırasında kişileri daha uzun tahliye yollarıyla oyalamayacak ve koşullar ne
olursa olsun mümkün olan en kısa yolu hesaplayacak algoritmalara ihtiyaç vardır.



Önceden Belirlenen Noktalar Arası Çalışma: Bazı EKY algoritmalarının (örneğin A*
Algoritması) çalışması için grafik ağı üzerinde başlangıç ve hedef noktalarının önceden
bilinmesi ve algoritmaya aktarılması gerekmektedir. Ancak, bu noktaları önceden bilmek her
zaman mümkün olmayabilmekte veya bu noktalar bina içi koşullara bağlı olarak değişkenlik
gösterebilmektedir. Örneğin, belirlenen hedef noktası (tahliye amacı düşünüldüğünde bu
binanın çıkış noktasıdır) bloke olduğunda, bu durum algoritmanın çalışma performansını
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle, başlangıç ve hedef noktalarının harici olarak
aktarılmasına ihtiyaç olmayan algoritmalar tercih edilmektedir. Böylece, algoritmanın bina içi
koşullarından bağımsız olarak tahliye yollarını belirlemesi sağlanabilecektir.



Güvenilirlik: EKY değerlendirmelerinde önem verilen bir diğer ölçüt de algoritma sonuçlarının
güvenilirliğidir. Bazı koşullar altında, EKY algoritmalarının isabetli ve/veya tutarlı sonuçlar
vermekte zorlandığı gözlemlenmektedir. Örneğin, Dijkstra Algoritması grafik ağlarında negatif
ağırlıklı kenarların bulunması halinde tutarlı sonuçlar vermemektedir (Marcus, 2008). Afet/acil
durum yönlendirme sistemlerinde duyulan ihtiyaçlar göz önünde bulundurulduğunda,
algoritmanın güvenilirliği önemli bir ölçüt olarak belirginleşmektedir.
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Buluşsal Yöntemlerin Kullanılması: Algoritmaların çözüm sürelerinin iyileştirmesi açısından
buluşsal yöntemlerin kullanılması avantaj sağlayabilecek niteliktedir (Lester, 2005; Amit,
2010). Bu kapsamda, buluşsal yöntemleri kullanan algoritmaların çözüm süresi açısından
daha iyi sonuç vereceği düşünülmekle birlikte, milisaniyeler mertebesindeki bu iyileştirmenin
ciddi bir katkı sağlamayacağı hususu da ayrıca dikkate alınmalıdır.

Yukarıda belirlenen ölçütlerin ışığında incelenen EKY algoritmalarının kıyaslaması Tablo 5’de
sunulmaktadır. Tablodan da görüleceği üzere, çözüm süresi ölçütü “Yeterli” ve “Yeterli Değil” şeklinde
değerlendirilmiştir. Bu ölçütün haricinde, EKY algoritmaları sahip oldukları “Engel Atlatma”, “EKY Elde
Etme Garantisi”, “Önceden Belirlenen Noktalar Arası Çalışma”, “Güvenilirlik”, “Buluşsal Yöntemlerin
Kullanılması” özelliklerine göre, “Evet” veya “Hayır” değerleriyle kıyaslanmışlardır. Tabloda da
belirtildiği üzere, A* Algoritması çözüm süresi açısından kıyaslandığı diğer algoritmalardan daha
üstündür (Yeterli*). Dijkstra ve Bellman-Ford Algoritmalarının bu çalışma kapsamında hazırlanacak
grafik ağları üzerinde en kısa yol elde etme garantisi vermesinin mümkün olduğu Tablo 5’den
anlaşılmaktadır. Ancak, normal şartlarda hiçbir EKY algoritmasının %100’lük bir oranla bu garantiyi
veremeyeceği hususu da unutulmamalıdır.
Tablo 5. En Kısa Yol Algoritmalarının Belirlenen Ölçütlere Göre Kıyaslanması
Ölçütler

Prim
Dijkstra
Bellman-Ford
A*
Algoritması Algoritması Algoritması Algoritması

Çözüm
Süresi (Hızı)

Yeterli

Yeterli

Yeterli

Yeterli*

Engel Atlatma

Hayır

Evet

Evet

Evet

EKY
Elde
Etme
Garantisi

Hayır

Evet

Evet

Hayır

Önceden
Belirlenen
Noktalar
Arası
Çalışma

Hayır

Hayır

Hayır

Kaynak
Gallo ve Pallottino (1988),
Cherkassky ve diğerleri
(1993), Zhan ve Noon
(1998), Amit (2010)
Marcus (2008), Gross ve
Yellen (2006), Lester
(2005)
Marcus (2008), Gross ve
Yellen (2006), Cormen ve
diğerleri (2009), Amit
(2010)

Evet

Marcus (2008), Gross ve
Yellen (2006), Cormen ve
diğerleri (2009), Lester
(2005)

Güvenilirlik

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Marcus (2008), Gross ve
Yellen (2006), Cormen ve
diğerleri (2009), Amit
(2010)

Buluşsal
Yöntemlerin
Kullanılması

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Lester (2005), Amit (2010)

3.6.5 Yapılan Kıyaslama Sonucunda Kullanılması Önerilen EKY Algoritmasının Seçimi
Tablo 5’de özetlenen değerlendirme sonucunda; Prim Algoritması’nın kıyaslanan diğer
algoritmalara göre daha zayıf olduğu görülmüştür. Dijkstra ve Bellman-Ford algoritmaları arasındaki
kıyaslama ise, her iki algoritmanın performanslarının birbirine yakın olduğunu göstermiştir. Ancak,
daha önce de belirtildiği gibi, bu iki algoritma arasındaki tek fark, Bellman-Ford Algoritması’nın negatif
ağırlıklı kenarlar içeren grafik ağlarında da tutarlı sonuçlar verebilmesidir. Grafik ağları oluşturulurken
belirlenecek kenarların maliyetleri (ağırlıkları), mesafe cinsinden olacağı ve negatif değer alamayacağı
için, literatürde daha sık kullanılan Dijkstra Algoritması yerine, Bellman-Ford Algoritması’nın tercih
edilmesine gerek yoktur.
A* Algoritmalarının çözüm süresi, buluşsal yöntemlerin kullanılması ve daha etkin engel
atlatma mekanizmalarına sahip olduğu düşünüldüğünde diğer algoritmalardan daha iyi performans
vereceği düşünülebilir. Ancak, A* Algoritmalarının önceden belirlenen noktalar arasında
çalışmasından kaynaklanan dezavantajı ve çalışma koşulları altında EKY elde etme garantisi
verememesi göz önünde bulundurulması gereken önemli eksikliklerdir.
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Tüm bu değerlendirmeler ışığında, afet/acil durum yönlendirme sistemleri için kurulacak grafik
ağları ve karşılaşılacak EKY problemlerinin çözümünde Dijkstra Algoritmasının tercih edilmesi
önerilmektedir.
3.7 LİTERATÜRDEKİ BİNA İÇİ YÖNLENDİRME VE YEREL İZLEME ÇALIŞMALARININ
İNCELENMESİ
Kişinin, gerçek veya elektronik ortamda, kendisini gitmek istediği yere götürecek olan yolu
bulması karmaşık bir eylemdir (Burnett ve diğ., 2001). Bu eylem, navigasyon veya bir diğer adıyla yön
bulma (yönlendirme) olarak tanımlanmaktadır (Yuan ve Zizhang, 2008). Merkez (origin) olarak seçilen
bir noktadan, hedef (target/destination) noktaya gidebilmek için insanlar yönlendirmeye/
yönlendirilmeye her zaman ihtiyaç duymaktadırlar (Ivin ve diğ., 2008; Richter ve Klippel, 2005). Bu
haliyle navigasyon her zaman ihtiyaç duyulan, ileri götürülmeye açık, aktif ve pek çok başka çalışma
alanını ilgilendiren bir çalışma alanıdır (Yuan ve Zizhang, 2008; Richter ve Klippel, 2005). Nitekim
programlama, iletişim ve haritalama teknikleri alanındaki gelişmeler, araçlar ve insanlar gibi hareket
eden nesnelerin hareketlerini takip etmekte kullanılan Küresel Konumlandırma Sistemleri’nin (GPS)
gelişimine ortam hazırlamıştır (Yuan ve Zizhang, 2008). Benzer şekilde navigasyon sistemlerinin
Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS), Hücresel Otomasyon (Cellular Automata, CA) gibi programlarla
bütünleşmesine ortam yaratarak, farklı alanlarda ve farklı amaçlara hizmet edebilecek şekilde
kullanılmasını sağlayan çalışmalar da mevcuttur.
Bahsedilen bu farklı alanlardan birisi de, acil durum müdahalelerinde iki veya üç boyutlu GIS
ile veri modellerinden oluşan bütünleşik navigasyon sistemleridir (Ivin ve diğ. 2008; Lee 2005, Kwan
ve Lee, 2005; Qing ve diğ., 2006; Lee, 2007; Lee ve Zlatanova, 2008; Park ve Lee, 2008). Ancak,
günümüzün navigasyon sistemlerinin birçoğu, iki boyutlu yönlendirme veya ağlardan oluştuğundan, üç
boyutlu GIS ve veri modelleri ile yapılan çalışmalar ancak son dönemde hız kazanmıştır. Benzer
şekilde, yapılmış olan pek çok navigasyon çalışması, dış çevre üzerine iken, bina içi navigasyon
çalışmaları da son dönemde önem kazanmaya başlamıştır (Meijers ve diğ., 2005; Pu ve Zlatanova,
2005; Kwan ve Lee, 2005; Yuan ve Zizhang, 2008; Qing ve diğ., 2006).
Yuan ve Zizhang (2008)’in çalışması, üç boyutlu bina içi navigasyon çalışmalarının kısıtlı
kapsamda kalma nedenlerini üç ana madde halinde aşağıdaki gibi toplamıştır.
1)
Eski binaların pek çoğunun az katlı, alçak ve basit iç mimariye sahip bir yapıda
olmasından kaynaklı, bina içi navigasyona ihtiyaç duyulmaması
Günümüzde ise okul, havaalanı, hastane, alışveriş merkezi, vb. amaçlarla kullanılan çok katlı,
yüksek ve karmaşık mimariye sahip yapılar, özellikle acil durumlarda, bina içindeki pek çok insanın
tahliyesini sağlama amacıyla kullanılacak navigasyon bilgisine ihtiyaç doğurmuştur.
2)

Veri yetersizliği

Günümüzde bina içi planları çoğu zaman CAD sistemlerinden faydalanılarak iki boyutlu olarak
hazırlanmaktadır. Bu şekilde hazırlanan planlar sadece geometrik bilgi içermekte olup katta kullanılan
malzeme tipleri, kapıların açılma yönleri, bina içindeki alanların kullanım amaçları gibi anlamsal
(semantik) bilgiler eksik kalmaktadır. Bu durum, etkin bir veri modelinin oluşturulmasını
engellemektedir.
3)

Kullanılmakta olan üç boyutlu veri sistemleri altyapılarının yetersiz kalması

Günümüzde kullanılmakta olan navigasyon sistemleri iki boyutlu ortamlarda çalışmakta ve çok
amaçlı/üç boyutlu/dinamik bilgiler bakımından eksik kalmaktadır. Bu durum, etkin ve geniş kapsamlı
bir bina içi navigasyonunun geliştirilmesine engel teşkil etmektedir.
Özellikle 9/11 Dünya Ticaret Merkezi ve 7 Temmuz 2005 Londra terör olaylarından sonra,
navigasyon sistemleri hakkındaki araştırma çalışmaları, özellikle afet ve felaketlere karşı bina
içerisinde acil durum müdahaleleri ve kişilerin bina dışına en az zarar oluşacak şekilde tahliye edilmesi
üzerine yoğunlaşmıştır. Bu yoğunlaşmanın nedeni, çoğu zaman pek çok can ve mal kaybıyla
sonuçlanan ve sayıları giderek artmakta olan yangın, deprem ve bina yıkılmaları, bombalama,
tsunami, zehirli gaz kaçakları gibi afet ve felaketlerden kaynaklanan kayıplardır. Farklı afet ve
felaketlerin oluşturduğu durumlara göre, bina içindekilere alternatif yollar sunularak, insanların bina
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dışına tahliye edilmesi ile bahsedilen kayıpların azaltılması amaçlanmaktadır (Lee ve Zlatanova, 2008;
Yuan ve Zizhang, 2008; Park ve Lee, 2008; Lee, 2007).
Ayrıca birincil (ana) afet veya acil durumdan sonra bina içerisinde ortaya çıkması muhtemel
ardışık (ikincil) tehlikeler ve acil durumlar düşünülecek olursa, bina içindeki kişilerin bir an önce güvenli
yerlere tahliye edilmesinin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Örneğin, deprem sonrası tetiklenebilecek bir
yangının binadaki elektrik devrelerini yakması sonucu yaşanacak olası bir elektrik kesintisi, bina
içindeki insanların karanlıkta çıkış yollarını bulmasını zorlaştırıp bu kişileri depremin etkilerine ek
olarak yangının etkilerine de maruz bırakabilir. Modern binaların karmaşık yapıları ile binaların
kullanım şekillerinden (alışveriş merkezi, hastane, vb.) ötürü içlerinde bulunan insan adedinin çok
büyük sayılara ulaşabilme ihtimali de düşünüldüğünde, tehlike anında hızlı bir şekilde tahliye
planlaması yapılıp uygulanması zor bir işlem olacaktır. Bunun yanı sıra geçiş imkânı tanımayan
çıkışlar, bulundukları alanda bloke olan insanlar, vb. koşullar da düşünüldüğünde; bina içindeki
insanların güvenli bölgelere yönlendirilmesinin ve tahliye sürecinin ne kadar zor ve üzerinde ciddi bir
çalışma gerektiren bir iş olduğu anlaşılacaktır (Pu ve Zlatanova, 2005).
Afet/acil durumlarda bina içi yönlendirme amacıyla en kısa yol algoritmalarını kullanan
çalışmalarda bina bilgilerinin üç boyutlu bir şekilde muhafaza edilip kullanılması gerektiğinin altı
çizilmektedir. Ancak, bina içi acil durumlarda kişilerin bina dışındaki güvenli yerlere tahliyesini
sağlamak için kullanılacak en kısa yol algoritmalarının sonucunda ortaya çıkacak olan tahliye yolları,
tutarlı ve anlamlı olmalıdır (Meijers ve diğ., 2005). Bu bakımdan kullanılacak olan algoritma kadar bu
algoritmaların ve bina hakkındaki bilgilerin yer alacağı veri modellerinin de önemi vardır. Yuan ve
Zizhang’ın (2008) çalışmasında, başarılı bir üç boyutlu bina içi navigasyonunun, eksiksiz ve
güncellenmiş bina geometrisi ve anlamsal bina bilgileri, tehlikeler ve bina içi erişilebilirlik bilgileri,
değişik durumlara adapte olup alternatifler sunabilecek yönlendirme rotaları ile mümkün olabileceği
savunulmaktadır. Bunun için, içerisinde binalar hakkındaki geometrik ve anlamsal bilgiyi aynı anda
saklayabilen Yapı Bilgi Modelleri (YBM) (Building Information Model-BIM) tarafından desteklenen üç
boyutlu GIS’in tahliye yollarının belirlenmesinde veri tabanı olarak kullanılmasını önerilmiştir.
Whiting (2006), Massachusetts Institute of Technology (MIT) Yerleşkesi’ni pilot uygulama
bölgesi olarak seçip binalar arası (yerleşke içi) ve bina içi navigasyon metotlarını yaya bazlı bir sistem
esas alarak bütünleştirmiştir. Bu çalışmasında kullandığı kısa yol algoritmalarını üç boyutlu Yapı Bilgi
Modelleri üzerine oturtması bakımından, bu proje kapsamındaki çalışmalara ilham verici bir özellik
taşımaktadır. Ancak, bahsedilen çalışmanın kapsamı bu projeninki ile tam olarak örtüşmemekte, bazı
kısımlarda yetersiz, bazı kısımlarda ise proje kapsamının çok ötesinde ve bazı kısımlarda da proje ile
çok alakasız kalmaktadır. Yine de, bu çalışmada önerilen veri modeli kat planlarından elde edilen
geometrik özellikleri, topolojik ve anlamsal özelliklerle birleştirerek en kısa yol algortimalarının
çalışabileceği bir zemin hazırlaması açısından oldukça iyi bir örnektir. Buna göre, Whiting’in
çalışmasında hazırlanan veri tabanı üç bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler ve özellikleri aşağıdaki
gibidir:
1)
Geometrik Özellikler: Bu bölüm yerleşke içerisindeki alanlar ile yerleşkedeki binaların
içindeki bölümlerin (odalar, holler, vb.) fiziksel özelliklerinin içerildiği kısımdır. Bu fiziksel özelliklere
koordinat bilgileri, içerilme özellikleri (örn: konser salonu zemin katta bulunmaktadır), vb. örnek olarak
gösterilebilir.
2)
Topolojik Özellikler: Bu bölüm, yerleşke ve bina içindeki alanlar arasındaki komşuluk
ilişkilerinin içerildiği ve en kısa yol algoritmaların çalışmasında zemin oluşturacak grafiklerin kurulduğu
kısımdır. Topolojik özelliklere örnek olarak koridoru sınıfa bağlayan kapı verilebilir. Bu örneğe göre
sınıf alanına yerleştirelecek olan bir düğüm noktası, kapı alanına yerleştirilecek ikinci bir düğüm
noktası ve koridor bölgesine yerleştirilecek diğer düğüm noktaları ile tüm bu düğüm noktalarını
birleştirecek kenarlar vasıtasıyla kurulan grafik sayesinde topolojik özellikler kaydedilecektir. Bir diğer
anlatımla; sınıf, kapı ve koridor topolojik olarak haritalanmış olacaktır. Topolojik özellikler bazı
kaynaklarda mantıksal (logical) özellikler olarak da geçmektedir. Topolojik haritalamaya bir başka
örnek de iki kat arasında geçişi mümkün kılan bir asansör olabilir. Benzer şekilde asansöre erişimi
sağlayan alanlara yerleştirilecek düğüm noktaları, üst kattaki asansör girişine yerleştirilecek düğüm
noktası ve alt kattaki asansör çıkışına yerleştirilecek olan bir diğer düğüm noktası ile tüm bu düğüm
noktalarını birleştiren kenarlar vasıtasıyla topolojik harita oluşturulabilir. Grafiklerin neler olduğu, nasıl
kurulduğu ve özellikleri ile düğüm noktaları ve kenarların ne olduğu gibi bilgiler işbu raporun "3.6.1
Grafik Teorisi" başlığı altında verilmektedir.
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3)
Anlamsal (Semantik) Özellikler: Bu bölüm, alanların geometrik ve topolojik
özelliklerine dâhil edilemeyen özelliklerinin içerildiği bölümdür. Yerleşke içindeki herhangi bir binanın,
herhangi bir odasının hangi amaçla kullanıldığı bilgisi (konferans salonu, sınıf, vb.) anlamsal
özelliklere örnek olarak verilebilir.
Acil kurtarma ekiplerine müdahale esnasında yardımcı olmak için bulundukları bölge hakkında
detaylı bilgi verecek ve karmaşık mimarili bir binada ulaşmak istedikleri noktaya en kısa ve en hızlı
yoldan ulaşmalarını sağlayacak, YBM ile bütünleşik bir sistem önerilen bir çalışma bulunmaktadır
(Rueppel ve Stuebbe, 2008). Bu bağlamda, binaların hali hazır durumdaki YBM modelleri, kurtarma
ekiplerinin kullanımı için tasarlanmış, taşınabilir cihazlarda gösterilmiş ve bu ekipmanlarla YBM
üzerinden en kısa yol algoritmaları çalıştırılmıştır. Çalışmanın asıl amacı, Frankfurt Havaalanı için
yangın durumuna karşı acil müdahale ekiplerinin yönlendirilmesidir. Çalışmadaki bina içi yönlendirme
sistemi, kablosuz internet ağları (Wireless LAN, WLAN), ultra wide band (UWB) radyo dalgaları ve
RFID (Radio Frequency Identification) sistemlerine dayanmaktadır. WLAN, UWB ve RFID yöntemleri
ve teknolojileri tek bir yönlendirme sistemi altında bütünleştirilerek, çoklu yönteme sahip bir yaklaşım
elde edilmektedir. Birleştirici özellikteki bu sistem, “yönlendirme entegrasyon platformu” (navigation
integration platform) olarak adlandırılmıştır. Binanın teknik altyapısıyla ilgili elemanları içeren odalar
aktif RFID etiketleriyle donatılmıştır. UWB, yolcu salonları, bagaj teslim alanları gibi geniş alanlarda
pozisyon belirlemek için kullanılmıştır. WLAN ise havaalanının ofis kısımlarında, acil kurtarma
ekiplerini yönlendirmek amacıyla kullanılmıştır. “Yönlendirme entegrasyon platformu”, bahsedilen bu
üç öğeyi bünyesinde barındırmaktadır. Böylece, itfaiye ekiplerinin müdahale esnasında ihtiyaç
duyacakları binaya ait bilgiler, içerik duyarlı YBM ile bütünleşik bir yönlendirme entegrasyon
platformundan sağlanmaktadır.
Bu çalışmanın bir başka önemli noktası da, YBM veri formatları üzerinedir. Bina planları, bu
sistemler bakımından mevcut olan bazı gereksinimler nedeniyle jpeg, gif gibi formatlarda elde
edildiğinde yetersiz kalmaktadır. Bu gereksinimler şöyle sıralanmıştır:


Bina elemanları hakkında anlamsal (semantik) bilgiler elde edilebilmesi (örn. odaların, kapıların,
duvarların, vb. birbirlerine olan bağımlılıkları),



Ortak bir merkez noktasına göre koordinat belirlenebilmesi,



Tesis yönetim verilerine dayanan bilgiler elde edilebilmesi (Havaalanları çok sık yeniden yapılanan
tesisler olduklarından tesis yönetimi verileri önemlidir),



Taşınabilir cihazların kullanılacak olmasından ötürü küçük dosya ebatlarına sahip olması,



Yönlendirme alternatifleri sunulabilmesi.

Bu gereksinimler nedeniyle uluslararası kabul gören veri formatları tercih edilmiştir. Çalışmada
bu noktada VRML, X3D, CityGML, IFC ve Green Building XML (gbXML) gibi veri formatları
incelenmiştir. YBM modellerine dayalı bina içi acil durum yönlendirme sistemlerinde kullanılmak için
sadece tek bir cihazdan yararlanarak, binaya özgü bilgilere ulaşılabilecek, bina planlarını taşınabilir
cihazlarda görüntüleyebilecek ve yönlendirme haritaları çıkarabilecek bir veri formatına ihtiyaç vardır.
CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım-Computer Aided Design) yazılımları da göz önünde bulundurularak,
IFC ve gbXML üzerine yoğunlaşılmıştır. Ancak, çalışmanın en önemli ölçütlerinden biri, taşınabilir
cihazlar kullanıldığı için küçük dosya ebatlarına ihtiyaç duyulmasıdır. Buna karşın IFC, çalışmalarının
kapsamı dışında daha pek çok veriyi de beraberinde getirdiği ve dosya ebatını büyüttüğü için gbXML
tercih edilmiştir. Bu nedenle, bu çalışma yürütülmekte olan bu projeden ayrılmakta ancak önerilen
sistem mimarisi olarak bu projeyle benzerlik göstermektedir. Export edilen CAD bilgisi üzerine,
pozisyon verileri eklenerek merkezi bir veri tabanında kayıt tutulmakta ve buna göre bina içi
yönlendirme sağlanmaktadır. Bu çalışmada verilen sistem mimarisi Şekil 11’de gösterilmektedir.
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Şekil 11. Rueppel ve Stuebbe (2008) tarafından önerilen yönlendirme entegrasyon platformu mimarisi
Bina içi durumun algılanmasıyla ilgili bir diğer önemli çalışmada; Taneja ve diğ. (2010a)
yaptığı çalışmadır. Bu çalışmanın asıl amacı; inşaat sahalarında, saha bilgilerinin otomasyonu
sağlanmış bir biçimde elde edilmesi amacıyla kullanılan tekniklere genel bir bakış sağlamaktır. Buna
göre RFID etiketleri, GPS araçları, bina içi lokalizasyon ve takip teknolojileri, iki veya üç boyutlu
görüntü işleme teknikleri ve algılayıcılarla yapılan algılamalar kıyaslanmıştır. Çalışma, deprem sonrası
acil durum kurtarma faaliyetlerinden bağımsız da olsa, bina içi ortam hakkında bilgi edinilebilecek
teknolojilerin kıyaslanması açısından önemlidir. Algılayıcı verileriyle nasıl algılama yapılabildiği
hakkında fikir sahibi olmak açısından da önem taşımaktadır. Ancak, algılayıcı verilerinin YBM ile
bütünleşik bir sistemde nasıl kullanılacağı ve bu verilerin sisteme nasıl entegre edileceği hakkında
detaylı bilgi verilmemektedir. Bir başka çalışmada ise; bina içi pozisyonun algılanmasında en etkili
teknolojinin lokalizasyon teknolojileri olduğundan ve lokalizasyon araçlarıyla yapılacak bir algoritmanın
farklı yöntemlerle ne ölçüde bina içi durumu yansıtacağından bahsedilmiştir (Taneja ve diğ., 2010b).
3.8 INDUSTRY FOUNDATION CLASSES (IFC) STANDARDININ İNCELENMESİ
Yapı bilgi modellemesinin hedeflerinden birisi de, bilgilerin kusursuz ve kesintisiz olarak bir
standart format ile entegrasyonunun sağlanmasıdır (Holzer, 2007). YBM ihtiyaç duyduğu bu standart
formatı, Industry Foundation Classes (IFC, Endüstri Temel Sınıfları) olarak bilinen IFC sınıfları ile
çözmüştür. IFC şartnameleri, Uluslararası Standartlar Enstitüsü olarak bilinen ISO (International
Standards Organization)’nun bir dalı olarak çalışmakta olan International Alliance for Interoperability
(IAI) tarafından ilk kez 1997 yılında ortaya atılmış ve geliştirilmiştir. IFC pek çok ISO standardında da
yer almıştır. 2005 yılından beri ISO-16739 olarak ayrı bir standardı da bulunmaktadır (Worboys ve
Walton, 2008; Işıkdağ ve diğ., 2008).
IFC için literatürde pek çok tanım bulunmaktadır. Bu formatın yaratıcısı olan IAI’ya göre IFC
şartnameleri, yapı ve tesis yönetimi sektörlerinde kullanılmakta olan bilgileri tanımlamak, transfer
etmek ve paylaşmak amacıyla oluşturulmuş sistematik bir veri formatıdır. Bir başka tanıma göre IFC,
YBM veri modellerinde bilgilerin saklanması, paylaşılması ve diğer bilgi türleriyle iletişim sağlanması
(başka programlardan veri alınması, vb.) için sıklıkla kullanılmakta olan bir veri formatıdır. IFC;
mimarlar, mühendisler ve diğer yapı grupları tarafından verilerin gösterimi ve temsili amacıyla
kullanılmakta olan açık bir veri tabanı şartnamesi ve CAD sistemi kullanıcıları tarafından grafiksel
verileri 3 boyutlu gerçek dünya nesneleri olarak tanımlayarak kullanıcıların tasarım verilerini farklı
yazılımlar arasında transfer etmelerini sağlayan dosya formatlarıdır. Tüm bu tanımlardan çıkarılacak
sonuç, IFC’nin yapı grupları için bilgi paylaşımını belirli standartlar ile kurallı bir hale getirdiği
hususudur. Zaten IFC veri formatlarının asıl amaçlarından biri, yapı elemanlarının özellikleri ile
birbirleriyle olan ilişkilerinin anlamsal tanımlarının yapılmasını sağlayacak yetkili bir araç oluşturmaktır
(Worboys ve Walton 2008). IFC tanımları içerisindeki en iyi tanımlardan biri, Van Treeck ve Rank
(2004) tarafından yapılmıştır. Buna göre IFC, tasarım süreci ve yıkılana kadarki tüm yaşam döngüsü
boyunca bir bina içerisindeki tüm elemanların nitelikleri, özellikleri ve birbirleriyle ilişkileri hakkındaki
bilgileri içeren, nesne yönelimli ve anlamsal bir modeldir. Işıkdağ ve diğ. (2008), IFC’yi tasarım, yapım
ve onarım süreçlerinde iletişimi, verimliliği, üretkenliği, teslim sürelerini, maliyetleri ve kaliteyi
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iyileştirmek için ortaya atılmış ortak bir dil olarak tanımlamışlardır. Buna göre, IFC modellerinin hedefi,
proje süresince farklı disiplinler arası bilgi alışverişini ve paylaşımını sağlamaktır. Ayrıca IFC nesneleri,
merkezi bir proje modelinin paylaşılmasına ve her disiplinin kendi ihtiyaç duyduğu nesneleri
oluşturmasına izin vermektedir.
IFC, yapı sektörüyle ilişkili fiziksel olan ve olmayan nesne türleri ve yapının kendisi hakkında
genelleştirilmiş ve detaylı tanımlar sağlamaktadır. Yani, IFC modelleri sadece duvarlar, kapılar, kirişler,
kolonlar, vb. somut bina elemanlarının gösterimini değil, aynı zamanda iş plan ve programları, iş
kalemleri, maliyet hesapları, alanlar, organizasyon, vb. soyut kavramları da göstermektedir. Aşağıda
IFC ile ilgili genel terminoloji hakkında bilgiler ve IFC’nin bazı temel özellikleri yer almaktadır:
Sınıf: IFC şartnamesindeki her madde bir “sınıf” (class) olarak tanımlanmıştır ve her sınıf belirli
nesne veya nesneleri tanımlamaktadır. Buna göre, benzer özellikli, benzer davranışlara ve ilişkilere
sahip olan nesneler bir araya gelerek aynı sınıfta tanımlanmaktadır. Örnek olarak, Kapı sınıfı
verilebilir. Kapı sınıfı her boyuttaki, renkteki, türdeki, malzemedeki ve ölçüdeki kapıyı içermekte ve
tanımlamaktadır (Işıkdağ ve diğ., 2008). Kısacası, her sınıf sonsuz elemana sahip olabilme
potansiyelli tekil nesneleri tanımlamaktadır. Her nesne, ait olduğu sınıfın bir örneğidir (instance of a
class) (Kızıltaş, 2009). Örneğin, “TaşıyıcıElemanlar” adlı bir sınıfın içeriği “Kirişler”, “Kolonlar”,
“PerdeDuvarlar” gibi farklı nesnelerin bir araya gelmesinden oluşacaktır. Her bir kiriş, kolon veya perde
duvar “TaşıyıcıElemanlar” sınıfının bir örnek nesnesi olacaktır. Her bir sınıf ise; özelliklere, yöntemlere
ve ilişkilere sahiptir.
Özellikler (Attributes): “Özellikler” (attributes), sınıftaki nesnelerin ortak özelliklerinin
tanımlandığı kısımdır. Sınıftaki nesnelerin verisel değerleri bu kısımda tutulur. Özellikler hakkındaki
verisel değerler integer, double, string, character, boolean gibi temel türlerle saklanabileceği gibi,
başka sınıfların adı koyularak başka sınıflardan da alınabilir. Bir nesne, aynı özelliğe birden fazla kere
ve çeşitte sahip olamaz. Örneğin, Duvar adlı bir sınıfta; duvar uzunluğu diye bir özellik olduğu ve bu
özelliğin karşısında integer formatında 5 metre bilgisi yer aldığı varsayılırsa, aynı duvar için başka bir
duvar uzunluğu özelliği tanımlanıp 6 metre değeri yerleştirilemez.
Yöntemler (Methods): “Yöntemler” (methods), nesnelerin ortak davranışlarının tutulduğu
kısımdır. Yöntemler kısmında, özellikler kısmında içerilen verileri girdi olarak kullanan kodlar
bulunabilir. Yöntemler, nesnelerin sahip oldukları parametreleri ve verileri girdi olarak kullanıp bir veya
birden fazla yöntem uygulayarak çıktılar verebilir.
İlişkiler (Relationships): “İlişkiler” (relationships), bir sınıfın diğer sınıflarla olan ilişkilerinin
belirlendiği ve tutulduğu kısımdır.
IFC’de var olan sınıfların dışında sınıflar tanımlamak da mümkündür. Bunun yanında,
sınıflarda yer alan özellikler, yöntemler ve sınıflar arası ilişkiler de harici olarak tanımlanabilir.
IFC sınıfları kalıtım (inheritance) özelliğine de sahiptir. Yani, bir sınıfın alt ve üst (parent)
kümeleri olabilir. Buna göre, bir sınıf başka bir sınıfın üst kümesiyse, üst küme sınıfının sahip olduğu
bütün özellikler alt küme sınıfında da bulunacaktır. Ancak, aynı durumun tersi söz konusu değildir.
Piyasada bulunan IFC/ifcXML formatlarının en son sürümleri Haziran 2007’de piyasaya
sürülen ifcXML 2x3 ve Eylül 2010’da piyasaya sürülen IFC 2x4’tür. Şekil 12’de IFC sınıfları ile
sınıfların özellikleri, yöntemleri, ilişkileri, üst ve alt sınıflar hakkında örnek bir UML (Unified Modeling
Language) şeması gösterilmiştir.
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Şekil 12. IFC sınıflarının UML şeması kullanılarak gösterimlerine örnek (Özellikler/Attributes,
Yöntemler/Methods ve İlişkiler/Relationships)
IFC sınıfları hakkındaki tanımlar ve terminolojiden, özet olarak bu rapor kapsamında bahis
edilmiştir. Yukarıda detayları verilen bilgiler ve özellikler ana hatlarıyla maddeler halinde aşağıdaki gibi
özetlenebilir:
IFC, yapı ve tesis yönetimi verilerinin yapı sektöründe kullanılan farklı yazılımlar arasında
paylaşımını sağlayan, bu paylaşımı belirli standartlara bağlayan bir veri modelidir ve IFC sınıfları yapı
sektöründe kullanılmakta olan yazılımlar arasında veri alış verişini sağlamaktadır.
IFC, bir bina içerisinde mevcut olan uzaysal elemanların, yapı elemanlarının, mekanik-elektrik
elemanlarının ve diğer elemanların model tabanlı olarak tanımlamasını sağlamaktadır. Böylece, söz
konusu elemanların şekilsel gösterimi ile birbirleriyle, uzayla ve sistem yapısıyla arasında olan
ilişkilerinin gösterimini sağlamaktadır. Bunun dışında söz konusu elemanlara özelliklerini,
sınıflandırmalarını, vb. bilgilerini eklemektedir.
Somut elemanların yanı sıra, soyut kavramların da gösterimini ve temsil edilmesini
sağlamaktadır.
IFC veri modelleri, bir yapı projesi sırasında yazılımlar tarafından kullanılan elemanlar,
süreçler, şekiller, vb. hususların gösterimini sağlayan sınıf tanımlarına dayalı nesne yönelimli veri
modellerini oluşturur.
IFC’de her bir nesne ait olduğu sınıfa göre o sınıfın özelliklerine, yöntemlerine ve ilişkilerine
sahip olacaktır.
Sınıflar alt ve üst küme sınıflarına sahip olabilirler. Buna göre alt kümeler üst kümelerin sahip
olduğu tüm özellikleri içerir. Ancak, tam tersi bir durum söz konusu değildir.
IFC tek bir firma tarafından üretilmemiş ve bir organizasyon (IAI) tarafından üretildiği için
sistematik, açık ve tarafsız bir standarttır.
3.8.1 IFC Tabanlı Bina Bilgi Modeli Üzerine Grafik Ağlarının Kurulması ve IFC Formatındaki
Bilgilerin Önerilen Sistemlerle Entegrasyonu ile İlgili Çalışmalar
Lee ve diğ. (2008), YBM üzerine uzunluk ağırlıklı grafik yapıları (length-weighted graph
structures) kurmak suretiyle mesafe hesaplaması yapabilecek, hesaplamalara dayalı bir sistem
önermişlerdir. Bu çalışma, yönlendirme modeli kapsamında kurulacak olan uzunluk ağırlıklı grafik
ağlarına örnek teşkil etmektedir. YBM modelinin, IFC formatında elde edilip kullanılması da bu
çalışmada önerilmiş ve bu yüzden yönlendirme modeli kapsamında yapılan çalışmalarda da aynı yol
takip edilmiştir. Çalışmada, grafik ağının YBM modelindeki mekân nesnelerini (koridor, oda, vb),
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kapıları ve dikey geçiş noktalarını (rampalar, asansörler, merdivenler, vb.) birleştiren bir ağ olması
gerektiği vurgulanmıştır. Grafik ağının kurulabilmesi için, YBM modelinden elde edilen IFC
formatındaki bina bilgi modelinin elde edilmesi gerekliliğinden de bahis edilmiştir.
Çalışmada ayrıca grafik ağlarının kurulması için IFC sınıfları arasından kullanılması gerekenler
belirlenmiştir. Ancak söz konusu çalışma ile yönlendirme modeline ilişkin çalışmaların kapsamları
farklı olduğundan, çalışmada bahsedilen tüm sınıflar yönlendirme modeli kapsamında gerekli değildir.
Örneğin çalışmada bahsedilen IfcElevator sınıfına, asansörlerin acil durumlarda kullanım dışı
kalmasından ötürü ihtiyaç duyulmayacaktır. Bu gibi durumlar göz önünde bulundurularak örtüşen
sınıflar değerlendirildiğinde, bina hakkındaki gerekli bilgilerin alınabilmesi için ihtiyaç duyulan IFC
sınıfları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:


IfcSpace



IfcDoor



IfcRelSpaceBoundary



IfcStair



IfcRamp



IfcWindow

Lee ve diğ. (2008) IfcSpace sınıfının, bina geometrisinin tanımlanması açısından oldukça
önemli olduğunu vurgulamıştır. Çünkü bina içerisinde duvar, kolon gibi elemanlar mevcut olup, bu
elemanlar kişilerin hareketleri için engel teşkil edebilecek mahiyettedir. Ancak IfcSpace sınıfı
geometrisiyle birlikte doğru bir şekilde tanımlandığı takdirde, bu tarz fiziksel engeller kendiliğinden göz
önünde bulundurulmuş olacaktır. Bu durumda, mekân nesneleri ve bu mekânların kapı gibi link
nesneleri aracılığıyla birbirleriyle olan topolojik bağları üzerinde durulması, grafik ağlarının
kurulmasında yeterli olacaktır.
IfcDoor sınıfı bina içindeki alanlar arası geçişlerin elde edilebilmesi açısından önemlidir (Lee
ve diğ., 2008). Bir başka deyişle, IfcDoor sınıfı yardımıyla bir odanın diğer bir odaya bağlı olup
olmadığı ve bu sayede oluşturulacak grafik ağında bu iki odanın içerdiği noktaların birleştirilip
birleştirilemeyeceği anlaşılacaktır.
YBM modeli üzerine uzunluk ağırlıklı grafik yapıları kurarak mesafe hesaplaması yapabilecek
hesaplamalara dayalı bir sistemden bahsedilen bir diğer çalışma daha bulunmaktadır (Lee ve diğ.,
2010). Bu çalışmada, yönlendirme modeli kapsamında kurulacak olan uzunluk ağırlıklı grafik ağlarına
örnek teşkil edebilecek ve YBM modelinin IFC formatında elde edilip kullanılması bakımından katkı
sağlayabilecek niteliktedir. Bunun dışında grafik ağları oluşturulurken node (düğüm noktası) ve yollar
hakkında dikkat edilmesi gereken noktalardan da bahis edilmiştir. Özellikle komşu düğüm noktalarının
birbirlerini göremedikleri durumlarda, yani doğrusal bir yolla birbirleri ile bağlanamamalarına rağmen
komşu olmaları söz konusu olduğunda, bu durumun ara düğüm noktaları, konkav ve konveks düğüm
noktalarıyla nasıl çözüldüğü detaylı bir şekilde anlatılmıştır.
Çalışmada ayrıca, düğüm noktaları (node) ve yollar (edges) tanımlanırken, kapıdan kapıya bir
tanımlama yapılmasının öneminden bahsedilmiştir. Bir önceki çalışmada olduğu gibi, bu çalışmada da
bina aynı IFC sınıfları aracılığıyla tanımlanmaktadır. Buna göre, IfcSpace sınıfı ile yine tüm mekânlar
detaylandırılacaktır. IfcSpace temelli bir tanımlama kullanılmasından ötürü de kapıdan kapıya yollar ve
noktaların tanımlanması önerilmiştir. Bunun nedeni, mekânların aşılması için her alanın en az bir girişi
ve bir çıkışı olması ve bu giriş çıkışların kapılar vasıtasıyla sağlanmasıdır. Onun dışındaki mekânlar
için ayrıca düğüm noktaları tanımlanması gereksizdir ve çözüm süresini arttırır. Kısacası, kapılar arası
düğüm noktaları tanımlanarak grafik ağı daha sade bir hale getirilebilir. Buna göre, iki veya daha fazla
kapı için düğüm noktaları tanımlanmış, bu noktalar en doğrusal şekilde birleştirilmiş ve grafik ağı bu
şekilde oluşturulmuştur. Bu noktada kapı noktalarına atanan düğüm noktalarının birbirlerini görmeleri
ve bu noktaların fiziksel anlamda aralarında bir engel olmaması gerekmektedir. Aksi takdirde, düğüm
noktaları arasının bloke olması veya iki nokta arası ulaşımın mümkün olmadığı sonucuna varılır.
Ancak bu durum mekânları iyi bir şekilde temsil etmemektedir. Tahliye yollarının büyük bir kısmı bina
içerisinde oda, koridor ve hol gibi mekânlardan geçmektedir. Yürütülmekte olan bu çalışmanın amacı
tahliye yollarının belirlenmesi olduğundan, sadece kapılara dayalı bir grafik ağı kurulması seçeneği
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çok da anlamlı olmayacaktır. Buna rağmen, söz konusu çalışmanın katkıları da bahsedildiği gibi
ortadadır.
Eastman ve diğ. (2009), literatürde otomatik bir şekilde dolaşım (circulation) kurallarını kontrol
edebilecek sistemleri incelemiş ve kıyaslamışlardır. Çalışma kapsamında bina içi dolaşım grafiği
hazırlanmış ve bu amaçla da bina modeli üzerine dolaşım grafiklerini yansıtacak düğüm noktaları ve
yollar tanımlanmıştır. Bir başka deyişle yazarlar, bina için uzaysal elemanlar arasındaki bağlantıları
gösteren bir grafik ağı oluşturmuşlardır. Bu grafik ağının kurulması için bir takım bilgilere ihtiyaç
duyulmuş ve bu bilgiler YBM modelinden elde edilmiştir. İçerisinde nesne veya canlı barındırabilen
bütün alanlar, duvarlar, kapılar, merdivenler, rampalar, asansörler ve komşu alanlar arasındaki sınırlar
(aralarında duvar olmayan alanlar) ve bunlar arasındaki bağlantılar tanımlanmıştır. Proje ile ilişkili olan
kısım ise yazarların dolaşım ağlarının kurulması ve kontrolü için gerekli olan minimum modelleme
bilgisini ortaya koymuş olmalarıdır. Buna göre modelde ihtiyaç duyulan elemanlar Şekil 13’deki gibi
olup, bu çalışma kapsamında grafik ağlarının kurulması için ihtiyaç duyulduğu belirlenen IFC
sınıflarıyla büyük oranda örtüşmektedir. IfcSpace, IfcDoor, IfcStair ve IfcRamp sınıflarına grafik
ağlarının kurulmasında ihtiyaç duyulduğu hususu, bu çalışmayla bir kez daha vurgulanmıştır.
Mekânların birbirlerinden ayrılması ve sınırlandırılması amacıyla ihtiyaç duyulan IfcWall sınıfı yerine
IfcRelSpaceBoundary sınıfının daha uygun olacağı düşünülmüştür. Bunun nedeni, mekânların duvar
dışındaki nesnelerle de sınırlandırılabilmesi veya duvar gibi somut olmayan sınırlarla da birbirlerinden
ayrılabilen mekânların mevcudiyetidir. Asansör (elevator) sınıfı ise yukarıda bahis edildiği üzere, acil
durum sırasında devre dışı kalacağı için, bu proje kapsamında kullanılmayacaktır. Ayrıca
IfcSecurityZone sınıfı bu çalışmanın kapsamında ihtiyaç duyulmayan bir sınıftır.

Şekil 13. Grafik ağlarının kurulmasında ihtiyaç duyulan IFC sınıfları
Spearpoint (2007) YBM modelinden elde ettiği IFC tabanlı bina bilgi modeli aracılığıyla yangın
simülasyonu aracına bina bilgilerini aktarmış ve YBM modelinden elde ettiği IFC formatında gerekli
olan sınıfları ve aralarındaki ilişkileri detaylı olarak çalışmasında irdelemiştir. Bu çalışmada da
IfcSpace ve IfcRelSpaceBoundary sınıfları ön plana çıkmıştır. Buna ek olarak, bu sınıflarla IfcElement,
IfcBuildingElement ve IfcConnectionGeometry sınıfları ve yangın simülasyon aracının hedeflenen
çıktıları için ihtiyaç duyulan sınıflar arasında da ilişkiler kurulmuştur.
Proje kapsamında önerilen sistemle en çok örtüşen çalışmalardan biri de Lee’nin (2007)
çalışmasıdır. Bu çalışmada (1) üç boyutlu coğrafi kodlama yöntemleri aracılığıyla kurtarma ekipleri ve
afet yerlerinin bina içi ortamlarda belirlenmesi, (2) Dijkstra Algoritması'na dayanan bina içi yönlendirme
modeli ile en kısa tahliye yollarının ve bu yolların erişilebilirliklerinin hesaplanması ve (3) acil kurtarma
ekipleri için yönlendirme sağlanması amaçlanmaktadır. Çalışmanın odağını, tahliye esnasında oluşan
insan trafiğinin yönlendirilmesi ve tahliye zamanına dayanan bir yaklaşım oluşturmaktadır. Hedeflenen
tahliye planı; en kısa yol yerine, tahliyenin trafiğe göre en kısa sürede gerçekleşmesi prensibine
dayanmaktadır.

62

Söz konusu çalışmanın en önemli çıktılarından birisi de, IFC tabanlı bina bilgi modelinde yer
almayan ancak en kısa yolların kurulup hesaplanması için ihtiyaç duyulan sınıfların ve bu sınıflar
arasındaki ilişkilerin tanımlanmasıdır (Şekil 14). IFC formatındaki YBM modelinde, bina hakkındaki
bilgileri barındıran birçok sınıf mevcuttur. Ancak, bazı sınıflar IFC standardında tanımlanmamıştır.
Düğüm noktaları ve yollar, bir başka deyişle grafik ağı elemanları, IFC standardında mevcut olan
sınıflardan değillerdir. Bu nedenle, düğüm noktası ve yol sınıflarının tanımlanması ve IFC tabanlı bina
bilgi modeline entegre edilmesi gerekmektedir. Bu işlem tamamlandıktan sonra sistem, binadan
bağımsız bir şekilde, bir başka deyişle otomasyonu sağlanmış bir biçimde, mevcut durumdaki
herhangi bir IFC tabanlı YBM modeli üzerine grafik ağlarını kurabilecek durumda olacaktır. Özetle,
düğüm noktaları ve yollar için gerekli sınıfların, gerekli özellik ve yöntemleri içerecek şekilde
tanımlanması gerekmektedir. Bundan sonra bina planları üzerine grafik ağlarının kurulması için
sınıfların tanımlanması ve bu sınıflar arasındaki ilişkilerle bu sınıfların sahip olduğu özellik ve
yöntemlerin, bilgilerini alacağı diğer IFC sınıflarıyla ilişkilerinin belirlenmesi gerekmektedir.
Lee’nin (2007) çalışmaları esas alınarak yönlendirme modeli kapsamında yapılması
hedeflenen aktivitelerin ışığında gerekli sınıflar ve sınıflar arası ilişkiler (nesne-nesne ilişkileri)
hazırlanmıştır. Şekil 14’de, Lee'nin grafik ağlarının kurulması için önerdiği sınıflar ve bunların ilişkileri
gösterilmektedir. Bu proje kapsamında ise Lee’nin nesne ilişkileri esas alınırken, NodeZ sınıfından
tanımlanan farklı düğüm noktası türleri yeniden yorumlanmıştır. Bunun nedeni, Lee’nin çalışması ile
bu projenin kapsamının farklı olmasıdır. Odalarda yer alan düğüm noktalarını tanımlayan NodePT
sınıfı yeniden yorumlanarak RoomNode sınıfına dönüştürülmüştür. Geçiş bölgelerindeki düğüm
noktalarını tanımlayan InterPT sınıfı da yeniden yorumlanarak geçiş bölgeleri kullanım amaçlarına
göre dallara ayrılarak detaylandırılmıştır. Buna göre, mekânları tanımlayan SpaceNode, kapıları
tanımlayan DoorNode, pencereleri tanımlayan WindowNode, merdivenleri tanımlayan StairNode ve
rampaları tanımlayan RampNode sınıfları oluşturulmuştur. Bunun nedeni farklı bölgelerin (kapı,
merdiven, pencere gibi) farklı tip algılayıcılarla algılanarak bu bölgelerdeki düğüm noktaları hakkındaki
verilerin farklı şekillerde yorumlanacak olmasıdır. Bunun dışında, Edge sınıfının alt sınıfları, Node
sınıflarının alt sınıfları yeterli detayla tanımlandığında ihtiyaç duyulmayacağı öngörülerek tamamen
kaldırılmıştır. Ana sınıf olan NetworkZ sınıfı ve bu sınıfın Route sınıfıyla olan ilişkisi de yeniden
yorumlanarak korunmuştur. Proje kapsamında hazırlanan nesne-nesne ilişkileri hakkındaki detaylı
bilgiler raporun ilerleyen bölümlerde verilecektir.

Şekil 14. Grafik ağlarının kurulması için önerilen sınıflar ve ilişkileri (Lee, 2007)
3.8.2 Bina İçi Yönlendirme ve Yerel İzleme Çalışmalarında Kullanılan IFC Sınıfları
Afet/acil durumlarda bina içi yönlendirme yapmak amacıyla IFC tabanlı modellerle
çalışıldığında, bina hakkındaki gerekli bilgilerin alınabilmesi için ihtiyaç duyulduğu belirlenen IFC
sınıfları ile ilgili detaylı bilgiler izleyen paragraflarda verilmektedir.
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IfcSpace: Bu sınıf bina içerisindeki koridor, oda, vb. boşlukların tanımlandığı sınıftır. “IfcSpace”
sınıfı “IfcSpatialStructureElement” sınıfının bir alt sınıfıdır. Bunun dışında IfcSpatialStructureElement
sınıfının üst sınıfları olan IfcRoot, IfcObjectDefinition, IfcObject, IfcProduct sınıflarından da özellikleri
içermektedir. Şekil 15’de, IfcSpace nesnesinin Express G formatında detayları yer almaktadır.
ENTITY IfcSpace
SUBTYPE OF (IfcSpatialStructureElement);
InteriorOrExteriorSpace : IfcInternalOrExternalEnum;
ElevationWithFlooring : OPTIONAL IfcLengthMeasure;
INVERSE
HasCoverings : SET [0:?] OF IfcRelCoversSpaces FOR RelatedSpace;
BoundedBy : SET [0:?] OF IfcRelSpaceBoundary FOR RelatingSpace;
END_ENTITY;
Şekil 15. IfcSpace nesnesinin Express G formatında detayları
IfcSpace sınıfı “IfcRoot” sınıfından String formatında GlobalId, Name, Description özelliklerine
sahiptir. Bu özellikler hangi IfcSpace nesnesinin nereyi temsil ettiğini anlamakta yardımcı olacaktır.
Bunun dışında nesne türü, nesne yerleşimi, gösterim gibi özelliklere de sahiptir. Sınıfın sahip olduğu
direk özellikler (attribute) Tablo 6'da yer almaktadır. Bunun dışında inverse özelliklere de (inverse
attributes) sahiptir. Inverse özellikler arasında nesnenin ilişkili olduğu diğer nesneleri gösteren
“HasAssociations”, nesneyi sınırlandıran diğer elemanlar ve nesnenin sınırlarını gösteren
“BoundedBy” gibi özelliklerden bahis edilebilir. Tablo 7’de IfcSpace nesnelerinin sahip olduğu inverse
özellikler sıralanmıştır.

Tablo 6. IfcSpace sınıfının sahip olduğu özellikler, türleri ve bu özelliklerin hangi sınıflardan geldiğini
gösteren tablo

Tablo 7. IfcSpace sınıfının sahip olduğu inverse özellikler, türleri ve bu özelliklerin hangi sınıflardan
geldiğini gösteren tablo

Lee’nin (2008) çalışmasında, IfcSpace sınıfı bina geometrisinin tanımlanması açısından
oldukça önemlidir. Çünkü bir bina içerisinde duvar, kolon gibi elemanlar mevcuttur ve bu elemanlar
kişilerin hareketleri için engel teşkil edebilirler. Ancak IfcSpace sınıfı geometrisiyle birlikte doğru bir
şekilde tanımlandığı takdirde bu tarz fiziksel engeller zaten göz önünde bulundurulmuş olacaktır. Bu
durumda boşluk nesneleri ve bu boşlukların kapı gibi link nesneleri aracılığıyla birbirleriyle olan
topolojik bağları üzerinde durulması grafik ağlarının kurulmasında yeterli olacaktır.
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IfcDoor: Bu sınıf bina içerisindeki kapıların tanımlandığı sınıftır. “IfcDoor” sınıfı
“IfcBuildingElement” sınıfının bir alt sınıfıdır. Bunun dışında IfcBuildingElement sınıfının üst sınıfları
olan IfcRoot, IfcObjectDefinition, IfcObject, IfcProduct, IfcElement sınıflarından da özellikleri
içermektedir. Şekil 16’da IfcDoor nesnesinin Express G formatında detayları yer almaktadır.

ENTITY IfcDoor
SUBTYPE OF (IfcBuildingElement);
OverallHeight : OPTIONAL IfcPositiveLengthMeasure;
OverallWidth : OPTIONAL IfcPositiveLengthMeasure;
END_ENTITY;
Şekil 16. IfcDoor nesnesinin Express G formatında detayları
IfcDoor sınıfı, “IfcRoot” sınıfından String formatında GlobalId, Name, Description özelliklerine
sahiptir. Bu özellikler hangi IfcSpace nesnesinin nereyi temsil ettiğini anlamakta yardımcı olacaktır.
Bunun dışında nesne türü, nesne yerleşimi, gösterim, yükseklik, genişlik gibi özelliklere de sahiptir.
Sınıfın sahip olduğu direk özellikler (attribute) Tablo 8’de yer almaktadır. Bunun dışında inverse
özelliklere de sahiptir. Inverse özellikler arasında nesnenin ilişkili olduğu diğer nesneleri gösteren
“HasAssociations”, kapının hangi boşlukta (duvar gibi) olduğunu gösteren “FillsVoids” gibi
özelliklerden bahsedilebilir. Tablo 9’da IfcSpace nesnelerinin sahip olduğu inverse özellikler
sıralanmıştır.

Tablo 8. IfcSpace sınıfının sahip olduğu özellikler, türleri ve bu özelliklerin hangi sınıflardan geldiğini
gösteren tablo

Tablo 9. IfcSpace sınıfının sahip olduğu inverse özellikler, türleri ve bu özelliklerin hangi sınıflardan
geldiğini gösteren tablo

IFCDoor sınıfı bina içindeki alanlar arası geçişlerin elde edilebilmesi açısından önemlidir (JinKook Lee, 2008). Bir başka deyişle, IfcDoor sınıfı yardımıyla bir odanın diğer bir odaya bağlı olup
olmadığı ve bu vesileyle oluşturulacak grafik ağında bu iki odanın içerdiği noktaların birleştirilip
birleştirilemeyeceği anlaşılacaktır.
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IfcRelSpaceBoundary: Bu sınıf bina içerisindeki alanların sınırlarının tanımlandığı sınıftır. Şekil
17’de IfcRelSpaceBoundary nesnesinin Express G formatında detayları yer almaktadır. Çalışmada
IfcSpace nesnesini tamamlayıcı özelliklerinden dolayı önemli olduğu belirtilmiştir. Bunun dışında
uzaysal topolojik bilgilerin elde edilmesi açısından da önemlidir.

ENTITY IfcRelSpaceBoundary
SUBTYPE OF (IfcRelConnects);
RelatingSpace : IfcSpace;
RelatedBuildingElement : OPTIONAL IfcElement;
ConnectionGeometry : OPTIONAL IfcConnectionGeometry;
PhysicalOrVirtualBoundary : IfcPhysicalOrVirtualEnum;
InternalOrExternalBoundary : IfcInternalOrExternalEnum;
WHERE
WR1 : ((PhysicalOrVirtualBoundary =
IfcPhysicalOrVirtualEnum.Physical) AND
(EXISTS(RelatedBuildingElement) AND
NOT('IFC2X3.IFCVIRTUALELEMENT' IN TYPEOF(RelatedBuildingElement))))
OR
((PhysicalOrVirtualBoundary =
IfcPhysicalOrVirtualEnum.Virtual) AND
(NOT(EXISTS(RelatedBuildingElement)) OR
('IFC2X3.IFCVIRTUALELEMENT' IN TYPEOF(RelatedBuildingElement))))
OR
(PhysicalOrVirtualBoundary =
IfcPhysicalOrVirtualEnum.NotDefined);
END_ENTITY;
Şekil 17. IfcRelSpaceBoundary nesnesinin Express G formatında detayları
IfcStair: Bu sınıf bina içerisinde yer alan merdivenleri tanımlayan sınıftır. Merdivenleri genişlik,
uzunluk, şekil, hangi iki katı bağladığı, nasıl bir bağlantı kurduğu gibi özellikler açısından detaylandırır.
IfcRamp: Bu sınıf bina içerisinde varsa rampaların genişlik, uzunluk ve hangi alanları birbirine
bağladığı gibi özellikler açısından detaylandırır.
Bu iki sınıfın ortak özelliği bina içi dikey geçişleri sağlamalarıdır. Çalışmada dikey geçişler, en
az alanlar arası yatay geçişleri sağlayan kapılar kadar önemlidir. Grafik ağlarının tamamlanabilmesi
için bu sınıflar önemlidir. Aksi takdirde, her katın ancak kendi içindeki grafik ağı oluşturulabilir ve bu
grafikler birbirine bağlanamaz. Bu da tüm bina için geçerli grafik ağlarının oluşturulmasını engeller.
Bahis edilen bu beş sınıf ve onlarla ilişkili diğer sınıflar kullanılarak oluşturulacak IFC modelinin Şekil
18’deki gibi olması önerilmiştir.

Şekil 18. Grafik ağlarının kurulmasında kullanılması önerilen IFC sınıfları ve bu sınıfların ilişkili
oldukları diğer sınıflardan oluşan model
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Şekil 19’da literatürde incelenen bir çalışmadan örnek durumlar gösterilmiştir (Lee ve diğ.
2010). Buna göre, iki veya daha fazla kapı için düğüm noktaları tanımlanmış, bu noktalar en doğrusal
şekilde birleştirilmiş ve grafik ağı da bu şekilde oluşturulmuştur. Bu noktada, kapı noktalarına atanan
düğüm noktalarının birbirlerini görmeleri ve fiziksel anlamda aralarında bir engel olmaması
gerekmektedir. Aksi takdirde, düğüm noktaları arasının bloke olması veya iki nokta arası ulaşımın
mümkün olamaması sonucuna varılacaktır. Çalıştırılacak en kısa yol algoritmaları da, iterasyonlarını
buna göre yapacaktır. Alanların orta noktalarıyla kapıları ve diğer çıkışları birleştiren çalışmalara
kıyasla bu yaklaşım daha akılcı bulunmuştur.

(A)

(B)

(C)

(D)

Şekil 19. (A) iki kapı (düğüm - node) ve bunları birleştiren yol (edge), (B) üç kapı ve bunları birleştiren
yollar, (C) dört kapı ve bunları birleştiren yollar, (D) üç kapı ve bir merdivende tanımlanan düğüm
noktaları ve bunlar birleştiren yollar
Eğer kapılarda tanımlanan node noktaları yukarıda bahis edildiği gibi çeşitli sebeplerden
birbirlerini göremiyorlar veya bir başka deyişle doğrusal bir yolla bağlanamıyorlarsa, grafik
oluşturulurken ek node noktalarının yardımı alınabilir. Buna göre iki node arası herhangi bir engelin
varlığı (kolon, duvar, vs.) söz konusu ise, bu noktalar arası yollar yardımcı noktaların yardımıyla
tamamlanır. Buna göre, engel etrafına atanacak node noktaları kapılardaki node noktalarıyla
birleştirilir. Bir başka durum da, L şekilli veya konkav şekilli koridorların ve alanların oluşturduğu
durumlardır. İki node noktası arası doğrusal bir yolla birleştirilemiyorsa, L şeklinin veya konkav şeklinin
oluştuğu yere yardımcı bir nokta atanarak bu noktalar birleştirilir. Şekil 20’de, yukarıda izah olunan
örnek durumlar gösterilmektedir.

(A)

(B)

(C)

(D)

Şekil 20. (A) ve (B) iki node noktası arasında engel olduğu durumlarda yardımcı noktalarla grafiğin
oluşturulması, (C) ve (D) L şeklindeki alanlardan ötürü iki node noktasının birbirini görememesi
durumundan yardımcı noktalarla grafiğin oluşturulması
Lee ve diğerlerinin (2010) çalışmasına göre, kapıdan kapıya düğüm noktaları tanımlanarak
grafik ağları oluşturulmaktadır. Eğer kapılar arasında engeller veya kapılardaki node noktalarının
birbirlerini görememesi gibi durumlar söz konusu olduğunda; yardımcı node noktaları aracılığıyla engel
atlatma mekanizmaları oluşturulmakta ve grafik ağı da buna göre kurulmaktadır. Şekil 21’de
çalışmadan alınan örnek bir ağ gösterilmektedir.
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Şekil 21. Lee ve diğ. (2010) çalışmasına göre kapıdan kapıya node noktaları tanımlanarak ve engel
atlatma mekanizmaları gözetilerek binanın bir katı için kurulan örnek grafik ağı
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4 ACİL DURUM YÖNETİMİ KAPSAMINDA BİNALARIN GÜVENLİ VE
HIZLI TAHLİYESİNİ SAĞLAMAK VE ARDIŞIK TEHLİKELERE KARŞI
HASAR GÖREBİLİRLİK ANALİZİ YAPMAK İÇİN GEREKLİ OLAN
BİLGİLERİN SAPTANMASI
Acil durum yönetimi sürecinde, müdahale ekiplerince ihtiyaç duyulan bilgilerin belirlenmesine
yönelik veri toplama aşamasında, üç farklı yöntem izlenerek elde edilen verilerin geçerliği
sağlanmıştır. Bu amaçla (1) literatürde daha önce farklı tehlikelerin ya da ardışık tehlikelerin yarattığı
acil durumlarda, acil durum müdahale ve ilk yardım ekiplerinin ihtiyaç duyduğu bilgilerin belirlendiği
çalışmalar incelenmiş, (2) çeşitli kuruluşlardan (T.C. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, T.C. Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Eğitim Merkezi, İtfaiye, Ankara Sivil Savunma Arama ve Kurtarma
Birlik Müdürlüğü) uzmanlarla yarı organize yüz yüze görüşmeler yapılmış, ve (3) görüşme yapılan
grupların acil durum müdahalesinde kullandıkları dokümanlar ve eğitim materyalleri toplanarak
incelenmiştir. Bilgiler birden fazla kişi ve kuruluştan toplandığı için bilgilerin geçerliği kısmen
sağlanmıştır. Bunun yanı sıra, sonuçlardan elde edilen bulgular görüşme yapılan kişilere tekrar
sunulmuş, bu kişilerin onayı alınmış ve varsa yeni eklemek istedikleri düzeltmeler de yapılarak veri
modelinin görüşülen grup içindeki geçerliği de sağlanmıştır. Veri modelinin geçerliğinin görüşülen grup
dışında da değerlendirilmesi için daha önceki adımlarda görüşme yapılmamış uzmanlarla veri modeli
üzerinden görüşmeler yapılmış ve benzer sonuçlar alındığından veri modelinin geçerliği sağlanmıştır.
Ayrıca, hasar görebilirlik/hassasiyet analizinde kullanılmak üzere bina içi muhteviyatın ve bu
muhteviyatın tetikleyebileceği ardışık tehlikeler araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda literatür
taramasına ek olarak, farklı kuruluşlardan (İTÜ Afet Yönetim Merkezi, AKUT, Sivil Savunma, İtfaiye)
uzmanlarla yarı organize yüz yüze görüşmeler düzenlenmiş ve örnek olarak İTÜ Mimarlık Fakültesi
Acil Eylem Planı incelenmiştir. Belirlenen tehlikeli içerikler ve tetiklenebilecek tehlikeler, bunlara
güvenli yaklaşım mesafeleri ve sınır değerleri bir araya getirilerek tablolaştırılmıştır. Belirlenen
bilgilerin geçerliğinin sağlanması için üniversitelerden ve/veya serbest çalışan kimya alanında uzman
kişilerle yüz yüze görüşmeler yapılarak bilgi alınmıştır.
Raporun takip eden bölümlerinde, gerekli bilgi türlerinin belirlenmesi ve geçerliğinin
sağlanması ile ilgili detaylı bilgiler verilmektedir.
4.1 UZMANLARLA GÖRÜŞEREK AFET VE ACİL DURUM SONRASI ACİL DURUM MÜDAHALE
EKİPLERİNCE İHTİYAÇ DUYULAN BİLGİLERİN TOPLANMASI
Afet ve acil durum sonrası acil durum müdahale ekiplerince ihtiyaç duyulan bilgi türlerini
belirlemek için toplam üç farklı veri toplama yaklaşımı arasından (1) literatür taraması ve (2) acil durum
müdahalesinde kullanılan dokümanların ve eğitim materyallerinin incelemesi ile elde edilen sonuçlar
“3.1 Acil durum müdahale ekiplerinin ihtiyaç duyduğu bilgilerin belirlenmesi" başlığı altında verilmiştir.
Bu yöntemlerin sonuncusu olarak kullanılan bir diğer veri toplama yöntemi yüz yüze yarı organize
görüşmelerdir. Bu kapsamda, afet ve acil durum yönetimi alanında faaliyet gösteren çeşitli
kuruluşlardan uzmanlar ile yüz yüze ve yarı organize görüşmeler düzenlenmiştir.
Türkiye ve yurt dışındaki birçok depremde arama kurtarma çalışmaları çerçevesinde fiilen
görev almış ve bu konuda oldukça tecrübeli olan toplam dokuz adet uzman ile görüşmelerden elde
edilen bilgi türlerinin iç ve dış geçerliği test edilerek, bilgi türleri listesi son haline getirilmiştir. Tablo
10'da görüşülen uzmanların bağlı olduğu kurumlar, görev posizyonları ve meslekteki deneyimleri
verilmektedir.
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Tablo 10. Görüşme yapılan uzmanların çalıştıkları kurumlar, görev posizyonları ve meslekteki
deneyimleri
Görev

Kurum

T.C. Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı

Mimarlık Mühendislik Müşavirlik
Şirketi

T.C. Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı Eğitim Merkezi

Ankara Sivil Savunma Arama ve
Kurtarma Birlik Müdürlüğü

İtfaiye

Avrupa Doğal Afetler Eğitim
Merkezi (AFEM) Müdürü
Tahmin ve erken uyarı
sistemleri Çalışma Grubu
Tahmin ve erken uyarı
sistemleri Çalışma Grubu
APK Uzmanı
Müdahale Daire Başkanlığı
Müdahale Daire Başkanlığı
İnşaat Yüksek Mühendisi
T.C. Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı Eğitim
Merkezi Müdür Yrd.
T.C. Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı Eğitim
Merkezi Müdür Yrd.
T.C. Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı Eğitim
Merkezi Öğretmeni
T.C. Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı Eğitim
Merkezi Öğretmeni
T.C. Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı Eğitim
Merkezi Öğretmeni
T.C. Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı Eğitim
Merkezi Öğretmeni
Ankara Sivil Savunma Arama
ve Kurtarma Birlik Müdürü
Ankara Sivil Savunma Arama
ve Kurtarma Birim Amiri
Ankara Sivil Savunma Arama
ve Kurtarma Birim Amiri
İtfaiye Şube Müdürü
Eğitmen

Toplam Görüşülen Kişi Sayısı

Deneyim (yıl)
40
30

22

33

25

16

2
25
17
16
18

Tablo 10’da belirtilen gruplardan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan gruplar ile
yapılan görüşmelerde genellikle hasar tespitine yönelik veriler elde edildiği için ve itfaiye gruplarının
sayısı yeterli olmadığı için derlenen sonuçlar toplam dokuz kişilik bir grubun görüşmelerini
yansıtmaktadır.
Yapılan görüşmelerden elde edilen bulguların geçerliğini sağlamak ve görüşmelerde
bahsedilmeyen bir bilgi türünün olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla, görüşme ve örnek olay
çalışmalarında kullanılan iki geçerlik testi gerçekleştirilmiştir:


İç (teyit) geçerlik testi: Katılımcı grup araştırmacının derlediği sonuçları değerlendirecek, eksik
ve fazlalıkları belirlenecektir.



Dış geçerlik testi: Farklı bir grubun belirlediği bilgiler ile katılımcı grubun belirlediği bilgiler
kıyaslanacaktır.
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4.1.1. İç (Teyit) Geçerlilik Testleri
İlk aşamada yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilerin iç geçerlik testinin yapılabilmesi için,
daha önce görüşülen ve aşağıda görev ünvanları belirtilen kişilerle görüşülmüştür:



Ankara Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nden üç katılımcı
T.C. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Eğitim Merkezi’nden altı katılımcı

Daha önce görüşülen uzmanlardan elde edilen bulgular, bir tablo haline getirilerek bu
çalışmaya katılan kişilere tekrar sunulmuştur. Bu kişilerden, belirlenen bilgi türleri üzerinde ekleme,
çıkarma veya bilgi türünü değiştirme yoluyla geri bildirimde bulunmaları istenmiştir. Tüm katılımcılar
sunulan tablodaki gerekli olan bilgi türlerini onaylamışlar ancak aşağıda maddeler halinde özetlenen
birkaç yorumda bulunmuşlardır. Buna göre:


Bina ana yapı malzemesi bilgi türüyle, bina tipi bilgi türü tek bir bilgi türü olarak gösterilmelidir,



Afet ile ilgili bilgiler ana başlığı altına yangın büyüme ve yayılma hızı ile yangın süresi olmak
üzere iki adet bilgi türü daha eklenmelidir,



Binada paratoner varlığı ile ilgili bilgi türü kaldırılmalıdır zira paratoner varlığı binada KBRN
madde (radyoaktif madde) varlığı bilgi türü içine girmektedir.

Bu yorumlar ile elde edilen bilgilerin (teyit) geçerlik testleri tamamlanmıştır. Tablo 11’de (teyit)
geçerlik testleri sonucunda elde edilen bilgi türleri sunulmaktadır.
Tablo 11. Acil durum müdahalesinde ekiplerin gerek duyduğu bilgiler
Gerekli Olan Bilgiler
(1) Deprem ile İlgili Bilgiler
1

Depremin oluş saati

2

Depremin şiddeti

3

Depremin merkez üssü

4

Depremin süresi

5

Deprem anında ve sonrasındaki hava durumu

6

Mevsim

7

Yangın süresi

8

Yangının büyüme ve yayılma hızı

(2) Deprem Bölgesine Ulaşım ile ilgili Bilgiler
9

Olay yerine ulaşmak için kullanılacak yol bilgisi (en kısa ve güvenli yol)

10

Yolun trafik bilgisi (yoğunluğu)

(3) Bina ile İlgili Bilgiler
11

Bina kat planı (yerleşim planı) (yatak odası, mutfak nerede vb.)

12

Bina kat sayısı

13

Binanın büyüklüğü

14

Binanın ne amaçla kullanıldığı (okul, hastane, işyeri, vb.)
Binada tehlikeli madde içeren depoların varlığı (laboratuvar, ecza deposu, boya
imalathanesi, ilaç üretim tesisi, LPG/tüp deposu, yakıt deposu, barut deposu, vb.)

15
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16

Binanın ısıtma sisteminin tipi

17

Binada su deposunun varlığı

18

Bina ana yapı malzemesi/ binanın tipi (betonarme, çelik, ahşap vb.)

19

Bina hasar durumu

20

Bina yıkılış şekli

21

Bina taşıyıcı sisteminin çizimleri

22

Binanın yaşı

23

Çatının risk durumu ve tipi

24

Elektrik durumu (kesik/çalışıyor)

25

Su vanalarının durumu (açık/kapalı)

26

Gaz vanalarının durumu (açık/kapalı)

27

Ana gaz vanasının yeri

28

Ana elektrik şalterinin yeri

29

Ana su vanasının yeri

30

Binanın durumunu gösteren basit çizimler

31

Binanın yeri (sokak, cadde, vb.)

32

Merdivenlerin yeri

33

Binanın güvenilirlik durumu (güvenli, güvensiz)

34

Bina içindeki büyük yapısal olmayan elemanların yeri

(4) Bina Sakinleri Hakkındaki Bilgiler
35

Binada ikamet eden kişi sayısı

3

Her kattaki kişi sayısı

37

Deprem anında insanların nerede olabileceği

38

İçeride sivil savunma bilgisine sahip insan varlığı/sayısı

39

Özürlü insan sayısı

40

Özürlülerin bulundukları mahaller

41

Aranılan kişiyle ilgili bilgi

42

Deprem sırasında binada özel bir olay olma durumu (düğün, nikah, kutlama, toplantı)

(5) Bina Çevresi ile İlgili Bilgiler
43

Çevredeki binaların riski (yıkılma şekilleri vb.)

44

Çevre binalarda bulunabilecek tehlikeli maddeler

45

Elektrik direklerinin durumu

46

Yer altı ve yer üstü tehlikeler

(6) KBRN ile İlgili Bilgiler
47

Binada KBRN madde varlığı

48

Binadaki KBRN maddenin yeri
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49

KBRN maddenin miktarı

50

KBRN maddenin cinsi, tipi

4.1.2. Dış Geçerlik Testleri
Dış geçerlik testi ile, farklı bir grubun belirlediği bilgiler ile ilk katılımcı grubun belirlediği
bilgilerin kıyaslanması amaçlanmıştır. Bu sebeple, dış geçerlik testinde çalışmaya hiç katılmamış
gruplar ile görüşmeler düzenlenmiş ve bunlarla da ilk gruplarla yapıldığı gibi yarı organize ve yüz yüze
görüşmeler yapılarak ilk gruba sorulan sorular yöneltilmiştir. Böylelikle elde edilen sonuçlar
kıyaslanabilmiş, ilk grup ve ikinci grup arasında belirlenen bilgiler açısından farklar ve benzerlikler
irdelenerek, acil durum müdahale ekiplerinin ihtiyaç duyduğu bilgiler son haline getirilmiştir.
Dış geçerlilik testini yapmak üzere görüşülen uzmanlar aşağıda sıralanmaktadır:




İstanbul Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü Müdürü
İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Müdürü
İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Milli Saraylar Sivil Savunma Uzmanı

Toplamda üç uzman ile ortalama 1.5-2 saat süren görüşmeler düzenlenmiş ve anket
kullanılarak soru sorulmuştur. Görüşmeler sonucunda belirlenen bilgiler bir tablo haline getirilmiş ve ilk
gruptan elde edilen bilgiler ile kıyaslamak üzere düzenlenmiştir (Tablo 12).
Tablo 12. İkinci grup ile yapılan dış geçerlik görüşmeleri sonucu elde edilen bilgiler
Gerekli Olan Bilgiler
(1) Deprem ile İlgili Bilgiler
1

Depremin oluş saati

2

Depremin şiddeti

3

Depremin merkez üssü

4

Depremin süresi

5

Deprem anında ve sonrasındaki hava durumu

6

Mevsim

7

Yangın süresi

8

Yangının büyüme ve yayılma hızı

(2) Deprem Bölgesine Ulaşım ile İlgili Bilgiler
9

Olay yerine ulaşmak için kullanılacak yol bilgisi (en kısa ve güvenli yol)

10

Yolun trafik bilgisi (yoğunluğu)

(3) Bina ile İlgili Bilgiler
11

Bina kat planı (yerleşim planı) (yatak odası, mutfağın konumu vb.)

12

Bina kat sayısı

13

Binanın ne amaçla kullanıldığı (okul, hastahane, işyeri vs)

14

Binada tehlikeli madde içeren depoların varlığı (laboratuvar, ecza deposu, boya
imalathanesi, ilaç üretim tesisi, LPG/tüp deposu, yakıt deposu, barut deposu)

15

Binanın ısıtma sisteminin tipi

16

Bina ana yapı malzemesi /binanın tipi (betonarme, çelik, ahşap vb.)
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17

Binanın hasar durumu

18

Binanın yıkılış şekli

19

Binanın yaşı

20

Elektrik durumu (kesik/çalışıyor)

21

Su vanalarının durumu (açık/kapalı)

22

Gaz vanalarının durumu (açık/kapalı)

23

Ana gaz vanasının yeri

24

Ana elektrik şalterinin yeri

25

Ana su vanasının yeri

26

Binanın durumunu gösteren basit çizimler

27

Binanın yeri (sokak, cadde, vb.)

28
29

Merdivenlerin yeri
Bina giriş çıkış yerleri

30 Binanın güvenilirlik durumu (güvenli, güvensiz)
(4) Bina Sakinleri Hakkındaki Bilgiler
31

Binadaki kişi sayısı

32

Deprem anında insanlar nerede olabilir

(5) Bina Çevresi ile İlgili Bilgiler
33

Çevredeki binaların riski (yıkılma şekilleri vb.)

34

Çevre binalarda bulunabilecek tehlikeli maddeler

(6) KBRN Madde ile İlgili Bilgiler
35

Binada KBRN madde varlığı

36

Binadaki KBRN maddenin yeri

37

KBRN maddenin miktarı

38

KBRN maddenin cinsi, tipi

Tablo 12’de gösterildiği üzere dış geçerlik grubu (2. Grup) ile yapılan görüşmeler sonucu acil
durum müdahale ekiplerince ihtiyaç duyulan 38 adet bilgi türü belirlenmiştir. Belirlenen bu 38 adet bilgi
türünün hepsi ilk grupla yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bilgilerle birebir örtüşmektedir.
Ancak ilk grup tarafından belirlenen, fakat 2. Grup tarafından belirlenmeyen 12 adet bilgi türü daha
bulunmaktadır. Bu bilgi türlerin çoğu “bina sakinleri hakkındaki bilgiler” kategorisi altındadır. 2. Grup
katılımcıları, binadaki kişi sayısı ve bu kişilerin deprem anında nerede olabileceği ile ilgili bilgilere
ihtiyaç duyulduğunu vurgulamışlar fakat ilk grubun belirttiği gibi her kattaki kişi sayısı, içeride sivil
savunma bilgisine sahip insan varlığı/sayısı, özürlü insan sayısı, özürlülerin yeri, aranılan kişiyle ilgili
bilgi ve deprem sırasında binada özel bir olay olma durumu (düğün, nikâh, kutlama, toplantı vb.) gibi
bilgilerden bahsetmemişlerdir. İlk grup tarafından belirlenen, fakat 2. Grup tarafından belirlenmeyen
bilgiler şu şekilde sıralanabilir:







Binada su deposunun varlığı
Bina taşıyıcı sisteminin çizimleri
Binanın büyüklüğü
Bina içindeki büyük yapısal olmayan elemanların yeri
Elektrik direklerinin durumu
Yer altı ve yer üstü tehlikeler
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Her kattaki kişi sayısı
İçeride sivil savunma bilgisine sahip insan varlığı/sayısı
Özürlü insan sayısı
Özürlülerin yeri
Aranılan kişiyle ilgili bilgi
Deprem sırasında binada özel bir olay olma durumu (düğün, nikah, kutlama, toplantı)

Geçerlik testlerinde belirtilen bilgi türleri listeye dahil edilirken, belirtilmeyenler listede
bırakılmış, bir başka deyişle belirlenen bilgi türlerinin birleşim kümesi alınmıştır. Bu şekilde
görüşmelerde belirtilen tüm bilgi türleri dikkate alınmıştır. Sonuç olarak, çalışmada belirlenen bilgi
türlerinin geçerliği test edilmiş ve önceki bölümde Tablo 11’de verilen bilgilerin geçerli olduğu
belirlenmiştir.
4.2. ACİL DURUM MÜDAHALE EKİPLERİNİN İHTİYAÇ DUYDUKLARI BİLGİLERİN SON HALİNE
GETİRİLMESİ
Acil durum müdahale ekiplerinin hızlı ve etkili müdahale için ihtiyaç duydukları bilgiler (1) ilgili
literatürün taranması, (2) yüz yüze ve yarı organize görüşmeler ve (3) acil durum müdahale ekiplerinin
kullandığı dokümanların incelenmesi yöntemleriyle belirlenmiş ve son haline getirilmiştir (Tablo 13).
Tablo 13. Acil durum müdahale ekiplerinin ihtiyaç duyduğu bilgiler ve elde edildiği kaynaklar
Belirlenen Bilgi türleri
(1) Bina ile İlgili Bilgiler
1 Bina kat planı
Bina tipi / bina ana malzemesi (betonarme, çelik, ahşap
2
vb.
3 Binanın ne amaçla kullanıldığı (okul, hastane, işyeri vs)
Bina kat sayısı/bina stili (1 katlı, çok katlı, bodrum
4
katında vs.)
5 Binanın durumu (güvenli, güvensiz)

Kaynak
Literatür Görüşmeler Dokümanlar
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

8

Binanın yıkılış şekli (yana yatarak, dönerek vs.)
Bina hasar durumu (ağır hasarlı, orta hasarlı, az hasarlı)
Çatı ana malzemesi

x

x
x
-

x
x
-

9

Bina tahliye planları

6

x

-

-

10 Bina giriş çıkış yerleri

x

-

x

11 Çatıya ulaşım bilgisi

x

-

-

12 Merdivenlerin yeri

x

x

x

13 Asansörün yeri

x

-

-

14 Binadaki güvenlik ve yangın kontrol odalarının yeri

x

-

-

15 Acil çıkış kapılarının yeri

x

-

-

16 Elektrik tesisatının ve boruların bilgisi

x

-

-

17 Binanın durumunu bildiren taslak çizimler
Binada tehlikeli madde içeren depoların varlığı
(laboratuvar, ecza deposu, boya imalat atölyesi, ilaç
18
üretim tesisi, LPG/tüp deposu, yakıt deposu, barut
deposu, vb.)
19 Binanın ısıtma sisteminin tipi

x

x

x

-

x

-

-

x

-

20 Bina taşıyıcı sisteminin çizimleri

-

x

-

21 Çatının risk durumu, çatının tipi

-

x

-

22 Elektrik durumu (kesik/çalışıyor)

-

x

x
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23 Su vanaları durumu (açık/kapalı)

-

x

x

24 Gaz vanaları durumu (açık/kapalı)

-

x

x

25 Binanın büyüklüğü

-

x

x

26 Bina içindeki büyük yapısal olmayan eşyaların yeri

-

x

x

27 Su, elektrik ve havalandırmanın mekanik durumu

x

-

-

28 Yangın alarm ve sensörlerinin yeri

x

-

-

29 Elektronik kontrol sisteminin varlığı

x

-

-

30 Kapı ve pencerelerin açılış yönleri

x

-

-

31 Odalar, katlar arasındaki geçişlerin bilgisi

x

-

-

32 Kameraların yeri

x

-

-

33 Yangın musluğunun yeri

x

-

-

34 Binadaki su kaynaklarının yeri

x

x

-

35 Bina sistemleri hakkında bilgi

x

-

-

36 Acil durumun bina içindeki yeri

x

-

-

37 Acil çıkış kapılarının kilitli olup olmadığı

x

-

-

-

-

x

x

x

40 Gömülü elektrik kablolarının yeri

x

-

-

41 Gömülü boruların yeri

x

-

-

42 Gömülü telekomünikasyon kablolarının yeri

x

-

-

43 Binanın yaşı

x

x

-

(2) Bina Sakinleri Hakkındaki Bilgiler
44 Binanın boş veya dolu olması

x

-

-

45 Binadaki kişi sayısı

x

x

x

46 Her kattaki kişi sayısı

-

x

-

47 Deprem anında insanlar nerede olabilir bilgisi

-

x

x

48 Binada sivil savunma bilgisi olan kişi varlığı

-

x

-

49 Bina sakinlerinin gün içinde binada bulunma saatleri

x

-

-

50 Afetzedelerin bina içindeki yeri ve durumları

x

-

-

51 Bina sakinlerinin isim, yaş ve sağlık bilgileri

x

-

-

52 Binadaki çocuk sayısı

x

-

-

53 Binadaki yaşlı insan sayısı

x

-

-

54 Binadaki özürlü insan sayısı

x

x

-

55 Binadaki özürlülerin yeri
Depremin gerçekleştiği zaman aralığında binada
56
toplantı, kutlama, düğün gibi bir aktivitelerin varlığı
57 Aranılan kişi ile ilgili bilgi
Acil durum çıkış kapıları kilitli ise, anahtarların kimde
58
olduğu
59 Olay yeri ile ilgili bilgisi olan kişi varlığı

x

x

-

-

x

-

38 Bina altı depolama sisteminin varlığı
39

Bina tesisatının ana vana ve şalterlerinin yeri (ana gaz
vanası, ana su vanası, ana elektrik şalterinin yeri, vb.)

-

x

x

-

x

-

-

60 Bina sistemleri hakkında bilgi sahibi olan kişi kim

x

-

-

(3) Afet ile İlgili Bilgiler
61 Afet veya acil durumun tipi

x

-

-

62 Afetin zamanı

x

x

x
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63 Şiddeti

x

64 Süresi

x

x

x

5

-

x

-

66 Hava durumu

-

x

-

67 Depremin merkez üssü

-

x

x

68 Yangın büyüme hızı

x

x

-

(4) Deprem Bölgesine Ulaşım ile İlgili Bilgiler
69 Olay yerine ulaşmak için kullanılacak yol bilgisi

x

x

x

70 Yolun tipi (asfalt vb.)

x

-

-

71 Yolun eğimi

x

-

-

72 Yolun mevsimsel durumu (çamurlu vb.)

x

-

-

73 Yolun trafik bilgisi (yoğunluğu)

x

x

x

74 Binanın yeri (sokak, cadde vb.)
Olay yerine ulaşım için kullanılacak yolun, köprünün acil
75 durum müdahale araçlarını taşıyıp taşıyamayacağı, bu
araçlara uygunluğu
76 Helikopter iniş alanının varlığı, yeri

x

x

x

-

-

x

-

-

(5) Bina Çevresi ile İlgili Bilgiler
77 Binanın çevresindeki diğer bina, yol vs. bilgisi

x

-

x

78 Çevredeki binaların riski (yıkılma şekilleri vs.)

x

x

x

79 Çevre binalarda bulunabilecek tehlikeli maddeler

x

x

x

80 Elektrik direklerinin durumu

-

x

-

81 Yer altı ve yer üstü tehlikeler

-

x

x

82 Binanın çevresindeki yangın musluklarının yeri

x

-

-

83 Binanın çevresinde olabilecek su kaynaklarının yeri

x

-

-

84 Bina çevresindeki içilebilir su kaynaklarının yeri

x

-

-

85 Yüksek gerilim hattının varlığı
Elektrikli demiryolu veya tramvayın varlığı
86
(elektromanyetik alan kaynağı oldukları için)
Radyo, tv, radar, mikrodalga vericiler varlığı
87
(elektromanyetik alan kayağı oldukları için)
88 Su yatağı, nehir, akarsu varlığı

x

-

-

x

-

-

x

-

-

x

-

-

89 Bina ya da site altındaki yeraltı su kaynaklarının varlığı

x

-

-

90 Bina ya da site altında gömülü petrol borularının varlığı
Yük taşıyan demiryolları bina ve çevresinden geçiyor
91
mu?
Tehlikeli madde taşıyan kamyon veya araçlar bina
92
çevresinden geçiyor mu?

x

-

-

x

-

-

x

-

-

(6) KBRN Madde ile İlgili Bilgiler
93 Binada KBRN madde varlığı

x

x

x

94 Binadaki KBRN maddenin yeri

x

x

x

95 Binadaki KBRN maddenin miktarı

-

x

-

96 Binadaki KBRN maddenin tipi

x

x

-

97 Binanın içerdiği tehlikeli maddeden sorumlu olan kişi

x

-

-
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50

31

Mevsim

Her bir yöntem ile belirlenen bilgi türleri TOPLAM sayısı
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x

Tablo 13’e göre, tüm kaynaklardan acil durum müdahalesinde, acil durum müdahale
ekiplerinin ihtiyaç duyduğu toplam 97 adet bilgi toplanmıştır. Oluşturulan bu tabloda, belirlenen her
bilginin derlendiği kaynak işaretlenmiştir. Tablodan da görülebileceği gibi bazı bilgiler (örneğin; bina
yapısı, kat planları, binanın kaç katlı olduğu, bina içi tehlikeli maddelerin yeri) her üç kaynaktan da
elde edilmiştir. Bunun yanı sıra bazı bilgiler (örneğin, binanın ısıtma sisteminin tipi, bina taşıyıcı
sisteminin çizimleri, depremin gerçekleştiği zaman aralığında binada toplantı, kutlama, düğün gibi
aktivitelerin varlığı) sadece görüşmeler sonucunda elde edilirken; bazıları da sadece literatürden
bulunmuştur (örneğin; asansörün yeri, kamera ve yangın alarm yerleri, binadaki su kaynaklarının yeri,
binadaki yaşlı ve çocuk sayısı).
Tablo 14'te belirlenen bilgilerin yüzde kaçının hangi kaynaktan elde edildiği gösterilmiştir.
Buna göre, belirlenen 97 bilginin %51’i literatürden elde edilen bilgilerdir, % 11’i ise sadece görüşmeler
sonucunda elde edilenlerdir. Dokümanlarda görülen her bilginin, ya görüşmelerde ya da literatürde
geçtiği belirlenmiştir. Geri kalan %20’si ise birden fazla kaynaktan elde edilen bilgileri oluşturmaktadır
(örneğin; hem literatür, hem görüşmeler, ya da hem literatür hem dokümanlardan elde edilen bilgiler
şeklinde). Her üç kaynakta da belirtilen bilgiler ise toplam belirlenen bilgilerin %19’unu
oluşturmaktadır.
Tablo 14. Belirlenen tüm bilgilerin kaynaklarına göre toplam sayısı ve yüzdesi
Belirlenen bilgi
Bilgilerin belirlendiği kaynak
Yüzde
türünün sayısı
Sadece literatürden
49
%51
Sadece görüşmelerden
11
%11
Sadece dokümanlardan
0
%0
Hem literatür, hem görüşmeler,
18
%19
hem de dokümanlardan
19
%20
İki kaynaktan
97
%100
TOPLAM
Bu çalışmada üç yöntem yardımıyla (literatür taraması, yüz yüze görüşmeler, ve dokümanların
incelenmesi) toplam 97 adet bilgi türü tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında geliştirilen yerel izleme
ve yönlendirme sistemine bu bilgilerin entegre edilmesi amaçlanmıştır. İlk olarak, yerel izleme ve
yönlendirme modeline entegre edilecek bilgilerin seçilebilmesi için acil durum müdahale ekiplerince
ihtiyaç duyulan bilgiler kategoriler halinde (1. Bina ile ilgili bilgiler, 2. Bina sakinleri hakkındaki bilgiler,
3. Afet ile ilgili bilgiler, 4. Afet bölgesine ulaşım ile ilgili bilgiler, 5. Bina çevresiyle ilgili bilgiler ve 6.
Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer (KBRN) madde ile ilgili bilgiler) sunulmuştur.
Yapı bilgi modeli tabanlı çalışan yerel izleme ve yönlendirme modelinde faydalanılması için,
belirlenen kategorilerdeki bilgilerden “Bina ile İlgili Bilgiler, Binadaki Sakinler Hakkındaki Bilgiler, Bina
Çevresi ile ilgili Bilgiler ve KBRN Madde ile ilgili Bilgiler” sisteme öncelikli olarak entegre edilmesi
gereken bilgilerdir. Bunun nedeni, ekiplerin hasarlı binaya ulaştıktan sonra müdahale için bu bilgilere
ihtiyaç duymaları ve algılayıcılardan/YBM modelinden bu tip bilgilerin toplanabilecek olmasıdır.
Belirlenen bilgi türlerinden “Afet ile ilgili Bilgiler ile Deprem Bölgesine Ulaşım ile ilgili Bilgiler”e bina bilgi
modelinde yer verilmesine gerek yoktur çünkü ekipler bu bilgilerin (1) bir kısmını binaya ulaşmadan
edinmiş ve kullanmış olacaklardır (örneğin; olay yerine ulaşmak için kullanılacak yol bilgisi), (2) bir
kısmı bina ile ilgili değildir (örneğin; afet veya acil durumun tipi), (3) bir kısmı da algılayıcılar ile tespit
edilemeyecek türde bilgilerdir (örneğin; depremin merkez üssü).
4.3 HASAR GÖREBİLİLİRLİK ANALİZİ İÇİN GEREKLİ OLAN BİNA İÇİ MUHTEVİYATIN VE
TETİKLEYEBİLECEĞİ TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ
Deprem sırasında ve sonrasında tetiklenebilecek ardışık afetleri önlemek veya bu afetlerin
neden olabileceği ölüm, yaralanma ve maddi kayıpları azaltmak için acil durum müdahale ekiplerinin
bina içi muhteviyatı ve bu muhteviyatın tetikleyebileceği tehlikeleri hızlı bir şekilde tespit etmeleri
gerekmektedir. Hasar görebilirlik analizinde kullanılmak üzere bina içi muhteviyatın ve bu muhteviyatın
tetikleyebileceği ardışık tehlikeler araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen literatür
taramasına ek olarak; farklı kuruluşlardan (İTÜ Afet Yönetim Merkezi, AKUT, Sivil Savunma, İtfaiye)
uzmanlarla yarı organize yüz yüze görüşmeler düzenlenmiş ve örnek teşkil etmesi amacıyla İTÜ
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Mimarlık Fakültesi'nin Acil Eylem Planı incelenmiştir. Belirlenen tehlikeli içerikler ve tetiklenebilecek
tehlikeler, bunlara güvenli yaklaşım mesafeleri ve sınır değerleri bir araya getirilerek tablolaştırılmıştır.
Belirlenen bilgilerin geçerliğinin sağlanması için üniversitelerden ve/veya serbest çalışan kimya
alanında uzman kişilerle yüz yüze görüşmeler yapılarak bilgi alınmıştır. İlerleyen bölümlerde
gerçekleştirilen çalışmaların detayları verilmektedir.
4.3.1 Araştırma Yöntemi
Bu amaç doğrultusunda veri toplama işlemi üç farklı aşamada gerçekleştirilerek bilgilerin
geçerliğinin sağlanması ve sonuçların öznel olmasının engellenmesine çalışılmıştır. Buna göre: (1)
literatür taraması ve ilgili kılavuzların, standart ve çeşitli dokümanların incelenmesi, (2) farklı
kuruluşlardan uzmanlarla yapılan yarı organize yüz yüze görüşmeler ve (3) örnek olarak bir yerleşke
binasının acil durum eylem planının incelenmesi.
İlk adımda yürütülen literatür taraması aşaması, literatür taraması başlığı altında detaylı olarak
verilmiştir. Aşağıda ikinci ve üçüncü kaynaklardan veri toplanması ve elde edilen tüm verilerin bir
araya getirilmesi aşamaları detaylı olarak verilmektedir.
4.3.1.1 Görüşme yapılan uzmanlar ve görüşmelerin yapısı
Daha önce de bahsedildiği gibi, afet ve acil durum sonrası acil durum müdahale ekiplerince
ihtiyaç duyulan bilgilerin toplanması aşamasında dokuz uzmanla görüşmeler yapılmıştır. Bu
görüşmeler sırasında afet yönetimi konuları ve uygulamalar konusunda bilgi edinilmiş ve bu aşamada
elde edilen tecrübeler yüz yüze görüşmelerde sorulacak soruların yapısının belirlenmesine katkıda
bulunmuştur. Benzer şekilde gerçekleştirilen literatür taraması ile elde edilen bilgiler de yine yüz yüze
görüşmeleri şekillendirmiştir. Ön görüşmelerin ardından ise toplam on bir uzmanla yarı organize olarak
düzenlenen görüşmeler ile bilgi toplanılmıştır. Sorulan sorular üç ana başlık altında toplanmıştır: (1)
yerleşke binaları gibi eğitim binalarında bulunabilecek tehlikeli içeriklerin türleri, (2) bu tehlikeli
içeriklerin bir afet ile (örn. deprem) veya bir acil durum ile (örn. yangın) tetiklenmesi durumunda
oluşabilecek ardışık tehlikelerin türleri ve (3) belirlenen tehlikeli içeriklere olan ortalama güvenli
yaklaşım mesafeleri ve sınır değerleri. Proje kapsamında üzerinde çalışılan pilot binanın bir
yerleşkenin içinde yer alması ve bir eğitim binası olması nedeniyle görüşmelerde uzmanlara yöneltilen
soruların kapsamı yerleşke binaları ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca bu tür binalar içlerinde çok çeşitli
tehlikeli içerikler barındıran türde binalardır.
Görüşme yapılan uzmanların farklı kuruluşlardan ve farklı uzmanlık alanlarından seçilmelerine
özen gösterilerek, çeşitliliğin ve belirlenen bilgilerin geçerliğinin artırılması amaçlanmıştır. Tablo 15’de
görüşülen uzmanların sayıları ve uzmanlık alanları gösterilmektedir.
Tablo 15. Görüşme yapılan uzmanların sayıları ve uzmanlık alanları
Görüşülen uzmanların bağlı oldukları kuruluşların türü

Görüşülen uzman sayısı

Arama Kurtarma

7

Afet ve Acil Durum Yönetimi

1

İtfaiye Eğitim Merkezi

2

Akademisyenler

1

Toplam görüşülen uzman sayısı

11

4.3.1.2 Örnek olarak bir acil eylem planının incelenmesi
Proje kapsamında seçilen pilot binanın bir yerleşke binası olmasından dolayı, örnek olarak
benzer amaçlı kullanılan bir binanın afet eylem planının incelenmesi; bir afet veya acil durumun bir
yerleşke binasında nasıl yönetildiğinin anlaşılması ve bu tür binalarda bulunabilecek potansiyel
tehlikeler ve tehlikeli içeriklerle ilgili bilgi edinilmesine yardımcı olmuştur.
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İncelenen yerleşke binası İTÜ Mimarlık Fakültesi binası olup; bir bodrum, iki normal kat ve bir
çatı katından oluşmaktadır. 1848-1853 yılları arasında inşa edilen ve askeri kışla gibi çeşitli amaçlarla
kullanılmaya başlanan bu tarihi binada eğitime 1950 yılında başlanılmıştır. Zaman içinde çok sayıda
deprem geçiren binada yenileme çalışmaları da yapılmıştır. Mimarlık eğitiminin verildiği bir bina
olmasından dolayı her bir katında derslikler, stüdyolar ve atölyeler gibi büyük yer kaplayan alanlardan
2
oluşmaktadır. Örneğin, ilk katında 400 m ’lik alanı kaplayan 180 öğrenci kapasiteli stüdyolar
mevcuttur. Bunun yanı sıra, koridorlar ve geçiş alanları mimarlık öğrencilerinin çalışmalarının
sergilendiği birer sergi alanı olarak da kullanılmaktadır. Çok çeşitli ve büyük miktarlarda kırtasiye
malzemelerinin (örn. kâğıtlar, yapıştırıcılar) ve masa ve sıraların bulunduğu bir bina olmasından dolayı
özellikle yangına karşı oldukça hassastır. Bu yönüyle proje kapsamında değerlendirilen pilot binanın
bir Güzel Sanatlar Fakültesi olmasından dolayı benzerlik arz etmektedir. Bina ayrıca bulunduğu
konum nedeniyle şehir merkezine ve şehrin en lüks ve bilinen otellerine oldukça yakındır. Bu stratejik
konumu dolayısıyla fakülte yönetimi doğal afetlerden çok binanın terör saldırılarına maruz
kalmasından çekinmektedir. Bu nedenle incelenen afet eylem planında alınan önlemler daha çok buna
benzer tehditleri savurmak içindir (örn. bir gaz bombası atılması durumunda sığınak olarak
kullanılacak yerlerin belirlenmesi). Acil eylem planında ayrıca binada bulunan acil çıkış noktalarının
yerlerini, acil bir durumda bina içerisinde ve bina dışında belirlenen buluşma noktalarının yerlerini
gösteren haritalar ve personele atanan görevler (örn. ilk yardım) ile kişilerin iletişim bilgilerini içeren
dokümanlar da mevcuttur.
Literatür taraması, uzmanlarla görüşmeler ve incelenen afet eylem planından elde edilen
bilgiler birleştirilerek tehlikeli içeriklerin türleri, potansiyel ardışık tehlikeler ve tehlikeli içeriklere güvenli
yaklaşım mesafeleri ve sınır değerler sınıflandırılmıştır. Bu sayede bir yerleşkede yer alan binalarda
bulunabilecek türde tehlikeli içerikler hakkında genel bir liste elde edilmiştir. Her ne kadar bir yerleşke
binasında çok çeşitli tehlikeli maddeler ve içeriklerin bulunması mümkün olsa da; en yaygın olanlar bu
çalışmada değerlendirilmiştir. Bunun dışında, laboratuvar ve depo alanları gibi çok çeşitli tehlikeli içerik
barındırma potansiyeli olan bölgeler içerdikleri belirsizlikler nedeniyle dahil edilmemiştir. Belirlenen
bilgilerin dış geçerliğinin değerlendirilmesi için özellikle kimya alanında uzman on yeni uzmanla da
görüşülmüştür. Bunun nedeni, belirlenen tehlikeli içeriklerin daha çok kimyasal maddeler olmasıdır. Bu
aşamada görüşülen kişiler uzmanlıkları kimya alanından olan akademisyenler ve özel sektörde
danışman olarak çalışan kişilerdir. İlerleyen bölümlerde dış geçerlik aşamasıyla ilgili daha detaylı
bilgiler verilmektedir.
4.3.2 Elde Edilen Sonuçlar
Detayları yukarıda verilen araştırma yöntemi izlenerek elde edilen sonuçlar iki ana başlık
altında verilmiştir: (1) yerleşke binalarında bulunan tehlikeli içerikler ve potansiyel ardışık tehlikeler ve
(2) güvenli yaklaşım mesafeleri ve eşik sınır değerler.
4.3.2.1 Yerleşke binalarında bulunan tehlikeli içerikler ve potansiyel ardışık (ikincil) tehlikeler
Belirlenen tehlikeli içerikler (1) genel olarak tehlikeli olarak tabir edilenler (örn. LPG), ve (2)
genel olarak tehlikeli olarak tabir edilmeyen ancak büyük bir etki ile tetiklenerek tehlikeli hale
dönüşebilenler (örn. paratonerler) olarak iki ana grupta incelenmiştir. Birinci grup altında incelenen
içerikler yüksek basınçlı gazlar, yanıcı sıvılar, yanıcı katılar, oksitleyiciler, aşındırıcı sıvılar ve
yanıcı/parlayıcı sıvılar olarak gruplandırılırken; ikinci grupta paratoner ve jeneratörler gibi mekanik bina
içerikleri ve su ve gaz boruları gibi binaya ait yapısal içerikler olarak sınıflandırılmıştır. Tablo 16’da bir
yerleşke binasında bulunması muhtemel tehlikeli içerikleri yansıtan genel bir liste şeklinde; (1) ERG
(2008)’de belirtilen ID numaraları ve bulundukları sayfalarla yerleşke binalarında bulunduğu belirlenen
tehlikeli içerikler, (2) her bir içerik için bir afet sonrası tetiklenmesi olası olaylar, (3) tetiklenen olayın
ilgili tehlikeli içerikle etkileşimi sonucu gerçekleşen ardışık tehlikeler, (4) belirlenen tehlikeli içeriklerin
her birinin günlük hayatta nerede bulunabileceğine dair örnekler, başlıkları altında tehlikeli içerikler
verilmektedir.
Bu çalışma kapsamında bir afet ve/veya acil durum ile tetiklenen olaylar ise iki ana grup
altında toplanmıştır. Birinci grupta tehlikeli içeriğin bir afet ve/veya acil durumun etkisiyle açığa çıkma
türleri gösterilmektedir. Örneğin, yüksek basınçlı gazlar yayılabilir; yanıcı sıvılar, aşındırıcı sıvılar ve
oksitleyiciler dökülebilir ve yanıcı katılar da bulundukları yerden açığa çıkabilirler. Bu tür tetiklenen
olaylar tabloda “1” ile ifade edilmiştir. Tabloda “2” ile gösterilen ikinci tür tetikleyici olay ise yangındır.
Örneğin, yanıcı/parlayıcı sıvılar (örn. LPG ve fuel oil) yangının etkisiyle patlayabilir. Benzer şekilde
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belirlenen tehlikeli içeriklerden uygun olanlar için ilgili ardışık tehlike ve tehlikeli içerik eşleşmeleri
tabloda gösterilmektedir.
Ardışık tehlikeler de kendi içinde iki gruba ayrılarak değerlendirilmiştir. Birinci grupta tehlikeli
içerik ile temas edildiğinde oluşan ardışık tehlikeler yer almaktadır. Bir afet/acil durum etkisiyle tehlikeli
maddenin açığa çıkması (dökülmesi/sızması) tetiklenir ve bunun sonucunda soluma, yutma ve deri
yoluyla bu madde ile temas edilebilir. Bir kişi, arama kurtarma elemanı veya bina sakini, bir şekilde
açığa çıkan tehlikeli madde ile temasta bulunursa, herhangi bir koruyucu giysisi yoksa bu durumda
oluşabilecek ardışık tehlikeler zehirlenme, boğulma, körlük, tahriş, asit ve cilt yanması gibi
örneklenebilir. Örneğin, toluen maddesi döküldüğünde solunması durumunda boğulmaya yol açabilir
(Tablo 16).
Ardışık tehlikelerin ikinci grubunda belirlenen tehlikeler ise tehlikeli içeriklerin yangınla bir
araya geldiğinde parlamaya ve patlamaya yol açma özellikleri nedeniyle oluşan afetlerdir. Örneğin
yine toluen maddesi yangını hızlandırıcı etkidedir ve yangın ile birleştiğinde patlamaya yol açabilir.
Maddelerin kimyasal yapısını etkileyen çevresel koşullarının tümünün bilinmesi mümkün
olmayacağından, yaygın karşılaşılan tetikleyici olaylar (açığa çıkma ve yangın) dikkate alınmıştır.
Ancak, tehlikeli içeriklerin çevresel koşullarla etkileşimleri ve çevresel koşulların etkilerinin de olacağı
unutulmamalıdır. Örneğin, beyaz fosfor ve alüminyum tozu su ile temas ettiğinde patlama özelliği olan
maddelerdir. Bunun yanı sıra, belirlenen ardışık tehlikeler ve sağlık üzerindeki olası etkileri göz önüne
alınmamıştır. Örneğin boya, içerdiği tiner nedeniyle patlama özelliği olan bir maddedir ancak
günümüzde tiner içermeyen boyalar da mevcuttur. Dolayısıyla, tehlikeli maddelerin içerikleri nedeniyle
bu çalışma ile belirlenen ardışık tehlikeler farklılık gösterebilir. Buna ek olarak, normalde tehlikeli
olarak tabir edilmeyen binanın jeneratör gibi mekanik içerikleri ve ısıtma, su ve gaz boruları gibi
yapısal içerikleri de afet/acil durumlar sonrasında ardışık tehlikelere neden olabilirler. Örneğin,
jeneratörler bir gaz kaçağı olması durumunda patlamaya yol açabilir veya bir ısıtıcı binada yangını
tetikleyebilir. Tablo 16’da belirlenen tehlikeli içerikler için bu bilgiler verilmektedir.
Tablo 16. Yerleşke binalarında bulunduğu belirlenen tehlikeli içerikler ve olası afet/acil durumlarda
tetiklenebilecek ardışık tehlikeler
Tehlikeli İçerik
Argon
Asetilen
Formik Asit
Fosgen
Hidrojen Florür
Klorine
Vernik
Fenol
Formaldehit
Alkol
Hekzan
Benzen
Toluen
Etil Asetat
Diğer solventler (Beyaz ispirto,
kerosen, aseton)
Boya
Temizlik malzemeleri
(Deterjanlar)
Beyaz Fosfor
Piroksilin Plastikler

Tetikleyici Olay
(2) Yangın
(1) Yayılma
(2) Yangın
(1) Yayılma
(2) Yangın
(1) Yayılma
(2) Yangın
(1) Yayılma
(2) Yangın
(1) Yayılma
(2) Yangın
(1) Yayılma
(2) Yangın
(1) Yayılma
(2) Yangın
(1) Yayılma
(2) Yangın
(1) Dökülme
(2) Yangın
(1) Dökülme
(2) Yangın
(1) Dökülme
(2) Yangın
(1) Dökülme

Ardışık Tehlikeler
Patlama, Boğulma
Duman, Boğulma
Yangın, Patlama
Duman, Boğulma, Zehirlenme
Yangın, Patlama
Boğulma, Zehirlenme
Yangın Hızlandırıcı, Patlama
Duman, Boğulma, Körlük, Zehirlenme
Yangın, Patlama
Duman, Boğulma, Zehirlenme
Patlama
Tahriş, Boğulma, Zehirlenme
Yangın, Patlama
Tahriş, Boğulma, Zehirlenme
Yangın, Patlama
Tahriş, Boğulma, Zehirlenme
Yangın
Tahriş, İnhalasyon
Yangın, Patlama
Tahriş, İnhalasyon
Yangın
Boğulma
Yangın, Patlama
Boğulma

(2) Yangın

Yangın, Patlama

(1) Dökülme
(2) Yangın
(1) Dökülme
(2) Yangın
(1) Dökülme
(2) Yangın
(1) Dökülme
(2) Yangın
(1) Açığa çıkma
(2) Yangın
(1) Açığa çıkma

Duman, Boğulma
Yangın, Patlama
Duman
Yangın, Patlama
Duman, Boğulma
Yangın, Patlama
Duman, Boğulma
Yangın Hızlandırıcı
Duman, Boğulma, Zehirlenme
Yangın, Patlama
Duman, Boğulma
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Örnek
Ampuller
Sentetik yün,
kağıt, ipek, sabun
Böcek Öldürücüler
Böcek Öldürücüler
Temizlik malzemeleri
Temizlik malzemeleri,
kağıt
Mobilya
Böcek Öldürücüler
Yapıştırıcı, Strafor,
dezenfektanlar
Kolonya
Yapıştırıcı
Boya
Boya inceltici,
mürekkep,
yapıştırıcı
Boya, parfümler
Cilalar, boya
Boya
Temizlik Malzemeleri
Florasan ışıklar
Plastikler

(2) Yangın
(1) Açığa çıkma
(2) Yangın
(1) Açığa çıkma
(2) Yangın
(1) Açığa çıkma
(1) Açığa çıkma
(2) Yangın
(1) Açığa çıkma
(2) Yangın
(1) Açığa çıkma

Yangın, Patlama
Duman, Boğulma
Yangın, Patlama
Duman, Boğulma
Yangın, Patlama
Duman, Boğulma
Duman, Boğulma
Yangın
Cilt yanığı, Boğulma, Tahriş
Yangın
Cilt yanığı, Boğulma, Tahriş

(2) Yangın

Yangın, Patlama

Sodyum Hidroksit
Potasyum Hidroksit
LPG
Fuel Oil
Benzin
Dizel yakıt

(1) Açığa çıkma
(2) Yangın
(1) Açığa çıkma
(1) Dökülme
(2) Yangın
(1) Dökülme
(2) Yangın
(1) Dökülme
(2) Yangın
(1) Dökülme
(2) Yangın
(1) Dökülme
(2) Yangın
(1) Dökülme
(2) Yangın
(1) Dökülme
(1) Dökülme
(2) Yangın
(1) Dökülme
(1) Dökülme
(2) Suyla temas
(1) Dökülme
(2) Yangın
(1) Dökülme
(1) Dökülme
(2) Yangın
(2) Yangın
(2) Yangın
(2) Yangın

Duman, Boğulma
Yangın, Patlama
Yangın, Cilt yanığı, Boğulma
Boğulma
Oksitleyici, Patlama
Boğulma
Patlama
Duman, Boğulma
Oksitleyici, Patlama
Duman, Boğulma
Oksitleyici, Patlama
Boğulma
Oksitleyici
Duman, Boğulma, Asit yanması
Oksitleyici
Duman, Boğulma
Boğulma
Oksitleyici, Yangın hızlandırıcı, Patlama
Cilt yanığı, boğulma
Cilt yanığı, boğulma
Patlama
Cilt yanığı, boğulma
Yangın hızlandırıcı
Cilt yanığı, boğulma
Cilt yanığı, boğulma
Yangın, Patlama, Duman, Boğulma
Yangın, Patlama, Duman
Yangın, Patlama, Tahriş
Yangın

Gaz yağı

(2) Yangın

Yangın

Doğal gaz
Paratoner
Jeneratör
Isıtıcı / Ocak
Katalitik ocaklar
Doğal gaz boruları
Elektrik hatları
Su boruları
Su şebekesi

(2) Yangın
(1) Devrilme
(1) Devrilme
Kaçak
Kaçak
Kaçak
Kaçak

Yangın, Patlama, Boğulma
Yangın, Patlama
Yangın, Patlama
Yangın
Yangın
Yangın, Patlama, Duman, Boğulma
Yangın, Patlama, Duman
Su baskını, Elektirik Çarpması
Su baskını, Elektirik Çarpması

Naftalin
Sülfür
Ahşap Tozu
Kömür Tozu
Lityum
Potasyum
Aluminyum Tozu
Sodyum
Hidrojen Peroksit
Perklorik Asit
Klorat
Perklorat
Permanganat
Kromik Asit
Amonyum Oksalat
Organik Peroksitler
Hidroklorik Asit
Sülfürik Asit
Nitrik Asit

Niş uygulamaları
Kauçuk, çakmak
Kazan daireleri
Kazan daireleri
Camlar, seramikler,
Organik bileşikler
Mürekkepler, boya
maddeleri, emniyet
kibriti
Pas engelleyici, boya
Sofra tuzu
Temizlik Malzemeleri
Temizlik Malzemeleri
Dezenfektanlar, temizlik
malzemeleri
Kibrit
Maden kaplamalar
Polyester
Temizlik malzemeleri
Sentetik deterjanlar
Temizlik malzemeleri
Temizlik malzemeleri
Kazan daireleri
Kazan daireleri
Kazan daireleri
Kazan daireleri
Kazan daireleri,
lambalar
Kazan daireleri
-

4.3.2.2 Güvenli yaklaşım mesafeleri ve maruz kalma sınırları
Yerleşke binalarında bulunabilecek tehlikeli içerikler belirlendikten sonra iki konu üzerine
yoğunlaşılmıştır: (1) tehlikeli içeriklere güvenli yaklaşım mesafeleri ve (2) bunlara kısa süreli maruz
kalma sınırları. Amerikan Federal Acil Durum Yönetim Dairesi (Federal Emergency Management
Agency-FEMA) tarafından yapılan tanıma göre güvenli yaklaşım mesafesi, bir mülk (örn. bina) ile
patlayıcı ateşleme noktası veya benzer bir tehdit (örn. bomba yüklü araç) arasındaki mesafedir (FEMA
2003). Bu çalışma kapsamında ise güvenli yaklaşım mesafesi, bir tehlikeli içeriğin açığa çıktığı
kaynağa (örn. döküldüğü veya sızıntı yaptığı yere) bir kişinin güvenli olarak yaklaşabileceği mesafeyi
ifade etmektedir. Güvenli yaklaşım mesafesi kavramının bir arama kurtarma elemanının veya bir bina
sakininin tehlikeli içerikten etkilenmeden, tehlikeli içeriğin kaynağına ne kadar yaklaşabileceğini
göstermek üzere kullanılması amaçlanmıştır. Buna ek olarak, belirlenen tehlikeli maddelerin kısa süreli
maruz kalma sınırları (short term exposure limits-STEL) değerleri de bir araya getirilmiştir. Bu değerler
15 dakika boyunca bir tehlikeli maddeye maruz kalmanın eşik sınır değerleri (threshold limit valueTLV) olarak tanımlanmış olup; ölçü birimi maddenin konsantrasyonunu ölçmede kullanılan havadaki
milyonda bir parçacık/partikül (particles per million parts of air-ppm) cinsindedir (Fichet ve diğ., 2003).
Tehlikeli içeriklerin güvenli yaklaşım mesafelerinin belirlenmesi için bir literatür taraması
gerçekleştirilmiştir. Tehlikeli maddelerin taşınması, depolanması ve dağıtımı konuları ülkelerin üzerine
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yoğunlaştığı önemli konulardan biri olduğundan dolayı; çalışma kapsamında Amerika Birleşik
Devletleri, Kanada, İngiltere ve Türkiye gibi ülkelerdeki ilgili mevzuatlar incelenmiştir. Araştırmalar
sırasında bu kaynaklar arasında, güvenli yaklaşım mesafelerinin belirlenmesinde birincil öncelikli veri
kaynağı olarak Acil Durum Müdahalesi Rehberi (Emergency Response Guidebook-ERG) ile
karşılaşılmıştır. “3.2.3 Bina İçerisindeki Hassas Bina Muhteviyatın Belirlenmesi ile ilgili Literatür
Taraması” kısmında da bahsedildiği gibi ERG; Birleşmiş Milletler tarafından ve diğer ulusal ve
uluslararası yönetmeliklerde yer verilen tehlikeli maddelerin en güncel listesini içermektedir. Ayrıca
ülkemizde de itfaiye birimleri tarafından dilimize çevrilmiş olarak kullanılan, tehlikeli madde kazalarına
müdahale için olay yerine ulaşan acil durum müdahale personelini bilgilendirmek üzere hazırlanmış bir
rehberdir (ERG, 2008). Bu sebeple, tehlikeli maddelerden kaynaklanan acil durumlara müdahalede
dünya çapında kabul gören bir rehberdir. Ayrıca, ERG’nin daha önceki versiyonları ve son
versiyonunda sunulan bilgilerin; kimyasal veritabanlarının geliştirilmesinde (The Chemical Database,
2010), ilk müdahale ekiplerinin kullanımına sunulan karar destek araçlarının (örn. First Responder
Support Tool (FIRST) (Applied Research Associates, 2012)) geliştirilmesinde, risk değerlendirme ve
acil durum planlama araçlarında (Godoy et al., 2007) kullanılmaktadır. ERG'de güvenli yaklaşım
mesafesi terimi yerine, tehlikeli maddenin döküldüğü veya sızdığı kaynağından olan yarıçapı gösteren
ilk izolasyon mesafesi (initial isolation distance) terimi kullanılmaktadır. Tablo 17’de belirlenen tehlikeli
içerikler için (1) tehlikeli içeriklerin bulundukları kaplardan dışarı çıkmaları sonucu bunlara güvenli
yaklaşım mesafeleri, ve (2) kısa süreli maruz kalma sınırları verilmektedir. Tablodan da görüldüğü gibi,
belirlenen içeriklerin çeşitliliğinden dolayı bu mesafeler 20-120 metre arasında değişen geniş bir
aralıktadır. Ancak, görüşmeler sırasında arama kurtarma personeli giyilebilecek koruyucu giysiler (örn.
eldiven, maske, tulum) ile bu mesafelerin azaltılabileceğini belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra, tam
teçhizatlı koruyucu giysiler giyen bir itfaiye erinin veya bir arama kurtarma personelinin çetin koşullara
dayanması mümkün olsa da; bu tür giysiler ile çalışmanın kişinin hareket kabiliyetini kısıtladığı da
görüşülen kişilerce vurgulanmıştır.
Tablo 17. Belirlenen tehlikeli içerikler için güvenli yaklaşım mesafeleri ve TLV-STEL eşik sınır
değerleri

Tehlikeli İçerik Grubu

Yüksek Basınçlı Gazlar

Yanıcı Sıvılar

Tehlikeli İçerik

ID numarası
ve sayfası
(ERG, 2008)

Argon

1006, sf. 188

Açığa çıkma
durumunda
güvenli yaklaşım
mesafeleri (m)
100

Asetilen

1001, sf. 311

100

750 ppm

Formik Asit

1779, sf. 252

25-50

10 ppm

Fosgen

1076, sf. 196

100

0.2 ppm

Hidrojen Florür

1052, sf. 300

30

3 ppm

Klorine

1017, sf. 300

60

1 ppm

Vernik

-

-

-

Fenol

2312, sf. 252

50

15.6 ppm

Formaldehit

1198, sf. 210

50

0.3 ppm

Alkol

1986, sf. 208

50

500 ppm

Hekzan

1208, sf. 202

50

-

Benzen

1114, sf. 206

50

2.5 ppm

Toluen

1294, sf. 206

50

150 ppm
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TLVSTEL
değerleri
-

Yanıcı Katılar

Etil Asetat

1173, sf. 204

50

-

Diğer solventler (Beyaz
ispirto, kerosen, aseton)

1266, sf. 200

50

-

Boya

3066, sf. 252

50

-

Temizlik malzemeleri
(Deterjanlar)

2015, sf.232

25-50

1 ppm

Beyaz Fosfor

1381, sf. 218

25

-

Piroksilin Plastikler

2006, sf. 216

25

-

Naftalin

1334, sf. 212

25

15 ppm

Sülfür

1350, sf. 212

25

-

Ahşap Tozu

1361, sf. 212

25

10
mg/m3

Kömür Tozu

1361, sf. 212

25

-

Lityum

1415, sf. 222

25

-

Potasyum

2257, sf. 222

25

-

Aluminyum Tozu

3170, sf. 222

25

-

Sodyum

1428, sf.222

50

-

Hidrojen Peroksit

2015, sf. 232

25-50

1 ppm

Perklorik Asit

1802, sf. 226

25-50

-

Klorat

1461, sf. 226

25-50

-

Perklorat

1470, sf. 228

25-50

-

Permanganat

3214, sf. 226

25-50

-

Kromik Asit

1755, sf. 254

25-50

Amonyum Oksalat

2449, sf. 254

25-50

0.1
mg/m3
-

Organik Peroksitler

2899, sf. 242

25-50

-

Hidroklorik Asit

1789, sf. 260

25-50

5 ppm

Sülfürik Asit

1830, sf. 220

Nitrik Asit

1796, sf. 260

25-50

4 ppm

Sodyum Hidroksit
Potasyum Hidroksit

1814, sf. 254
1814, sf. 254

50
50

LPG

1075, sf. 178

100

Fuel Oil
Benzin
Dizel yakıt
Gaz yağı
Doğal gaz

1202, sf. 202
1203, sf. 202
1202, sf. 202
1202, sf.202
1971, sf. 176

50
50
50
20
100

2 mg/m3
2 mg/m3
1250
ppm
20 ppm
500 ppm
-

25-50

3 ppm

Yukarıda listelenen tehlikeli içeriklerin sağlık üzerindeki etkilerin oluşması için, tehlikeli içeriğin
miktarı önemli bir parametre olmakla birlikte; bir afet/acil durum sırasında açığa çıkan maddelerin
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miktarını belirlemek zordur. Bu çalışma kapsamında tehlikeli içeriklerin miktarını belirtmek için ERG'de
tariflenen küçük/büyük miktar (small/large amount) tanımları ve TLV-STEL değerleri dikkate alınmıştır.
Belirlenen tehlikeli içerikler için TLV-STEL değerleri Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (Material Safety
Data Sheets-MSDS) ve çalışanların maruz kalma sınırlarını belirleyen mevzuatlar ve yönetmelikler
(örn. EH40/2005, 2011) kullanılarak elde edilmiştir. Ancak bazıları için (örn. perklorik asit, sodyum) bu
değerler mevcut değildir.
4.3.3 Sonuçların Geçerliğinin Değerlendirilmesi
Geçerlik değerlendirmesinde hedeflenen ölçüt, elde edilen bulguların bir yerleşke binasında en
fazla bulunan tehlikeli içerikleri temsil eden genel bir liste oluşturmuş olmasıdır. Veri toplama
aşamasında iç geçerliğin sağlanması için veriler üç farklı kaynaktan (literatür taraması, görüşmeler ve
örnek bir afet eylem planının incelenmesi) toplanmıştır. Buna ek olarak, gerek ön görüşmelerde
gerekse de sonradan yapılan görüşmelerde yüz yüze görüşülen uzmanlar farklı kuruluşlardan
seçilerek bulguların genelleştirilebilir olması amaçlanmıştır. Bulguların dış geçerliğinin sağlanması için
ise, daha önce görüşülmemiş on yeni uzmanla yüz yüze görüşülmüştür. Dış geçerliğin sağlanması için
gerçekleştirilen bu görüşmelerde uzmanlara tehlikeli içerikler ve ilgili ardışık tehlikelerle ilgili bulgular
hakkında fikirleri sorulmuş; güvenli yaklaşım mesafeleri ERG kaynağından elde edildiği ve uzmanların
belirlenen maddeler için herhangi bir yaklaşım mesafesi vermek istememeleri nedeniyle dış geçerliğe
tabi tutulmamıştır.
Görüşülen uzmanlar tehlikeli maddeler ve bunların yan etkileri konularında uzmanlaşmış
akademisyenler, devlet kurumlarında ve ilgili şirketlerde danışmanlık yapan uzmanlardır. Tablo 18’de
görüşülen uzmanların bağlı oldukları kuruluşlar hakkında bilgi verilmektedir. Görüşülen uzmanlar
verilen tehlikeli içerik ve ilgili olası ardışık tehlikeleri gösteren listeyi inceleyerek ve geri bildirimde
bulunarak; oluşturulan listenin genel bir durumu yansıtıp yansıtmadığına bakarak gerekli gördükleri
yerlerde eklemeler/çıkarmalar yapmışlardır.
Tablo 18. Dış geçerlik değerlendirmesi için görüşülen uzmanların profili
Görüşülen uzmanlar

Bağlı oldukları kuruluşlar

Görüşülen uzman sayısı

Kimya mühendisleri

İstanbul Teknik Üniversitesi
Gazi Üniversitesi

5

Kimyagerler

Boğaziçi Üniversitesi

2

Kimya mühendisliği alanında
danışmanlar

Danışmanlık Firması

2

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı

Devlet kurumu

1
Toplam

10

Görüşülen uzmanlar genel olarak yerleşke binalarında en çok bulunduğu belirlenen tehlikeli
içeriklerin; yüksek basınçlı gazlar, yanıcı sıvılar ve katılar vb şekilde sınıflandırılmalarını
onaylamışlardır. Benzer şekilde, tehlikeli maddelerin yol açabilecekleri olası ardışık tehlikeler
konusunda da olumlu geri bildirim vermişlerdir. Buna ek olarak, LPG ve fuel-oil gibi yanıcı/parlayıcı
sıvıların ayrı bir grup olarak kategorize edilmesi gerektiği uzmanlarca belirtilmiştir. Ayrıca, belirlenen
tehlikeli içeriklerin birçoğunun yerleşke binası türü binalarda günlük kullanım için bulundurulan ve fazla
miktarda barındırılan maddeler olduğuna işaret etmişlerdir. Görüşmeler sonucunda ilk aşamada elde
edilen verilere bazı eklemeler/çıkarmalar olmuştur. Çıkarılan maddelerin aslında günlük yaşamda
binalarda kullanılan maddeler olmalarının yanında, yerleşke binalarında genellikle kullanılan miktarları
belirlenen ardışık tehlikelere yol açabilecek derecede büyük miktarlarda olmadığını vurgulamak
gereklidir. Formik asit, fosgen, hidrojen florür ve klorin maddelerinin ardışık tehlikelerine zehirlilik
özelliğinin eklenmesi gelen yorumlar arasındadır. Tablo 19, dış geçerlik değerlendirmeleri için
görüşülen uzmanların listeye yaptıkları katkıları, listeye eklemeler ve listeden çıkarmalar şeklinde
göstermektedir. Maddelerin yanlarında parantez içlerinde belirtilen rakamlar ise, görüşülen 10
uzmandan kaçının o madde ile ilgili değişikliğin yapılmasını önerdiğini göstermektedir. Örneğin, kantin
gibi ortamlarda bulunabilecek un maddesi, görüşülen uzmanlardan biri tarafından belirlenen ardışık
tehlikeye yol açacak miktarda unun yerleşke binaları içerisinde bulundurulmayacağı öngörülerek,
listeden çıkartılmıştır.
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Tablo 19. Geçerlik değerlendirmesi için görüşülen uzmanların katkı ve önerileri
Tehlikeli içerik grubu
Yüksek basınçlı gazlar

Listeden çıkarılan maddenin ismi
Nitrojen (1/10),
Hidrojen (1/10)

Listeye eklenen maddenin ismi
Vernik(1/10),
Fenol(1/10),
Formaldehit (1/10)
Sodyum (2/10),
Potasyum (2/10),
Lityum (1/10)
Alkol (2/10),
Hekzan (2/10)

Yanıcı katılar

Kırmızı fosfor(2/10),
Un (1/10),
Magnezyum(2/10)

Yanıcı sıvılar

-

Aşındırıcı sıvılar

-

Sodyum hidroksit (1/10)

Oksitleyiciler

Sodyum potasyum nitrat (2/10)

-

Diğer içerikler

-

Katalitik ocaklar (1/10)

Gerçekleştirilen çalışma kapsamında belirlenen bilgi türleri, acil durum müdahale personelinin
arama kurtarma ve acil durum müdahaleleri sırasında kullanılabilecekleri türde bilgiler olup; mevcut
uygulamalarda kolaylıkla ve direkt olarak elde edilemeyen kritik bilgiler mahiyetindedir. Bu bilgiler,
proje kapsamında geliştirilen yerel izleme ve hasar tespit modeli ve buna benzer modellerde yapılacak
hassasiyet analizi yaklaşımlarında kullanılarak; bina sakinlerinin ve acil durum müdahale ekiplerinin
bilgilendirilmesi için faydalanılabilecek türde bilgilerdir. Bu proje kapsamında geliştirilen modelde
belirlenen tehlikeli maddelerin saklandığı bilinen yerlere yönlendirme yapılmaması sağlanarak, olası
yaralanmalar ve zararların önlenmesi amaçlanmaktadır.
4.4 ELDE EDİLEN BİLGİ TÜRLERİNİN UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML) CLASS
DİYAGRAMI KULLANILARAK MODELLENMESİ
Acil durum müdahale ekipleri tarafından ihtiyaç duyulan bilgi türleri ve hasar görebilirlik
analizinde kullanılmak üzere bina içi muhteviyatın ve ardışık tehlikelerde bu muhteviyatın tetiklediği
tehlikeler belirlenmiştir. Çalışmanın bu kısmında, belirlenen bu bilgi türlerinin gösterildiği bir veri modeli
oluşturulmuştur.
Belirlenen bilgi türlerinden öncelikli olarak ekiplerin binaya kadar geldikten sonra müdahale
için ihtiyaç duyacakları (1) bina ile ilgili bilgiler, (2) binadaki sakinler hakkındaki bilgiler, (3) bina çevresi
ile ilgili bilgiler ve (4) KBRN madde ile ilgili bilgilerin entegre edilmesi gereklidir. Belirlenen bilgi
türlerinden afet ile ilgili bilgiler ile deprem bölgesine ulaşım ile ilgili bilgilere ise yapı bilgi modelinde yer
verilmesine gerek yoktur.
Modellemede kullanılması amacıyla, öncelikle, belirlenen bilgi türlerinin yapı bilgi modelinin
(YBM) temel ve uluslararası veri standardı olan Industry Foundation Classes (IFC) tarafından ifade
edilip edilemediği kontrol edilmiştir. Bu amaçla belirlenen bina ile ilgili bilgi türleri IFC 2x4’e (Industry
Foundation Classes release 2x4) (release candidate1 (rc1)) bakılarak kontrol edilmiş ve IFC
tarafından temsil edilen bilgi türleri gösterilmiştir (Tablo 20).
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Tablo 20. Belirlenen bilgi türlerinin IFC tarafından temsil edilip edilmediği değerlendirmesi
IFC'de
Belirlenen Bilgi Türleri
temsillerinin
olup olmadığı
(1) Bina ile İlgili Bilgiler
1 Bina kat planı
+
2 Bina tipi / bina ana malzemesi (betonarme, çelik, ahşap vb.)
+
3 Binanın ne amaçla kullanıldığı (okul, hastane, işyeri, vb)
+
4 Bina kat sayısı / Bina stili (1 katlı, çok katlı, bodrum katında vb.)
+
5 Binanın durumu (güvenli, güvensiz)
6 Binanın yıkılış şekli (yana yatarak, dönerek vs.)
7 Binanın hasar durumu (ağır hasarlı, orta hasarlı, az hasarlı)
8 Çatı ana malzemesi
+
9 Bina tahliye planları
+
10 Bina giriş çıkış yerleri
+
11 Çatıya ulaşım bilgisi
+
12 Merdivenlerin yeri
+
13 Asansörün yeri
+
14 Binadaki güvenlik ve yangın kontrol odalarının yeri
+
15 Acil çıkış kapılarının yerleri
+
16 Elektrik tesisatının ve boruların bilgisi
+
17 Binanın durumunu bildiren taslak çizimler
+
Binada tehlikeli madde içeren depoların varlığı (laboratuvar, ecza
18 deposu, boya imalat atölyesi, ilaç üretim tesisi, LPG/tüp deposu, yakıt
+
deposu, barut deposu)
19 Binanın ısıtma sisteminin tipi
+
20 Bina taşıyıcı sisteminin çizimleri
+
21 Çatının risk durumu, çatının tipi
22 Elektrik durumu (kesik/çalışıyor)
+
23 Su vanaları durumu (açık/ kapalı)
+
24 Gaz vanaları durumu (açık /kapalı)
+
25 Binanın büyüklüğü
+
26 Bina içindeki büyük yapısal olmayan eşyaların yeri
+
27 Su, elektrik ve havalandırmanın mekanik durumu
+
28 Yangın alarm ve sensörlerinin yeri
+
29 Elektronik kontrol sisteminin varlığı
+
30 Kapı ve pencerelerin açılış yönleri
+
31 Odalar, katlar arasındaki geçişlerin bilgisi
+
32 Kameraların yeri
+
33 Yangın musluğunun yer
+
34 Binadaki su kaynaklarının yeri
+
35 Bina sistemleri hakkında bilgi
+
36 Acil durumun bina içindeki yeri
37 Acil çıkış kapıları kilitli mi, değil mi?
38 Bina altı depolama sisteminin varlığı
+
Bina tesisatının ana vana ve şalterlerinin yeri (ana gaz vanası, ana su
39
+
vanası, ana elektrik şalterinin yeri, vb.)
40 Gömülü elektrik kablolarının yeri
41 Gömülü boruların yeri
42 Gömülü telekomünikasyon kablolarının yeri
43 Binanın yaşı
+
(2) Bina Sakinleri Hakkındaki Bilgiler
44 Bina boş, dolu
+
45 Binadaki kişi sayısı
+
46 Her kattaki kişi sayısı
+
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Deprem anında insanlar nerede olabilir bilgisi
Binada sivil savunma bilgisi olan kişi varlığı
Bina sakinlerinin gün içinde binada bulunma saatleri
Afetzedelerin bina içindeki yeri ve durumları
Bina sakinlerinin isim, yaş ve sağlık bilgileri
Binadaki çocuk sayısı
Binadaki yaşlı insan sayısı
Binadaki özürlü insan sayısı
Binadaki özürlülerin yeri
Depremin gerçekleştiği zaman aralığında binada toplantı, kutlama,
56
düğün gibi insanların toplu olarak bulunduğu bir aktivitelerin varlığı
57 Aranılan kişi ile ilgili bilgi
58 Acil durum çıkış kapıları kilitli ise, anahtarların kimde olduğu
59 Olay yeri ile ilgili bilgisi olan kişi varlığı
60 Bina sistemleri hakkında bilgi sahibi olan kişi hakkında bilgi
(3) Bina Çevresi ile İlgili Bilgiler
Binanın çevresindeki diğer bina, yol vs. bilgisi
61 Çevredeki binaların riski (yıkılma şekilleri vs.)
62 Çevre binalarda bulunabilecek tehlikeli maddeler
63 Elektrik direklerinin durumu
64 Yer altı ve yer üstü tehlikeler
65 Binanın çevresindeki yangın musluklarının yeri
66 Binanın çevresinde olabilecek su kaynaklarının yeri
67 Bina çevresindeki içilebilir su kaynaklarının yeri
68 Yüksek gerilim hattının varlığı
Elektrikli demiryolu veya tramvayın varlığı (elektromanyetik alan
69
kaynağı oldukları için)
Radyo, tv, radar, mikrodalga vericilerin varlığı (elektromanyetik alan
70
kaynağı oldukları için)
71 Su yatağı, nehir, akarsu varlığı
72 Bina ya da site altındaki yeraltı su kaynaklarının varlığı
73 Bina ya da site altında gömülü petrol borularının varlığı
74 Yük taşıyan demiryolları bina ve çevresinden geçiyor mu?
Tehlikeli madde taşıyan kamyon veya araçlar bina çevresinden
75
geçiyor mu?
(4) KBRN Madde ile İlgili Bilgiler
76 Binada KBRN madde varlığı
77 Binadaki KBRN maddenin yeri
78 Binadaki KBRN maddenin miktarı
79 Binadaki KBRN maddenin tipi
80 Binanın içerdiği tehlikeli maddeden sorumlu olan kişi
47
48
49
50
51
52
53
54
55

+
+
+

+

IFC tarafından betimlenebilen bilgi türlerine ait varlıkların (entity) Express-G şemaları öncelikle
UML diyagramında gösterilerek her bir gerekli özellik (attribute) ve bağlantı (relation) bu diyagrama
işlenmiştir. Express-G dili, ISO STEP içerisinde veri modellerini göstermek üzere geliştirilen bir dildir.
Express-G dili aynı UML’de olduğu gibi şematik gösterime sahip nesne yönelimli
bir bilgi modelleme dilidir. Express-G varlıkların tanımı (types, functions, procedures), aralarındaki
bağlantılar (relationships) ve bağlantılar üzerindeki kurallar (rules) ile bilginin modellenmesini sağlar.
IFC tarafından varlık olarak tanımlanan bilgi türleri, UML şemasında sınıf (class) olarak gösterilmiştir.
IFC tarafından tanımlanan bilgi türleri ise, yine benzer bir mantıkla çalışma kapsamında tanımlanmış
ve var olan IFC varlıklarının tanımlandığı UML şemasına ekleme yapılarak sarı renge boyalı olarak
gösterilmiştir. Ayrıca sarı renge boyalı olarak eklenen bu sınıfların, uygun sınıflarla bağlantıları da
gösterilmiştir (EK-4).
Tablo 20’de listelenen bilgiler ve bunlara ek olarak hasar görebilirlik analizinde kullanılmak
üzere bina içi muhteviyatın ve bu muhteviyatın tetikleyebileceği ardışık tehlikeler çalışmaları
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kapsamında belirlenen bilgilerin veri modelleri geliştirilmiştir. Veri modeli, belirlenen bilgi türlerinin her
kategorisi için geliştirilmiştir. Buna göre veri modeli beş kısımdan oluşmaktadır:
1. a. Binanın genel bilgileri
1. b. Binanın tesisat, donanım ve mekanik bilgileri
2. Bina sakinleri hakkında bilgiler
3. Bina çevresiyle ilgili bilgiler
4. KBRN madde ile ilgili bilgiler
5. Hasar görebilirlik analizi için gerekli bilgiler
Her bir kategori için hazırlanmış veri modelleri, işbu raporun ekler kısmında, EK-4 başlığı altında
sunulmuştur.
4.5 HASAR GÖREBİLİRLİK/HASSASİYET ANALİZİ İÇİN GELİŞTİRİLEN YAKLAŞIM
Önceki bölümlerde acil durum müdahale ekipleri tarafından ihtiyaç duyulan bilgi türleri ve
hasar görebilirlik/hassasiyet analizinde kullanılmak üzere bina içinde bulunan tehlikeli içerikler ve
bunların tetikleyebileceği potansiyel ardışık tehlikeler ile ilgili elde edilen bulgular verilmiştir. Buna ek
olarak, literatürdeki hassasiyet/hasar görebilirlik analizi yaklaşımları ve ilgili çalışmalar incelenerek; bu
çalışma kapsamında kullanılabilecek bir hasar görebilirlik/hassasiyet analizi yaklaşımı belirlenmeye
çalışılmıştır.
Hasar görebilirlik/hassasiyet analizi ile amaçlanan tehlikeli içeriklerin ve bunların yerlerinin
belirlenmesi ve bir afet/acil durum etkisiyle tetiklenerek insan hayatını tehdit edebilen olası ardışık
tehlikelerin tespit edilmesidir. Bunun yanı sıra, hassas bölgeler olarak belirlenen alanlar (1) afetler
veya diğer acil durumların doğrudan oluşturduğu etkilerden ötürü hassasiyet taşıyan bölgeler
nedeniyle hassas hale gelen (örn. bir deprem sonrasında oluşan yıkıntılardan dolayı bloke olan
bölgeler) ve (2) tehlikeli içeriklere sahip ve bu içeriklerden ötürü bina sakinleri için risk taşıyan bölgeler
(yanıcı bir madde nedeniyle çıkan yangınlar) olarak belirlenmiştir. Bina sakinlerinin yönlendirilmeleri
sırasında, binanın aldığı hasara bağlı olarak bloke olan geçiş yollarının durumuna ek olarak bir de
hassas noktalar göz önünde bulundurulmalı ve güvenli ve en kısa çıkış yolları buna göre
belirlenmelidir.
Afetler ve acil durumlar sonrası binada oluşan veya oluşması muhtemel ardışık tehlikelerin
etkileri yaralanmaları ve can kayıplarını arttırabilir niteliktedir. Bazı durumlarda ardışık tehlikelerden
kaynaklanan zararların, afet/acil durumun kendisinden daha büyük kayıplara yol açabileceği önceki
bölümlerde de dile getirilmiştir (Binder ve Sanderson, 1987; Young ve diğ., 2004). Özellikle mimari
açıdan karmaşık yapıdaki geniş ve yüksek binalarda, söz konusu binaların karmaşık iç yapılarından
ötürü tahliye sürecinin olumsuz etkilenmesi mümkündür ve bu tür binalarda çok farklı çeşitlerde ve
miktarlarda tehlikeli muhteviyat içerme potansiyelleri yüksektir (Stringfield, 1996).
Yangınlar, özellikle deprem sonrası en sık karşılaşılan ardışık tehlikelerdir (Pu ve Zlatanova
2005). Ancak, afet ve acil durumlar sonrası oluşan veya oluşması muhtemel ardışık tehlikeler sadece
yangınlarla sınırlı değildir. Örneğin bir deprem sonrası binayı etkileyebilecek tehlikeler yangınlardan
patlamalara, bina yıkılmalarından tsunamiye, kimyasal maddelerin açığa çıkmasından radyoaktif
sızıntılara kadar çok geniş bir kapsamdadır (Scawthorn ve Chen, 2003).
Bu noktada geçmişte yaşanmış afet ve acil durumlar referans alınarak: (1) bahsedilen
görüşleri desteklemek ve ardışık tehlikelerin barındırdığı riskleri daha iyi anlamak, (2) bir afet ve acil
durum sonrası ortaya çıkan durumu daha iyi algılayabilmek ve (3) ardışık tehlikelerin zarar verici
etkilerine dikkat çekebilmek mümkün olabilir. Ülkemizde gerçekleşen afetlerle ilgli farklı kaynaklarca
tutulan kayıtlar arasındaki tutarsızlık bulunmaktadır. Örneğin, gerçekleşen yaralanma ve ölüm
olaylarının farklı kaynaklarca farklı sayılarda ilan edilmiş olduğu; zarar gören bina sayıları açısından da
yine farklı kaynaklar arasında tutarsızlıklar olduğu görülmüştür. Bu nedenle ülkemizde gerçekleşen
afetler dışında dünyada gerçekleşmiş olan büyük depremlerle ilgili kayıtlara bakılmış ve ardışık
tehlikeler hakkında çıkarımlar yapılmıştır. Örnek olarak incelenen afetlerden 1906 San Francisco
Depremi, 1923 Büyük Kanto Depremi, 1994 Northridge Depremi ve 1995 Kobe Depremi bu bölümde
bahsedilecektir.
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1906 San Francisco Depremi
2

Amerika Birleşik Devletleri’nde meydana gelen bu depremde 12 km ’lik bir alan etkilenmiş ve
28,000’den fazla bina yıkılmıştır. Tahmin edilen can kaybı sayısı 3,000’den fazla olmakla beraber
tahmin edilen ekonomik kayıp da 1906 yılı kurlarıyla yaklaşık 250 milyon ABD Doları civarındadır
(Chen ve diğ., 2004). Depremden sonraki ilk 17 dakika içerisinde 66 adet yangın çıktığı kayıtlara
geçmiştir. Bu yangınların sebepleri gaz lambaları, gaz ve yağ sobaları, ısıtıcılar, fırınlar, yıkılan bacalar
ve tehlikeli muhteviyatın kıvılcımlardan etkilenmesi olarak kayıtlara geçmiştir (Strand, 2006). San
Francisco depremi ve sonrasında yaşanan afetler dikkatleri yangınlar ve patlamalar gibi ardışık
tehlikelerin üzerine çekmiştir. Tahminlere göre deprem sonrası oluşan yangınların neden olduğu
hasarlar depremin kendisinden kaynaklı hasarlardan 10 kat daha fazladır (Scawthorn ve Chen, 2003).
1923 Büyük Kanto Depremi
Japonya’da meydana gelen Büyük Kanto Depremi 140,000’den fazla kişinin hayatını
kaybetmesine ve 575,000’den fazla binanın kullanılamaz duruma gelmesine neden olmuştur.
Bölgedeki binaların büyük bölümünün ahşap olmasından ötürü yaşanan kayıpların %77’sinin deprem
sonrası çıkan yangınlar ve patlamalardan kaynaklı olduğu belirlenmiştir (Usami, 1996). Depremden
hemen sonra 98 adet artçı yangın çıktığı kayıtlara geçmiştir (Kobayashi, 1985). Japon Sosyal İlişkiler
Bürosu’nun tahminlerine göre 142,000 can kaybından yaklaşık 100,000’i yangın ve duman
zehirlenmesi sonucu oluşmuştur. Yangınların ve patlamaların sebebi olarak ilaç depoları, barut, yemek
ocakları, kerosen ocakları ve gaz kaçakları kayıtlara geçmiştir (Ohnishi, 1996). Bu olay, tehlikeli
muhteviyatın barındırdığı risklere iyi bir örnek teşkil etmektedir.
1994 Northridge Depremi
Amerika Birleşik Devletleri’nde meydana gelen bu deprem sonrasında oluşan ardışık tehlikeler
depremin kendisinden daha ciddi zararlara sebebiyet vermiştir. Yaşanan afet sonrası 57 ölü,
9,000’den fazla yaralı ve 20 milyar ABD Doları’ndan fazla ekonomik zarar oluştuğu belirlenmiştir
(Borden, 1996). Kayıpların büyük bölümü deprem sonrası gaz ve elektrik kaçakları kaynaklı
yangınlardan, patlamalardan ve direkt temaslardan kaynaklanmaktadır. Depremden sonraki ilk 27.5
saatte 158 adet yangın rapor edilmiştir (Strand, 2006). Daha sonra ardışık tehlikelerin sebepleri
detaylıca analiz edilmiştir. Bu analizlere göre yaşanan yangınların %22.2’si hassas koşulların
oluşmasından (direkt yangın) ve %10.1’i tehlikeli muhteviyat ve kimyasallardan ötürü oluşan
patlamalardan kaynaklanmıştır (Borden, 1996).
1995 Kobe Depremi
Japon Ulusal Yangın Konseyi’ne göre Japonya’da yaşanan bu deprem sonrası 6,000’den
fazla can kaybı ve en az 30,000 yaralanma olduğu belirlenmiştir. 100,000’den fazla bina kullanılamaz
hale gelmiştir. Deprem sonrası, %50’si direkt olarak deprem kaynaklı olmak üzere 148 yangın çıktığı
belirlenmiştir. Söz konusu yangınlar 6,513 adet binayı yok etmiştir. Kobe Uluslararası İlişkiler
Departmanı’na (1995) göre can kayıplarının %89’u bina yıkılması kaynaklı olup %10’u yangınlar gibi
ardışık tehlikelerden kaynaklanmıştır.
İncelenen Olaylar Hakkında Yorumlar
Yukarıda incelenen tüm olaylar, deprem ve sonrasında yaşanan ardışık tehlikeleri
irdelemektedir. Bunun nedeni, depremlerin diğer afet ve acil durumlara göre çok daha büyük alanları
etkilemesidir. Bunun dışında, her ne kadar deprem sonrası yangınlar ve patlamalar depremler sonrası
en sık karşılaşılan ardışık tehlikeler olsa da, depremler sonrası oluşan veya oluşması muhtemel
ardışık tehlikeler çok daha geniş kapsamlıdır.
İncelenen olayların hepsinin ortak özelliği, ardışık tehlikelerin ciddi bir zarar etkeni olmasıdır.
İncelenen depremler sonrası oluşan ardışık tehlikeler bina sakinlerinin güvenliğini tehdit etmiş ve
bunun sonucunda can kayıpları ve yaralanmaların sayısını artırmıştır. Tüm bu olaylarda gerekli
önlemlerin alınması ve etkin bir tahliye ve müdahale süreci ile yaşanan kayıplar azaltılabilir niteliktedir
(Scawthorn ve Chen, 2003; Usami, 1996; Borden, 1996; Ohnishi, 1996). İncelenen olaylar sonucu
oluşan fikir, özellikle çoklu tehlikelerin etkisi altındaki binalarda etkin bir tahliyenin can kayıplarını ve
yaralanmaları azaltacağı yönündedir.
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Özetle, afet ve acil durum yönlendirme sistemleriyle etkin bir tahliye ve etkin bir müdahale
süreci elde etmek için, afet ve acil durumlar sonrası binada oluşan veya oluşması muhtemel ardışık
tehlikeler, bina içerisindeki tehlikeli muhteviyatlar ve hassas bölgeler mutlaka dikkate alınmalıdır.
4.5.1 Hassasiyet Analizi/Hasar Görebilirlik Analizi Çalışmaları
Bu çalışmada hassasiyet analizi, afet ve acil durumlar sonrası yaşanan veya yaşanması
muhtemel ardışık tehlikeleri tetikleyebilecek tehlikeli muhteviyatın ve bunların yerlerinin belirlenmesi ve
olası ardışık tehlikelerin belirlenmesi çalışmaları olarak tanımlanabilir. Hassasiyet analizi sonucunda
bina içerisindeki hassas bölgeler belirlenecek ve afet ve acil durum yönlendirme sisteminin
oluşturacağı tahliye yollarında bu bölgeler dikkate alınacaktır.
Bina içerisindeki hassas bölgelerin çok fazla sayıda sebebi olabilir. Bu sebeplerden bazıları
binanın tipi, binanın kullanım amacı, afet/acil durum tipi ve büyüklüğü ve binadaki tehlikeli
muhteviyatın cinsi olarak sayılabilir. Bu nedenle hassasiyet analizi çalışmalarının öncülü olarak
binalardaki tehlikeler, muhteviyat-tehlike ilişkileri, ardışık tehlikeler ve güvenli yaklaşım mesafelerinin
belirlenmesi çalışmaları yürütülmelidir. Örnek bir çalışma, proje kapsamında seçilen pilot bina
türündeki binalar için yürütülmüş ve sonuçlar “4.3 Hasar Görebililirlik Analizi İçin Gerekli Olan Bina İçi
Muhteviyatın ve Tetikleyebileceği Tehlikelerin Belirlenmesi” kısmında verilmiştir. Bu bölümde de
hassasiyet teşkil eden bir durumla karşılaşıldığında sistemin yapması gerekenler anlatılacaktır.
Öncelikle bir binada veya binanın herhangi bir katında, bir hassas bölge belirlenmesi halinde,
o bölge güvenli tarafta kalınması için, bloke olan bölgelerde olduğu gibi tahliye planlarından
çıkarılmaktadır. Bunun için hassas bölgelerde bulunan düğüm noktalarını birleştiren kenar maliyetleri
(mesafe değerleri) arttırılarak, bu bölgelerden yapılacak tahliyenin önüne geçilmektedir. Sistemin
böyle bir durum karşısında nasıl davranacağı örnek senaryolarla işbu raporun “8 Yerel izleme ve
hasar tahmin modelinin yönlendirme modeline entegrasyonu” başlıklı bölümünde simüle edilerek
gösterilmiştir.
Kullanılabilecek bir başka yöntemin risk sıralaması yaklaşımı olabileceği düşünülerek bu
konuda bir araştırma yapılmıştır. Öncelikle literatürde benzer bir yaklaşımı kullanan bir çalışma
görülmüştür. ABD'de UCLA Center for Public Health and Disasters tarafından 2006 yılında hazırlanan
Tehlike Risk Değerlendirme Aracı (Hazard Risk Assessment Instrument) kapsamında toplam dört
adımda yürütülen bir yaklaşım şu şekildedir: (1) afetlerin gerçekleşme olasılıklarının tespit edilmesi (2)
afetlerin zararları açısından anlamlılıklarının belirlenmesi, (3) sonuçların değerlendirilmesi ve risk
seviyelerinin belirlenmesi ve (4) risk analizi. Birinci adımda amaç bir bölgede belirli bir süre aralığında
(örneğin son 25 yılda) gerçekleşen afet/acil durumlara bakarak, olayların gerçekleşme olasılıklarının
tahmin edilmesidir. Bunun için en az gerçekleşme olasılığı olanlara "0" ve en çok gerçekleşme olasılığı
olanlara "4" verecek şekilde bir sıralama yapılmaktadır. İkinci ve üçüncü adımlarda değerlendirme
yapılırken insan faktörü (ölüm ve yaralanmaların sayısı, hastaneye götürülen insan sayısı vs.) ve
toplum faktörü (kullanılabilir su potansiyeli, tahliye edilen binaların sayısı, hizmet verebilecek sağlık
görevlilerinin sayısı vb.) şeklinde iki konuda değerlendirme yapılmaktadır. Benzer şekilde, bu
değişkenler de 0-4 aralığında değer verilerek değerlendirilmektedir. Son adımda ise, risk analizi
yapılarak önceki adımlarda verilen puanlar bir hassasiyet analizi sonucu elde etmek üzere
değerlendirilmektedir. Sistemi, birkaç tehlike arasından hangisinin daha az riskli olduğunu ve nereden
tahliye yolu oluşturması gerektiğini tespit edebilir hale getirebilmek için, benzer bir yaklaşımın
kullanılabileceği düşünülmüştür. Örneğin, yangın durumu elektrik kaçağından 5 kat daha fazla riskli
ise; yangın durumunda iki düğüm noktası arası mesafe 10 misline çıkarılıyorsa, elektrik kaçağından
kaynaklanan bir tehlike durumunda 2 misline çıkarılması gerekecektir. Afet ve acil durumlar sırasında
acil durum müdahale ekiplerince ihtiyaç duyulan bilgilerin belirlenmesi için uzmanlarla gerçekleştirilen
görüşmeler sırasında böyle bir yaklaşımın uygulanabilirliğini tartışabilmek için AKUT, Sivil Savunma,
vb. kuruluşlarda birebir arama kurtarma çalışmalarında görev yapan uzmanlara bu konuyla ilgili
sorular sorulmuştur. Kendilerinden eğitimlerinde ve çalışmaları sırasında karşılaştıkları tecrübelere
göre deprem gibi afetler sonrası en sık karşılaşılan ardışık tehlikeler sorulmuş ve bunlara yaklaşım
mesafeleri ve oluşturacakları tehlikeler açısından bir risk sıralaması değerlendirmesi yapmaları
istenmiştir. Ayrı zamanlarda birbirinden habersiz olarak farklı kuruluşlardan görüşülen uzmanlar
arasında bu konuda bir görüş birliği olduğu gözlemlenmiş ve uzmanların bu konuda net bir görüş
vermekten kaçındıkları görülmüştür. Her ne kadar yangınların depremler sonrası en sık karşılaşılan
durumlar olduğunda hemfikir olunsa da; olası ardışık tehlikeler (örneğin, patlama, elektrik ve gaz
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kaçakları, su basmaları, vb.) arasında riskler ve barındırdıkları tehlikeler açısından bir sıralama
yapmanın doğru olmayacağı uzmanlarca belirtilmiştir. Buna gerekçe olarak ise, olayın gerçekleştiği
bölgenin çevresel koşullarının, binanın kullanım amacının ve türünün, kaç katlı olduğunun, bodrum kat
bulundurup bulundurmadığı gibi yapısal bilgilerinin ve daha pek çok belirlenmesi mümkün olmayan
değişkenin bu tür ardışık tehlikeler arasında bir risk sıralaması yapmayı elverişsiz hale getireceği
bildirilmiştir. Bunun dışında, bir diğer nokta, arama kurtarma ekiplerinin uygun ekipmanlar kullandıkları
durumlarda her türlü tehlikeli durumun kaynağına yaklaşabilmelerinin mümkün olduğu ve zaten arama
kurtarmacıların afet anında karşılaşabilecekleri her türlü tehlikeyi göze aldıkları da uzmanlarca
belirtilen hususlar arasındadır.
Yapılan görüşmelere ek olarak, literatürden ve afetlere ilişkin kaynaklardan erişilebilecek
bilgiler de kısıtlıdır. Yukarıda da belirtildiği gibi ülkemizdeki kayıtların tutarsız ve yetersiz oluşu, bu tür
bir risk sıralaması yapmayı mümkün kılmamaktadır. Bu nedenle önerilen sistemdeki yaklaşımın ilk
adımı, bina içerisinde bulunan tehlikeli/hassas içeriklerle ilgili bilgilerin sistemin ana girdisi olan IFC
tabanlı yapı bilgi modeli içerisinde tutularak, zaman zaman da güncellenerek; yerleri, miktarları ve
türleriyle ilgili bilgilerin saklanması olmaktadır. Sadece bu şekilde bile, hâlihazırda afet ve acil durum
müdahale ekiplerinin olay yerine geldiklerinde sağlıklı bir şekilde toplayamadıkları bilgiler bir araya
getirilmiş olarak kullanımlarına sunulabilecektir. Bu katkı dışında, bina içerisinde bulunduğu bilinen
tehlikeli/hassas içerikler ile bina içerisinde bulunan yangın algılama ve uyarı sistemleri ile duman
algılayıcılarından da faydalanılarak; olası bir hassasiyet algılanması durumunda (örneğin yangın), ilgili
hassas bölgelerden tahliye yapılmasından kaçınılacaktır.
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5 YEREL İZLEME VE HASAR TAHMİN MODELİ ELEMANLARININ
İRDELENMESİ
Bu çalışma kapsamında, bir yerel izleme ve hasar tespit modeli geliştirilmesi ve bu modele
dayalı bir prototip sistemin kurulması amaçlanmış ve farklı tip algılayıcıların kullanılması
öngörülmüştür. Bu amaçla üç ana başlık altında çalışılmıştır:
(1) Yapıda ne tür algılayıcıların veya görüntü işleme araçlarının kaç adet kullanılacağının ve
nerelere konulacağının belirlenmesi ve bu algılayıcıların ileteceği verilerin anlamlandırılması: Yapının
tahliyesi sırasında kullanılacak alanların ve o alanlara yerleştirilmesi uygun olan algılayıcıların veya
görüntü işleme modüllerinin neler olacağına karar verilmiştir. Ayrıca, bahsi geçen bölgeye yerleştirilen
algılayıcı ve modüllerden gelen verilerin birlikte kullanılıp anlamlandırılmasını sağlayacak kurallar ve
eşik değerler ortaya konulmuştur.
(2) Görüntü işleme (image processing) araçlarının belirlenmesi ve hasar değerlendirme
algoritmalarının geliştirilmesi: Sadece ultrasonik mesafe ölçer vb. algılayıcıları kullanarak özellikle
yapısal olmayan elemanlardaki hasarın belirlenmesi çok zordur. Maliyet açısından büyük yapılarda
herhangi bir bölge için olabildiğince az sayıda algılayıcı kullanılması gerekliliği düşünüldüğünde, bir
bölgenin tehlike sonrası kullanıp kullanılamayacağının tespiti için görüntü işleme yöntemlerinin tercih
edilmesi en uygun yaklaşım olarak görülmektedir.
(3) Algılayıcılar, görüntü işleme araçları ve bunların bağlı olduğu yerel bilgisayar sisteminin
geliştirilmesi: Bir tehlike sırasında veya hemen sonrasında, hasar tespitinin yapılabilmesi için
algılayıcılarla ve görüntü işleme araçlarıyla devamlı iletişim halinde olabilecek, onlardan gelen verileri
saklayacak ve anlamlandıracak yöntemleri uygulayacak yerel bir bilgisayar sistemi geliştirilmiştir. Bu
aşamada, algılayıcılarla bilgisayar sistemi arasında devamlı iletişimi sağlayan uygun ağ sistemleri
incelenmiş, algılayıcı-görüntü işleme araçları-yerel ağ ve bilgisayar sistemi teorik olarak tasarlanmıştır.
Raporun takip eden bölümlerinde, yerel izleme ve hasar tahmin modelinin ve bu modele dayalı
prototip sistemin geliştirilmesi ile ilgili detaylı bilgiler verilmektedir.
5.1 ALGILAYICILARLA İLGİLİ ÖN ÇALIŞMALAR
Öncelikle, önerilen sistemde kullanılması öngörülen algılayıcılarla ilgili bazı ön araştırmalar
yapılmıştır. Bu ön araştırmalar; algılayıcıların genel anlamda yapısı, ne amaçla ve nasıl çalıştıklarının
anlaşılması ile ilgilidir. Bu çalışma kapsamındaki algılayıcı uygulamalarının nasıl olacağının
belirlenmesi amacıyla yapılan bu ön çalışma sonucunda hangi algılayıcıların tercih edileceğine karar
verilmiştir.
5.1.1 Algılayıcıların Yapısının İncelenmesi
Şekil 22’de görüldüğü gibi, her algılayıcıyı çalıştıran, o algılayıcının verisinin belirlenmesini
sağlayan bir veri belirleme ünitesi vardır. Algılayıcıların yongaları, Şekil 22’de görüldüğü gibi bir pano
üzerine yerleştirilirler ve böylece sistem veri belirleme ünitesini oluştururlar. Bir algılayıcı panosuna
birden farklı tipte algılayıcı yongası yerleştirilebilir ancak her panonun sınırlı algılayıcı yongası
kapasitesi vardır. Veri belirleme ünitesinin temel elemanları; kablosuz iletişimi sağlayan verici,
algılama elemanı ve enerji sağlayıcıdır. Algılayıcıların enerjileri pille veya şehir elektriğiyle sağlanabilir.
Her algılayıcı panosunun kendine özgü yazılımı vardır. Bu algılayıcılar, Şekil 23’de görüldüğü gibi
kablosuz ağ vasıtasıyla bir veya birden fazla sunucuya veri aktarabilirler.
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Şekil 22. Tipik bir veri belirleme ünitesinin şematik gösterimi

Şekil 23. Algılayıcıların kablosuz ağ ile servis sağlayıcıya veri aktarmasının şematik gösterimi
Temelde algılayıcılar iki kategoride incelenebilirler:
 Kimyasal büyüklükleri algılayan algılayıcılar
 Fiziksel büyüklükleri algılayan algılayıcılar
Kimyasal büyüklükleri algılayan algılayıcılar şu şekilde sıralanabilirler;
 Sıcaklık Algılayıcıları
 Nem Algılayıcıları
 Duman Algılayıcıları
 Gaz Algılayıcıları
Fiziksel büyüklükleri algılayan algılayıcılar şu şekilde sıralanabilirler;
 Jiroskop (Yüzey Konumunu Ölçer)
 İvmeölçer
 Ultrasonik Mesafe Ölçer (Kısa Mesafeleri Ölçer)
 Barometre (Yükseklikleri Ölçer)
 Kablo Kapalı Devre Sistemi (Sürekliliğin Varlığını Kontrol Eder)
 Görüntü İşleme (Yazılımsal ve Donanımsal)
İlerleyen bölümlerde fiziksel ve kimyasal büyüklükleri algılayan algılayıcılar hakkında bilgiler
verilmektedir.
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5.1.1.1 Kimyasal büyüklükleri algılayan algılayıcılar
a) Sıcaklık Algılayıcıları (Şekil 24): Sıcaklık algılayıcıları
oluşması için gereken asgari sıcaklık koşulunu kontrol ederek,
durumunda sisteme uyarı verir. Bu algılayıcılar sayesinde binanın
dolayısıyla meydana gelebilecek ani ısı yükselmesini tespit etmek
bölgeden uzaklaştırmak mümkün olmaktadır.

yerleştirildikleri yerde, yangının
belirlenen eşik değeri aşması
herhangi bir bölümünde yangın
ve binada bulunan insanları bu

Şekil 24. Sıcaklık algılayıcısı (URL-4, 2010)
b) Nem Algılayıcıları (Şekil 25): Nem algılayıcıları yerleştirildikleri yerde, yangının oluşması
için gereken azami nem koşulunu kontrol ederek belirlenen eşik değeri aşması durumunda sisteme
uyarı verir.

Şekil 25. Nem algılayıcısı (URL-5, 2010)
c) Duman Algılayıcıları (Şekil 26): Duman algılayıcıları yangın sırasında yerleştirildikleri yerde
görüş koşullarını kontrol ederek tahliye güzergâhının belirlenmesi için sisteme veri gönderir. Bu
algılayıcılar sayesinde, binanın içindeki insanları duman yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerden
uzaklaştırmak mümkün olabilmektedir. Bina yangınları esnasında pek çok insanın yoğun duman
yüzünden boğularak can verdiği gerçeğinden yola çıkarak, duman algılayıcılarının bina içindeki
kazazedelerin can güvenliği açısından çok büyük önem taşıdığı tartışmasızdır.

Şekil 26. Duman algılayıcısı (URL-6, 2010)
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d) Gaz Algılayıcıları (Şekil 27): Gaz algılayıcılarının yangın sırasında yerleştirildikleri yerde
solunabilir hava koşullarını kontrol ederek tahliye güzergâhının belirlenmesi için sisteme veri vermeleri
mümkündür. Algılayıcılar bu veriyi ortamdaki oksijen miktarını kullanarak verebilirler.

Şekil 27.Gaz algılayıcısı (URL-7, 2010)
5.1.1.2 Fiziksel büyüklükleri algılayan algılayıcılar
a) Jiroskop (Yüzey Konumunu Ölçer) (Şekil 28): Jiroskoplar, yerleştirildikleri elemanların
konumunu kontrol ederek hasar tespiti için veri gönderebilirler. Örneğin afet sırasında bir yapısal
elemanın (örneğin duvar) ya da yapısal olmayan elemanın (örneğin dolap) yıkılıp yıkılmadığını ve
hatta ne yöne doğru yıkıldığını jiroskop sayesinde tayin etmek mümkün olmaktadır.

Şekil 28. Jiroskop algılayıcısı
b) İvmeölçer (Şekil 29): İvmeölçerler, genellikle yer sarsıntısının yapılar üzerindeki etkisini
gözlemlemek için kullanılırlar. Yapının yatayda bulunan yapısal elemanlarının (örneğin döşeme)
üzerine yerleştirilirler ve yerleştirildikleri bölgede yer hareketinin ve binanın dinamik özelliklerinin bir
araya gelmesi sonucu oluşan salınım hareketinin büyüklüğü ile ilgili bilgi verirler. Bu bilgi, uygun eşik
değeri aştığı zaman sistemi devreye sokacak bir tetik gibi kullanılabilir.
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Şekil 29. İvmeölçer
c) Ultrasonik Mesafe Ölçer (UMÖ) (Şekil 30): UMÖ, yerleştirildikleri bölgelerde mesafe
verilerini sunucuya ileterek duvar gibi elemanlarda hasar tespiti için kullanılabilir. Elemanın belirli
mesafesine yerleştirilebilecek olan bu algılayıcı, belirli orandaki mesafe değişimi durumunda, elemanın
hasar gördüğü varsayımını güçlendirebilecek bilgiyi gönderebilir.
Önden görünüş

Arkadan görünüş

GND
+5
TX
RX
AN
PW
BW

Şekil 30. Ultrasonik Mesafe Ölçer (UMÖ)
d) Barometre (Yükseklikleri Ölçer) (Şekil 31): Bu algılayıcı, yerleştirildiği elemanın yerden
yüksekliğini 10 cm duyarlılıkla ölçebilir. 10 cm’nin altındaki değerleri ölçememektedir. Bu algılayıcı
döşeme seviyelerinin değişimini veri olarak aktararak hasar tespiti için kullanılabilir.

Şekil 31. Barometre (URL-8, 2010)
f) Kablo Devre Kapalı Sistemi (KDK): Bu algılayıcı da elektriği ileten bir telle kapalı bir elektrik
devresi oluşturur. Elektriği ileten tel koptuğu zaman devre çalışmaz ve sinyal verir. Bu algılayıcının
verileri yerleştirildiği elemanda oluşan hasarın tespiti için kullanılabilir. Örneğin binadaki taşıyıcı
olmayan fakat yer kaplayan ve ağır hareketli elemanların afet sırasında yerinden oynayıp
oynamadığını tespit etmek mümkün olabilir. Ayrıca duvar gibi taşıyıcı olmayan elemanların da hasar
tespitinde kullanılabilir.
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g) Görüntü İşleme (Yazılımsal ve Donanımsal): Bu teknik, kamera aracılığıyla önceden tespit
edilmiş görüntünün zaman içinde oluşabilecek değişimini bildirir. Kameradan gelen veriler, doğrudan
sunucu tarafından alınır ve yanıltıcı durumları sunucunun içindeki yazılım algoritmaları aracılığıyla
ayıklar. Görüntü işleme ile kameranın izlediği bir geçiş bölgesindeki blokaj durumu hakkında sistemin
bilgi edinmesi mümkündür.
Tablo 21. Algılayıcı tiplerinin öngörülen kullanımları, üstünlükleri ve zayıflıkları
Algılayıcı
Projedeki kullanımı
Üstünlükleri
Zayıflıkları
tipi
Yangın başlaması
muhtemel yerlere konur ve
Sıcaklık ve
tahliye esnasında bina içi
Nem
mahallerin yaşam
Algılayıcıları
koşullarına uygun olup
olmadığını denetler.
Sadece dumanın var
Bina içi mahallere
olduğu bilgisini bize
yerleştirilir ve ortamdaki
Duman
aktarır, dumanın
dumanın varlığını ölçerek,
Algılayıcıları
solunamayacak
geçişin uygunluğunu
olmasıyla ilgili kesin bilgi
denetler
vermez.
Bina içi mahallere
Sadece oksijenin
yerleştirilir ve ortamdaki
Ortamda insanın
yokluğu ile insanın
Gaz
çeşitli gazların miktarını
soluyabileceği havayı
soluyamayacağı havayı
Algılayıcıları ölçerek ortamın can
kesin olarak tespit
kesin olarak tespit
güvenliği bakımından
edemez.
edilebilir.
uygunluğunu denetler
Taşıyıcı elemanlara
Taşıyıcı elemanın
Jiroskop
yerleştirilir ve yataya göre
devrilmesini ve devrilme
konumunu tespit eder.
yönünü tespit edebilir.
Yapısal bir elemana
Algılayıcıların çalışması
Hasar ya da geçiş
İvmeölçer
yerleştirilerek yer
için tetik olarak
durumu hakkında bilgi
sarsıntısını tespit eder.
kullanılabilir.
vermez.
Mesafe ölçerek, baktığı
Algılayıcıların önünden
elemanın konumunu
UMÖ
geçen cisimler, yanıltıcı
koruyup korumadığı
olabilir.
bilgisini verir.
Döşeme seviyelerinin
Barometrik
değişimini veri olarak
En
az
10
cm’lik
Yükseklik
aktararak hasar tespiti için
değişikliği rapor edebilir.
Ölçer
kullanılabilir.
Duvar gibi yapı
elemanlarında ve dolap gibi Basit ve doğrudan
İletken tel hasar dışı
KDK
ağır hareketli mobilyalarda
kullanılabilen bir veri
sebeple koparsa yanıltıcı
hasar tespiti için
sağlar.
bilgi verebilir.
kullanılabilir.
Koridor gibi geçiş
Koridorun geneli
Kameranın önü
Görüntü
bölgelerinin geçişe açık
hakkında doğrudan
kapandığı durumda
İşleme
olup olmadığı bilgisi
geçiş bilgisi verebilir.
işlevini yitirir.
edinilebilir.
Kimyasal algılayıcıların işlevleri ve kullanım biçimleri aşikâr olmasına karşın, fiziksel
algılayıcılar bu amaçlarla daha önce kullanılmamışlardır. Bu sebeple sadece seçilen fiziksel
algılayıcılar bu çalışma kapsamında detaylı olarak incelenmiştir. Tablo 21'de verilen üstünlük ve
zayıflıklar göz önüne alındığında; jiroskop, ivmeölçer, UMÖ, KDK ve görüntü işleme için yüksek
çözünürlüğü olan kamera detaylı inceleme için seçilmiştir. Barometrik yükseklik ölçerin tespit edeceği
hasarın elektronik ekipmanı kullanılmaz hale getirecek bir hasar olması sebebiyle incelenmesi ve
sistemde kullanılması uygun görülmemiştir.
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5.2 KULLANILACAK ALGILAYICI VE CİHAZLARIN KURULUMU
Bu bölümde, bir önceki bölümde ön incelenmesi yapılan algılayıcı ve cihazların arasından
uygun olanları seçilmiş ve deneylerin gerçekleştirilmesi için alınmıştır. Bu algılayıcı ve cihazların
kurulumları ile ilgili bilgiler, elektronik ve yazılım alt başlıklarında verilecektir.
5.2.1. Elektronik Kurulum
Tüm algılayıcılar Arduino Pro 168 veya Arduino Mega 2560 marka ve modeldeki mikro
işlemcili kartlarının üzerine kurulmuştur. Arduino Pro 168 bilgisayar bağlantısını “FTDI Basic Breakout”
cihazı ile, Arduino Mega 2560 ise bilgisayar bağlantısını mikro işlemcili kartın üzerinde bulunan USB
bağlantı noktasından sağlamaktadır. Tüm algılayıcılar güçlerini mikro işlemcili karttan, mikro işlemcili
kart ise gücünü sunucudan veya güç adaptöründen (pil veya şehir şebekesi) almaktadır.
5.2.1.1 Mikro işlemcili kartın kurulumu
İncelenen Arduino Pro 168 mikro işlemcili kartın fotoğrafı ve bu fotoğraf üzerinde mikro
işlemcili kartın giriş-çıkışları Şekil 32’de görülmektedir.

Şekil 32. Arduino Pro 168 mikro işlemcili kartın önden görünüşü ve giriş-çıkışlarının gösterimi
Şekil 33(a)’da Arduino Pro 168 mikro işlemcili karttan daha fazla analog giriş-çıkışa sahip olan
Arduino Mega 2560 mikro işlemcili kartı gösterilmektedir. Şekil 33(b)’de ise mikro işlemcili kartın
sunucuyla bağlantısını sağlayan “FTDI Basic Breakout” gösterilmektedir.

(a)
(b)
Şekil 33. a) Arduino Mega 2560 mikro işlemcili kartın önden görünüşü; b) FTDI Basic Breakout
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Şekil 32’de gösterilen mikro işlemcili kartın giriş-çıkışlarıyla ilgili detaylar aşağıda maddeler
halinde verilmiştir:








AREF: Referans voltajıdır. Topraklanmadığı zaman sistem 3.3V ile çalışır.
GND: Topraklamayı temsil eder. Devrenin (-) kutbunun tamamlanmasını sağlar.
Vin: Güç kaynağının (+) ucuna bağlanır
Vcc: Regüle edilmiş voltaj girişidir.
Reset: Sıfırlama girişidir.
Digital: Dijital giriş-çıkıştır. Cihazların verilerini mikro işlemcili karta dijital olarak aktarılmasını
sağlar. Arduino Pro 168’de toplam 14 adet, Arduino Mega 2560’ta ise toplam 54 adet
bulunmaktadır.
Analog: Analog giriş-çıkıştır. Cihazların verilerini mikro işlemcili karta analog olarak
aktarılmasını sağlar. Arduino Pro 168’de toplam 6 adet, Arduino Mega 2560’ta ise toplam 16
adet bulunmaktadır.

Mikro işlemcili kart ile algılayıcı bağlantısı deneme tahtası adı verilen ve Şekil 34’de görülen
ara bağlantı elemanı sayesinde bağlanmaktadır.

Şekil 34. Deneme Tahtası
Şekil 35’de ise, bu bağlantının şematik gösterimi yapılmıştır. Bu sayede mikro işlemcili kart
üzerinde bulunan sınırlı sayıdaki VCC ve GND gibi giriş-çıkışların sayısı arttırılmakta ve güç ile veri
deneme tahtası üzerinden dağıtılmaktadır. Böylelikle mikro işlemcili karta bağlanabilecek algılayıcı
kapasitesi, mikro işlemcili kart üzerindeki analog giriş-çıkış sayısı ve algılayıcıların ihtiyaç duyacakları
analog giriş-çıkış sayısının eşitliği sınırına kadar arttırılabilmiştir.

ADAPTÖR

Güç

DENEME
TAHTASI

Güç

ALGILAYICI

Veri

Güç

Veri

ARDUINO
Şekil 35. Mikro işlemcili kart ile algılayıcı bağlantısının şematik gösterimi
5.2.1.2 Kapalı Devre Kablo'nun (KDK) kurulumu
Mikro işlemcili kart üzerinde KDK tek başına devre kablosu kullanılarak kurulmuştur. Bu devre
kurulurken 10,000 Ω’luk bir direnç kullanılmıştır. Devre şeması Şekil 36’da verilmiştir. Devrede elektrik
var iken 1, yok iken ise 0 bilgisi bilgisayara iletilmektedir.
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GND giriş-çıkışı

Mikro işlemcili kart

VCC giriş-çıkışı

Digital
giriş-çıkışı

10 kΩ
Kopması gereken kablo
Şekil 36. KDK’yı oluşturan devrenin şematik gösterimi
5.2.1.3 Ultrasonik Mesafe Ölçer'in (UMÖ) kurulumu
UMÖ olarak Maxbotix LV-MaxSonar-EZ1 Sonar Range Finder MB1010 ve Ultrasonic Range
Finder - Maxbotix LV-EZ4 kullanılmıştır. Bu iki algılayıcı arasındaki temel fark Şekil 37’de gösterilmiş
olan algılama hacimleridir. Böylelikle proje kapsamında yapılan deneylerde iki algılama hacmi
arasında kullanım amacına göre bir fark olup olmadığı, fark var ise hangisinin, hangi sebeplerle daha
faydalı olduğu bilgisi de araştırılmış ve bölüm “5.3.2.1 UMÖ ile yapılmış olan deneyler”’de anlatılmıştır.
Siyah çizgi ile çizilen alan, algılayıcının 5V ile çalıştırıldığı, kırmızı noktalarla çizilen alan ise
algılayıcının 3.3V ile çalıştırıldığı zaman elde edilen algılama hacminin merkez kesitini göstermektedir
Şekil 38’de projede kullanılan UMÖ’nün önden ve arkadan görünüşü ile giriş-çıkış detayları
gösterilmiştir.

Şekil 37. EZ1 ve EZ4’ün algılama hacminin merkezinden geçen kesit

101

Önden görünüş

Arkadan görünüş

GND
+5
TX
RX
AN
PW
BW

(a)
(b)
Şekil 38. UMÖ giriş-çıkışlarının (a) önden ve (b) arkadan görünüşü
Projede kullanılan UMÖ'nün üzerindeki giriş-çıkışların tanımları ve fonksiyonları aşağıda
sıralanmaktadır:
GND: Topraklama içindir. Mikro işlemcili kartın topraklama giriş-çıkışı ile bağlanır. Bu sayede
devrenin (-) kutbunun tamamlanması sağlanmış olunur.
+5: Voltaj girişini temsil eder (2.5V – 5.0V). Bu giriş-çıkışa mikro işlemcili kartın VCC (voltaj
giriş-çıkışı) bağlanır. Bu sayede devrenin (+) kutbunun tamamlanması sağlanmış olunur.
TX: Seri port ile haberleşme içindir. Bu giriş-çıkış, mikro işlemcili karta verileri dijital olarak
iletir. Proje kapsamında yapılan çalışmalarda veriler analog olarak iletilmiş ve bu giriş-çıkış hiç
kullanılmamıştır.
RX: Devre kesicidir, ölçüm almayı durdurmak için mikro işlemcili kartın GND’ye bağlanması
yeterlidir. Proje kapsamında yapılan çalışmalarda bu bağlantı yapılmamıştır, zira ölçümün sürekliliğine
ihtiyaç vardır.
AN: Analog giriş-çıkıştır. Mikro işlemcili karta mesafe değişim verilerini analog olarak iletir ve
mikro işlemcili kartın bir analog giriş-çıkışına bağlanır.
PW: Darbe genişliği çıkışıdır. Bu giriş-çıkış salınımölçer ile kullanıldığı zaman, yazılım
yardımıyla darbe genişliğinin kontrol edilmesini ve pürüzlü yüzeylerde akıllı ölçümlerin alınması sağlar.
Proje kapsamında yapılan çalışmalarda ölçümünün hassaslığının bu seviyede düzenlenmesi
gerekmediğinden, bu giriş-çıkış hiç kullanılmamıştır.
BW: Seri bağlantı giriş-çıkışıdır. Proje kapsamında yapılan çalışmalarda seri bağlantı girişçıkışı kullanılmadığından boş bırakılmıştır.
Şekil 39’da mikro işlemcili kart ile UMÖ direkt bağlantısı gösterilmiştir. Şekil 39’da da
görüldüğü gibi, UMÖ sadece bir adet analog çıkışa ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlantı direkt
kurulabileceği gibi, “Error! Reference source not found.” başlığı altında anlatıldığı üzere deneme
tahtası yardımıyla da kurulabilir.
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Mikro İşlemcili Kart

UMÖ

AN 0

GND

AN 0

+5

GND
GND

AN

VCC

Analog 0 (Digital)
GND
VCC

Analog (TX)
GND
+5

Şekil 39. Mikro işlemcili kart ve ultrasonik mesafe algılayıcısının deneme tahtası olmaksızın kurulan
bağlantının gösterimi
5.2.1.4. Jiroskopun kurulumu
Proje kapsamında “IMU 5 Degrees of Freedom IDG500/ADXL335” isimli “IDG500” çift eksenli
jiroskop ve “ADXL335” 3 eksenli ivmeölçerin birleşiminden oluşan 5 serbestlik derecesine sahip
bütünleşik algılayıcı alınmıştır. İvmeölçeri ±3g aralığındaki ivmelerde, jiroskopu ise ±500º/s ve ±110 º/s
aralığındaki açısal hız seçeneklerinde çalıştırmak mümkündür. Jiroskopun çalışma aralığı ve
hassasiyeti Tablo 22’de verilmiştir.
Tablo 22. Jiroskopun kullanıldığı giriş-çıkışa göre çalışma aralığını ve hassasiyetleri
Eksen
X
Y

Jiroskop Bacağı
X-OUT
X4.5OUT
Y-OUT
Y4.5OUT

Hassaslık (mV/º/s)
2
9.1
2
9.1

Çalışma Aralığı (±º/s)
500
110
500
100

Şekil 40'da jiroskopun önden görünüşü ile giriş-çıkış detayları ve Şekil 41’de jiroskopun
arkadan görünüşü ile giriş-çıkış detayları gösterilmiştir. Algılayıcı üzerindeki giriş-çıkışların tanımları ve
fonksiyonları ile ilgili olarak elde edilen bulgular aşağıda sıralanmıştır:


GND: Topraklama içindir. Mikro işlemcili kartın GND’sine bağlanır. Bu sayede devrenin (-)
kutbunun tamamlanması sağlanmış olunur.



3.3V: Voltaj girişidir (3.3V). Bu giriş-çıkışa mikro işlemcili kartın VCC (voltaj giriş-çıkışı)
bağlanır. Bu sayede devrenin (+) kutbunun tamamlanması sağlanmış olunur.



X-Rate: X–ekseni jiroskop giriş-çıkışını temsil eder. Bu giriş-çıkış mikro işlemcili karta X–
eksenindeki açısal hız değişim verisini analog olarak iletir ve mikro işlemcili kartın bir analog
giriş-çıkışına bağlanır. Bu giriş-çıkış jiroskopun ±500º/s aralığında çalışmasını sağlar. Bu
aralıkta algılayıcı 2 mV/º/s hassasiyette çalışır. Proje kapsamında yapılan çalışmalarda böyle
bir hassasiyete ihtiyaç duyulmadığından dolayı bu giriş-çıkış boş bırakılmıştır.



Y-Rate: Y–ekseni jiroskop giriş-çıkışını temsil eder. Bu giriş-çıkış mikro işlemcili karta Y–
eksenindeki açısal hız değişim verisini analog olarak iletir ve mikro işlemcili kartın bir analog
giriş-çıkışına bağlanır. Bu giriş-çıkış jiroskopun ±500º/s aralığında çalışmasını sağlar. Bu
aralıkta algılayıcı 2 mV/º/s hassasiyette çalışır. Proje kapsamında yapılan çalışmalarda böyle
bir hassasiyete ihtiyaç duyulmadığından dolayı bu giriş-çıkış boş bırakılmıştır.
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VRef: Referans Voltajı giriş-çıkışını temsil eder. Mikro işlemcili karttaki VCC giriş-çıkışına
bağlanır. VCC giriş-çıkışından aldığı referans voltaja göre otomatik sıfırlama yaptırır. Proje
kapsamında yapılan çalışmalarda bu giriş-çıkış kullanılmamıştır.



ST: Self Test giriş-çıkışıdır. Bu giriş-çıkış mikro işlemcili kartının analog giriş-çıkışına bağlanır
ve algılayıcının kendisini test etmesini, yazılım ile sağlar. Proje kapsamında yapılan
çalışmalarda bu özelliğe ihtiyaç duyulmadığından dolayı bu giriş-çıkış boş bırakılmıştır.



X-Acc: X–ekseni ivmeölçer giriş-çıkışını temsil eder. Bu giriş-çıkış mikro işlemcili karta X–
eksenindeki ivme değişim verisini analog olarak iletir ve mikro işlemcili kartın bir analog girişçıkışına bağlanır.



Y-Acc: Y–ekseni ivmeölçer giriş-çıkışını temsil eder. Bu giriş-çıkış mikro işlemcili karta Y–
eksenindeki ivme değişim verisini analog olarak iletir ve mikro işlemcili kartın bir analog girişçıkışına bağlanır.



Z-Acc: Z–ekseni ivmeölçer giriş-çıkışını temsil eder. Bu giriş-çıkış mikro işlemcili karta Z–
eksenindeki ivme değişim verisini analog olarak iletir ve mikro işlemcili kartın bir analog girişçıkışına bağlanır.



X4.5: X–ekseni jiroskop giriş-çıkışıdır. Bu giriş-çıkış mikro işlemcili karta X–eksenindeki açısal
hız değişim verisini analog olarak iletir ve mikro işlemcili kartın bir analog giriş-çıkışına
bağlanır. Bu giriş-çıkış jiroskopun ±110º/s aralığında çalışmasını sağlar. Bu aralıkta algılayıcı
9,1 mV/º/s hassasiyette çalışır. Proje kapsamında yapılan çalışmalarda bu hassasiyette
çalışmak uygun görüldüğü için bu giriş-çıkış kullanılmıştır.



Y4.5: Y–ekseni jiroskop giriş-çıkışıdır. Bu giriş-çıkış mikro işlemcili karta Y–eksenindeki açısal
hız değişim verisini analog olarak iletir ve mikro işlemcili kartın bir analog giriş-çıkışına
bağlanır. Bu giriş-çıkış jiroskopun aralığında çalışmasını sağlar. Bu aralıkta algılayıcı 9,1
mV/º/s hassasiyette çalışır. Proje kapsamında yapılan çalışmalarda bu hassasiyette çalışmak
uygun görüldüğü için bu giriş-çıkış kullanılmıştır.



PTAT: Proportional-To-Absolute-Temperature giriş-çıkışıdır. Bu giriş-çıkış mikro işlemcili karta
sıcaklık bilgisini aktarır ve kartın analog giriş-çıkışına bağlanır. Algılayıcı oda sıcaklığında
kalibre edildiği içinfarklı sıcaklıklarda sıcaklık düzeltmesinin yapılması için sıcaklık algılayıcısı
konmuştur. Proje kapsamında yapılan çalışmalarda bu hassasiyete ihtiyaç duyulmadığından
bu giriş-çıkış boş bırakılmıştır.



AZ: Auto Zero giriş-çıkışıdır. Jiroskopun yapısından kaynaklanan hataların giderilmesi için belli
durumlarda kendini sıfırlaması gerekmektedir. Bu giriş-çıkış bu sıfırlamanın otomatik olarak
yapılmasını sağlar. Mikro işlemcili kartın analog giriş-çıkışına bağlanır. Proje kapsamında
yapılan çalışmalarda bu giriş-çıkış kullanılmamıştır.

Şekil 40. IMU 5 DOF algılayıcının önden görünüşü ile giriş-çıkışlarının gösterimi
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Şekil 41. IMU 5 DOF algılayıcının arkadan görünüşü ile giriş-çıkışlarının gösterimi
5.2.1.5 İvmeölçerin kurulumu
Proje kapsamında “ADXL321” isimli ivmeölçer kullanılmıştır. Bu 3 eksenli cihaz, mikro işlemcili
karta bağlanıp çalıştırıldığında üzerine gelen ivmeleri algılamaktadır. Şekil 42’de, ADXL321
ivmeölçerin önden görünüşü ve giriş-çıkışları gösterilmektedir. İvmeölçer ±18g aralığındaki ivmeleri
algılayabilir.

Şekil 42. ADXL321 ivmeölçerin önden görünüşü ile giriş çıkışlarının gösterimi
İvmeölçer üzerindeki giriş-çıkışların tanımları ve fonksiyonları ile ilgili olarak elde edilen
bulgular aşağıda sıralanmıştır:
X-Acc: X–ekseni ivmeölçer giriş-çıkışını temsil eder. Bu giriş-çıkış mikro işlemcili karta X–
eksenindeki ivme değişim verisini analog olarak iletir ve mikro işlemcili kartın bir analog giriş-çıkışına
bağlanır.
Y-Acc: Y–ekseni ivmeölçer giriş-çıkışını temsil eder. Bu giriş-çıkış mikro işlemcili karta Y–
eksenindeki ivme değişim verisini analog olarak iletir ve mikro işlemcili kartın bir analog giriş-çıkışına
bağlanır.
Z-Acc: Z–ekseni ivmeölçer giriş-çıkışını temsil eder. Bu giriş-çıkış mikro işlemcili karta Z–
eksenindeki ivme değişim verisini analog olarak iletir ve mikro işlemcili kartın bir analog giriş-çıkışına
bağlanır.
GND: Topraklamayı temsil etmektedir. Mikro işlemcili kartın GND’sine bağlanır. Bu sayede
devrenin (-) kutbunun tamamlanması sağlanmış olunur.
VCC: Voltaj girişidir (-0,3V – +7,0V). Bu giriş-çıkışa mikro işlemcili kartın VCC (voltaj girişçıkışı) bağlanır. Bu sayede devrenin (+) kutbunun tamamlanması sağlanmış olunur.
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ST: Self Test giriş-çıkışıdır. Bu giriş-çıkış mikro işlemcili kartının analog giriş-çıkışına bağlanır
ve algılayıcının kendisini test etmesini, yazılım ile sağlar. Proje kapsamında yapılan çalışmalarda bu
özelliğe ihtiyaç duyulmadığından dolayı bu giriş-çıkış boş bırakılmıştır.
5.2.1.6 Yüksek çözünürlüklü kameranın incelenmesi
Proje kapsamında görüntü işleme yapılabilmesi için “Canon LEGRIA HV40” isimli marka ve
modelde kamera tercih edilmiştir. Söz konusu kamera, 1920 x 1080 çözünürlükte kayıt yapabilme
kabiliyetine sahip olmasından ötürü çekim yapılan karede oluşabilecek her türlü değişikliği
yakalayabilmektedir. Kamera AV ve firewire çıkışlarına sahiptir ve çektiği görüntüler HD 1440 x 1080
25 FPS (firewiredan alınabilecek en fazla çözünürlük) firewire çıkışından sunucuya iletilebilmektedir.
5.2.1.7 Mikro işlemcili kart tiplerine göre bağlanabilecek algılayıcı sayısının tespiti
Tiplerine göre mikro işlemcili kartlara bağlanabilecek algılayıcı sayıları ile ilgili iki adet tablo
aşağıda sunulmaktadır. Tablo 23’de Arduino Mega 2560'ın analog bacak sayısına göre
kullanılabilecek algılayıcı sayıları, Tablo 24’te ise Arduino Pro 168'in analog bacak sayısına göre
kullanılabilecek algılayıcı sayıları verilmiştir. Bu sayıların bilinmesi son derece önemlidir, çünkü bu
husus bina içindeki algılayıcıların tipini, sayısını ve yerleşimini doğrudan etkileyen bir unsurdur.
Örneğin kat alanı fazla olan binalarda; bir katta birden fazla mikro işlemcili kart gerekebilir ve bunların
bina içinde hangi konumlarda bulunması gerektiği önemli bir sorun haline dönüşebilir. Ayrıca fazla
sayıda mikro işlemcili kart kullanımı maliyeti de arttıran bir durum olarak ortaya çıkmaktadır.
Tablo 23. Arduino Mega 2560 mikro işlemcili kartına bağlanabilecek algılayıcı sayısı

Arduino Mega 2560'ın analog bacak sayısına
göre kullanılabilecek algılayıcı sayısı

UMÖ Jiroskop

İvmeölçer

16

0

0

11

1

0

6

2

0

1

3

0

13

0

1

10

0

2

7

0

3

4

0

4

1

0

5

8

1

1

5

1

2

2

1

3

3

2

1

0

2

2
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Pusula
Algılayıcı

Analog
sınırlama
yoktur

Tablo 24. Arduino Pro 168 mikro işlemcili kartına bağlanabilecek algılayıcı sayısı

Arduino Pro 168'in
analog bacak
sayısına göre
kullanılabilecek
algılayıcı sayısı

UMÖ

Jiroskop

İvmeölçer

6

0

0

1

1

0

0

0

2

3

0

1

Pusula
Algılayıcı

Analog
sınırlama
yoktur

5.2.2 Cihaz Yazılımları
Proje kapsamında üretilen yazılım kodları iki gruptan oluşmaktadır:


1.Grup: Algılayıcılardan alınan verilerin toplandığı mikro işlemcili karta bütünleştirme işini
sağlayan yazılımlardır. Atmel 168 mikro işlemciye sahip Mega 2560 ve Arudino Pro 168 mikro
işlemcili kartlar, seçilen algılayıcıların veri akışına uygun kod ile programlanmıştır.
2
Algılayıcılardan alınan ham veri (mV cinsinden), kod ile anlamlı veriye (cm, º/s, m/s , vb…)
dönüştürülmüştür.



2. Grup: Mikro işlemcili karttan toplanan verilerin YBM ile bütünleşmesini sağlayan, sunucu
tarafındaki yazılımlardır.

Bu işleyiş, Şekil 43’de şematik olarak gösterilmiştir.

Şekil 43. Verinin akışı ve geçirdiği işlemlerin şematik gösterimi
5.3 ALGILAYICI ÖZELLİKLERİNİN DENENMESİ
5.3.1 Tek Açıklıklı Deney Maketinin Kurulması
Kurulan algılayıcı ve cihazların doğruluğunun ve özelliklerinin denenebilmesi amacıyla proje
kapsamında bir maket çalışması yapılmıştır. Bu maket üzerinde sadece KDK ve UMÖ türü algılayıcılar
denenmiş; jiroskop ve ivmeölçer gibi ölçümleri bilinen algılayıcılar test edilmemiştir. Maket yapılırken,
proje kapsamında seçilmiş olan ve detayları “6.1 Pilot bina seçimi” başlığı altında verilen pilot binanın
birinci katında yer alan bir koridor ya da projedeki adıyla bir "kat içi geçiş birimi" göz önüne alınmıştır
(Şekil 44). Bu koridor aynı zamanda kat içi ikamet birimlerini (odaları, derslikleri, vb.) katlar arası geçiş
birimlerine (merdiven ve asansör) bağlamaktadır. Algılayıcılar ile ilgili yapılacak olan testlerde,
insanların binadan tahliyesi için önemli birimlerden biri olan bu koridorun kullanılması son derece
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uygundur. Bu amaç doğrultusunda, Şekil 44’de kesik çizgilerle gösterilmiş olan koridorun en küçük
birimi olarak dört kolon, iki yan duvar, üst tavandan oluşan bir birim ölçeklendirilerek maket olarak
yapılmıştır. Maketin boyutları maket planı çizimde (Şekil 45) ve maket cephesi çiziminde (Şekil 46)
gösterilmektedir. Maketin çerçevesi ahşaptan, duvarı ise oluklu mukavvadan yapılmış parçalardan
(10cm x 10cm x 20cm) örülmüştür (Şekil 47).

Şekil 44. Pilot binada algılayıcıların test edilmesi için seçilmiş olan koridor

Şekil 45. Maket planı ve Boyutları (cm)

Şekil 46. Maket cephesi ve boyutları (cm)
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Şekil 47. Proje kapsamında algılayıcı ve cihazların denenmesi için yapılan maketin görüntüsü
5.3.2 Tek Açıklıklı Deney Maketi Üzerinde Yapılan Deneyler
UMÖ ile ilgili 11 adet, KDK ile ilgili 4 adet olmak üzere, toplam 15 adet deney yapılmıştır. İşlev
ve kullanım biçimleri aşikâr olan jiroskop ve ivmeölçer algılayıcıları ile ilgili deney yapılmamıştır. Bu
deneylerin sonuçları ışığında algılayıcıların özellikleri ve proje kapsamında binaya nasıl
yerleştirilebilecekleri irdelenmiştir.
5.3.2.1 UMÖ ile yapılmış olan deneyler
UMÖ ile yapılan deneylerin detayları aşağıda verilmiştir.
Deney No: 1
Deney Amacı: UMÖ'nün voltaj (mV) – mesafe (cm) ilişkisinin belirlenmesi
Deneyde kullanılan cihaz: Maxbotix Range Finder EZ-1
Deney kurgusu: Bu deneyde 1 inç (2,54 cm) çözünürlüğe sahip olan UMÖ için, 30 farklı mesafede
ölçüm yapılmıştır. Bu ölçüm noktaları 1 inçin katları biçiminde oluşturulmuştur.
Deney sonucu edinilen bulgular:
Bu deneyler sonucu edinilen bulgular, işbu raporun “5.3.3 Deney ve İncelemeler Sonucu Elde Edilen
Algılayıcı Özellikleri” başlığının alt başlığı olan “5.3.3.1 Fiziksel algılayıcılar5.3.3.1 Fiziksel algılayıcılar”
bölümünde anlatılmaktadır.
Deney No: 2
Deney Amacı: UMÖ ile maket duvarın yıkılmasının tespiti
Deneyde kullanılan cihaz: Maxbotix Range Finder EZ-1
Deney kurgusu: 79 cm yüksekliğe iki kolona ortalı olarak yerleştirilen mesafe ölçer, yatayla 90 derece
eğim yapacak şekilde yerleştirilmiştir. Daha sonra duvar olarak düşünülen karton panel kaldırılmıştır.
Öngörü:
Yıkılmamış durumda okunması beklenen değer = 142.24 cm - 144.78 cm
Yıkılmış durumda okunması beklenen değer = 246.38 cm - 248.92 cm
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Bu öngörü çelik şerit metre ile yapılan okuma sonucu belirlenmiştir. Yıkılmamış durumda
algılayıcı ile karton panel arasındaki mesafe ölçülmüş ve ölçülen değer algılayıcının çözünürlüğü göz
önünde bulundurularak okuma aralığı tahmin edilmiştir. Yıkılmış durumda ise karton panelin
arkasındaki Şekil 48 ve Şekil 49’da görülen duvar ile algılayıcı arasındaki mesafe ölçülmüş ve ölçülen
değer algılayıcının çözünürlüğü gözönünde bulundurularak okuma aralığı tahmin edilmiştir.
Deney sonucu edinilen bulgular:
 Yıkılmamış durumda okunan değer = 141.02 cm
 Yıkılmış durumda okunan değer = 150.07 cm - 151.36 cm
 UMÖ yıkılmamış durum okumasında ~1.22 cm düşük okumuştur.
 Yıkılmış durumda panellerin arkasındaki duvar yerine kolon ile olan mesafeye yakın bir mesafe
vermiştir.

Panelin Arkasındaki Duvar

Ölçülmeye
çalışılan
panel

Okunan
Kolon
Mesafe Ölçer

Şekil 48. Deney No 2 deney düzeneği modeli a) Plan görünüş b) 3 boyutlu görünüş

Şekil 49. Deney No 2 deney düzeneği (yıkılmış durum)
Deney No: 3
Deney Amacı: Deney No 2 sonuçları UMÖ'nün, algılama alanı içerisinde kalan en yakın objeyi
algıladığını düşündürmüştür. Dolayısıyla Deney No 3, bu düşüncenin doğrulanması için yapılmıştır.
Deneyde kullanılan cihaz: Maxbotix Range Finder EZ-1
Deney kurgusu: Deney 2 kurgusundan farklı olarak karton paneller tavana konmuş ve tekrar okuma
alınmıştır. Düzenek Şekil 50’de gösterilmiştir.
Deney sonucu edinilen bulgular:



Alınan yeni okuma = 148.78 cm
Elle okunan tavana konulan panel - algılayıcı arası mesafe = 148 cm

Bu deneyde, UMÖ’nün önündeki karton panel kaldırılmış ve tavana konulmuştur. UMÖ panelin
arkasındaki duvar ile olan mesafesini ölçmemiş, bunun yerine algılama alanı içerisinde ve daha
yakında olan tavandaki karton paneller ile olan mesafeyi ölçmüştür. Bu durum algılama alanının
hesaplanması gerekliliğini ortaya koymuştur.
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Şekil 50. Deney No 3 deney düzeneği (yıkılmamış durum)
Deney No: 4
Deney Amacı: UMÖ ile maket duvarın yıkılmasının tespiti ve Maxbotix Range Finder EZ-4
algılayıcısının, Maxbotix Range Finder EZ-1 algılayıcısı ile farkını anlamak amacıyla yapılmıştır.
Deneyde kullanılan cihaz: Maxbotix Range Finder EZ-4
Deney kurgusu: 79 cm yüksekliğe iki kolona ortalı olarak yerleştirilen UMÖ, yatayla 90 derece eğim
yapacak şekilde yerleştirilmiştir. Daha sonra mesafe ölçerin tam karşısında yer alan duvar olarak
düşünülen karton panel kaldırılmıştır.
Öngörü:
Yıkılmamış durumda okunması beklenen değer = 142.24 cm - 144.78 cm
Yıkılmış durumda okunması beklenen değer = 246.38 cm - 248.92 cm
Bu öngörü çelik şerit metre ile yapılan okuma sonucu belirlenmiştir. Yıkılmamış durumda
algılayıcı ile karton panel arasındaki mesafe ölçülmüş ve ölçülen değer algılayıcının çözünürlüğü
gözönünde bulundurularak okuma aralığı tahmin edilmiştir. Yıkılmış durumda ise karton panelin
arkasındaki Şekil 48’de görülen duvar ile algılayıcı arasındaki mesafe ölçülmüş ve ölçülen değer
algılayıcının çözünürlüğü gözönünde bulundurularak okuma aralığı tahmin edilmiştir.
Deney sonucu edinilen bulgular:





Yıkılmamış durumda okunan değer = 143.61 cm
Yıkılmış durumda okunan değer = 250.88 cm - 252.18 cm
UMÖ 2-3 cm farklı okumuştur.
Yıkılmış durumda panellerin arkasındaki duvar ile olan mesafe okunmuştur.

Deney sonucu EZ-4 tipi mesafe ölçerin kullanımının, EZ-1 tipi mesafe ölçerin kullanımına göre, proje
kapsamında daha uygun olduğunu düşündürmüştür.
Deney No: 5
Deney Amacı: Deney 3 ve Deney 4 sonuçlarını göz önünde bulundurularak; EZ-4 tipi UMÖ’nün
algılama alanı sebebiyle tavanı algılamadan, doğrudan duvarı algılayıp algılamayacağını denemektir.
Deneyde kullanılan cihaz: Maxbotix Range Finder EZ-4
Deney kurgusu: Deney 3’ün kurgusu ile aynıdır.
Deney sonucu edinilen bulgular:




Alınan yeni okuma = 150.07 cm - 151.36 cm
Elle okunan tavana konulan panel - algılayıcı arası mesafe = 148 cm
Deney no 2, 3 ve 4’te edinilen bulguları, bu deneyin bulguları da desteklemektedir.

Deney sonucunda EZ-4 tipi UMÖ tavanı algılamıştır. Bundan dolayı algılayıcının deneylerinin
sağlıklı biçimde yapılabilmesi için algılama alanının mutlaka tespit edilmesi gerekmektedir.
Algılama Alanının Tespit Edilmesi
Algılama alanı, UMÖ’nün objeleri algıladığı hacim olarak tanımlanmaktadır. Eğer bir obje,
UMÖ’nün algılama alanı dışındaysa, bu obje algılanmaz. Bir objenin UMÖ tarafından algılanabilmesi
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için iki şart vardır. Bunlardan birincisi objenin UMÖ’nün algılama alanı içerisinde bulunması, ikincisi ise
obje ile UMÖ arasında başka bir obje bulunmamasıdır. UMÖ sadece algılama alanı içinde kendisine
en yakın obje ile arasındaki mesafeyi ölçer. Bundan ötürü algılama alanının tespit edilmesi önem arz
etmektedir.
Şekil 51'de üretici firmanın oluşturduğu teknik özellikler dökümanından alınan ve işbu raporun
“Error! Reference source not found.” başlıklı bölümünde bir kısmı verilmiş olan şema
gösterilmektedir. Ayrıca bu şemadaki ifadenin yaklaşık sayısal değerleri Tablo 25’de sunulmaktadır.
Tablo 25 ve Şekil 51’de; EZ 1 ve EZ 4 için, farklı dübel çapları için uzaklık - algılama alanı ilişkisi
verilmiştir. Burada bahsi geçen dübel çapı ifadesinden algılanacak cismin boyutu kastedilmektedir.
Örneğin 0.25 cm çapında dairesel bir kesite sahip olan cisimin 2 ft (60.96 cm) mesafeden, EZ-1
tarafından algılanabilmesi için, UMÖ’nün merkezi ile çakışan 1.5 ft (45.72 cm) çapındaki dairesel bir
alanın içinde bulunması gerekmektedir. Bu anlatımda cismin yüksekliğinin herhangi bir önemi yoktur.
Sadece yüzey yaratabilecek kadar bir yükseklik olması yeterlidir zira UMÖ, ultrasonik ses dalgalarının
yüzeyden geri yansımasından, yüzeyin varlığını tespit ederek ve ses hızı ile zaman arasındaki ilişkiyi
kullanarak mesafeyi hesaplamaktadır. İşbu raporun konusunu teşkil eden projedeki kullanımı da göz
önünde bulundurulduğunda; mesafesi ölçülecek cisimler (örneğin duvar gibi bir yapı elemanı) için
dübel çapının (Tablo 25) en yüksek değer olan (3.25 inç = 8.26 cm) seçilmesi anlamlı olacaktır zira,
proje kapsamında ölçümü yapılacak objelerin çapları 8.26 cm’den oldukça büyüktür. Bunun dışında
her ne kadar çaplar mesafeye göre değişmekte olsa da, yapı elemanının algılanabilmesi açısından
güvenli tarafta kalmak adına, konik bir algılama hacmi yerine, kesit daire çapının en yüksek olduğu
çaptan bir silindirik algılama alanı kabul edilmiştir. Bu kabulün yapılması, hem yerleştirmeyi
kolaylaştırmakta, hem de istenmeyen bir elemanın algılanmasının önüne geçmektedir. Konik algılama
hacmi ifadesi ile ne kastedildiği Şekil 52 ve Şekil 53’deki görsel modelden anlaşılabilir. Buradan
haraketle; dairesel algılama çapları EZ-1 için 1.5 metre ve EZ-4 için 0.75 metre olarak belirlenmiştir.
2
2’
Bir başka deyişle, EZ-1 için dairesel algılama alanı 1.76 m , EZ-4 içinse 0.44 m dir. Bu durumda
projenin kullanımı açısından EZ-4 tipi UMÖ, EZ-1 tipi UMÖ’ye göre daha elverişlidir. Bunun sebebi EZ4’ün daha dar bir algılama alanına sahip olmasıdır. Böylelikle hedefin yıkılıp yıkılmadığı daha doğru
anlaşılacak ve algılama alanına başka bir objenin girebilme ihtimali daha az olacaktır. Gerçekleştirilen
6, 7, 8 ve 9 numaralı deneylerde bu önermeyi desteklemektedir.

Şekil 51. Üretici firmanın teknik özellikler dosyasında bulunan, EZ-1 ve EZ-4 için farklı dübel çaplarına
göre mesafe ile değişen algılama alanı çapları şeması
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Tablo 25. Üretici firmanın teknik özellikler dosyasında bulunan, EZ-1 ve EZ-4 için farklı dübel
çaplarına göre mesafe ile değişen algılama alanı çapları şemasından çıkarılan, mesafe ve algılama
alanı çaplarının ft ve cm cinsinden yaklaşık değerleri
5 mV'ta çalışan EZ1 için

5 mV'ta çalışan EZ4 için

Dübel Çapı = 0,125 inç = 0,31 cm

Dübel Çapı = 0,125 inç = 0,31 cm

Uzaklık

Algılama Çapı

Uzaklık

Algılama Çapı

Ft

Cm

Ft

cm

Ft

cm

Ft

cm

0,50

15,24

0,60

18,29

0,00

0,00

0,00

0,00

1,5

45,72

1,00

30,48

1,00

30,48

0,65

19,81

2,00

60,9

1,00

30,48

1,50

45,72

0,00

0,00

2,40

73,15

0,00

0,00

-

-

-

-

Dübel Çapı = 0,25 cm = 0,64 cm
Uzaklık

Dübel Çapı = 0,25 cm = 0,64 cm

Algılama Çapı

Uzaklık

Ft

Cm

Ft

cm

Ft

1,00

30,48

1,00

30,48

2,00

60,9

1,50

45,72

3,00

91,44

1,50

4,00

121,92

0,00

cm

Ft

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

30,48

0,65

19,81

45,72

2,00

60,96

0,80

24,38

0,00

2,50

76,2

0,00

0,00

Dübel Çapı = 1,00 inç = 2,54 cm
Uzaklık

Algılama Çapı
cm

Dübel Çapı = 1,00 inç = 2,54 cm

Algılama Çapı

Uzaklık

Algılama Çapı

Ft

Cm

Ft

cm

Ft

m

Ft

cm

1,00

30,48

0,75

22,86

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

60,96

1,60

48,77

1,00

30,48

0,89

27,13

3,00

91,44

2,00

60,96

2,00

60,96

1,30

39,62

4,00

121,92

2,40

73,15

3,00

91,44

1,50

4572

5,00

152,40

2,50

76,20

4,00

121,92

0,00

0,00

6,00

182,88

2,60

79,25

-

-

-

-

7,00

213,36

2,54

77,42

-

-

-

-

8,00

243,84

0,00

0,00

-

-

-

-

Dübel Çapı = 3,25 inç = 8,26 cm
Uzaklık

Dübel Çapı = 3,25 inç = 8,26 cm

Algılama Çapı

Uzaklık

Algılama Çapı

Ft

Cm

Ft

cm

Ft

cm

Ft

cm

1,00

30,48

1,10

33,53

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

60,96

3,30

100,58

1,00

30,48

0,83

25,30

3,00

91,44

3,90

118,87

2,0

60,96

1,54

46,94

4,00

121,92

434

132,28

3,00

91,44

2,28

69,49

5,00

152,40

4,60

140,21

4,00

21,92

2,42

73,76

6,00

182,88

5,00

152,40

5,00

152,40

2,46

74,98

7,00

213,36

4,90

149,35

6,00

182,88

1,82

55,47

8,00

243,84

4,00

121,92

6,50

198,12

0,00

0,00

9,00

274,32

0,00

0,00

-

-

-

-
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EZ-1 tipi
UMÖ

Algılama
alanı
Algılama
alanına giren
kolon ve kiriş
Şekil 52. EZ-1 tipi UMÖ'nün algılama alanının modeli

Algılama
alanı

EZ-4 tipi
UMÖ

Şekil 53. EZ-4 tipi UMÖ'nün algılama alanının modeli
Şekil 52'de EZ-1 tipi UMÖ’nün algılama alanının bilgisayar ile modellenmiş hali
gösterilmektedir. Şekil 52'de de açık bir biçimde görüleceği üzere; kiriş ve kolon gibi duvarın varlığını
ya da yokluğunu etkilemeyen yapı elemanları algılama alanı içerisindedir. Bundan ötürü EZ-1,
deneylerde hatalı sonuç vermiş ve bu nedenle de proje kullanımına uygun olmadığı anlaşılmıştır.
Şekil 53’de ise; EZ-4 tipi UMÖ’nün algılama alanının bilgisayar ile modellenmiş hali
gösterilmektedir. Şekil 53’de de açık bir biçimde görüldüğü gibi, kiriş ve kolon gibi duvarın varlığını ya
da yokluğunu etkilemeyen yapı elemanları algılama alanı içerisine girmemektedir. Bundan ötürü EZ-4,
EZ-1’e göre deneylerde daha doğru sonuçlar vermiş, ve bu nedenle de proje kullanımına ugyun
olduğu anlaşılmıştır.
Deney No: 6
Deney Amacı: UMÖ ile maket duvarın yıkılmasının tespiti amacıyla, algılayıcının pozisyon olarak
elemanı hangi açı ile ölçtüğünün önemli olup olmadığının birim karton tuğlalardan oluşan duvarı
yıkarak denenmesi.
Deneyde kullanılan cihaz: Maxbotix Range Finder EZ-4
Deney kurgusu: 75.5 cm yüksekliğe ve iki kolonun arasına ortalı olarak yerleştirilen UMÖ, birim tuğla
kabulü ile karton kutulardan örülmüş duvarın tuğla sıralarının alttan 1. ve 2. sıralarını görecek eğimle
yerleştirilmiştir. Birim tuğlalardan örülmüş duvar içe doğru yıkılmıştır (Yerleşim için bkz. Şekil 54 ve
55).
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Öngörü:
Yıkılmamış durumda okunması beklenen değer = 157 cm
Yıkılmış durumda okunması beklenen değer = 205 cm - 207 cm
Bu öngörü çelik şerit metre ile yapılan okuma sonucu belirlenmiştir. Yıkılmamış durumda
algılayıcıyla, birim tuğla kabulü ile karton kutulardan örülmüş duvarın tuğla sıralarının alttan 1. ve 2.
sıralarının arasındaki mesafe ölçülmüş ve ölçülen değer algılayıcının çözünürlüğü gözönünde
bulundurularak okuma aralığı tahmin edilmiştir. Yıkılmış durumda ise algılayıcı birim tuğla kabulü ile
karton kutulardan örülmüş duvarın arkasındaki Şekil 54’de görülen zemin ile algılayıcı arasındaki
mesafe ölçülmüş ve ölçülen değer algılayıcının çözünürlüğü gözönünde bulundurularak okuma aralığı
tahmin edilmiştir.
Deney sonucu edinilen bulgular:





Yıkılmamış durumda okunan değer = 150.07 - 151.36 cm
Yıkılmış durumda okunan değer = 102.25 - 104.83 - 106.12 - 107.42 cm
UMÖ yıkılmamış durum okumasında ~6-7 cm farklı okumuştur.
Yıkılmış durumda ise tuğla parçalarını algılamış ve beklenenden 100 cm daha kısa mesafe
okumuştur.

Deney sonucunda, mesafe ölçer duvar tuğlalarının alt sıralarını gördüğündeki durumda, içe
doğru olan yıkımda arkadaki duvar yerine, yerdeki yıkılmış tuğla parçalarını algılamıştır. Öngörülen
ölçüm ile yapılan ölçüm arasındaki 100 cm civarındaki fark, UMÖ’nün Şekil 54 ve 55’deki gibi yere
doğru bakan bir açıyla yerleştirilmemesi gerektiğini anlamamızı sağlamıştır. Bu durum algılayıcı
konumunun önemini göstermektedir.
Deney No: 7
Deney Amacı: UMÖ ile maket duvarın yıkılmasının tespiti için algılayıcının pozisyon olarak elemanı
hangi açı ile ölçtüğünün önemli olup olmadığını, birim karton tuğlalardan oluşan duvarın yıkılarak
denenmesidir. Ayrıca algılayıcı tipini dezavantajlı olduğunu düşündüğümüz EZ-1’i kullanarak EZ-4 ile
arasındaki farkı kıyaslanmıştır.
Deneyde kullanılan cihaz: Maxbotix Range Finder EZ-1
Deney kurgusu: 75.5 cm yüksekliğe ve iki kolonun arasına ortalı olarak yerleştirilen UMÖ, birim tuğla
kabulü ile karton kutulardan örülmüş duvarın tuğla sıralarının alttan 1. ve 2. sıralarını görecek eğimle
yerleştirilmiştir. Birim tuğlalardan örülmüş duvar içe doğru yıkılmıştır.
Öngörü:
Yıkılmamış durumda okunması beklenen değer = 155 cm
Yıkılmış durumda okunması beklenen değer = 205 cm - 207 cm
Bu öngörü çelik şerit metre ile yapılan okuma sonucu belirlenmiştir. Yıkılmamış durumda
algılayıcıyla, birim tuğla kabulü ile karton kutulardan örülmüş duvarın tuğla sıralarının alttan 1. ve 2.
sıralarının arasındaki mesafe ölçülmüş ve ölçülen değer algılayıcının çözünürlüğü gözönünde
bulundurularak okuma aralığı tahmin edilmiştir. Yıkılmış durumda ise algılayıcı birim tuğla kabulü ile
karton kutulardan örülmüş duvarın arkasındaki Şekil 54’de görülen zemin ile algılayıcı arasındaki
mesafe ölçülmüş ve ölçülen değer algılayıcının çözünürlüğü gözönünde bulundurularak okuma aralığı
tahmin edilmiştir.
Deney sonucu edinilen bulgular:






Yıkılmamış durumda okunan değer = 147.48 - 148.78 cm
Yıkılmış durumda okunan değer = 98.37 - 99.66 - 100.95 - 102.25 cm
UMÖ yıkılmamış durum okumasında ~6-7 cm farklı okumuştur.
Yıkılmış durumda ise tuğla parçalarını algılamış ve beklenenden yaklaşık 100 cm daha kısa
mesafe okumuştur.
EZ 4 ile kıyaslandığında daha yakındaki tuğla parçalarını algılamıştır.
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Deney sonucunda, mesafe ölçer duvar tuğlalarının alt sıralarını gördüğündeki durumda, içe
doğru olan yıkımda arkadaki duvar yerine yerdeki yıkılmış tuğla parçalarını algılamıştır. Öngörülen
ölçüm ile yapılan ölçüm arasındaki 100 cm civarındaki fark, UMÖ’nün Şekil 54 ve 55’deki gibi yere
doğru bakan bir açıyla yerleştirilmemesi gerektiğini anlamamızı sağlamıştır. Ayrıca bu UMÖ’nün
konumu, EZ-1 ve EZ-4 arasındaki sonuçlar kıyaslandığında ciddi bir fark vermemiştir. Bu durum
algılayıcı konumunun önemini göstermektedir.

Şekil 54. Deney No 6 ve 7 için deney düzeneği modeli. Soldaki şema yıkılmamış durumu, sağdaki
şema ise yıkılmış durumu göstermektedir

Şekil 55. Deney No 6 ve 7 sonunda yıkılmış olan duvar modelinin görüntüsü
Deney No: 8
Deney Amacı: UMÖ ile maket duvarın yıkılmasının tespiti için, algılayıcının pozisyonunun Şekil 56 ve
57’deki gibi kolon kiriş birleşiminden, duvarın alt çapraz köşesini görecek biçimde yerleştirildiği
durumda, birim karton tuğlalardan oluşan duvarın yıkılarak UMÖ pozisyonunun denenmesidir.
Deneyde kullanılan cihaz: Maxbotix Range Finder EZ-1
Deney kurgusu: 100 cm yüksekliğe yerleştirilen (sağ kolon ile kiriş birleşimine dayalı) UMÖ, duvarın
alttan 1. ve 2. sıralarını görecek eğimle yerleştirilmiştir. Birim tuğlalardan örülmüş duvar dışa doğru
yıkılmıştır.
Öngörü:
Yıkılmamış durumda okunması beklenen değer = 200 cm
Yıkılmış durumda okunması beklenen değer = 205 cm
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Bu öngörü çelik şerit metre ile yapılan okuma sonucu belirlenmiştir. Yıkılmamış durumda,
algılayıcıyla birim tuğla kabulü ile karton kutulardan örülmüş duvarın tuğla sıralarının alttan 1. ve 2.
sıralarının arasındaki mesafe ölçülmüş ve ölçülen değer algılayıcının çözünürlüğü gözönünde
bulundurularak okuma aralığı tahmin edilmiştir. Yıkılmış durumda ise algılayıcı birim tuğla kabulü ile
karton kutulardan örülmüş duvarın arkasındaki Şekil 56’da görülen zemin ile algılayıcı arasındaki
mesafe ölçülmüş ve ölçülen değer algılayıcının çözünürlüğü gözönünde bulundurularak okuma aralığı
tahmin edilmiştir.
Deney sonucu edinilen bulgular:





Yıkılmamış durumda okunan değer = 152.65 - 153.95 cm
Yıkılmış durumda okunan değer = 182.38 cm
UMÖ yıkılmamış durum okumasında beklenen veriyi algılayamamış, daha yakındaki yer
döşemesini algılamıştır.
Yıkılmış durumda ise kolonu algılamış, okuduğu mesafe öngörülene kıyasla kısalmış ve sağlıksız
sonuçlar vermiştir.

Bu deney sonucunda UMÖ’nün, Şekil 56 ve 57’de görüldüğü gibi kolon kiriş birleşimine dayanarak
duvarın alt çaprazını görecek biçimde konumlandırılması, algılanan verinin sağlıksız olmasına sebep
olmaktadır. UMÖ’nün bu konumu hasar tespiti için doğru değildir. Bu durum, tıpkı Deney no 6 ve 7’de
olduğu gibi, algılayıcı konumunun önemine işaret etmektedir.
Deney No: 9
Deney Amacı: UMÖ ile maket duvarın yıkılmasının tespiti için, algılayıcının pozisyonunun Şekil 56 ve
57’deki gibi kolon kiriş birleşiminden, duvarın alt çapraz köşesini görecek biçimde yerleştirildiği
durumda, birim karton tuğlalardan oluşan duvarın yıkılarak UMÖ pozisyonunun denenmesidir. Ayrıca
algılayıcı tipi olarak avantajlı olduğunu düşünülen EZ-4’ü kullanılarak, EZ-1 ile arasındaki fark
kıyaslanacaktır.
Deneyde kullanılan cihaz: Maxbotix Range Finder EZ-4
Deney kurgusu: 100 cm yüksekliğe yerleştirilen (sağ kolon ile kiriş birleşimine dayalı) mesafe ölçer,
duvarın birim tuğla kabulü ile karton kutulardan örülmüş duvarın tuğla sıralarının alttan 1. ve 2.
sıralarının görecek eğimle yerleştirilmiştir. Birim tuğlalardan örülmüş duvar, dışa doğru yıkılmıştır.
Öngörü:
Yıkılmamış durumda okunması beklenen değer = 200 cm
Yıkılmış durumda okunması beklenen değer = 205 cm
Bu öngörü çelik şerit metre ile yapılan okuma sonucu belirlenmiştir. Yıkılmamış durumda,
algılayıcıyla birim tuğla kabulü ile karton kutulardan örülmüş duvarın tuğla sıralarının alttan 1. ve 2.
sıralarının arasındaki mesafe ölçülmüş ve ölçülen değer algılayıcının çözünürlüğü gözönünde
bulundurularak okuma aralığı tahmin edilmiştir. Yıkılmış durumda ise algılayıcı birim tuğla kabulü ile
karton kutulardan örülmüş duvarın arkasındaki Şekil 56’da görülen zemin ile algılayıcı arasındaki
mesafe ölçülmüş ve ölçülen değer algılayıcının çözünürlüğü gözönünde bulundurularak okuma aralığı
tahmin edilmiştir.
Deney sonucu edinilen bulgular:





Yıkılmamış durumda okunan değer = 182.38 cm
Yıkılmış durumda okunan değer = 192.72 cm
UMÖ yıkılmamış durum okumasında istenilen veriyi algılayamamış, daha yakındaki yer
döşemesini algılamıştır.
Yıkılmış durumda ise kolonu algılamış, okuduğu mesafe öngörülene göre kısalmış ve sağlıksız
sonuçlar vermiştir.

Bu deney sonucunda UMÖ’nün, Şekil 56 ve 57’de görüldüğü gibi kolon kiriş birleşimine
dayanarak duvarın alt çaprazını görecek biçimde konumlandırılması, algılanan verinin sağlıksız
olmasına sebep olmaktadır. UMÖ’nün bu konumu hasar tespiti için doğru değildir. Her ne kadar
UMÖ’nün tipi avantajlı olarak düşünülen EZ-4, EZ-1’e kıyasla öngörülen değerlere yakın değerler
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vermiş olsa da; algılayıcı pozisyonunun istenilen veriyi almak için uygun olmaması, iki algılayıcı
arasında bu deney için kıyas yapmayı mümkün kılmamıştır. Bu durum, aynı Deney no 6 ve 7’deki gibi
algılayıcı konumunun önemini göstermektedir.

Şekil 56. Deney No 8 ve 9 için deney düzeneği modeli. Soldaki şema yıkılmamış durumu, sağdaki
şema ise yıkılmış durumu göstermektedir

Şekil 57. Deney No 8 ve 9 sonunda yıkılmış olan duvar modelinin görüntüsü

Deney No: 10
Deney Amacı: UMÖ'nün ölçeceği mesafenin, teknik şartnamede belirtilen üst limitten (645 cm) fazla
olduğu durumda, okuduğu ölçümün tespit edilmesidir.
Deneyde kullanılan cihaz: Maxbotix Range Finder EZ-4
Deney kurgusu: Açık alana çıkılarak UMÖ gökyüzüne doğrultulmuştur. Algılayıcı, çevresinden
etkilenebileceği tüm cisimlerden arındırılmış, böylelikle ölçüm yapacağı sonsuz bir mesafe
sağlanmıştır.
Öngörü:
Bu durumla ilgili herhangibir öngörü yoktur.
Deney sonucu edinilen bulgular:


658 cm ve 660 cm değerleri okunmuştur.
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Üst limit şartnamede verilen teorik değerden kalibrasyon sebebiyle biraz farklı olmakla birlikte, pratikte
üst limit değerine eşit sayılabilir.
Deney No: 11
Deney Amacı: UMÖ’nün ölçeceği mesafenin okuyabileceği en küçük ölçümün tespit edilmesidir.
Deneyde kullanılan cihaz: Maxbotix Range Finder EZ-4
Deney kurgusu: UMÖ'nün sıfır mesafesine cisim konulmuştur. Daha sonra cisim kademeli olarak
uzaklaştırılmış ve algılayıcıdan veriler okunmuştur.
Öngörü:
Herhangibir öngörüde bulunulmamıştır.
Deney sonucu edinilen bulgular:


0 cm – 20 cm aralığında: 16.94 - 18.23 cm verileri okunmuştur.

UMÖ 0 cm – 20 cm aralığında hatalı veri okumuştur. Bu deney sonucunda, UMÖ’nün bu
aralıkta kullanılmasının uygun olmadığı anlaşılmıştır.
UMÖ ile Yapılan Deneylerin Sonuçları


Yapılan deneyler sonucunda sağlıklı okuma alınabildiği ve güvende kalınabilecek mertebede
daraltılmış pratik bir alt ve üst limit belirlenmiştir. Bu limitler UMÖ için 30 cm ile 600 cm aralığıdır.
Bu limitler, algılayıcı için güvenli kullanım limitleridir. Algılayıcı bu aralıkta kullanıldığı takdirde
sağlıklı veri algılamaktadır. Bu limitlerin dışında okunan değerler daha dikkatli şekilde
değerlendirilmeli, 20 cm’nin altındaki ve 645 cm’nin üzerindeki veriler kesinlikle dikkate
alınmamalıdır.



EZ 4 tipi mesafe ölçeri kullanmak proje amacına daha uygundur.



Algılayıcı ile algılanacak eleman arasındaki boşlukta 75 cm çapındaki silindir olarak kabul
edilebilecek hacimde yer alan tüm nesneler algılanacağından ötürü, sağlıklı algılama yapılması
için bu bölgede algılanacak elemandan başka birşey olmaması önemlidir.



Bu algılayıcının yerleşiminin elde edilen verileri etkilediği gözlenmiştir. Yerleşim doğrudan elemanı
görecek şekilde ve mümkünse kolon, kiriş veya perde duvar gibi bir yapı elemanı üzerinde
olmalıdır. Algılayıcının yatayla yaptığı açı 90 derece olmalı, eğimli kullanılmamalıdır.

5.3.2.2 KDK ile yapılmış olan deneyler
Deney No: 12
Mikro işlemcili kart üzerinde KDK tek başına devre kablosu kullanılarak kurulmuş, denenmiş
ve çalıştığı görülmüştür (Şekil 58). Bu devre kurulurken kısa devrenin oluşmaması için 10,000 Ω’luk bir
direnç kullanılmıştır. Devrede elektrik varken 1, yokken ise 0 bilgisi bilgisayara iletilmiştir.
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Devrede
elektriğin
varlığını ve
yokluğunu
tespit eden
kablo

Şekil 58. Deney No 12 için kurulan devrenin görüntüsü. Daire içine alınmış olan kablo, devrede
elektriğin varlığı ile yokluğunu belirlemektedir
Deney No: 13
Mikro işlemcili kart üzerinde kablo düzeneği; 3 farklı KDK aynı anda kullanılarak kurulmuş,
denenmiş ve çalıştığı görülmüştür. Böylelikle bir mikro işlemcili karta birden fazla KDK kurulabileceği
anlaşılmıştır. KDK’ların her üçünde de elektrik var iken 1, hiçbirinde elektrik yok iken ise 0 bilgisi
bilgisayara iletilmiştir. 1. devreler koparılıp diğer iki devre çalışır durumda bırakıldığında ise 1. devre 0
bilgisini, 2. ve 3. devreler ise 1 bilgisini iletmiştir. 1. ve 2. devre koparıldığında fakat 3. devrenin elektrik
iletmesi engellenmediğinde ise, 1. ve 2. devre 0 bilgisini, 3. devre ise 1 bilgisini vermiştir. Bu şekilde
tüm kombinasyonlar denenmiş ve elektriğin yokluğuda 0 bilgisi, varlığında ise 1 bilgisinin iletildiği
gözlemlenmiştir.
Bu durumda aynı mikro işlemcili karta birden fazla KDK’nın bağlanabileceği anlaşılmıştır.
Deney No: 14
Mikro işlemcili kart üzerine kurulan KDK, 25 m uzunluğunda yüksek direnimli bir kablo
kullanılarak denenmiş ve çalıştığı gözlenmiştir. Kabloların boyları arttıkça özdirenimleri de artmaktadır.
Kablolarda özdirenimi arttıran bir başka etken ise kabloların tipleridir. Sabit voltajlı bu devrede, direnç
arttıkça akım düşmekte ve belli bir mertebenin altındaki akım altında devrenin çalışmaması gibi bir risk
oluşmaktadır. Bu kablonun özdirenimi yaklaşık olarak 2 Ω’dur. Bu elverişsiz koşula rağmen kablonun
özdirenci devreyi olumsuz etkilememiştir.
Sonuç olarak 2 Ω’luk özdirenimin, kısa devreyi önleyen 10,000 Ω’luk dirençten çok küçük
olduğu için devrenin çalışmasının etkilenmediği sonucuna varılmıştır. Pratikte, kablo algılayıcısı
devresi kurulurken herhangi bir tipte uzun bir kablo kullanılabilir.
Deney No: 15
Deney Amacı: KDK’nın maket üzerinde çalışırlığının denenmesinden ibarettir.
Deneyde kullanılan cihaz: Eternet kablosu
Deney kurgusu: Eternet kablosu karton panelin önünden geçirilmiş ve karton panel devirilerek
kablonun kopması sağlanmıştır.
Öngörü:
Kablonun kopması ve algılayıcının bilgisayara “0” bilgisini iletmesi öngörülmüştür.
Deney sonucu edinilen bulgular:
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Öngörü gerçekleşmiş ve karton panel ayakta iken “1” bilgisi iletilirken, panel yıkıldıktan sonra “0”
bilgisi iletilmiştir (Bkz. Şekil 59).
Kablo (kapalı devre) algılayıcısının beklendiği gibi çalıştığı görülmüştür.

Bu deney sonucunda KDK’nın pratikte kullanılabileceği anlaşılmıştır.

(a)

(b)
Şekil 59. Deney No 15’te kurgulanan kablo ve karton panel (a) Panelin düşmeden önceki hali ve
bilgisayara iletilen “1” bilgisi, (b) Panelin kablonun koptuğu andaki durumu ve bilgisayara iletilen “0”
bilgisi
Kablo (Kapalı Devre) Algılayıcısı ile Yapılan Deneylerin Sonuçları



Bir mikro işlemcili karta istenildiği kadar devrenin kurulabileceği gözlenmiştir.
Devrenin kurulması esnasında kablonun uzunluğunun bir önemi yoktur.
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5.3.3 Deney ve İncelemeler Sonucu Elde Edilen Algılayıcı Özellikleri

5.3.3.1 Fiziksel algılayıcılar
Bu bölümde değerlendirilen algılayıcılar şu şekilde sıralanabilir:






Kablo (kapalı devre) algılayıcısı
UMÖ
Jiroskop
İvmeölçer
Kamera (görüntü algılayıcısı)
i.

KDK

Bu algılayıcı proje kapsamında geliştirilmiş olup, çalışma prensibi kablonun elektriği iletip
iletememesine dayanmaktadır. Burada verilen bilgiler “5.3.2.2 KDK ile yapılmış olan deneyler”
kısmında verilen bilgilere ve yapılan deneylere dayandırılmıştır. Elektriğin iletilip iletilmemesine göre
çıktı olarak 0 ya da 1 (ikili değer) bilgisini vermektedir.
Avantajları; çok basit bir algılayıcı olması, mikro işlemcili kart üzerinde önemli bir yer tutmuyor
olması, her türlü yapısal ya da yapısal olmayan elemana yerleştirilebilir olmasıdır.
Dezavantajları ise elektriğin iletilememesi durumunda sadece kablonun mu yoksa kablonun
bağlı olduğu elemanın da mı zarar gördüğünün sağlıklı bir şekilde tespit edilememesi, kablo uzunluğu
arttıkça elde edilen veri güvenliğinin azalması gibi faktörlerdir.
ii. UMÖ
Bu algılayıcı, işbu raporun “5.3.2.1 UMÖ ile yapılmış olan deneyler” başlıklı bölümünde
belirlendiği üzere; 30 cm ile 600 cm arasındaki mesafeleri ölçmek için kullanılacaktır. Söz konusu
algılayıcının, proje kapsamında yapısal ya da yapısal olmayan elemanlar arasındaki mesafenin
değişip değişmediği bilgisini vermesi planlanmıştır. Böylece izlenilen açıklığın, bloke olup olmadığına
dair bir bilgi elde etmek mümkün olabilecektir.
UMÖ, uzaklığın cihaz içerisindeki voltajı (mV) cinsinden değiştirmesi sonucu mesafeyi
ölçmektedir. Algılayıcı tipine bağlı olarak farklı dübel çapları için farklı uzaklık-algılama alanı ilişkisine
sahiptir. Bu bilgileri içeren bir tablo ve şemalar, işbu raporumuzun “5.3.2.1 UMÖ ile yapılmış olan
deneyler” kısmında sunulmuştur. Burada dübel çapı tanım olarak algılanacak cismin boyutunu
simgelemektedir. UMÖ’nün voltaj (mV) – mesafe (cm) ilişkisinin belirlenmesi amacıyla, maket üzerinde
bir seri deney gerçekleştirilmiştir. EZ-1 tipi algılayıcının kullanıldığı bu deneylerde; 1 inç (2.54 cm)
çözünürlüğe sahip olan UMÖ için 30 farklı mesafede ölçüm yapılmıştır. Bu ölçüm mesafelerinin ortak
noktası 1 inçin katları biçiminde olmasıdır. Bu ölçümlere ait değerler Tablo 26’da verilmektedir. Aynı
tabloda üretici tarafından verilen ilişki sonucu elde edilen değerler de yer almaktadır. Deneyde
kullanılan uzaklıkların algılayıcı tarafından iletilen voltaj değerleri ile olan ilişkisi Şekil 60’da verilmiştir.
Nerede ise lineer olan (R-kare değeri 0.998) bu ilişkiye ait denklem ilişkinin eğilim çizgisi sayesinde
elde edilmiştir.
D = 1.29 * V + 4.02

(1)

Yukarıdaki denklemde (Denklem 1) D, santimetre cinsinden mesafeyi, V ise mV cinsinden
voltajı temsil etmektedir. Bu kalibrasyon sayesinde UMÖ’den alınan veriler, anında uzaklık cinsinden
hesaplanabilmekte ve mesafenin değişip değişmediği konusunda bilgi verebilmektedir.
D (inç) = V (mV) * 0.512

(2)

Denklem 2 ise; üretici firmanın teknik özellikler dökümanında vermiş olduğu denklemdir. Bu
denklemde ise D, inç cinsinden mesafeyi, V ise mV cinsinden voltajı temsil etmektedir. Tablo 26’da,
deney sonucu okunan veriler ile yapılan ölçümler bir arada verilmiştir.
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Tablo 26. UMÖ'nün kalibrasyonu için yapılmış olan deneylerin verileri

1

1

2.54

Sensör kalınlığı
+ Yapılan ölçüm
(cm)
4.04

5.12

13.00

4.12

10.46

2

10

25.40

26.90

16

8.19

20.81

-1.8

-4.59

3

12

30.48

31.98

20

0.24

26.01

-1.6

-4.47

4

14

35.56

37.06

24

12.29

31.21

-1.71

-4.35

5

16

40.64

42.14

28

14.34

36.41

-.66

-4.23

6

20

50.80

52.30

36

18.43

46.82

-1.57

-3.98

7

23

58.42

59.92

42

21.50

54.62

-1.50

-3.80

8

25

63.50

65.00

44

22.53

57.22

-2.47

-6.28

Okuma Sayısı

Yapılan ölçüm
İnç

cm

Okunan
Voltaj
(mV)
10

Üretici formulü

Üretici (okunan)

İnç

cm

İnç

cm

9

27

68.58

70.08

48

24.58

62.42

-2.42

-6.16

10

29

73.66

75.16

52

26.62

67.62

-2.38

-6.04

11

30

76.20

77.70

54

27.65

70.23

-2.35

-5.97

12

31

78.74

80.24

56

28.67

72.83

-2.33

-5.91

13

35

88.90

90.40

64

32.77

83.23

-2.23

-5.67

14

38

96.52

98.02

72

36.86

93.63

-1.14

-2.89

15

40

101.60

103.10

76

38.91

98.84

-1.09

-2.76

16

43

109.22

110.72

82

41.98

106.64

-1.02

-2.58

17

45

114.30

115.80

84

43.01

109.24

-1.99

-5.06

18

47

119.38

120.88

88

45.06

114.44

-1.94

-4.94

19

51

129.54

131.04

96

49.15

124.85

-1.85

-4.69

20

54

137.16

138.66

102

52.22

132.65

-1.78

-4.51

21

60

152.40

153.90

115

58.88

149.56

-1.12

-2.84

22

65

165.10

166.60

124

63.49

161.26

-1.51

-3.84

23

70

177.80

179.30

134

68.61

174.26

-1.39

-3.54

24

75

190.50

192.00

146

74.75

189.87

-0.25

-0.63

25

80

203.20

204.70

156

79.87

202.87

-0.13

-0.33

26

85

215.90

217.40

166

84.99

215.88

-0.01

-0.02

27

90

228.60

230.10

175

89.60

227.58

-0.40

-1.02

28

95

241.30

242.80

183

93.70

237.99

-1.30

-3.31

29

106

269.24

270.74

205

104.96

266.60

-1.04

-2.64

30

110

279.40

280.90

213

109.06

277.00

-0.94

-2.40

UMÖ’nün, yürütülen bu proje kapsamında EZ-1 ve EZ-4 olmak üzere iki farklı tipi incelenmiştir.
Bu iki tip algılayıcı arasındaki fark, algılama çaplarının değişik olmasından kaynaklanmaktadır.
Algılama çapından dolayı EZ-1 tipi algılayıcının kısmi yıkılmaları algılayamama riski mevcuttur. Bu
sebepten dolayı EZ-1 tipi algılayıcının proje kapsamında verimli bir şekilde kullanılamayacağına karar
verilmiştir (Bkz. “5.3.2.1 UMÖ ile yapılmış olan deneyler"). Her iki tip algılayıcı da mikro işlemcili kart
üzerinde birer analog yuva işgal etmektedir.
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Şekil 60. UMÖ için voltaj-uzaklık ilişkisinin belirlenmesi
iii. Jiroskop
Bu algılayıcı, konulduğu hedefin yerle yaptığı açının zamana göre değişimi (açısal hız) bilgisini
derece/saniye (veya radyan/saniye) cinsinden vermektedir. Bu da hedefin ne kadar ötelendiği ya da
hasar gördüğü bilgisini verecektir. Proje kapsamında kullanılmakta olan iki eksenli jiroskopun ölçüm
aralığı ±100 derece/saniye’dir (±1.75 radyan/saniye). Mikro işlemcili kart üzerinde biri referans olmak
üzere üç analog yuva işgal etmektedir. Üzerine monte edilmiş olan iki eksenli ivmeölçer ile beraber
çalışması halinde altı adet analog yuva işgal etmektedir.
iv. İvmeölçer
Bu algılayıcı, sarsıntı durumunda binanın hareketini ivme cinsinden kaydeder. Bu algılayıcılar
genellikle üç serbestlik derecesine (iki yatay, bir düşey) sahiptirler. En genel haliyle bir ivmeölçer kat
döşemesine yerleştirilir ve o kattaki tüm elemanların maruz kaldığı ivmeyi zamana bağlı olarak ve
genellikle yerçekimi ivmesinin (g) bir yüzdesi olarak algılar. Proje kapsamında değerlendirilen
ivmeölçerin ölçüm aralığı ±18g’dir. Mikro işlemcili kart üzerinde üç analog yuva işgal etmektedir.
v. Kamera (görüntü işleme)
Kamera, proje kapsamında bir algılayıcı gibi kullanılmıştır. Kameranın uygun bir biçimde
yerleştirilmesi için görüş açısının tespiti önemlidir. Görüş açısının tespiti için aşağıdaki denkemler
kullanılacaktır.
αy = 2arctan(dg/2/f)

(3)

αd = 2arctan(dy/2/f)

(4)

Denklem 3'de, αy yataydaki kamera görüş açısını, dg milimetre cinsinden kamera sensör
genişliğini ve f mm cinsinden lens odak mesafesini ifade etmektedir. Denklem 4’de ise; αd düşeydeki
kamera görüş açısını, dy mm cinsinden kamera sensör yüksekliğini ve f ise mm cinsinden lens odak
mesafesini ifade etmektedir. Şekil 61’de kamera açılarının gösterimi sunulmaktadır.
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Şekil 61. Kamera açısının gösterimi (URL-9, 2011)
Proje kapsamında kullanılan Canon LEGRIA HV40’ın teknik özellikleri dökümanında, lens
odak mesafesi (f) için 6.1 mm ile 61 mm arasında değiştiği, kamera sensörünün genişliğinin (dg) 5,371
mm ve kamera sensörünün yüksekliğinin (dy) ise 4.035 mm olduğu yazmaktadır. Lens odak mesafesi
(f), kullanıcının kameradaki görüntüyü optik olarak yakınlaştırması ve uzaklaştırması ile değişen bir
değerdir. En uzak ve doğal olarak en dar açılı görüntünün alındığı durumda lens odak mesafesi (f) 6.1
mm, en yakın ve doğal olarak en geniş açılı görüntünün alındığı durumda ise lens odak mesafesi (f)
61 mm olarak üretici firma tarafından verilmiştir. Denklem 3 ve 4 kullanıldığından, yataydaki kamera
görüş açısı (αy) 5˚ - 47˚, düşeydeki kamera görüş açısı (αd) ise 4˚ - 36˚ aralığında olduğu
hesaplanmıştır. Bu hesaplar 4:3 orandaki görüntüye göre yapılmıştır. Bu oran yatay ile düşeyde
birbirine yakın boyutları gösterdiği için proje kapsamında bu oran kullanılmıştır.
5.3.3.2 Kimyasal algılayıcılar
Projede TF-2110 model optik duman algılayıcısı, C 9103 model dual ısı algılayıcısı ve SE 193
K G/M model gaz algılayıcısının seçilmesi uygun görülmüş ve her bir algılayıcının özellikleri aşağıda
detaylandırılmıştır. Bu algılayıcıların nerelerde ve ne şekilde kullanılabileceklerinin önerisi ise “5.5.2.7.
Kimyasal algılayıcılar” kısmında verilmiştir.
i.

Duman algılayıcısı

Projede kullanılan duman algılacısı ve özellikleri aşağıdaki gibidir. TF-2110 Optik duman dedektörü
(URL-10):


3600 görülebilir dual led



Maksimum 70 mA alarm akımı



2 kablo, 24 VDC



Darbelere dayanıklı algılayıcı başlığı



Mükemmel duman giriş kanalları ile hassas çalışma

ii. Isı algılayıcısı
Projede kullanılan ısı algılacısı ve özellikleri: C 9103 Dual Isı Dedektörü (URL-11):
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Konvansiyonel dual ısı algılayıcısı



Çift led göstergeli



Yarı iletken termo algılayıcı teknolojisi



8 bit mikro işlemci



Önceden kaydedilmiş yangın doğrulama programı



Su birikmesini engelleyen özel tasarlanmış hazne



Belirli bir sıcaklığı geçme ve ani sıcaklık artışı olarak iki fonksiyonlu çalışma



Dumansız yangın çıkabilecek yerler, sigara odaları, jeneratör odası, tozlu alanlar vb. yerlerde
kullanıma uygunluk

iii. Gaz algılayıcısı
Projede kullanılan gaz algılayıcısı ve özellikleri: SE 193 K G/M Exproof Gaz Transmitteri (URL-12):


Sigara dumanı, egzost gazı, alkol gibi yan ürünlere değil, sadece gaza karşı duyarlılık ve tam
seçicilik



Dahili gelişmiş elektronik devre kart dizaynı ile uzun dönemli kullanımda sıfır elektronik sapma



4-20 mA çıkış sinyali ile sadece kaçak var/yok değil, kaçak seviye takibi ile daha önceden
bilgilenme
4-20 mA çıkış sinyali ile uzun kablo mesafelerinde kayıtsız sinyal taşınımı



5.4 ALGILAYICILARIN BİNA İÇİ YERLEŞİMLERİ
5.4.1 Bina İçi Yerleşim ile İlgili Genel Kavramlar
Yerel izleme ve hasar tespit modelinin ve buna bağlı olarak yönlendirme modelinin
geliştirilebilmesi için ilk aşamada bazı tanımların yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda, izleme ve
yönlendirme modellerinin hazırlanması aşamasında göz önüne alınan yapısal birimler Şekil 62’de
gösterilmiştir. Benzer tanımlar, başka araştırmacılar tarafından da yapılmıştır (Schütz vd. 2008; Dibley
vd. 2011).

Şekil 62. İzleme ve yönlendirme modelleri için kullanılan yapısal birimler
En üst seviyede yer alan yapısal birim, yapının kendisi ya da başka bir deyişle “bina”dır.
Binalar, bir ya da birden fazla kattan oluşmaktadırlar. Bu nedenle alt birim olarak “kat” seçilmiştir. Her
katta yer alabilecek birimler ise iki kısma ayrılmıştır: kat içi ikamet birimleri ve kat içi geçiş birimleri. Kat
içi ikamet birimleri, kat içerisinde insanların toplu olarak bulunabileceği mekânlardır. Bir başka deyişle
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insanların değişik amaçlarla içinde bulundukları oda birimleridir. Bir oda biriminde kaç kişinin aynı
anda yer alabileceği o birimin kullanım amacına göre değişkenlik gösterir. Örneğin ofis olarak
kullanılan bir oda biriminde genellikle 1-2 kişi aynı anda bulunurken, toplantı amaçlı kullanılan bir oda
biriminde aynı anda 10-15 kişinin bulunması mümkündür. Bir afet sonrası insanlar bina içerisinde
genellikle bir oda birimi içerisinde mahsur kalırlar. Bu aşamada kazazedelerin bina içinde hangi
bölgede mahsur kaldığını bilmek; binadan çıkabilecekleri en kısa, en güvenli yolu bulmak ve onları
tahliye amacıyla yönlendirmek adına çok önemlidir. Kat içi (ya da yatay) geçiş birimleri ise aynı kat
içerisinde insanların bir yerden başka bir yere gitmelerini sağlayan kapı ve koridor gibi birimlerdir. Bu
geçiş birimlerinin herhangi bir sebepten dolayı bloke olması durumunda insanları toplu olarak
bulundukları oda birimlerinden tahliye etmek mümkün olmayabilir. Bu sebepten dolayı binanın her
katında yer alan kapı ve koridor geçişlerinin bloke olup olmadığının algılayıcılar vasıtasıyla
belirlenmesi, tahliye yolunun seçimi açısından önemlidir.
Katlar arası (ya da düşey) geçiş birimleri ise insanların bir kattan diğer kata geçişlerini
sağlayan birimlerdir. Bunlar genellikle merdiven, asansör ya da rampa şeklindedirler. Herhangi bir afet
sonrası katlar arası geçiş birimlerinin hasar görüp görmemesi, kazazedelerin binadan tahliyesi
açısından oldukça önemlidir. Bu birimlerin bulunduğu yerlere de algılayıcıların yerleştirilmesi
gerekmektedir.
Özel bir durum olarak, ilk kat pencereleri de afet sonrası binadan çıkış sağlayan birimler olarak
işlev görebilirler. Bunun mümkün olabilmesi için en önemli koşul, içerden dışarıya çıkmaya çalışan tüm
kazazedelerin (çocuklar, yaşlılar, özürlüler ve yaralılar da dâhil olmak üzere) bu geçişi zarar görmeden
kullanabiliyor olmaları hususudur.
Kısacası bir afet sonrası binanın herhangi bir bölgesinde (oda biriminde) mahsur kalmış
kazazedeleri bina dışına çıkarmak için izlenmesi gereken genel alternatifler Şekil 63’de gösterilmiştir.
Bu alternatiflerin hangilerinin afet sonrası geçerli olduğunu söylemek algılayıcıların ve izleme
modelinin, mevcut alternatifler arasından hangisinin en uygun olduğunun belirlenmesi ise yönlendirme
modelinin görevidir.
Katiçi alternatifler

Katlararası alternatifler

Kat içi ikamet:

Katlararası geçiş:

oda1, oda2..

merdiven1,
merdiven2..

Oda birimi:

Kat içi geçiş:

Katlararası geçiş:

Kazazedeler

kapı1, kapı2..

rampa1, rampa2..

Kat içi geçiş:

Katlararası geçiş:

Koridor1,
koridor2..

asansör1,
asansör2..

Diğer katlar için
katiçi ve katlararası
alternatifler

………

Binadan çıkış:
Tahliye

Şekil 63. Herhangi bir bölgede mahsur kalmış olan kazazedelerin binadan tahliyesi için geçmek
zorunda oldukları yapısal birimlere ait alternatifleri gösteren şematik çizim
Buna ek olarak, algılayıcıların bina içinde izlemeye alacakları yapısal ve yapısal olmayan
elemanlardan da bahsetmek gerekir. Yapısal elemanlar, binaya gelen düşey ve yatay yükleri taşıyan
ve bu yükleri güvenli bir şekilde zemine aktaran elemanlar olarak tanımlanabilirler. Bu tip elemanlara
örnek olarak kolon, kiriş, perde duvar, taşıyıcı yığma duvar ve döşeme verilebilir. Düşey yük taşıyıcı
elemanların, bir başka deyişle, kolon ve taşıyıcı duvarların hasar görmesi halinde binanın güvenliği
tehlike altına girmiş demektir. Hasar derecesine bağlı olarak binada kısmi göçme meydana gelmesi
mümkündür. Bu sebepten dolayı kazazedeleri bina içinde yönlendirirken, orta ya da ağır hasarlı düşey
taşıyıcı elemanların bulunduğu bir bölgeden geçirmek riskli olabilir. Bu tip kararları verirken
algılayıcıların yapısal elemanların durumu ile ilgili olarak sağladıkları bilgilerden faydalanmak çözümü
kolaylaştıracaktır.
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Yapısal olmayan elemanlar ise bina içerisinde yük taşıyıcı sisteme dâhil olmayan, hasar
görmeleri durumunda yapısal güvenliği tehdit etmeyen ancak özellikle ekonomik kayıplara neden
olabilen türde elemanlardır. Bu tip elemanlara örnek olarak asma tavan, dolgu duvar ya da bölme
duvar, çeşitli mobilyalar (dolap, raf, masa, vb.) verilebilir. Yapısal olmayan elemanların hasar görmesi
bazı durumlarda fiziksel yaralanmalara sebep olabilir (örneğin dolabın bir insanın üzerine devrilmesi)
ya da geçiş birimlerini bloke edebilir (örneğin dolgu duvarın yıkılıp koridoru kapatması). Bahsedilen
ikinci durumun oluşup oluşmadığını anlamak algılayıcılar sayesinde mümkündür.
Taşıyıcı özellikleri olmayan dolgu duvarların ne tür malzemeden yapıldıklarının bilinmesi bazı
durumlarda önemli olabilir. Örneğin afet sonrası ciddi hasar görmüş ve birçok geçiş birimi bloke olmuş
bir yapıda kazazedelerin tahliyesini sağlamak için bir ya da birden fazla dolgu duvarı ya da bölme
duvarı yıkıp geçiş sağlamak gerekebilir.
5.4.2 Bina İçinde Yer Alan Tehlikeli Obje veya Maddelere Göre Kullanılması Gereken
Algılayıcılar
Algılayıcıların yerleşimi açısından bir başka önemli nokta, bina içinde tehlike yaratma olasılığı
olan objelerin ve maddelerin bulundukları alanlardır. Bu tür bilgiler, çalışma kapsamında hasar
görebililirlik analizi için gerekli olan bina içi muhteviyatın ve tetikleyebileceği tehlikelerin belirlenmesi
için yürütülen çalışmalar ile detaylı olarak elde edilebilmiştir. Bu bilgiler ışığında bina içinde tehlike
yaratabilecek muhteviyat ve bunların yaratacakları tehlikeler belirlenmiştir. İşbu raporun aşağıdaki
paragraflarında verilen örnek olaylar incelenerek, ne tür algılayıcıların kullanılması durumunda
tehlikelerin önlenebileceği belirtilmiştir.
Örnek olay 1 - Sıcaklık, nem, duman ve gaz miktarını ölçen algılayıcılar: Buna göre
algılayıcıların bina içerisinde yerleşimi, binanın kullanım türüne ve tehlikeli içeriklerin mevcudiyetine
göre değişmektedir. Örneğin hastane olarak kullanılan bir binada insanlara zarar vermesi muhtemel
malzemelerin (kimyasal, biyolojik, radyolojik) bulundukları yerlerin bilinmesi, algılayıcı tipinin ve
yerleşiminin seçiminde bu bilginin kullanılması gereklidir. Bir başka örnek; sanayi amaçlı kullanılan
binalarda ve ticarethanelerde bir kaza ya da afet esnasında tehlike yaratabilecek LPG tüplerinin
mevcudiyetidir. Bu örnektekine benzer çok vahim iki olay 2011 yılında Ankara OSTİM ve İvedik
Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleşmiştir. Aynı gün içerisinde iki ayrı sanayi tesisinde patlama
meydana gelmiş ve bu patlamalarda toplam 20 kişi hayatını kaybetmiştir. İlk bulgulara göre aynı gün
gerçekleşen her iki patlamanın sebebi olarak tesis içinde yer alan sanayi tüpleri gösterilmiştir. İlk
patlama 80 kişinin çalıştığı jeneratör üretim tesisinde meydana gelmiş ve patlamanın yaşandığı dört
katlı binanın iki katı çökünce binanın içinde enkaz altında kalanlar olmuştur (Şekil 64a). İkinci
patlamada ise çeşitli imalatlar yapan atölyelerin ve kimyevi madde pazarlama işletmesinin bulunduğu
bir binada meydana gelmiş, patlama sonrası büyük bir olasılıkla kimyevi madde mevcudiyetinden
dolayı yangın çıkmıştır. Bu felaket sonrası işçilerin bir kısmı bina içinde mahsur kalmıştır (Şekil 64b).

(a)

(b)

Şekil 64. Ankara’da meydana gelen patlamalar sonrası görüntüler; a) OSTİM’de meydana gelen
patlama, b) İvedik Organize Sanayi bölgesinde meydana gelen patlama
Bu iki olayda göstermiştir ki, sanayi ve ticaret amaçlı kullanılan binalarda bazı ihmaller sonucu
çeşitli kaza ve felaketler meydana gelebilmektedir. Bu tip patlama ve yangınların oluşmasını
engellemek ya da kaza meydana geldiğinde, hasarlı binanın çeşitli bölgelerinde mahsur kalmış
kazazedelere ulaşabilmek ve onları güvenli şekilde tahliye edebilmek için algılayıcı teknolojisinden
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yararlanmak mümkündür. Bu tip tesislerin muhtelif bölgelerine yerleştirilecek algılayıcılar, binada
tehlike yaratabilecek objelerin ve maddelerin izlenmesine olanak sağlayabilmektedir. Bu tip tesislerde
kullanılmak üzere en uygun olan algılayıcılar, kimyasal büyüklükleri ölçen algılayıcılar olup, bu
algılayıcılar ortamdaki sıcaklık, nem, duman ve gaz miktarını ölçmektedirler.
Örnek olay 2 - Isı algılayıcıları: Terör saldırıları sonucu meydana gelen patlamalar, binaların
ağır hasar görmesine, kısmi olarak ya da tamamen çökmesine neden olabilmektedirler. Bu tip
felaketlere en büyük örnek, 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletindeki Dünya
Ticaret Merkezine düzenlenen terör saldırısıdır. 110 katlı ikiz kulelerin yıkılması sonucu 2,752 kişi
ölmüştür. Sözen ve Pujol’a göre (2010), eğer bu binalarda ısı algılayıcıları mevcut olsa idi, çarpma
sonrası uçak yakıtından çıkan yangından dolayı ısının çok yükseldiği ve bu kadar yüksek ısıya çelik
taşıyıcı elemanların dayanmasının mümkün olmadığı anlaşılabilecekti. Böylece en azından binanın
yıkılma tehlikesinden haberdar olmayan itfaiyecilerin binaya girmeleri engellenebilir ve sayıları 300’ün
üzerinde olan ve binaların çökmesiyle göçüğün altında kalan görevlilerin kurtulması mümkün
olabilecekti.
Örnek olay 3 - Görüntü işleme tekniğiyle çalışan kameralar ve sıcaklık, duman ve gaz
algılayıcıları: Bu tip saldırılara Türkiye’den örnek olarak ise, 2003 yılında İstanbul Levent’teki bir banka
binasına düzenlenen bombalı saldırı verilebilir. Saldırı sonrası özellikle binanın ön cephesi ciddi hasar
görmüştür (Şekil 65). Patlama sonrası etrafa yayılan dumanlar İstanbul’un uzak semtlerinden dahi
görülebilmiştir. Bu durumda bina içinde mahsur kalan ve genellikle panik durumunda olan
kazazedelerin hızlı bir şekilde bina dışına çıkarılıp güvenli bir bölgeye aktarılmaları için çeşitli
algılayıcılardan gelecek bilgilere ihtiyaç duyulabilir. Bu durumda görüntü işleme tekniğiyle çalışan
kameraların yanı sıra; sıcaklık, duman ve gaz algılayıcılarının da devreye girmesi binadan tahliye
işlemini kolaylaştırabilecek önlemlerdir.

Şekil 65. Terör saldırısına uğrayan İstanbul Levent’teki banka binasının ön cepheden görüntüsü
Örnek olay 4 - Basınç algılayıcısı, KDK, jiroskop veya görüntü işleme amaçlı kameralar: Daha
önceki yıllarda meydana gelmiş olan bir başka durum ise, çok katlı konut tipi yapılarda taşıyıcı sistem
elemanlarının bir kısmında aniden meydana gelen göçmeler sonucu binanın yapısal anlamda
güvenliğini yitirmesidir. Türkiye’de daha önce bu tip olaylarla karşılaşılmış ve pek çok insan hayatını
kaybetmiştir. Bu olaylara en vahim iki örnek; 1983 yılında Diyarbakır’da 7 katlı betonarme çerçeve tipli
bir yapının aniden göçmesi sonucu 84 kişinin hayatını yitirmesi ve 2004 yılında Konya’da 11 katlı
betonarme çerçeve tipli bir yapının gene aniden çökmesi sonucu 92 kişinin hayatını yitirmesidir (Şekil
66a). Her iki olayda da bina aniden çöktüğü için insanların bina dışına çıkacak zamanı olamamıştır.
Ancak bu iki vahim olay dışında pek çok durumda, binanın bazı bölgelerinde hasar aniden oluşmakta,
ancak bina yıkılmadığı için insanların tahliyesi mümkün olabilmektadır. Bu duruma örnek olarak 2004
yılında Konya’da (7 katlı Altınbaşak apartmanı), 2008’de Aksaray’da (9 katlı Yıldırım apartmanı) ve
2010 yılında yine Konya’da (9 katlı Dostlar Apartmanı) meydana gelen olaylar gösterilebilir (Şekil 66b).
Bu olayların tümünde bina ciddi hasar görmüş ancak yıkım olmadığı için insanlar tahliye edilebilmiştir.
Ancak bu tip durumlarda binanın yıkılması an meselesi olduğu için, hasarın yoğunlaştığı bölgelerin
bilinmesi ve insanların hızlı ve güvenli bir şekilde hasar olan bölgeden mümkün olduğunca uzak
durarak tahliye edilmesi oldukça önemlidir. Bunun kolaylıkla sağlanmasının bir yolu binanın özellikle
kritik olan giriş ve bodrum katındaki taşıyıcı elemanların izlenmesi için belli bölgelere algılayıcılar
yerleştirilmesidir. Bu tip durumlarda kullanılabilecek algılayıcılar arasında, kolon ve kiriş elemanlarında
genellikle çatlamalar şeklinde kendini gösteren hasarı izlemek adına basınç algılayıcısı, KDK, jiroskop
veya görüntü işleme amaçlı kameralar sıralanabilir.
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(a)
(b)
Şekil 66. Konya’da konut tipi yapıların aniden hasar görmesi sonucu meydana gelen iki olaydan
görüntüler; a) 2004’de yıkılan Zümrüt Apartmanı, b) 2010’da hasar gören Dostlar Apartmanı
Örnek olay 5 - İvmeölçer, basınç algılayıcısı, jiroskop, KDK ve kamera: Bu tip münferit
olayların dışında yapıları etkileyen en büyük doğal tehlike depremdir. Ülkemizdeki nüfusun çok büyük
bir bölümü aktif faylar üzerinde yer almaktadır. Bu sebepten dolayı ülkemizde çok sık deprem olmakta
ve bu durum maalesef can ve mal kayıplarını beraberinde getirmektedir. Büyük bir deprem sonrası
ciddi hasar görmüş ancak yıkılmamış (fakat her an yıkılabilecek) pek çok binaya rastlamak
mümkündür. Bu binalardan depremzedeleri hızlı bir şekilde tahliye etmek için kurtarma ekiplerinin
bölgeye ulaşması felaketin büyüklüğüne bağlı olarak zaman alabilmektedir. Deprem sonrasında, bina
içinde mevcut algılayıcılar sayesinde depremzedelerin hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye edilebilmesi
hayati önem taşımaktadır. Bu tip durumlarda kullanılabilecek algılayıcıların başında ivmeölçer
gelmektedir. İvmeölçer genellikle binanın rijit döşemelerinin üzerine yerleştirilerek katların göreceli
hareketleri hakkında bilgi verir. Bu bilgiyi kullanarak hasar ile birlikte binanın dinamik özelliklerindeki
değişimi belirlemek mümkündür. Ancak unutulmamalıdır ki, ivmeölçer herhangi bir katta hasarın hangi
bölgede yoğunlaştığı hakkında kesin bir bilgi vermez. Bunu belirlemek için farklı algılayıcılardan
gelecek bilgilere de ihtiyaç duyulur. Bu algılayıcılar arasında basınç algılayıcısı, jiroskop, KDK ve
kamera (görüntü işleme) sistemleri sayılabilir.
5.4.3 Seçilen Algılayıcıların Bina İçinde Yerleşimi
Bahsedilen örnek olaylar ışığında proje kapsamında göz önüne alınan fiziksel ve kimyasal
büyüklükleri ölçen algılayıcılar ve bu algılayıcıların bina içerisinde yerleşimi ile ilgili görüşler aşağıda
yer almaktadır:


UMÖ: Bu algılayıcı, proje kapsamında asma tavan ile döşeme arasındaki mesafenin sabitliği
kabulünü kullanarak asma tavan mesafesinin artıp artmadığını algılayacak ve bu bilgiyi Yapı
Bilgi Modeli (YBM) tabanlı çalışan entegre modele iletecektir. Bu bilgi ile, ilgili asma tavanın
düşüp düşmediği bilgisi alınmış olacaktır. Buna ek olarak, kat içi geçiş birimi olarak tanımlanan
kapıların yerden yüksekliğinin azalıp azalmadığının anlaşılması veya duvarlarda bir değişim
olup olmadığının kontrolü için de bu algılayıcı kullanılabilir ve söz konusu geçişin afet sonrası
bloke olup olmadığı bilgisi alınabilir. Buna göre, bu algılayıcı asma tavanın mevcut olduğu
koridor birimlerini ve duvarları izlemek amacıyla yerleştirilebilir.



Jiroskop: Bu cihaz, yapısal taşıyıcı elemanların (kolon, kiriş gibi) yerle yaptıkları açının sabitliği
kabulünü kullanarak, bu açıdaki olası değişimleri hasar olarak kabul eder ve bu değişimleri
kontrol eder. Açı değişimi ile, söz konusu yapısal taşıyıcı elemanın hasar görmüş olabileceği
bilgisi yönlendirme modeline aktarılabilecektir. Buna göre, bu algılayıcı yapı güvenliği
açısından kritik olduğu düşünülen (oda ya da koridor birimlerindeki) tüm yapısal taşıyıcı
elemanlara yerleştirilebilir.



İvmeölçer: Bu algılayıcı her tür binada döşeme sistemine monte edilip binanın sarsıntı
sırasında yaptığı hareketi ölçerek ve zamana bağlı olan bu bilgiyi YBM tabanlı yönlendirme
modeline iletebilir. İvmeölçerin yerleştirileceği döşemenin rijit olması alınan okumaların
tutarlılığı açısından önemlidir. Ayrıca döşemeye sadece bir adet ivmeölçer yerleştirilecek ise,
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bu algılayıcının o kata ait kütle merkezine yakın bir yere yerleştirilmesi binanın dinamik
hareketi ile ilgili daha gerçekçi bilgiler edinilmesini sağlayacaktır.


KDK: Bu sistem kritik görülen duvarlara, dolap gibi hareketli ağır mobilyalara, asma tavana,
merdivene yerleştirilerek, söz konusu elemanların hasar görüp görmediği ya da devrilip
devrilmediği hakkında yönlendirme modeline bilgi iletebilir. Örneğin bir dolgu duvarın yıkılıp
yıkılmadığını ya da ağır bir mobilyanın devrilip devrilmediğini belirlemek amacıyla kullanılabilir.
Buna göre bu algılayıcı özellikle kapı ve koridor gibi geçiş birimlerine yakın olarak yerleştirilip,
bahis konusu geçişin bloke olup olmadığı hakkında bilgi verebilir.



Görüntü işleme için yüksek çözünürlüklü kamera: Bu kamera kritik olduğu düşünülen geçiş
bölgelerine yerleştirilerek bu bölgelerden kazazedelerin tahliyesinin mümkün olup olmadığı
konusunda yönlendirme modeline bilgi aktarabilir. Örneğin, kamera sayesinde pek çok oda
biriminin açıldığı bir koridoru izlemek ve bir afet sonrası bu geçiş biriminde meydana
gelebilecek hasarları tespit etmek mümkün olabilir. Bu algılayıcı katlar arası geçiş birimlerinin
afet sonrası halen fonksiyonel olup olmadıklarını tespit etmek amacıyla da kullanılabilir.

5.4.4 Binanın İçine Algılayıcıların Yerleştirilmesi ile İlgili İlkeler ve Kurallar
Bina içerisine algılayıcıların yerleştirilmesi, sadece algılayıcı tipine ve özelliklerine bağlı
değildir. Binanın yapısal sistemi, kullanım amacı, mimari ve yapısal özellikleri algılayıcıların
yerleştirilmesi açısından önemli rol oynamaktadırlar.
5.4.4.1 Bina yapısal sistemi
Binalar farklı malzemeler ve farklı yapı teknikleri kullanılarak inşa edilmektedirler. Binalarda en
sık rastlanan yapısal sistemler şu şekilde sıralanabilir:







Betonarme çerçeve (kirişli ve kirişsiz)
Betonarme perde duvar
Donatısız yığma
Çelik çerçeve
Ahşap çerçeve
Karma (birden fazla malzemenin ve tekniğin bir arada kullanıldığı binalar)

Çerçeveli sistemler: Betonarme kiriş, kolon ve döşeme elemanlarından oluşmaktadırlar
(Şekil 67). Kolonlar, hem düşey yükü (ölü yükler, hareketli yükler, vb.), hem de mevcut olduğu
durumlarda yatay yükü (deprem, rüzgâr, vb.) emniyetli bir şekilde binanın temeline aktarmak
zorundadır. Bu sistemlerde en kritik elemanlar kolonlardır, çünkü kolonlar yük taşıyamayacak şekilde
hasar gördükleri zaman yapının düşey yöndeki stabilitesi kritik bir konuma gelebilir. Bu sebepten
dolayı, bu tip yapılarda kolon elemanlarını izleyecek olan algılayıcılar binanın mevcut durumu ile ilgili
olarak detaylı bilgi verebilirler. Bunun yanı sıra, betonarme çerçeveli sistemler genellikle esnek
yapılardır. Bir başka deyişle, deprem gibi yatay yönde binayı zorlayan bir etki altında katlar arası yer
değiştirmeler oldukça fazladır. Bunun sonucu olarak, binada yer alan yapısal olmayan birimlerin hasar
görmesi, devrilmesi ya da yıkılması olasılıkları fazladır. Bina içinde bir patlama olması durumunda
taşıyıcı kolonlardan bir kısmı bu durumdan etkilenebilir ve binanın kısmi olarak ya da tamamen
göçmesi söz konusu olabilir. Yangın, betonarme elemanları etkilese de, ilk planda binanın güvenliğini
tehlikeye sokacak bir etki değildir.
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Şekil 67. Betonarme çerçeveli sistemin görünüşü
Çerçeveli sistemlerde, birimleri veya odaları birbirinden ayırmak amacıyla çerçevelerin arasına
taşıyıcı olmayan dolgu duvarlar yerleştirilir. Bu duvarlar genellikle yığma malzemesi olan tuğla, beton
briket ya da gaz beton kullanılarak yapılır. Çerçeveli sistemlerin yatay yönde çok fazla deforme olma
özelliğinden dolayı, bir etki altında ilk zarar görecek olan elemanlar dolgu duvarlardır. Bu duvarların
davranış ve göçme özelliklerinin bilinmesi ve algılayıcıların buna göre yerleştirilmesi daha sağlıklı bir
yaklaşımdır. Bu konuda detaylar yeri geldiğinde açıklanacaktır.
Betonarme kirişsiz döşeme sistemler: Betonarme kirişsiz döşeme ya da başka adıyla
mantar döşeme sistemler, çerçeveli sistemlere oldukça benzerler. Aralarındaki tek fark, mantar
döşemede kiriş olmaması, yani kolonların doğrudan döşemeler aracılığıyla yük almasıdır (Şekil 68).
Kirişin olmaması, yapıda daha esnek bir çerçeve sisteminin oluşmasına yol açmaktadır. Daha esnek
çerçeve ise yapının yanal etkiler altında daha fazla ötelenmesi ve zarar görmesi anlamına
gelmektedir. Buna ek olarak mantar döşemeli yapılarda kritik bölge, kolon-döşeme birleşim
bölgeleridir. Eğer döşeme kalınlığı yeterli değilse, ya da bu bölgeye yeterli miktarda çelik donatı
yerleştirilmemiş ise “zımbalama” adı verilen ve binanın aniden yıkılmasına sebep olabilecek bir göçme
türünün meydana gelmesi mümkündür. Kısacası, mantar döşemeli yapılar, çerçeveli yapılara göre
daha kırılgandır ve algılayıcıların bu durum dikkate alınarak yerleştirilmesi gerekmektedir. Algılayıcılar,
kolonların ve dolgu duvarların yanı sıra kolon-döşeme birleşimlerinin davranışlarını izleyecek şekilde
de yerleştirilebilirler.
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Şekil 68. Betonarme mantar döşeme (kirişsiz döşeme) sisteminin genel görünümü
Betonarme perde duvar sistemler: Betonarme perde duvar sistemler, perde duvar ve
döşeme elemanlarından oluşmaktadırlar ve oldukça rijit bir yapıya sahiptirler. Tünel kalıp yapıları da
bu grupta değerlendirmek mümkündür (Şekil 69). Bu tür betonarme yapılar, daha önce bahsi geçen
çerçeveli yapılara göre daha üstün bir performansa sahiptirler. Rijit olmalarından dolayı yanal öteleme
miktarları azdır ve düşey eleman olarak perde duvarlar kolonlara göre çok daha fazla yük taşıma
kapasitesine sahip oldukları için yapının hasar görme olasılığı daha azdır. Bu tip yapılarda taşıyıcı
sistemin algılayıcılarla izlenmesi çok gerekli değildir. Sadece taşıyıcı ya da yapısal olmayan
elemanların izlenmesi daha doğru olur.

/
Şekil 69. Betonarme tünel kalıp sistemin genel görünüşü
Yığma yapılar: Yığma yapı, ülkemizde sıkça rastlanan bir yapı türüdür (Şekil 70). Bu tip
yapılarda yığma malzemesi olarak genellikle tuğla, beton briket, taş ya da kerpiç kullanılmaktadır.
Yığma yapılar yangına karşı genellikle dayanıklı olmakla birlikte, yanal kuvvet kapasitelerinin
yetersizliğinden dolayı deprem etkileri karşısında hasar görebilirlikleri fazladır. Yapının asal
eksenlerine paralel doğrultuda yerleştirilmiş taşıyıcı duvarlardan oluşan yığma binalarda farklı hasar
türleri gözlemek mümkündür. Buna göre duvarlar, düzlem içi ve düzlem dışı hasara maruz kalabilirler.
Bu farklı durumlar pek çok faktöre (duvarların yerleşimi, geometrik özellikleri, mekanik özellikleri,
maruz kaldıkları düşey ve yatay yükler vb.) bağlı olarak gelişebilirler. Bu tip yapılarda en önemli
yapısal eleman taşıyıcı duvarlar olduğu için, algılayıcıların da duvarların davranışlarını izlemek üzere
yerleştirilmesi uygundur.
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Şekil 70. Donatısız yığma bina örneği
Çelik Yapılar: Çelik yapılara ülkemizde sanayi amaçlı kullanılan tesislerde sıkça
rastlanmaktadır. Çelik yapılar, birbirine eklenmiş çelik kolon ve kiriş profillerinden oluşmaktadırlar
(Şekil 71). Diğer yapı türlerine (betonarme ve yığma) göre depreme karşı oldukça iyi performans
göstermektedirler ancak yangın tehlikesi karşısında aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Bu durumu
belgeleyen en dramatik örnek, New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’ne ait ikiz kulelerin uçak çarpması
sonucu değil, binanın yapısal kısımlarından birini oluşturan çelik kirişlerin jet yakıtının yanmasıyla
ortaya çıkan yüksek ısı altında erimesi sonucu bir anda yıkılmasıdır. Bu sebepten dolayı, çelik
çerçeveye sahip binalara algılayıcı yerleştirilirken yapısal sistemde meydana gelen hareketlerin
gözlenmesinden önce binada yangın oluşma potansiyeli olan bölgelerin izlenmesi ve yapının esnek
olmasından dolayı büyük yer değiştirmelere maruz kalabilecek taşıyıcı olmayan elemanların yıkılması
ya da göçmesi sonucu ortaya çıkabilecek durumun gözlenmesi gerekmektedir.

Şekil 71. Çelik çerçeveli bina örneği
Ahşap Yapılar: Ahşap yapılar da, bir çerçeve sistemine sahiptirler ve bu tip yapılarda yatay ve
düşey olarak yerleştirilen ahşap elemanlar, yanal kapasiteyi arttırmak amacıyla çapraz elemanlar ile
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takviye edilmektedirler (Şekil 72). Çerçevelerin içi genellikle bir yığma malzemesi ile doldurulmaktadır.
Bu tür yapılar, aynen çelik çerçeveli yapılar gibi, depreme dayanıklı ama yangın tehlikesine karşı
duyarlı yapılardır. Ahşap yapıların yangın tehlikesi karşısında hasar görebilirliği, çelik yapılara göre
oldukça fazladır. Ahşap bir yapıda çıkan ufak bir yangın, kısa sürede tüm binayı sarabilmekte ve bir
felaket haline dönüşebilmektedir. Bu açıdan düşünüldüğünde, bu tip yapılarda da algılayıcıların yangın
tehlikesini göz önüne alacak şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir.

Şekil 72. Ahşap çerçeveli bina örneği
Karma Yapılar: Son olarak karma yapılar, birden fazla malzemenin ya da tekniğin bir arada
kullanıldığı yapılardır (örneğin betonarme perde duvar ve çerçeveli yapılar). Bu tip yapıların davranışı
genellikle daha zayıf olan malzeme ya da göz önüne alınan dış etkiye (deprem, yangın, patlama vb.)
göre daha dezavantajlı olan yapım tekniği tarafından kontrol edilmektedir. Bir başka deyişle,
algılayıcıların yerleştirilmesi esnasında yapıda belli bir etki altında daha kritik olduğu düşünülen
bölgelerin seçilmesi gerekmektedir. Örneğin, betonarme perde duvar artı çerçeveli karma yapılarda
deprem sonrası oluşabilecek durumu izleyebilmek için, algılayıcıların esnek olan ve hasar görme
potansiyeli daha fazla olan çerçeve sistemine yerleştirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
Benzer şekilde; betonarme perde duvar artı çelik çerçeveli karma binalarda, yangın tehlikesinin çelik
yapı kısmında daha kritik olmasından dolayı, bu bölgenin daha fazla sayıda algılayıcı ile takip
edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
5.4.4.2 Bina kullanım amacı
Binanın kullanım amacı, algılayıcıların seçimi ve yerleştirilmesi açısından en az binanın
yapısal sistemi kadar önem taşımaktadır. Binalar kullanım amacına göre şu şekilde sıralanabilir:








Konut amaçlı kullanılan binalar
Devlete ait binalar (kurum binaları, polis, itfaiye gibi acil yardım birimlerine ait binalar, vb.)
Ticari amaçlı kullanılan binalar (alışveriş merkezleri, ofis binaları, eğlence yerleri, vb.)
Endüstriyel amaçlı kullanılan binalar (fabrika, atölye, vb.)
Sağlık amaçlı kullanılan binalar (hastane, poliklinik, laboratuvar, vb.)
Eğitim amaçlı kullanılan binalar (okul, üniversite, vb.)
Dini amaçlı kullanılan binalar (cami, vb.)

Örneğin hastanelerde çok fazla sayıda yapısal olmayan tıbbi araç ve gereçler, kimyasal ve
biyolojik maddeler bulunabilir. Bir deprem sırasında yapısal hasar ve bu durumun yarattığı blokaj
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dışında, yanıcı ya da zehirleyici madde sızıntısı söz konusu olabilir. Başka bir deyişle, bu tür amaca
hizmet eden binalarda fiziksel algılayıcıların yanı sıra kimyasal algılayıcıların da sık aralıklarla
yerleştirilmesi gerekebilir. Benzer bir durum ticarethaneler için de geçerlidir. Üretilen malın özelliklerine
göre, binada yanıcı ya da patlayıcı maddeler içeren odalar ya da birimler bulunabilir. Bu tip bölgelerin
algılayıcılar aracılığıyla izlenmesi önemlidir. Buna ek olarak çok sayıda insanın bir arada
bulunabileceği bir alışveriş merkezinde, bir devlet kurumuna ya da eğitim sektörüne ait binalarda, afet
sırasında ya da sonrasında oluşabilecek panik ve izdiham ortamını da dikkate alarak, geçiş
bölgelerinin daha titizlikle ve normalden fazla sayıda algılayıcı ile izlenmesi gerekli olabilir. Kısacası
değişik amaçlar için kullanılmakta olan binalarda, algılayıcıların yerleştirilmesi esnasında hassas
bölgelerin belirlenmesi ve bu bölgelerde meydana gelebilecek bir sorunun sağlıklı bir şekilde tespit
edilmesi hayati önem taşımaktadır.
5.4.4.3 Mimari ve yapısal özellikler
Binaların mimari ve yapısal özellikleri de algılayıcıların yerleştirileceği bölgelerin
belirlenmesinde önemli rol oynayabilirler. Bu özellikler arasında en önemlileri planda ve kesitte mevcut
olan yapı düzensizlikleridir.
Burulma etkisi görülen yapılar: Örneğin, Şekil 73’de gösterildiği gibi, L veya T şeklinde plan
geometrisine sahip binalarda deprem esnasında burulma etkileri kritik bir hal almaktadırlar. Her iki tip
yapıda da kanatlar deprem etkisi ile salınım yaparken kanatların birleştiği (daire içine alınmış) bölgeler
burulma etkilerine maruz kalacaktır. Bu tip yapılarda hasar, birleşim bölgelerinde yoğunlaşacağı için
bu bölgelere daha fazla sayıda algılayıcı yerleştirilmesi söz konusu olabilir.

Şekil 73. L veya T şeklinde plan geometrisine sahip binalarda deprem esnasında en çok zorlanması
beklenen bölgeler
Depremde yapıya gelen kuvvetler yapının kütle merkezini (KM) etkilemektedir. Yapıların
çoğunda kütle merkezi, yapının geometrik merkezi olarak kabul edilmektedir. Rijitlik merkezi (RM) ise
binadaki düşey yük taşıyıcı elemanların (kolon, perde duvar, yığma duvar, vb.) rijitliklerine göre
ağırlıklı merkezidir. Bu iki merkez arasındaki mesafe (e), yapıya gelen yatay deprem kuvvetlerinin,
yapıyı rijitlik merkezinden geçen bir düşey eksen çevresinde döndürmesine yol açar (Şekil 73). Normal
olarak rijitlikleri ile orantılı miktarda yük taşımak üzere tasarlanmış olan elemanlar, rijitlik merkezinden
olan uzaklıklarına göre ek kuvvetlere maruz kalırlar. Bu durumda; Şekil 74’de daire içinde gösterilen
bölgede yer alan taşıyıcı elemanların hasar görmesi olasılığı yüksektir. Kısacası, planda rijitlik
dağılımları düzensiz olan yapılara algılayıcılar yerleştirilirken, yapının rijitlik merkezinden en uzak
bölgelerin daha detaylı bir şekilde incelenmesi yerinde olacaktır.
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Şekil 74. Planda rijitlik dağılımları düzensiz olan yapılarda deprem esnasında en çok zorlanması
beklenen bölgeler
Kesitte bazı düzensizliklere sahip olan yapılarda da algılayıcı yerleşimi sırasında bazı hususlar
göz önüne alınabilir. Örneğin Şekil 75’de gösterildiği üzere, alt katları daha fazla, üst katları ise daha
az kat alanına sahip olan yapılarda, bu iki bölüm deprem esnasında birbirinden tamamen farklı
dinamik özellikler gösterir. Bu durumda, bina planının değiştiği katta büyük gerilme birikimleri ve
döşemede büyük yatay kuvvetler oluşabilir. Bir başka deyişle hasarın bu katta yoğunlaşması beklenir.
Bu tür yapılara algılayıcı yerleştirilmesi esnasında düşey kesitte değişimin başladığı katlara özel önem
verilmesi ve bu katın normalden daha fazla algılayıcı ile izlenmesi uygun olacaktır.

Şekil 75. Kesitte (yükseklik boyunca) plan alanı düzensiz olan yapılar
Yükseklikleri boyunca kütle ve rijitlik düzensizliklerine sahip olan binalarda da (Şekil 76 ve 77),
bu düzensizliğin mevcut olduğu katların algılayıcılar tarafından daha detaylı bir şekilde izlenmesi
yerinde olacaktır.
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Şekil 76. Kesitte (yükseklik boyunca) kütle düzensizliği olan yapılar

Şekil 77. Kesitte (yükseklik boyunca) rijitlik düzensizliği olan yapılar

5.5 ALGILAYICILARIN YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ İLKELER VE KURALLAR
Bu bölümde proje kapsamında yer alan algılayıcıların bina içine hangi sayıda ve nasıl
yerleştirilmesi gerektiği ile ilgili olarak belirlenen ilkeler ve kurallar yer almaktadır. İlk olarak,
algılayıcıların yerleştirilmesi ve sayısı ile ilgili genel kurallardan bahsedilmektedir. Daha sonra her
algılayıcının özelliğine bağlı olarak yerleştirilebileceği bölgeler detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.
5.5.1 Genel İlkeler ve Kurallar
Proje kapsamında kullanılması planlanan algılayıcıların yerleştirilmesi ve sayısı ile ilgili genel
kurallar aşağıda sıralanmıştır:





Yerleştirilecek algılayıcıların sayısının, türünün ve lokasyonlarının belirlenmesinde, izlenecek olan
binanın yapısal türünün ve kullanım amacının göz önüne alınması gerekmektedir.
Buna ek olarak yapının mimari özellikleri de algılayıcıların yerleştirilmesinde rol oynayabilir (kesitte
ve planda yapısal açıdan zayıf bölgelerin belirlenmesi ve yerleştirmenin bu duruma göre yapılması
gibi).
Kamera bir koridor parçasında ya da bir avluda birden fazla noktayı gözleyebilir. Diğer tüm
algılayıcılar sadece bir nokta ile ilgili bilgi verebilirler.
Bina içinde izlenmesi gereken noktalar, genellikle dört kolon, dört kiriş, iki dolgu duvar, bir asma
tavan ve çeşitli yapısal olmayan objelerden oluşan her koridor açıklığının ortasına yerleştirilmelidir.
Eğer binada bu tanıma uyan bölümler mevcut değilse, noktalar arası ortalamada 5 metrelik bir
uzaklık esas alınabilir.
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Bina içindeki her nokta en az bir algılayıcı ile taranmalıdır.
Dikey geçişlere ve çıkışlara yakın noktalar daha iyi taranmalıdır, çünkü çıkışta bir sorun yaşanırsa,
insanları bina dışına yönlendirmek mümkün olmayabilir.
Eğer bir kattaki tüm çıkışlar kapalı ise, insanları o katta yer alan güvenli bir yerde tutmak ve
kurtarma ekiplerine bu konuda bilgi vermek mümkün olmalıdır.

5.5.2 Algılayıcı Esaslı İlkeler ve Kurallar
Bu bölümde, proje kapsamında kullanılması planlanan algılayıcıların özelliklerine bağlı olarak
yerleştirilebilecekleri bölgeler ve sayıları detaylı bir şekilde incelenmiştir. Her bir algılayıcı için sadece
anlamlı veri üretebileceği yapı elemanları/bölgeler dikkate alınmıştır. Örneğin, UMÖ'nün üretebileceği
veri, taşıyıcı olmayan dolgu duvarlar için anlamlıdır. Ayrıca algılayıcıların elemanlar üzerine
yerleştirilmelerinin fiziksel olarak mümkün olmasına dikkat edilmiştir. Örneğin dolgu duvarlara jiroskop
yerleştirilmesi fiziksel olarak mümkün değildir.
5.5.2.1 Kapalı Devre Kablo (KDK)
Bu algılayıcı türünün yerleştirilebileceği bölgeler şu şekilde sıralanabilir:
Asma tavan: Asma tavanların döşemelere iyi bağlanmamış olması ya da asma tavan içinde
serbest olarak hareket edebilen kaplama plakalarının bulunması, bunların depremde yerlerinden
koparak ya da çıkarak geçiş birimlerini bloke etmesine yol açabilir ve bölgede çeşitli riskler oluşturabilir
(örn. elektrik kaçağı) (Şekil 78). Bina içinde bu tip bir hasarın olup olmadığını anlamak için kablo
algılayıcıları kullanılabilir (bkz. Şekil 79). Kablo algılayıcıları, asma tavanı döşemeye bağlayan düşey
elemanların yakınında bir noktaya yerleştirildiği takdirde; bu algılayıcıların hasar olması durumunda
gerçekçi bilgiler aktarması mümkün olabilir.

Şekil 78. Asma tavanın çökmesi sonucu oluşmuş olan hasar
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Üst kat döşemesi

Kablo Algılayıcısı
Asma Tavan
Şekil 79. Asma tavana yerleştirilmiş olan kablo algılayıcısı
Taşıyıcı olmayan (dolgu) duvar: Tuğla, beton briket, gazbeton gibi malzemelerden yapılan
dolgu duvarlar, hafif şiddetli depremler altında perde duvarlara benzer bir davranış gösterirler ve
binanın yanal ötelemelerini bir miktar kısıtlarlar. Ancak şiddetli depremler altında çatlayan ve hasar
gören dolgu duvarlar, binanın esas taşıyıcı sistemi henüz ciddi bir hasar görmemiş olsa dahi düzlem
dışı yönde yıkılabilirler (Şekil 80). Bu durum, bina içinde koridorların ve geçiş birimlerinin bloke
olmasına neden olabilir.

Şekil 80. 1999 Marmara depremi sonrası dolgu duvarları yıkılmış bir bina
Dolgu duvarların hangi yükler altında nasıl kırılacağı duvarın geometrik ve malzeme
özelliklerinin yanı sıra temasta olduğu taşıyıcı elemanların boyutlarına ve özelliklerine de bağlıdır.
Dolgu duvarların en çok rastlanan kırılma biçimleri Şekil 81’de verilmiştir (Tomazevic, 1999). Her
durumda duvar birkaç bloğa ayrılmakta ve en sonunda bu bloklar düzlem dışı yönde devrilmektedir.
Bu davranış göz önüne alınırsa kablo algılayıcılarının, aynen taşıyıcı yığma duvarlarda olduğu gibi,
dolgu duvarın orta bölgesine çapraz olarak yerleştirilmesinin uygun olduğu söylenebilir.

Şekil 81. En çok rastlanan dolgu duvar kırılma biçimleri (Tomazevic, 1999)
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Yapısal olmayan birimler (mobilya, ofis malzemesi, vb.): Bina içinde yer alan yapısal
olmayan birimlerin devrilmesi ve yıkılması da bazı durumlarda geçişlerin bloke olmasına neden olabilir
(Şekil 82). Bu durumda, devrilme riski taşıyan objeleri bir kablo algılayıcısı sayesinde izlemek
gerekmektedir (Şekil 83). Kablonun bağlı olduğu obje devrilince kablo kopmakta ve bu bilgi derhal
mikro işlemcili karta aktarılmaktadır. Ancak bazı durumlarda kablonun kopmasına rağmen obje
devrilmeyebilir (sadece sallanıp sabit hale geri dönebilir). Bu gibi durumlarda görüntü algılayıcısı başta
olmak üzere diğer algılayıcılardan gelen bilgiler önem kazanmaktadır.

Şekil 82. Bir deprem esnasında devrilmiş olan mobilyalar ve ofis malzemeleri

Şekil 83. Kablo algılayıcısının taşıyıcı olmayan objeleri izlemesi için yerleştirilmesi. Kablo algılayıcısı
daire içine alınmıştır
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5.5.2.2 Ultrasonik Mesafe Ölçer (UMÖ)
Bu algılayıcı tipinin yerleştirilebileceği bölgeler şu şekilde sıralanabilir:
Asma tavan: Bu algılayıcı asma tavanda bir yıkılma olup olmadığı durumunu tespit etmek
amacıyla Şekil 84’de gösterildiği gibi yerleştirilebilir. Bu durumda, UMÖ’nün eşik değeri döşeme ile
asma tavan arasında kalan mesafedir.

Şekil 84. UMÖ’nün asma tavanı izlemesi için yerleştirilmesi
Taşıyıcı olmayan dolgu duvar: Bu tip algılayıcılar, dolgu duvarların yıkılıp yıkılmadığını
anlamak amacıyla yakındaki yapısal elemanların üzerine monte edilebilirler. Bununla ilgili deneysel
çalışmalar “6.2 ÜÇ açıklıklı maketin kurulması ve bu maket üzerinde yapılan deneyler”’de
verilmektedir. Algılayıcıları yerleştirirken, kullanılan algılayıcının algılama alanının önemli bir
parametre olduğu deney sonuçları ile gösterilmiştir. Bu durumda sağlıklı veri alabilmek için en pratik
çözümlerden biri, algılayıcıyı çerçeveli yapılarda duvarın karşısında yer alan kiriş elemanının ortasına
monte etmektir (Şekil 85). Algılayıcı duvarın orta bölgesine projeksiyon yapacak şekilde
konuşlandırılmalıdır. UMÖ’nün eşik değeri duvar ile UMÖ arasındaki mesafe kadardır. Bu konuda
daha ayrıntılı bilgi işbu raporun “6.2 Üç açıklıklı maketin kurulması ve bu maket üzerinde yapılan
deneyler” başlıklı bölümünde deney sonuçları kapsamında verilmektedir.

Şekil 85. UMÖ’nün taşıyıcı olmayan dolgu duvarı izlemesi için yerleştirilmesi
5.5.2.3 Jiroskop
Bu algılayıcı tipinin yerleştirilebileceği bölgeler şu şekilde sıralanabilir:
Taşıyıcı birimler (kolon): Kolonların deprem esnasında maruz kaldığı yanal ötelemenin
miktarını ve buna bağlı olarak olası hasarı jiroskop verisini kullanarak değerlendirmek mümkündür.
Kolonun üst birleşim bölgesi civarına yerleştirilecek bir jiroskop, depremin şiddetine bağlı olarak
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kolonun hareket sırasındaki açısal hızını verir (bkz. Şekil 86). Bu açısal hızın mertebesi ile ilgili basit
bir hesap aşağıdaki satırlarda yer almaktadır.
Kolonun deprem hareketi sırasında; hem ötelendiği hem de döndüğü düşünülürse, kolonun alt
ve üst uçlarındaki çizgisel hızın açısal hız ile ilişkisi, mühendislik dinamiği esaslarına dayanarak
aşağıdaki şekilde hesaplanabilir (Denklem 5):
VB = VA + VB/A

(5)

Denklem 6’da yer alan VA ve VB parametreleri, kolonun uçlarındaki mutlak çizgisel hızları, VB/A
ise B noktasının A noktasına göre bağıl çizgisel hızını temsil etmektedir. Bağıl hız ile açısal hız ise
aşağıdaki denklem ile ilişkilendirilebilir (Denklem 6):
VB/A = ω rAB

(6)

Şekil 86. Yanal deprem etkilerine maruz kalan bir kolonun hareket parametreleri
Bu denklemde ω açısal hızı, rAB ise A ve B noktaları arasındaki mesafeyi, bir başka deyişle
kolon yüksekliğini (H) ifade etmektedir. Bu denklemler ışığında, kolonun alt ve üst ucunda kaydedilmiş
olan ivme verilerinin entegralleri alınarak çizgisel hızların zamana bağlı değişimleri elde edilir ve bir
sonraki aşamada bu değerler açısal hızın zamana bağlı değişimini verir.

( t ) 

v B (t)  v A (t)
H

(7)

Bu denklemler kullanılarak iki farklı deprem altında tipik bir kolonun maruz kalacağı açısal hız
değerleri hesaplanmıştır. Depremlerden ilki orta şiddette bir depreme ait olup (1995 Afyon Dinar
depremi, Mw=6.4), ikincisi ise kuvvetli bir depreme (1999 Düzce depremi, Mw=7.2) aittir. Bu iki
deprem sonucu kolon üst ve alt uç ivmelerinin entegralleri sayesinde hesaplanan çizgisel hız
değişimlerinin birbirinden çıkarılmasıyla elde edilen bağıl değişimler Şekil 87’de verilmektedir.
Görüldüğü üzere, orta şiddetteki deprem maksimum 30 sm/saniye mertebesinde etki yaratırken
kuvvetli depremde bu etki bunun üç katına (90 sm/s) kadar çıkabilmektedir. Aynı depremler sırasında
kolonun maruz kaldığı açısal hız değişimi de Denklem 7 sayesinde hesaplanmış ve Şekil 88’de
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verilmiştir. Görüldüğü üzere, orta şiddetli bir depremde 5 derece/saniye, kuvvetli bir depremde ise 20
derece/saniye mertebesinde açısal hızlar gözlemek mümkündür. Bu da göstermektedir ki, kolonlara
yerleştirilmiş olan jiroskop algılayıcılarından 5 derece/saniye mertebesinde veri alınması durumunda
kolonların ciddi hasar görmüş olma olasılığı vardır. Ciddi hasar görmüş kolonlar yüzünden bir artçı
deprem sırasında binanın belli bir bölümünde yıkılma meydana gelebilir. Bu sebepten dolayı, bina
içinde tahliye amaçlı yönlendirme yaparken ağır hasar bölgelerinin de en az bloke bölgeler kadar
tercih edilmemesi gerekmektedir. Jiroskop algılayıcısı sayesinde bu tür bir bilgiye ulaşmak mümkün
olabilir.

Şekil 87. Kolonun maruz kaldığı açısal hız değişimi; a) orta şiddetli deprem, b) şiddetli deprem

Şekil 88. Kolonun iki ucu arasındaki çizgisel hızların bağıl olarak zamanla değişimi; a) orta şiddetli
deprem, b) şiddetli deprem
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5.5.2.5 İvmeölçer
Depremler esnasında kat seviyelerinde ölçülen ivme değerlerinin hasar ile olan ilişkisi üzerine
pek çok araştırma mevcuttur (Chaudhuri ve Hutchinson, 2004; Mondal ve Jain, 2005; Retamales ve
diğ. 2006; Sankaranarayanan, 2007; Lam ve Gad, 2008). Bu araştırmaların çoğunda, kesin değerler
vermekten kaçınılmış, ivme değerinin tek başına bir hasar göstergesi olamayacağından, farklı bazı
parametrelerinde işin içine girdiğinden bahsedilmiştir. Ancak kabaca da olsa, bazı limitler belirlemek
mümkündür. Örneğin, kat ivmesinin binanın dinamik özelliklerinin etkisiyle zemine etkiyen yer
ivmesine göre daha büyüdüğünü de göz önünde bulundurarak, serbest zeminde 0.25 g olarak ölçülen
maksimum yer ivmesinin yapılarda ciddi hasarın başlangıç sınırı olduğu söylenebilir. İvmeölçerlerin
sarsıntı durumunda binanın hareketini ivme cinsinden kaydedebilmesi için binanın katlarında uygun
yerlere yerleştirilmeleri kararlaştırılmıştır.
5.5.2.6 Kamera (görüntü işleme)
Kamera, kullanılan görüntü işleme yazılımı ile hasarın algılamasından ziyade izlediği koridor
parçasının geçişe elverişli olup olmadığının anlaşılmasına katkıda bulunacaktır. Kamera
algılamasında iki farklı yaklaşım vardır. Bu yaklaşımlardan ilki, baktığı bölgenin tamamını
değerlendirmekte iken, ikinci yaklaşım sadece belirli lokasyonları ayrı ayrı değerlendirmektedir. Bu
yaklaşımlar ve yaklaşımlarda kullanılan farklı yöntemlerle ilgili detaylar, işbu raporun “6.3.1 Kamera
Yaklaşımı” bölümünde verilmiştir.
5.5.2.7. Kimyasal algılayıcılar
Kimyasal algılayıcıların yerleşim planı ve sayıları ile ilgili olarak birtakım hesaplamalar
yapılmıştır. Koridorlarda kullanılacak algılayıcıların köşelerden olan uzaklığı, aşağıdaki biçimde
hesaplanmıştır (Şekil 89).
Duman algılayıcıları
Örnek: Koridor genişliği = 2 metre ise, algılayıcının köşeden uzaklığı = 7.5 + 1.5 = 9 metre

Şekil 89. Koridor boyu duman algılayıcısı yerleşim planı
Isı detektörleri
5.3 metre + ((koridor genişliği) /2 )
Örnek: Koridor genişliği 2 metre ise, algılayıcının köşeden uzaklığı = 5.3 + 1.5 = 6.8 metre (Şekil 90).

Şekil 90. Koridor boyu ısı algılayıcısı yerleşim planı
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Bu hesaba göre, detektörler arası uzaklık için aşağıdaki tablo kullanılmıştır (Tablo 27).
Tablo 27. Koridor genişliği - duman ve ısı detektörleri arası uzaklık ilişkisi
Detektörler Arası
Maksimum Uzaklık

Koridor
Genişliği
(metre)

Duman
(metre)

Isı
(metre)

1,2

18,8

14,4

1,6

18,3

14,0

2,0

17,9

13,5

2,4

17,4

13,0

2,8

17,0

12,5

3,2

16,5

12,0

3,6

16,0

11,5

4,0

15,5

10,9

4,4

15,0

10,3

4,8

14,4

9,7

Yukarıda sunulan şekillerde, yerleşim planları gösterilmiş olan algılayıcıların genel özellikleri,
çalışma yarıçapları ve pilot binadan seçilen 12 metrelik örneklem koridor boyu düşünüldüğünde;
duman, ısı ve gaz algılayıcının sayılarının Tablo 28'de belirtildiği gibi olması önerilmektedir.
Tablo 28. Örneklem koridoru için kimyasal algıyacısı sayısı

Duman Algılayıcısı
Isı Algılayıcısı
Gaz Algılayıcısı

Model

Koridor
Genişliği
(m)

Detektörler
Arası Maks.
Uzaklık (m)

Koridor
Boyu (m)

Algılayıcı
Sayısı

TF 2110
C 9103
SE 193 K G/M

4,50
4,50
4,50

14,4
9,7
-

12,0
12,0
12,0

2
2
2

5.5.3 Yerel Bilgisayar Sisteminin Kurulması
Proje kapsamında bir yerel bilgisayar sistemi alınmış ve algılayıcı verilerinin bu yerel
bilgisayara aktarımı üzerine çalışılmıştır. Bina içerisinde kurulması önerilen sistem, Şekil 91’de
gösterilmiştir. Sistemin geliştirilmesi, seçilen binanın mimarisine, kullanılacak algılayıcıların sayısına
ve yerleşimine bağlı olarak her binada farklılık gösterir. Bina içerisindeki tüm algılayıcılar topladıkları
bilgileri, ait oldukları bölgedeki mikro işlemcili karta kablo aracılığıyla aktarırlar. Mikro işlemcili kartta
işlenen bilgi ise kurulduğu bölgeye göre üç biçimde bilgisayara aktarılabilir. Bu yöntemlerden ilki, usb
kablosu kullanarak mikro işlemcili karttaki veriyi bilgisayara aktarmaktır. Sağlıklı veri aktarımının
sağlanması için kullanılacak usb kablosunun uzunluğu 5 m’yi geçmemelidir. Bu şartın sağlanması için
mikro işlemcili kartların yaklaşık 5’m uzaklığına düşük maliyetli bir bilgisayar konularak, verinin yerel
bilgisayara bu düşük maliyetli bilgisayarlar üzerinden yönlendirilmesi sağlanabilir. Bu düşük maliyetli
bilgisayara birden fazla mikro işlemcili kart, usb ile bağlanabilir. İkinci yöntem ise mikro işlemcili
karttaki verinin, doğrudan yerel bilgisayara eternet kablosu vasıtasıyla iletmesidir. Eternet kablosu
kullanılarak veri 100 m’den daha uzak mesafelere sorunsuz biçimde iletilebilir. Önerilen üçüncü
yöntem ise kablosuz iletimdir. Bu yöntemde, her mikro işlemcili karta kablosuz iletişim arabirimi
yerleştirilir ve bu arabirimlerin belirli yerlerde bulunan kablosuz giriş noktalarıyla iletişimleri sağlanır.
Daha sonra veri, kablosuz iletişim noktasından yerel bilgisayara eternet kablosu ile aktarılır. Mikro
işlemcili karttaki kablosuz iletişim arabirimi ile kablosuz giriş noktasının arasında yaklaşık olarak 50 m
mesafe bulunabilir ancak bu mesafe yapı mimarisine, yapıda kullanılan malzemeye, yapıda kullanılan
cihazlara ve bölgedeki öteki kablosuz yayınların durumuna göre farklılık gösterebilir.
Mikro işlemcili kartta işlenen bilgi, kablosuz iletim aracı ve kablolu iletim araçlarından biri
kullanılarak binadaki bir şaftta bulunan yönlendiriciye gönderilir. İşlenen bilgi, bu yönlendiriciden yerel
bilgisayar sistemine iletilir. Yerel bilgisayar sistemi mümkünse bina içerisindeki afet durumuna göre
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güvenli bir noktaya yerleştirilmelidir. Bina içerisinde güvenli bir noktaya yerleştirilemediği takdirde bina
dışına da yerleştirilebilinir.
Kameradan alınan görüntüler ise mikro işlemcili karta bağlanmadan doğrudan yerel bilgisayar
sistemine aktarılır. Bu veri aktarımı için iki yöntem mevcuttur. Birinci yöntem verinin IEEE 1394 tipi
kablo ile iletilmesidir. Bu kablo ile yüksek çözünürlüklü görüntü iletilebilinmesine karşın, kablo
uzunluğu 4,5 m’yi geçmemelidir. Kablo uzunluğu 4,5 m’yi geçtiği durumda veri sağlıklı iletilemez.
Ayrıca bu yöntemin kullanılması durumunda verinin iletileceği bilgisayarda IEEE 1394 kablo bağlantı
noktasının olması gerekmektedir. İkinci yöntem ise görüntü verisinin karma kablo ile anabilgisayara
iletilmesidir. Bu kablo, uzunluğu 400 m’ye kadar veriyi sağlıklı iletmektedir. Bu yöntemin kullanılması
durumunda ise verinin iletileceği bilgisayarda video yakalama kartı olması gerekmektedir.

Şekil 91. Yerel bilgisayar sisteminin bina içinde nasıl kurulabileceğini gösteren temsili şema
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6 YEREL İZLEME VE HASAR TAHMİN MODELİ PROTOTİPİNİN
GELİŞTİRİLMESİ
Kurulan algılayıcı ve cihazların doğruluğunun denenebilmesi amacıyla proje kapsamında bir
maket çalışması yapılması planlanmıştır. Jiroskop ve ivmeölçer dışında incelenmesi için seçilen tüm
algılayıcılar denenmiştir. İvmeölçerin denenmemesinin sebebi, deney sırasında yapılan yıkımların
ivme ile gerçekleşmemesidir. Jiroskop önceki bölümlerde anlatıldığı üzere kolon gibi taşıyıcı
elemanların hasarını tespit etmektedir. Deneylerde ise yapısal hasar verilemediğinden, jiroskop
deneylerde kullanılmamıştır. Bir pilot bina seçilerek, hasar tespit ve yerel yönlendirme modelinin
simülasyonlarını yapılmasında kullanılmıştır. İlerleyen bölümlerde öncelikle seçilen pilot bina hakkında
bilgiler ve ardından pilot binayı temsilen oluşturulan maket üzerinde algılayıcıların denenmesi için
gerçekleştirilen deneylerle ilgili detaylar verilmektedir.
6.1 PİLOT BİNA SEÇİMİ
Pilot bina seçilirken, seçilen yapının modelin uygulanabileceği ve test edilebileceği bir yapı
olmasına dikkat edilmiştir. Modelin, seçilen yapıda uygulanabilmesi için öncelikle yapının birden fazla
giriş-çıkışının olması gerekmektedir. Yapının birden fazla giriş-çıkışının olması, yapının tahliyesi
sırasında modelin doğru çalışıp çalışmadığının anlaşılması için önemlidir. Bunun yanı sıra binanın
farklı katlarını birbirine bağlayan birden fazla asansör ve merdivenin olması da dikkat edilen
hususlardan bir başkasıdır. Bunun önemi, üst katlardaki insanların tahliyesi sırasında alternatif yolların
oluşturulabilmesidir. Böylece modelin doğruluğu test edilmiş olacaktır. Bu ölçütler doğrultusunda pilot
bina seçimi yapılmıştır. Pilot bina olarak, Hacıbektaş, Nevşehir ilinde bulunan ve yapımı 2010 yılında
tamamlanmış olan Nevşehir Üniversitesi Hacıbektaş Güzel Sanatlar Fakültesi seçilmiştir. Bina
üniversite yerleşkesinde bulunan bir fakülte binası olup; 3. derece deprem bölgesinde yer almaktadır
(Şekil 92, 93 ve 94).

Şekil 92. Nevşehir Üniversitesi Hacıbektaş Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yapım aşamasından bir
görüntü
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Şekil 93. Nevşehir Üniversitesi Hacıbektaş Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yapım aşamasından bir
görüntü

Şekil 94. Nevşehir Üniversitesi Hacıbektaş Güzel Sanatlar Fakültesi'nin dış merdivenleri
Seçilen pilot binanın kat planları görünümünde işaretlendiği gibi (Şekil 95), binada dört adet
giriş-çıkış bulunmaktadır. Bu çıkışlar; Servis Çıkışı (-4.20), Ana Giriş (±0.00), Yangın Merdiveni Çıkışı
(±0.00) ve Kantin Çıkışıdır (-4.20). Çıkışların farklı katlarda olması, çıkış seçeneklerini kat bazında
arttırmakta, bu durum da modelin doğru çalıştığının anlaşılması için referans olmaktadır. Bina iki
bloktan oluşmaktadır: A blok (derslikler) ve B blok (dekanlık ve öğretim üyeleri odaları).
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Şekil 95. Tüm kat planlarının birlikte gösterildiği bina planı
Şekil 96’da pilot binanın bodrum kat planı görülmektedir. Bodrum kat -4.20 kotundadır. Bu
katta iki adet giriş-çıkış bulunmaktadır; servis girişi ve kantin çıkışı. Bu giriş-çıkışlar -4.20 kotuna
açılmaktadır. Şekil 96’da, bu katta bulunan M2 ve M3 merdivenlerinin yerleri ile A Blok asansörünün
yeri gösterilmiştir. Bu katta sadece iki adet merdiven bulunmaktadır. Bu katın tahliyesi için olabilecek
güzergâhlar kırmızı oklarla gösterilmiştir.

Şekil 96. Bodrum kat planı (-4.20)
Şekil 97’de, pilot binanın zemin kat planı gösterilmektedir. Zemin kat ±0.00 kotundadır. Bu
katın sadece bir adet giriş-çıkışı vardır, o da ±0.00 kotuna açılan ana giriş kapısıdır. Ayrıca, bu katta
bulunan M1, M2, M3, M4 ve M7 merdivenlerinin yerleri ile A Blok ve B Blok asansörlerinin yerleri de
gösterilmiştir. M7 merdiveni, yangın merdiveni olup bu kat ile bağlantısı yoktur. Bu katın tahliyesi için
olabilecek güzergâhlar kırmızı oklarla gösterilmiştir.

150

Şekil 97. Zemin kat planı (±0.00)
Şekil 98’de, pilot binanın birinci kat planı gösterilmektedir. Birinci katın A Blok kısmı +4.20, B
Blok kısmı ise +2.60 seviyesindedir. A Blok ile B Bloğu M2 merdiveni birbirine bağlamaktadır. Bu katın
direkt çıkışı yoktur. Çıkışlar M7 yangın merdiveninden veya M2, M3, M4 merdivenlerden yapılabilir.
Ayrıca bu katta iki adet galeri boşluğu vardır. Buna ilave olarak Şekil 98’de, bu katta bulunan M1, M2,
M3, M4, M5 ve M7 merdivenlerinin yerleri ile A Blok ve B Blok asansörlerinin yerleri gösterilmiştir. Bu
katın tahliyesi için olabilecek güzergâhlar kırmızı oklarla gösterilmiştir.

Şekil 98. Birinci kat planı (A Blok +4.20, B Blok +2.60)
Şekil 99’da, pilot binanın ara kat planı gösterilmektedir. Ara kat, sadece B Blok kısmındadır ve
+5.50 seviyesindedir. Bu katın direkt çıkışı yoktur. Çıkışlar sadece M2 merdiveninden yapılabilir.
Ayrıca bu katta Şekil 99’da da gösterildiği gibi bir adet galeri boşluğu vardır. Buna ilave olarak Şekil
99’da, bu katta bulunan M2 merdiveni ile B Blok asansörünün yerleri gösterilmiştir. Bu katın tahliyesi
için olabilecek güzergâhlar kırmızı oklarla gösterilmiştir.
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Şekil 99. Ara kat planı (+5.50)
Şekil 100’de, pilot binanın ikinci kat planı gösterilmektedir. İkinci kat +8.40 seviyesindedir. Bu
katın direkt çıkışı yoktur. Çıkışlar M7 yangın merdiveninden veya öteki merdivenlerden yapılabilir.
Ayrıca bu katta da Şekil 100’de gösterildiği gibi bir adet galeri boşluğu vardır. Buna ilave olarak Şekil
100’de bu katta bulunan M1, M2, M5, M7 merdivenleri ile A Blok ve B Blok asansörlerinin yerleri
gösterilmiştir. Bu katın tahliyesi için olabilecek güzergâhlar kırmızı oklarla gösterilmiştir.

Şekil 100. İkinci kat planı (+8.40)
Binanın toplam giriş çıkışları, merdivenleri, koridorları ve oda sayıları özet olarak
tablolaştırılmıştır. Tablo 29 pilot binanın giriş-çıkışlarını, doğrultularına göre koridor sayılarını, oda ve
WC sayılarını, merdivenlerinin ve asansörlerinin bağlantılarını kat bazında göstermektedir. Bu tablo
tüm binanın, proje açısından en önemli yerlerini özetlemektedir. Tablodaki “+” işareti, o katla
bağlantısının olduğunu, “-” işareti ise katla bağlantısının olmadığını göstermektedir. Pilot bina çizimleri
ayrıca EK-5 başlığı altında raporun ekler kısmında verilmektedir.
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Tablo 29. Pilot binanın giriş-çıkışlarının, merdivenlerinin ve asansörlerinin kat bazında gösterimi
A Blok

Adı

Oda Sayısı

W.C. Sayısı

Sayısı

M2

M3

M4

M5

M7

B

-4,

1

Kantin çıkışı

2

1

10

2

2 +

-

+

-

-

-

+

-

Z

0

1

Yangın Merdiveni Çıkışı

2

1

10

2

2 +

-

+

-

-

-

+

-

1

4,2

0

-

2

2

12

2

4 +

-

+

-

+ + +

-

2

8,4

0

-

2

1

20

2

3 +

-

-

-

+ + +

-

Doğu - Batı
Doğrultusu

M1

Kuzey Güney
Doğrultusu

Merdivenler

Asansör A
Asansör B

Sayısı

Koridor Sayısı

Katlar

Giriş - Çıkış
Bulunduğu
Kot

B Blok

Adı

Oda Sayısı

W.C. Sayısı

Sayısı

M1

M2

M3

M4

M5

M7

B

-4,2

1

Servis Girişi

1

1

4

1

1

-

+

-

-

-

-

+

-

Z

0

1

Ana Giriş

1

1

14

2

2

-

+

-

+

-

-

+

-

Kuzey Güney
Doğrultusu

Doğu - Batı
Doğrultusu

Merdivenler

1

2,6

0

-

1

2

14

2

2

-

+

-

+

-

-

A

5,5

0

-

1

2

14

2

1

-

+

-

-

-

-

2

8,4

0

-

1

2

15

2

1

-

+

-

-

-

-

Asansör A
Asansör B

Bulunduğu
Kot

Sayısı

Koridor Sayısı

Katlar

Giriş - Çıkış

-

+

-

6.2 ÜÇ AÇIKLIKLI MAKETİN KURULMASI VE BU MAKET ÜZERİNDE YAPILAN DENEYLER
Bu bölümde, pilot bina içerisindeki bir koridor parçasını temsilen yapılan üç açıklıklı maket
üzerinde, prototip geliştirilmesi için algılayıcılar yerleştirilerek yapılan deneylerin detayları
verilmektedir.
6.2.1 Yapılan Deneylerin Amacı
Tek açıklıklı maket üzerinde yapılan deneyler sonucunda, deneylerde kullanılan kamera ve
algılayıcıların işlevselliği anlaşılmıştır. Bahis konusu bu cihazlar kullanılarak, tehlike sonrası yapıda
meydana gelebilecek hasar ve blokajın ne denli sağlıklı tespit edilebilebileceği amaçlanmıştır.
Bu amaçla, pilot binadan temsili bir koridor bölgesi (Şekil 101) seçilmiştir. Seçilen bu koridor
bölgesine benzer olarak üç açıklıklı fiktif bir koridorun maketi, 1/3 oranında küçültülerek inşa edilmiştir.
Bu üç açıklıklı makette, her açıklığın ortasına birer fiktif düğüm noktasının olduğu düşünülmüştür. Şekil
102'de sunulan maket modelinin üstten görünümünde; bahis konusu bu üç düğüm noktasının konumu
kırmızı noktalarla gösterilmiştir.
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Şekil 101. Pilot binada algılayıcıların test edilmesi için seçilmiş olan koridor

Şekil 102. Deney düzeneğinin üstten görünümü
İnşa edilen bu maket, işbu raporun “5.5 Algılayıcıların Yerleştirilmesi ile ilgili İlkeler ve Kurallar”
bölümünde bahsedilen ilkelere uygun biçimde algılayıcılarla donatılmış ve senaryolar dâhilinde tekrarlı
olarak hasar verilmiştir. Ayrıca her deney kamera ile kayda alınmış, görüntü işleme teknikleri de
kullanılarak sonuçlar değerlendirilmiştir. Algılayıcıların ve kameranın nasıl yerleştirildiğine yönelik
bilgiler, “6.2.3 Makette Kullanılan Cihazların Yerleşimi" bölümünde verilmiştir.
6.2.2 Maketin Kurulması
Maketin kurulması iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada yapısal aksamı inşa
edilmiş; ikinci aşamada ise elektronik aksamı yapılarak, makete yerleştirilmiştir.
6.2.2.1 Maketin yapısal aksamı
Maketin yapısal aksamı iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım, deneyler sonucunda hasar
almayan ahşap kolon ve kirişlerden oluşan iskelet ve karton tavanlar, ikinci kısım ise deneyler
sonucunda hasarlanarak, her deneyden sonra tekrar yapılan veya onarlıan duvar ve asma tavanlardır.
Ayrıca yapılarda olabilecek ağır ve hareketli mobilyaları temsilen iki adet dolap ahşaptan yapılmıştır.
Deneylerde yapı iskeletine hasar verilmemiştir, çünkü sistemin uygulanacağı binanın taşıyıcı
elemanlarının alacakları hasarın; o hasarı algılayacak olan elektronik cihazlara vereceği fiziki zarar
sebebiyle algılayıcıların hasar tespit edemeyeceği düşünülerek taşıyıcı elemanların incelenmesine
gerek görülmemiştir.
İskelet
İskeletin taşıyıcı sistemi kolon ve kirişlerden, zemini ise OSB (Oriented Structural BoardYönlendirilmiş Yonga Levha) plakalardan oluşmaktadır. Deney maketinin iskeleti, 6 adet OSB plaka
(2050 mm x 675 mm x 22 mm) üzerine kurulmuştur. Bu OSB plakalar birbirlerine çıtalar çakılarak
bağlanmıştır. İskeleti oluşturan ana unsurlardan olan kolon ve kirişler ise kesiti 10 cm x 10 cm
boyutlarında kerestelerden yapılmıştır. Kolon yükseklikleri ve maketin uzun doğrultusundaki kirişlerin
uzunlukları 120 cm, maketin kısa doğrultusundaki kirişlerin uzunlukları ise 150 cm’dir. Kolonlar ile OSB
plakalar, L kesitli alüminyum profillerle vidalanarak sabitlenmiştir. Kirişler de kolonlara alüminyum
lamalar ile vidalanarak tutturulmuş, ayrıca çivi ile çakılmıştır.
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Maket, farklı boyutlardaki mekanların denenmesi amacıyla iki farklı boyutta iki kere yapılmıştır.
İlk yapılan maket, deneylerin çoğunun gerçekleştiği geniş koridor maketidir. Bu maketin kısa
doğrultusundaki toplam uzunluğu 170 cm, uzun doğrultusundaki uzunluğu 400 cm, yüksekliği ise 120
cm’dir. Tüm bu ölçüler; Şekil 103 ve Şekil 104a’da gösterilmiştir. Şekil 104b’de ise, iskeletin yapım
aşamasında çekilen bir fotoğrafı sunulmaktadır.
İkinci maket ise, dar koridor maketidir. Bu maket, geniş koridor maketindeki uzunluğa ve
yüksekliğe sahip olmakla beraber; kısa doğrultudaki uzunluğu 90 cm’ye düşürülmüştür. Şekil 105’de
iskeletin yapım aşamasında çekilen bir fotoğrafı sunulmaktadır.

Şekil 103. Deney düzeneğinin iskeletinin 3 boyutlu modelinin genel görünümü ve ölçüleri

(a)

(b)

Şekil 104. Deney düzeneğinin iskeletinin a) 3 boyutlu modelinin plan görünümü ve ölçüleri b) yapımı
esnasında çekilen fotoğrafı
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Şekil 105. Deney düzeneğinin iskeletinin yapımı esnasında çekilen fotoğrafı
Tavan
Maketin iskeleti tamamlandıktan sonra tavan döşemesi yapılmıştır. Tavan döşemesi 4 mm
kalınlığında çift oluklu mukavvadan, çıtalar ile tutturularak, üç ayrı parça halinde yapılmıştır. Her bir
açıklığa karşılık gelen tavan parçasının boyutları maket iskeletine uygun olarak (geniş koridor
maketinde 130 cm x 170 cm, dar koridor maketinde ise 130 cm x 90 cm) hazırlanmıştır. Bu tavan
parçaları daha sonra iskelete herhangi bir bağlantı elemanıyla tutturulmaksızın, iskelet üzerine
oturtulmuşlardır. Şekil 106(a)’da tek başına bir tavan, Şekil 106(b)de ise üç tavan parçasının geniş
koridor iskeletine konmuş halinin modeli gösterilmektedir.

(a)

(b)
Şekil 106. a) Bir tavan parçası, b) üç tavan parçasının iskelete yerleştirilmiş hali
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Duvarlar
Duvarlar ODTÜ Yapı Mekaniği Laboratuvarında bulunan maketin ölçeklerine uygun boyutlarda
(6 cm x 8 cm x 10 cm) tuğlalardan örülerek oluşturulmuştur (Şekil 107).

Şekil 107. Duvarları örmek için kullanılan tuğlalar
Deneyler sırasında hem geniş koridor, hem de dar koridor maketinin 4 açıklığına duvar
örülmüştür. Bu duvarlar ve isimleri, Şekil 108'de geniş koridor maketinin 3 boyutlu modelinde
gösterilmektedir.

Şekil 108. Plan görünümünde duvarlar ve duvarlara monte edilen kapalı devre kablo algılayıcıları
Deney düzeneğinin kurulumu aşamasında, duvarların nasıl örüleceğine yönelik bir test
yapılmıştır. Bu testin amacı örülecek duvarın birim tuğlalarının hangi yönde konulacağının ve
kullanılacak harcın çimentolu olup olmamasına karar vermektir. Bu kapsamda; 3 farklı tipte duvar
örülmüştür. Duvarların yıkılamayacak kadar sağlam olmasını engellemek ve yıkım sırasında yıkımın,
deney iskeletine zarar vermemesi için duvar, birim tuğlaların harçla aderansını düşük tutacak şekilde,
tuğlanın delikleri zemine paralel olacak şekilde örülmüştür. Ancak duvarların kendi ağırlıkları altında
kalarak yıkılmamaları için, duvarlar şaşırtmalı olarak örülmüş ve duvarlar örülürken yıkım kolaylığı
sağlanması için en üst sıralara tuğla konulmamıştır.
İlk duvar çimentosuz harç ile, birim tuğlanın 8 cm uzunluğundaki kenarının zemine paralel, 6
cm’lik uzunluğundaki kenarının zemine dik olacağı şekilde örülmüştür. İkinci duvar da yine çimentosuz
harç ile, fakat birim tuğlanın 6 cm uzunluğundaki kenarının zemine paralel, 8 cm’lik uzunluğundaki
kenarının zemine dik olacağı şekilde örülmüştür. Üçüncü duvar ise çimentolu harç ile birim tuğlanın 6
cm uzunluğundaki kenarının zemine paralel, 8 cm’lik uzunluğundaki kenarının zemine dik olacak
şekilde örülmüştür.
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Deneylerde kullanılan çimentosuz harç karışımı yaklaşık olarak 25 kg kum için 4 kg kireç
olarak ayarlanmış, su miktarı ise harç karılırken, harcın kıvamına göre belirlenmiştir. Çimentolu harç
karışımı ise yaklaşık olarak 25 kg kum için 4 kg kireç ve 4 kg çimento olarak ayarlanmış, su miktarı
yine harç karılırken, harcın kıvamına göre belirlenmiştir. Bu test ve yapılan tüm deneyler için harç
karışımındaki malzemelerin miktar ve birbirlerine olan oranları, yıkımlar arasında duvarların yıkılma
miktar ve biçimlerinin rastgeleselliğinin sağlanması için prensip olarak yukarda yazan oranlara kati
olarak bağlı kalınmadan hazırlanmıştır. Tüm deneyler için, duvar örüldükten sonra en az 2 gün harcın
prizinin alması beklenmiştir. Deney için örülen duvarların fotoğrafları Şekil 109’da gösterilmektedir.

(a)

(b)

(c)
(d)
Şekil 109. (a) Duvarların genel görünümü (b) 1. duvar (c) 2. duvar (d) 3. duvar
Duvar yapım yönteminin belirleneceği deney öncesinde; çimentolu harç kullanılan 3. duvarın,
duvarlar arasında en zor yıkılan duvar olması, 2. duvarın ise, birim tuğla yerleşim geometrisinin
yıkılmaya en elverişle şekilde örülmesinden dolayı, en kolay yıkılan duvar olması beklenmektedir.
Yapım koşulları açısından en çok zaman alan ise, 1. duvar olmuştur, çünkü açıklık ancak on dört sıra
tuğla örülerek kapatılabilmıştır. 3. duvar diğer duvarlara kıyasla daha hızlı örülmüş olmasına rağmen
(açıklığın tamamı kapatılmamış sadece dokuz sıra tuğla örülmüştür) çimentolu harcın zor karılması ve
çabuk priz aldığı için prizini almadan duvarın örülmesinin bitirilmesi gibi zorlukları vardır. 2. duvar ise
onbir sıra tuğla ile örülmüştür. Duvarların yıkımlarına ve yapım koşullarına bakılarak deney için en
uygun imalat tipi belirlenmiştir.
Yıkımlar sonucunda her üç duvar tipi de, deneyler için yeterli ve gerekli dayanıklılığı
göstermiş, hiçbir duvarın yıkımı sırasında zorlanılmamıştır. Yıkım sonrasında çekilen fotoğraflar Şekil
110’da gösterilmektedir. Yıkımın ardından sağlam kalan birim tuğlaların temizlenmesi sırasında
çimentolu harç ile örülen 3. duvarın birim tuğlaları zor temizlenmiş ve işlemin uzamasına sebep
olmuştur. 2. duvarın yapım süresinin diğerlerine göre kısa olması ve yıkım sonrası yeniden yapıma
hazırlanmasının daha kolay olmasından ötürü, deneylerde yıkılacak duvarların gerek harç, gerek birim
tuğla geometrisi bakımından 2. duvarda anlatılan özelliklere benzer biçimde örülmesine karar
verilmiştir.

158

Şekil 110. Yıkılan (a) 3. duvar (b) 2. ve 3. duvar (c) 1., 2. ve 3. duvar (d) tüm yıkımlar sonunda koridor
Asma tavanlar
Deneyler sırasında yıkımı gerçekleşen bir diğer eleman da asma tavanlardır. Bu eleman
sadece geniş koridor maketinde kullanılmış, dar koridor maketinde kullanılmasına ihtiyaç
duyulmamıştır. Asma tavanlar çift oluklu mukavvadan yapılmış olup, boyutları 50 cm x 70 cm’dir.
Asma tavanlar, tavanlara dört uçlarından ipler ile tutturulmuş ve asma tavan ile tavan arasında 10 cm
boşluk bırakılmıştır. Deneyler sırasında bu iplerin çözülmesi suretiyle asma tavanların yıkılması
sağlanmıştır. Şekil 111’de asma tavan detay ve boyutları gösterilmektedir.

Şekil 111. Asma tavan detayı ve boyutlarının yandan görünüşü
Asma tavanlardan üç adet yapılmış ve her biri bir tavana bağlanmıştır. Şekil 112’de asma
tavanların deney düzeneği üzerinde yerleşimleri ve bağlantıları gösterilmektedir.
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Şekil 112. Asma tavanların deney düzeneği üzerindeki yerleşimi ile asma tavan bağlantıları
Dolaplar
Algılayıcılar ve görüntü işleme teknikleri ile tehlike sonucu oluşabilecek hasarla birlikte
meydana gelebilecek blokajların tespit edilebilmesi amacıyla, yapılan deneylerde ağır ve hacimli
olduğu varsayılan iki adet dolap kullanılmıştır. Bu dolaplar ahşaptan yapılmıştır. Boyutlar 100 cm x 100
cm x 20 cm’dir. Şekil 113'de geniş koridor düzeneğindeki fotoğrafı ve yerleşimi ile isimleri
gösterilmektedir. Dar deney düzeneğinde ise dolaplar, her düğüm noktasına en fazla bir tane gelecek
şekilde ve farklı deneylerde farklılık oluşturarak yerleştirilmiştir. Dar koridor düzeneğindeki
deneylerden birinin dolap fotoğrafı Şekil 114’te gösterilmektedir.

Şekil 113. Deney için yapılan dolabın geniş koridor düzeneğindeki (a) yerleşim ve isimleri, (b) fotoğrafı
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Şekil 114. Dar koridor düzeneği için yapılan dolabın fotoğrafı
6.2.2.2. Maketin elektronik aksamı
Maketin elektronik aksamı; algılayıcılar, mikro işlemcili kart, kamera, yerel bilgisayar sistemi ve
bunları birbirine bağlayan kablolardan oluşmaktadır. Makette 5 adet Ultrasonik Mesafe Ölçer (UMÖ)
ve 24 adet kapalı Devre Kablo (KDK) algılayıcısı ile kamera kullanılarak veriler elde edilmiştir. Bu
cihazların makette nasıl konumlandırıldığına yönelik bilgiler, işbu raporun “6.2.3 Makette Kullanılan
Cihazların Yerleşimi” bölümünde izah olunmaktadır.
Algılayıcılar
Maketin elektronik aksamını oluşturan temel unsurlardan birincisi algılayıcılardır. Bu
algılayıcılar UMÖ ile KDK’dır. UMÖ, “
5.2.1.3 Ultrasonik Mesafe Ölçer'in (UMÖ) kurulumu” bölümünde anlatıldığı şekilde, Arduino
marka ve AtMega 2560 modeldeki mikro işlemci karta bağlanmıştır. KDK’lar için gereken devreler de,
“5.2.1.2 Kapalı Devre Kablo'nun (KDK) kurulumu” bölümünde anlatılan prensiplerle oluşturulmuş
ancak bu deney için gerekli olan devre sayısının çokluğu sebebiyle entegre devre kartın üzerine
lehimlenmek suretiyle kurulmuştur. Bu entegre devre de mikro işlemci karta bağlanmıştır. Mikro
işlemcili kart ise evrensel seri veriyolu (USB) ile yerel bilgisayar sistemine bağlanmıştır. Şekil 115'de
entegre devre ve mikro işlemcili kartın fotoğrafı sunulmaktadır.

Şekil 115. Entegre devre ve mikro işlemcili kart
Bunların dışında “tetik” ismi verilen, deneyin başlangıcının ve bitiminin ayırt edilmesini
sağlayan, anahtarlı bir devre de oluşturularak mikro işlemcili karta bağlanmıştır. Ayrıca algılayıcıların
ve tetiğin çalışması için bir yazılım yazılmış ve bu yazılım mikro işlemcili karta yüklenmiştir.
Aşağıda verilen yazılım, algılayıcılar ve tetiğin çalışması için C++ tabanlı bir dilde yazılmış ve
mikro işlemcili karta yüklenmiştir. Bu yazılımda geçen “ez4Value#” ifadesi UMÖ'nün değerini
tanımlamak için, “sensorValue#” ifadesi KDK’yı tanımlamak için ve “trigger” ifadesi ise tetiği
tanımlamak için kullanılmıştır. UMÖ’den gelen veriler analog olduğundan dolayı mikro işlemcili karta
ilgili veriler analog olarak, KDK ve tetik’ten gelen veriler ise dijital veriler olduğundan buralardan gelen
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veriler dijital olarak mikro işlemcili karta tanımlanmıştır. Analog veriler ile ilgili
“ez4Value#*1.2925+4.0168“ formülü işbu raporun “5.3.3.1 Fiziksel algılayıcılar” başlıklı bölümünde
anlatılan kalibrasyon deneyi sonucunda elde edilmiştir.
int ez4Value0 = 0;
int ez4Value1 = 0;
int ez4Value2 = 0;
int ez4Value3 = 0;
int ez4Value4 = 0;
void setup(){
Serial.begin(19200);
pinMode(5, INPUT);
pinMode(6, INPUT);
pinMode(7, INPUT);
pinMode(8, INPUT);
pinMode(9, INPUT);
pinMode(10, INPUT);
pinMode(11, INPUT);
pinMode(12, INPUT);
pinMode(13, INPUT);
pinMode(2, INPUT);
pinMode(22, INPUT);
pinMode(24, INPUT);
pinMode(26, INPUT);
pinMode(28, INPUT);
pinMode(30, INPUT);
pinMode(32, INPUT);
pinMode(34, INPUT);
pinMode(36, INPUT);
pinMode(38, INPUT);
pinMode(40, INPUT);
pinMode(44, INPUT);
pinMode(46, INPUT);
pinMode(48, INPUT);
pinMode(50, INPUT);
pinMode(52, INPUT);
}
void loop() {
int sensorValue5 = digitalRead(5);
int sensorValue6 = digitalRead(6);
int sensorValue7 = digitalRead(7);
int sensorValue8 = digitalRead(8);
int sensorValue9 = digitalRead(9);
int sensorValue10 = digitalRead(10);
int sensorValue11 = digitalRead(11);
int sensorValue12 = digitalRead(12);
int sensorValue13 = digitalRead(13);
int sensorValue22 = digitalRead(22);
int sensorValue24 = digitalRead(24);
int sensorValue26 = digitalRead(26);
int sensorValue28 = digitalRead(28);
int sensorValue30 = digitalRead(30);
int sensorValue32 = digitalRead(32);
int sensorValue34 = digitalRead(34);
int sensorValue36 = digitalRead(36);
int sensorValue38 = digitalRead(38);
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int sensorValue40 = digitalRead(40);
int sensorValue44 = digitalRead(44);
int sensorValue46 = digitalRead(46);
int sensorValue48 = digitalRead(48);
int sensorValue50 = digitalRead(50);
int sensorValue52 = digitalRead(52);
int trigger = digitalRead(2);
ez4Value0 = analogRead(0);
ez4Value1 = analogRead(1);
ez4Value2 = analogRead(2);
ez4Value3 = analogRead(3);
ez4Value4 = analogRead(4);
Serial.print(sensorValue5, DEC);
Serial.print("; ");
Serial.print(sensorValue6, DEC);
Serial.print("; ");
Serial.print(sensorValue7, DEC);
Serial.print("; ");
Serial.print(sensorValue8, DEC);
Serial.print("; ");
Serial.print(sensorValue9, DEC);
Serial.print("; ");
Serial.print(sensorValue10, DEC);
Serial.print("; ");
Serial.print(sensorValue11, DEC);
Serial.print("; ");
Serial.print(sensorValue12, DEC);
Serial.print("; ");
Serial.print(sensorValue13, DEC);
Serial.print("; ");
Serial.print(sensorValue22, DEC);
Serial.print("; ");
Serial.print(sensorValue24, DEC);
Serial.print("; ");
Serial.print(sensorValue26, DEC);
Serial.print("; ");
Serial.print(sensorValue28, DEC);
Serial.print("; ");
Serial.print(sensorValue30, DEC);
Serial.print("; ");
Serial.print(sensorValue32, DEC);
Serial.print("; ");
Serial.print(sensorValue34, DEC);
Serial.print("; ");
Serial.print(sensorValue36, DEC);
Serial.print("; ");
Serial.print(sensorValue38, DEC);
Serial.print("; ");
Serial.print(sensorValue40, DEC);
Serial.print("; ");
Serial.print(sensorValue44, DEC);
Serial.print("; ");
Serial.print(sensorValue46, DEC);
Serial.print("; ");
Serial.print(sensorValue48, DEC);
Serial.print("; ");
Serial.print(sensorValue50, DEC);
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Serial.print("; ");
Serial.print(sensorValue52, DEC);
Serial.print("; ");
Serial.print(ez4Value0*1.2925+4.0168);
Serial.print("; ");
Serial.print(ez4Value1*1.2925+4.0168);
Serial.print("; ");
Serial.print(ez4Value2*1.2925+4.0168);
Serial.print("; ");
Serial.print(ez4Value3*1.2925+4.0168);
Serial.print("; ");
Serial.print(ez4Value4*1.2925+4.0168);
Serial.print("; ");
Serial.println(trigger, DEC);
delay(500);
}
Kamera
“5.2.1.6 Yüksek çözünürlüklü kameranın incelenmesi" bölümünde özellikleri anlatılan Canon
marka ve LEGRIA HV40 model kamera deneylerde kullanılmıştır. Kamera kaydı dijital video (DV)
kasete yapmakta ve eş zamanlı olarak IEEE 1394 bağlantısı üzerinden yerel bilgisayar sistemine
göndermektedir.
Yerel bilgisayar sistemi
“5.5.3 Yerel Bilgisayar Sisteminin Kurulması” bölümünde anlatılan yerel bilgisayar sistemi,
deneyler için kullanılmıştır. Bu yerel bilgisayar sistemine, “Algılayıcılar” ve “Kamera” başlıklı
bölümlerde anlatıldığı üzere, mikro işlemcili kart ve kamera vasıtasıyla elde edinilen veriler sürekli
olarak aktarılmaktadır. Yerel bilgisayar sisteminin içerisine yazılan ayrı bir yazılım sayesinde kamera
ve mikro işlemcili karttan gelen veriler, tetik marifetiyle sadece deney sırasında, yerel bilgisayar
sisteminin sabit sürücüsüne saklanmaktadır. Yerel bilgisayar sistemine kaydedilen verilere internet
üzerinden erişim sağlanmaktadır.
6.2.3 Makette Kullanılan Cihazların Yerleşimi
Deneylerde maketin duvarları, asma tavanları ve dolapları cihazlarla izlenmektedir. Geniş
koridor maketinde dört adet duvar, üç adet asma tavan ve iki adet dolap bulunmaktadır. İki dolap da,
ikişer KDK ile kontrol edilmektedir. Üç asma tavanın üçünde de dörder KDK ve birer adet UMÖ vardır.
Her duvar ikişer adet KDK ile kontrol edilmektedir. Bunun dışında Duvar 1 ve Duvar 3 birer tane UMÖ
ile de kontrol edilmektedir. Tablo 30’da, hangi elemanlara hangi algılayıcılardan kaçar tane
kullanıldığına yönelik bilgi sunulmaktadır. Dar koridor düzeneğinde kullanılan eleman sayısı deneye
göre değişkenlik gösterdiğinden, Tablo 30'daki gibi bir tablo, bu düzenek için verilememektedir.
Tablo 30. Geniş koridor düzeneğindeki elemanları kontrol eden algılayıcılar ve adetleri
KDK
UMÖ
Kontrol Edilen Eleman
Dolap 1

2

-

Dolap 2

2

-

Asma Tavan 1

4

1

Asma Tavan 2

4

1

Asma Tavan 3

4

1

Duvar 1

2

1

Duvar 2

2

-

Duvar 3

2

1

Duvar 4

2

-
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TOPLAM

24

5

Şekil 116(a)'da, geniş koridor düzeneği üzerinde yer alan algılayıcıların elemanlara göre
konumları plan üzerinde temsili olarak gösterilmiştir. Şekil 116(b)'de ise plan görünümünde deney
düzeneğindeki elemanların konumları gösterilmektedir.

(a)
(b)
Şekil 116. (a) Geniş koridor düzeneği üzerinde yer alan algılayıcıların elemanlara göre konumları, (b)
plan görünümünde deney düzeneğindeki elemanların konumları
KDK, dolaplara Şekil 117’de gösterildiği ve fotoğraflandığı gibi dolabın ayağından kolona
bağlanmıştır.
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Şekil 117. KDK’nın dolaba yerleştirilmesinin (a) genel görünümünün (b) detayının deney öncesi
çekilmiş fotoğrafı. (c) KDK ile dolap bağlantısının modeldeki görünümü
Asma tavanların kabloları, asma tavanı tavana bağlayan iplerin yanına konmuş ve asma tavan
ile tavan arasına bağlanmıştır. Asma tavanları kontrol eden UMÖ’ler ise, tavanın orta noktasının
delinmesiye, açılan deliğe yerleştirilmiş olup, asma tavan ile tavan arasındaki mesafeyi ölçmektedir
(Şekil 118).

Şekil 118. KDK ve UMÖ’nün asma tavana yerleştirilmesinin (a) genel görünümünün fotoğrafı (b)
detayının fotoğrafı (c) modeldeki görünümü
Duvarlara kablolar, çapraz bir biçim oluşturacak şekilde, bir kolonun alt kısmından onun
yanındaki kolonun üst kısmına gerilerek yerleştirilmiştir (Şekil 119). Kurulumdan sonra, Duvar 4 sol
KDK’dan veri alınamadığı tespit edilmiştir. Bu gibi aksaklıklar, sistem gerçek binada kurulduğunda da
yaşanabileceğinden ötürü, bu şekilde bırakılmış ve sistem genelinde bir algılayıcıdan veri alınamadığı
durumda nasıl sonuçlar elde edileceği denenmiştir.
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Şekil 119. Duvara bağlanan KDK’nın (a) kolon altına olan bağlantısının görünümü (d) kolon üstüne
olan bağlantısının görünümü (b,c,e) genel görünüm
Duvarlara bakan UMÖ’ler ise, duvarların karşısındaki boş açıklıklara konan çift oluklu
mukavvanın orta noktalarına açılan deliklere yerleştirilmiş olup, açıklığın mesafesini kontrol etmek için
kullanılmaktadır (Şekil 120).

Şekil 120. Duvarı kontrol eden UMÖ’nün (a) duvara bakan kısmının görünümü (ön) (b) kablolarının
bağlandığı kısmının görünümü (arka) (c) modelinin görünümü
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Kamera ise, makette oluşturulan koridorun tamamına yönlendirilmek suretiyle bu yönde bilgi
toplanmaya çalışılmıştır. Kamera maketten, görüntü işlemenin sağlıklı biçimde yapılacağı ve kayıtların
alınabileceği mesafe olarak 240 cm uzağa, Şekil 121’de gösterildiği gibi yerleştirilmiştir.

Şekil 121. Koridoru kontrol eden kameranın (a) modeldeki gösterimi (b,c) deney sırasında çekilmiş
fotoğrafı
6.2.4 Yapılan Deneyler ve bu Deneylerin Sonuçlarının Anlamlandırılması
Raporun önceki bölümlerde detayları anlatılan deney düzeneğinin kurulup, cihazlarının
yerleştirilmesinin ardından, deneylere başlanmıştır. Dördü geniş koridor düzeneğinde, biri ise dar
koridor düzeneğinde olmak üzere toplam beş seri deney yapılmıştır. Her deney serisinde bir veya
daha fazla deney vardır. Her deneyin de, bir veya daha fazla aşaması bulunmaktadır. Geniş koridor
düzeneğinde dört farklı günde (dört seri) 23 adet deney, toplam 56 aşamada gerçekleştirilmiştir. Dar
koridor düzeneğinde bir gün içerisinde toplam 5 adet deney, 7 aşamada gerçekleştirilmiştir. Geniş ve
dar deney düzeneklerinde toplamda 189 aşama deney gerçekleştirilmiştir. Bir deneydeki farklı
aşamalar sayesinde birden fazla hasar durumu denenmiş, böylelikle algılayıcı verilerinin birleştirilmesi
ile ilgili yöntemin geliştirilebilmesi için aşama sayısı kadar deney verisi elde edilmiştir. Bu hasar
durumları hafif hasar, orta hasar ve ağır hasar olarak tanımlanmıştır. Hafif hasar, her bir düğüm
noktasında sadece bir tek tip elemanın (duvar harici) yıkılmasıyla oluşmaktadır. Orta hasar, en az bir
düğüm noktasında iki farklı tip elemanın yıkılmasıyla oluşan durumdur. Ağır hasar ise, en az bir
düğüm noktasındaki bütün elemanların yıkılmasıyla oluşmaktadır. Eğer yıkımın olduğu düğüm
noktasında sadece iki tip eleman varsa ve iki tip eleman da yıkılmışsa, bu durum orta hasar olarak
değil, ağır hasar olarak değerlendirilmektedir.
6.2.4.1 Yapılan deneyler
Herhangi bir deney serisi ile ilgili süreç şu şekilde ilerlemektedir:
Deney serisinin yapılacağı gün;

a.
1.

Tüm elektronik cihazların doğru çalışıp çalışmadıkları kontrol edilmektedir.

2. Yerel bilgisayar
yapılmaktadır.

sisteminin

algılayıcı

verilerini

kaydedip

kaydetmediğinin

kontrolü

3. Deneyin başlangıcını ve bitimini ayırt etmek için kurulan, anahtarlı devre olan tetik çalıştırılıp,
kamera kaydına başlandıktan sonra deneye başlanmaktadır.
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4. Her deneyin ardından tetik ve kamera kaydı durdurulmakta, deney düzeneği üzerinde bir
sonraki deney için gerekli hazırlıklar yapılmakta ve yeni deneye geçilmektedir.
5.

Deney grubundaki tüm deneyler tamamlandıktan sonra düzenek toplanmaktadır.
Deney serisinin gerçekleştirilmesinin ardından;

b.
1.

Düzenek yeni deney serisi için hazırlanmaktadır.

2. Deney sırasında toplanan algılayıcı verileri ve kamera görüntüleri alınıp yorumlanacak hale
getirilmektedir.
3.

Deney sonuçları yeni deney için değerlendirilmektedir.

4. Yeni deney serisinde hangi durumların deneneceğine karar verilmekte ve yeni deney serisine
geçilmektedir.
Yapılan deneyler Tablo 31, 32, 33, 34 ve 35’de özetlenmektedir. “○” işareti olan hücreler, ilgili
elemana hasar verilmediğini, “●” ile işaretlenmiş hücreler ise ilgili elemana hasar verildiğini
göstermektedir. Hasarın nasıl verildiği tabloda gösterilmemiş olmasına rağmen, çoğu deneyde
elemanlara verilen hasarın biçimi birbirinden farklılık arz etmektedir. Örneğin birçok deneyde asma
tavanlar farklı biçimlerde yıkılmışlardır. Bazı deneylerde asma tavanların tavanlarla olan sadece bir
bağlantıları koparılırken; bazı deneylerde birden fazla bağlantıları koparılmıştır. Asma tavanlar
çoğunlukla her deneyde farklı bağlantılar kopartılarak yıkılmışlardır. Bunun dışında, duvar yıkımı olan
her deneyde ayakta kalan duvar yüksekliği az da olsa diğerlerine kıyasla farklılık göstermektedir.
Deneylerde uygulanan hasar durumları gerçek bir depremin oluşturacağı kuvvetlerin yapı elemanları
üzerindeki etkileri düşünülerek tasarlanmış olup; duvarların yıkılması durumu, dolap ve asma
tavanların sonrasına bırakılmıştır.
Dar koridor düzeneğinin denendiği deney serisi 5’te (Tablo 35) 6 deney yapılmasına karşın
sadece 5 deney gösterilmiştir. Bu durum teknik bir aksaklık sebebiyle ilk deneyden alınan algılayıcı
verileri kaydedilememiş olmasından kaynaklanmaktadır.
Tablo 31. Birinci deney serisi kapsamında yapılan deneyler
KORİDOR PARÇASI
DENEYLER/
ELEMANLAR

Aşama 1

Deney Serisi 1

Deney 1

Deney 2

Deney 3

Düğüm Noktası
1
Asma
Duvar
Tavan
1
1
○
○

Düğüm Noktası 2
Dolap
1

Dolap
2

●

●

Asma
Tavan
2
○

Duvar
2

Duvar
4

○

○

Düğüm Noktası
3
Asma
Duvar
Tavan
3
3
○
○

Aşama 2

●

○

●

●

○

○

○

○

○

Aşama 3

●

○

●

●

●

○

○

○

○

Aşama 4

●

○

●

●

●

○

○

●

○

Aşama 1

○

○

●

●

○

○

○

○

○

Aşama 2

●

○

●

●

○

○

○

○

○

Aşama 3

●

○

●

●

○

○

○

●

○

Aşama 4

●

○

●

●

●

○

○

●

○

Aşama 1

○

○

●

●

○

○

○

○

○

Aşama 2

●

○

●

●

○

○

○

○

○

Aşama 3

●

○

●

●

●

○

○

○

○

Aşama 4

●

○

●

●

●

○

○

●

○
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Tablo 32. İkinci deney serisi kapsamında yapılan deneyler
KORİDOR PARÇASI
DENEYLER/
ELEMANLAR

Deney Serisi 2

Aşama 1

Deney 1

Düğüm Noktası
1
Asma
Duvar
Tavan
1
1
○
○

Düğüm Noktası 2
Dolap
1

Dolap
2

●

●

Asma
Tavan
2
○

Duvar
2

Duvar
4

○

○

Düğüm Noktası
3
Asma
Duvar
Tavan
3
3
○
○

Aşama 2

○

○

●

●

○

●

●

○

○

Aşama 3

○

○

●

●

○

●

●

○

●

Aşama 4

○

●

●

●

○

●

●

○

●

Aşama 5

●

●

●

●

○

●

●

○

●

Aşama 6

●

●

●

●

●

●

●

○

●

Aşama 7

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Tablo 33. Üçüncü deney serisi kapsamında yapılan deneyler
KORİDOR PARÇASI
DENEYLER/
ELEMANLAR

Deney 1
Deney 2
Deney 3
Deney 4

Deney 5

Deney Serisi 3

Deney 6
Deney 7
Deney 8
Deney 9

Deney 10

Deney 11

Deney 12
Deney 13
Deney 14
Deney 15
Deney 16
Deney 17
Deney 18

Aşama 1
Aşama 1
Aşama 1
Aşama 1
Aşama 2
Aşama 3
Aşama 1
Aşama 2
Aşama 3
Aşama 1
Aşama 1
Aşama 1
Aşama 1
Aşama 2
Aşama 3
Aşama 1
Aşama 2
Aşama 3
Aşama 1
Aşama 2
Aşama 3
Aşama 1
Aşama 2
Aşama 3
Aşama 1
Aşama 1
Aşama 1
Aşama 1
Aşama 1
Aşama 1

Düğüm Noktası
1
Asma
Duvar
Tavan
1
1
●
○
○
○
○
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
○
○
○
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Düğüm Noktası 2
Dolap
1

Dolap
2

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
●
●
●
●
●

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
●
●
●
●
●
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Asma
Tavan
2
○
●
○
○
●
●
○
●
●
○
●
○
○
●
●
○
●
●
○
●
●
○
●
●
○
○
○
○
○
○

Duvar
2

Duvar
4

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Düğüm
Noktası 3
Asma
Duvar
Tavan
3
3
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Tablo 34. Dördüncü deney serisi kapsamında yapılan deneyler
KORİDOR PARÇASI

Deney Serisi 4

DENEYLER/
ELEMANLAR

Aşama 1
Aşama 2
Aşama 3
Deney
Aşama 4
1
Aşama 5
Aşama 6
Aşama 7

Düğüm Noktası
1
Asma
Duvar
Tavan
1
1
○
○
●
○
●
○
●
○
●
●
●
●
●
●

Düğüm Noktası 2
Dolap
1

Dolap
2

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Asma
Tavan
2
○
○
●
●
●
●
●

Duvar
2

Duvar
4

○
○
○
○
○
●
●

○
○
○
○
●
●
●

Düğüm Noktası
3
Asma
Duvar
Tavan
3
3
○
○
○
○
○
○
●
○
●
○
●
○
●
●

Tablo 35. Beşinci deney serisi kapsamında yapılan deneyler
KORİDOR PARÇASI

Deney Serisi 5

DENEYLER \ ELEMANLAR

Düğüm Noktası 1

Düğüm Noktası 2

Düğüm Noktası 3

Dolap 1

Duvar 1

Dolap 2

Duvar 2

Duvar 4

Dolap 3

Duvar 3

Deney 2

Aşama 1

○

○

○

○

○

●

●

Deney 3

Aşama 1

●

○

○

○

○

○

○

Deney 4

Aşama 1

●

○

●

○

○

○

○

Deney 5

Aşama 1

○

○

●

○

○

●

○

Aşama 1

○

○

●

●

●

●

○

Aşama 2

○

●

○

●

●

●

○

Aşama 3

○

●

○

●

●

●

●

Deney 6

Bu rapor kapsamında; raporun uzunluğu da göz önünde bulundurularak, yapılan tüm deneyler
detaylarıyla anlatılmayacak, sadece içlerinden geniş koridor düzeneği için hasar durumuna göre (hafif
hasar, orta hasar, ağır hasar) seçilen üç deney ve dar koridor düzeneği için seçilen bir deney izah
edilmekle yetinilecektir.
Hafif hasar
Hafif hasara örnek olarak; 3. deney serisi deneylerinden, 13. deneyin 1. aşaması seçilmiştir.
Bu deneyde; Dolap 1 ve Dolap 2 aynı anda itilerek devrilmiştir. Devrildikten sonra Şekil 122'de
görüldüğü gibi Dolap 2 ayakta kalmış, sadece Dolap 1 devrilmiştir.

Şekil 122. Deney serisi 3 - deney 13 - aşama 1’de dolapların devrilmiş fotoğrafı
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Orta hasar
Orta hasara örnek olarak; 1. deney serisi deneylerinden, 3. deneyin 4. aşaması seçilmiştir. Bu
deneyin ilk aşamasından Dolap 1 ve Dolap 2 devrilmiştir. Deneyin 2. aşamasında Asma Tavan 1’in sol
ön ve sol arka bağlantıları koparılmış, 3. aşamasında Asma Tavan 2’nin sağ ön ve sağ arka
bağlantıları koparılmış ve deneyin 4. ve son aşaması ise Asma Tavan 3’ün sol ön ve sol arka
bağlantıları koparılmıştır. Bu deneyde duvarlara hasar verilmemiştir. Şekil 123’de, model üzerinde
koparılan asma tavan bağlantıları gösterilmektedir.

Şekil 123. Deney serisi 1 - deney 03 - aşama 4’te koparılan asma tavan bağlantıları
Verilen hasar sonucu oluşan görüntü fotoğraflanmış olup, Şekil 124’de sunulmaktadır.

Şekil 124. Deney sonrasında (a) 3. düğüm noktası (b) 2. düğüm noktası (c) 2. düğüm noktasındaki
asma tavan ile tavan bağlantısı (d) 1. düğüm noktası hasar durumu
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Ağır hasar
Ağır hasara örnek olarak; 2. deney serisi deneylerinden, 1. deneyin 7. aşaması seçilmiştir. Bu
deneyin ilk aşamasından Dolap 1 ve Dolap 2 devrilmiştir. Deneyin 2. aşamasında Duvar 2 ve Duvar 4
aynı anda, 3. aşamasında Duvar 1, 4. aşamasında ise Duvar 3 yıkılmıştır. Deneyin son 3 aşamasında
ise asma tavanlara hasar verilmiştir. 4. aşamasında Asma Tavan 1’in sol ön ve sol arka bağlantıları
koparılmıştır. 5. aşamasında ise Asma Tavan 2’nin sol arka ve sağ arka bağlantıları, 7. ve son
aşamasında da Asma Tavan 3’ün sol arka ve sağ arka bağlantıları koparılmıştır. Şekil 125’de
koparılan asma tavan bağlantıları ve yıkılan duvarların isimleri model üzerinde gösterilmektedir.

Şekil 125. Deney serisi 2 - deney 01 - aşama 7’de koparılan asma tavan bağlantıları
Verilen hasar sonucu oluşan görüntünün fotoğrafi çekilerek, Şekil 126’da sunulmaktadır.

Şekil 126. Deney sonunda (a) koridor parçasının genel görünümü (b) 1. düğüm noktasının hasar
durumu (c) 2. düğüm noktasının hasar durumu (d) 3. düğüm noktasının hasar durumu
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Dar Koridor
Dar koridor düzeneğine örnek olarak; 5. deney serisi deneylerinden, 5. deneyin 1. aşaması
seçilmiştir. Bu deneyde, 2. ve 3. düğüm noktalarındaki dolaplar devrilmiştir. Devrildikten sonra Şekil
127’de görüldüğü gibi, Dolap 2 ve 3 devrilerek karşı duvara dayanmış ve geçişi tamamen
engellemiştir.

Şekil 127. Deney serisi 5 - deney 5 - aşama 1’de dolapların devrilmiş fotoğrafı
6.2.4.2 Yapılan deneylerin sonuçları
Bir deney serisi tamamlandiktan sonra; 4 KDK ve 5 UMÖ’nün saniye başına bir satır (bir
satırda tüm algılayıcıların durumunu gösteren birer veri bulunmaktadır) olmak üzere bir deney serisi
boyunca sağladıkları veriler yerel bilgisayar sisteminde depolanmıştır. Algılayıcı verileri dışında, deney
serisi boyunca kamera tarafından kaydedilen görüntüler de yerel bilgisayar sisteminde depolanmıştır.
Her bir düğüm noktasındaki elemanlara yerleştirilen algılayıcılardan elde edilen veriler ham
şekilde (örn. UMÖ mesafe cinsinden yani analog olarak, KDK "1" ve "0" cinsiden yani dijital olarak)
elde edilmektedir. Prototip üzerinde farklı tür algılayıcıların kullanılıyor olması, farklı türde ham verilerin
oluşmasına sebep olmaktadır. Bu noktada bir yaklaşım geliştirilerek, farklı türde algılayıcı verilerinin
aynı biçime dönüştürülmesi ve anlamlandırılması gerekmektedir. Bunun için izlenen yaklaşım tüm
algılayıcı verilerinin "1" ve "0" formatına yani dijital veri biçimine çevrilmesi olmuştur. Bu yaklaşımın
detayları ilerleyen bölümlerde verilmektedir.
i. Ham algılayıcı verilerinin 0-1 formatına dönüştürülmesi
Bir deney serisi tamamlandıktan sonra, algılayıcılardan alınan verilerin anlamlandırılması
süreci, deney verilerinin doğru anlaşılması açısından son derece önemlidir. Bir deney serisinin süresi,
15 dakika ile 2 saat arasında değişmektedir. Deney verileri, saniyede bir veri satırı alınacak şekilde
toplandığından, bazı deneylerden 7000’in üzerinde veri alınmaktadır. Bu sebeple, bir aşama için
birden fazla veri alınmakta, bu veriler zaman zaman parazitler sebebiyle değişiklikler göstermektedir.
Tek bir aşamaya karşı tek bir veri alınması için, her aşama için verilerinin en uygunu seçilmiştir.
Toplanan algılayıcı verileri önce deneylere, daha sonra aşamalara göre ayrılmıştır. Her aşama ve
başlangıç durumu için uygun bir satır seçilmiştir (UMÖ verilerinin ortalamasına en yakın değerin
olduğu satır alınmıştır). KDK verileri deney düzeneğinden dijital olarak elde edildiklerinden, herhangi
bir çevirme işlemine gerek kalmadan doğrudan “1” ve “0” şeklinde veri havuzuna aktarılabilmektedir.
UMÖ’de ise verilerin analogtan dijitale dönüştürülmesi ve değerlendirmenin gerçekleştirilebilmesi için
mesafe cinsinden elde edilen verilerin ön bir işlemden geçirilmesi gerekmektedir. UMÖ’nün deney
başında okuduğu mesafe değeri ile etki sonrası son okuduğu mesafe değeri arasındaki fark
alınmalıdır. Ancak bu farkın ne zaman elemanda değişim olduğunda işaret ediyor olduğunu
anlayabilmek için, bir eşik değer belirlemek gerekmektedir. Bu değerin tespit edilebilmesi için
Güvenilirlik Analizi yöntemine başvurulmuştur.
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Güvenilirlik aynı şeyin bağımsız ölçümleri arasındaki kararlılık, ölçülmek istenen şeyin sürekli
olarak aynı sembolleri alması, aynı süreçlerin izlenmesi ve aynı ölçütlerin kullanılması ile aynı
sonuçların alınması olarak tanımlanmaktadır (Karasar, 1984). Güvenilirlik sağlandığında bir ölçme
işlemi tekrar tekrar başka araştırmacılar tarafından da denendiğinde, aynı ya da yaklaşık sonuçlar elde
edilmesi beklenmektedir.
UMÖ değerleri duvar ve asma tavan elemanlarının yapıları ve yıkılma şekilleri farklı olduğu
düşünülerek güvenilirlik analizinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınmıştır. Bir UMÖ’nün algıladığı son
ölçümün, ilk ölçtüğü değerin kaç katından sonra değişim algılaması gerektiği kademeli olarak
araştırılmıştır. Her iki eleman için elde edilen değerler, başlangıç ve son değerler arasındaki farklar
okunarak değerlendirilmiştir. Farkların anlamlandırılmasında öncelikli olarak %1’lik artırımlar
uygulanarak UMÖ’den elde edilen veriler elemanların videolardan gözlemlenen gerçek durumlarıyla
kıyaslanmıştır (Tablo 36 ve Tablo 37).
Tablo 36. Dar koridor UMÖ eşik değerlerinin belirlenmesi
Dar Koridor UMÖ Eşik Değeri
Doğru Yanlış

Duvar
%37

5

1

%38

5

1

%39

5

1

%40

5

1

%41

5

1

%42

5

1

%43

5

1

%44

5

1

%45

5

1

Tablo 37. Geniş koridor UMÖ eşik değerlerinin belirlenmesi
Geniş Koridor UMÖ Eşik Değeri
Duvar

Asma Tavan

Yüzde

Doğru

Yanlış

Yüzde

Doğru

Yanlış

%111

100

12

%91

155

13

%112

100

12

%92

155

13

%113

100

12

%93

155

13

%114

100

12

%94

155

13

%115

100

12

%95

155

13

%116

100

12

%96

155

13

%117

100

12

%97

155

13

%118

100

12

%98

155

13

%119

100

12

%99

155

13

Bu sayede, hangi %’lik durumda UMÖ'nün elemanın durumunu doğru anladığına bakılmıştır.
Bu şekilde%’lik değer arttırılarak doğru değer sayısı gözlemlenmiştir. %400 değerine kadar yapılan
işlem sonucunda, iki eleman için bir bölge içerisinde UMÖ’nün doğruluk değerlerinin arttığı, belirli bir
bölgede sabit olarak ilerlerken sonraki bölgede ise tekrar azalışa geçtiği gözlemlenmektedir.
Güvenilirlik analizi yaklaşımına göre, güvenli aralıkta kalabilmek için değerlerin bir süreklilik sergilediği
aralıktan seçilmesi gerekmektedir. Doğru değerlerinin azalış sergilemeye başlamadan önceki
bölgesinde en uzun süreklilik gösteren dilimin %’lik değişim değeri, UMÖ algılama sınırları olarak
kabul edilmiştir. Bu sayede güvenilirlik analizinin şartları sağlanmıştır. Bu sonuca göre, geniş koridor
deney düzeneğinde duvar UMÖ’lerinin %115’lik bir değişim algılaması durumunda, asma tavan
UMÖ’lerinin ise %95’lik bir değişim algılaması durumunda UMÖ'lerin elemandaki değişimle ilgili doğru
bilgi aktaracakları güvenilirlik analizi açısından da uygun görülmüştür. Dar koridor düzeneğinde ise
duvar UMÖ’lerinin %41’lik bir değişim algılaması durumunda UMÖ'lerin elemandaki değişimle ilgili
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doğru bilgi aktaracakları güvenilirlik analizi açısından da uygun görülmüştür (Tablo 38 ve Tablo 39).
Dar koridorda asma tavan bulunmamasından ötürü değerlendirme yapılmamıştır.
Tablo 38. Geniş koridor düzeneği
Geniş Koridor
Duvar

Asma Tavan

YÜZDE

DOĞRU

YANLIŞ

YÜZDE

DOĞRU

YANLIŞ

115%

100

12

95%

155

13

Tablo 39. Dar koridor düzeneği deney verileri
Dar Koridor
Duvar
YÜZDE

DOĞRU

YANLIŞ

41%

5

1

Hafif hasar, orta hasar, ağır hasar ve dar koridor örnekleriiçin deney sonuçlarının
anlamlandırılması, aşağıda verilmiştir.
ii. Hafif hasar
Hafif hasara örnek olarak seçilen; 3. deney serisinin, 13. deneyinin 1. aşamasının sonuçları
Tablo 40’da gösterilmektedir. Bu deneyde, birinci ve üçüncü düğüm noktalarına hasar verilmemiş,
sadece ikinci düğüm noktasında bulunan Dolap 1’e ve Dolap 2’ye hasar verilmiştir.
Bu sonuçlardan da görüleceği gibi; hafif hasara örnek olarak seçilen deneyde; Dolap 1’in hem
sağ, hem de sol KDK’sından koptuğuna dair veri alınmış, ancak Dolap 2’nin sadece sol KDK’sından
koptuğuna dair veri alınmıştır.
Tablo 40. Hafif hasara örnek olarak seçilen Deney Serisi 3 – Deney 13 – Aşama 1 sonuçları
DÜĞÜM
NOKTASI

ELEMAN ADI

Asma
Tavan 1
1.
DÜĞÜM
NOKTASI

KDK

UMÖ
KDK
Duvar 1
UMÖ

Asma
Tavan 2

2.
DÜĞÜM
NOKTASI

İlk Hal

Aşama 1

|Aşama 1 İlk Hal|

Tavan 1 (sol ön)

1

1

0

Tavan 1 (sol arka)

1

1

0

Tavan 1 (sağ arka)

1

1

0

Tavan 1 (sağ ön)

1

1

0

ALGILAYICI TİPİ

KDK

UMÖ
Duvar 2

KDK

Duvar

KDK

Dolap 1

KDK

Tavan 1

32.45 cm

31.16 cm

0

Duvar 1 (sol)

1

1

0

Duvar 1 (sağ)

1

0

Duvar 1

166.87 cm

Tava 2 (sol ön)

1

1
169.46
cm
1

Tavan 2 (sol arka)

1

1

0

Tavan 2 (sağ arka)

1

1

0

Tavan 2 (sağ ön)

1

1

0

Tavan 2

45.38 cm

45.38 cm

0

Duvar 2 (sol)

1

1

0

Duvar 2 (sağ)

1

1

0

0
0

Duvar 4 (sol)

0

0

0

Duvar 4 (sağ)

1

1

0

Dolap 1 (sol)

1

0

1

Dolap 1 (sağ)

1

0

1
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Dolap 2

Asma
Tavan 3
3.
DÜĞÜM
NOKTASI

KDK

KDK

UMÖ
KDK
Duvar 3
UMÖ

Dolap 2 (sol)

1

1

0

Dolap 2 (sağ)

1

0

1

Tavan 3 (sol ön)

1

1

0

Tavan 3 (sol arka)

1

1

0

Tavan 3 (sağ arka)

1

1

0

Tavan 3 (sağ ön)

1

1

0

Tavan 3

33.74 cm

33.74 cm

0

Duvar 3 (sol)

1

1

0

Duvar 3 (sağ)

1

0

Duvar 3

162.99 cm

1
161.70
cm

0

iii. Orta hasar
Orta hasara örnek olarak seçilen; 1. deney serisinden, 3. deneyin 4. aşamasının sonuçları
Tablo 41’de gösterilmektedir. Bu deneyde Asma Tavan 1’in sol ön ve sol arka bağlantı kabloları, ikinci
düğüm noktasındaki Asma Tavan 2’nin sağ ön ve sağ arka bağlantı kabloları ve üçüncü düğüm
noktasındaki Asma Tavan 3’ün sağ arka ve sol arka bağlantı kabloları koparılmıştır. Böylece Asma
Tavan 1 ve Asma Tavan 2 koridora dik, Asma Tavan 3 koridora paralel şekilde yıkılmıştır. Ayrıca ikinci
düğüm noktasındaki Dolap 1 ve Dolap 2 de yıkılmıştır.
Elde edinilen bu sonuçlardan görüleceği üzere; orta hasara örnek olarak seçilen deneyde,
düzeneğin ikinci düğüm noktasında bulunan Dolap 1’in hem sağ, hem de sol KDK’sından ve Dolap
2’nin hem sağ, hem de sol KDK’ından koptuğuna dair veri alınmıştır. Asma Tavan 1’in sol ön ve sol
arka KDK’sından, Asma Tavan 2’nin sağ arka KDK’sından ve Asma Tavan 3’ün sol ön ve sol arka
KDK’sından koptuğuna dair veri alınmıştır. Asma Tavan 1’in UMÖ’sünde 100,82 cm, Asma Tavan
2’nin UMÖ’sünde 170,61 cm ve Asma Tavan 3’ün UMÖ’sünde ise 105,99 cm değişim algılanmıştır.
Tüm bu değişimler UMÖ'nün yıkımdan önceki haline (ilk haline) göre %95’in üzerinde olduğundan
algılayıcılardan, değişim var anlamına gelen “1” alınmıştır.
Tablo 41. Orta hasara örnek olarak seçilen Deney Serisi 1 – Deney 3 – Aşama 4 sonuçları
DÜĞÜM
NOKTASI

ELEMAN
ADI

Asma
Tavan 1
1. DÜĞÜM
NOKTASI

Asma
Tavan 2

|Aşama 4 –
İlk Hal|

Tavan 1 (sol ön)

1

0

1

Tavan 1 (sol arka)

1

0

1

Tavan 1 (sağ arka)

1

1

0

Tavan 1 (sağ ön)

1

1

0

Tavan 1

23.40 cm

124.22 cm

1

Duvar 1 (sol)

1

1

0

Duvar 1 (sağ)

1

1

0

Duvar 1

161.70 cm

169.46 cm

0

Tavan 2 (sol ön)

1

1

0

Tavan 2 (sol arka)

1

1

0

Tavan 2 (sağ arka)

1

0

1

KDK

UMÖ

2. DÜĞÜM
NOKTASI

Aşama 4

KDK

UMÖ

Duvar 1

İlk Hal
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KDK

Tavan 2 (sağ ön)
UMÖ

Tavan 2

177

0
41.50 cm

212.11 cm

1

Duvar 2

Duvar 4

Dolap 1

Dolap 2

Asma
Tavan 3
3. DÜĞÜM
NOKTASI

Duvar 2 (sol)

1

1

0

Duvar 2 (sağ)

1

1

0

Duvar 4 (sol)

0

0

0

Duvar 4 (sağ)

1

1

0

Dolap 1 (sol)

1

0

1

Dolap 1 (sağ)

1

0

1

Dolap 2 (sol)

1

0

1

Dolap 2 (sağ)

1

0

1

Tavan 3 (sol ön)

1

0

1

Tavan3 (sol arka)

1

0

1

Tavan 3 (sağ arka)

0

0

0

KDK

KDK

KDK

KDK

KDK

UMÖ

Tavan 3 (sağ ön)

1

1

0

Tavan 3

18.23 cm

124.22 cm

1

Duvar 3 (sol)

1

1

0

Duvar 3 (sağ)

1

1

0

Duvar 3

161.70 cm

161.170
cm

0

KDK
Duvar 3
UMÖ

iv. Ağır hasar
Ağır hasara örnek olarak seçilen; 2. deney serisinin, 1. deneyinin 7. aşamasının sonuçları
Tablo 42’de gösterilmektedir. Bu deneyde, Asma Tavan 1’in sol ön ve sol arka bağlantı kabloları,
Asma Tavan 2’nin ve Asma Tavan 3’ün sağ arka ve sol arka bağlantı kabloları koparılmıştır. Böylece
Asma Tavan 1 koridora dik, Asma Tavan 2 ve Asma Tavan 3 koridora paralel şekilde yıkılmıştır.
Ayrıca ikinci düğüm noktasındaki Dolap 1 ve Dolap 2 de yıkılmıştır. Birinci düğüm noktasındaki Duvar
1, ikinci düğüm noktasındaki Duvar 2 ve Duvar 4, üçüncü düğüm noktasındaki Duvar 3 yıkılmıştır.
Bu sonuçlardan görüleceği üzere; ağır hasara örnek olarak seçilen deneyde, düzeneğin ikinci
düğüm noktasında bulunan Dolap 1’in ve Dolap 2’nin hem sağ, hem de sol KDK’sından koptuğuna
dair veri alınmıştır. Asma Tavan 1’in sol ön ve sol arka KDK’sından, Asma Tavan 2’nin ve Asma
Tavan 3’ün sağ arka ve sol arka KDK’sından koptuğuna dair veri alınmıştır. Asma Tavan 1’in
UMÖ’sünde 76.26 cm, Asma Tavan 2’nin UMÖ’sünde 205.51 cm ve Asma Tavan 3’ün UMÖ’sünde ise
91.77 cm değişim algılanmıştır. Tüm bu değişimler, UMÖ'nün yıkımdan önceki haline (ilk haline) göre
%95’in üzerinde olduğundan algılayıcılardan, değişim var anlamına gelen “1” sinyali alınmıştır. Duvar
1’in, Duvar 2’nin ve Duvar 3‘ün sağ ve sol KDK’sından koptuğuna dair veri alınmıştır. Duvar 4’ün ise,
ne sağ, ne de sol KDK’sından koptuğuna dair veri alınmamıştır. Duvar 1’in UMÖ’sünde 18.09 cm ve
Duvar 3’ün UMÖ’sünde 80.13 cm değişim algılanmıştır. Tüm bu değişimler UMÖ’nün yıkımdan önceki
haline (ilk haline) göre %115’in altında kaldığından algılayıcılardan, değişim yok anlamına gelen “0”
sinyali alınmıştır.
Tablo 42. Ağır hasara örnek olarak seçilen Deney Serisi 2 – Deney 1 – Aşama 7 sonuçları
DÜĞÜM
NOKTASI

1. DÜĞÜM
NOKTASI

ELEMAN
ADI

Asma
Tavan 1

İlk Hal

Aşama 7

Tavan 1 (sol ön)
Tavan 1 (sol arka)

1
1

0
0

|Aşama 7 İlk Hal|
1
1

Tavan 1 (sağ arka)

1

1

0

Tavan 1 (sağ ön)

1

1

0

Tavan 1

41.50 cm

117.76 cm

1

ALGILAYICI TİPİ

KDK

UMÖ
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Duvar

UMÖ

Asma
Tavan 2

Dolap 1

Dolap 2

Asma
Tavan 3

1

Duvar 1 (sağ)

1

0

1

Duvar 1

164.29 cm

182.38 cm

0

Tavan 2 (sol ön)

1

1

0

Tavan 2 (sol arka)

1

0

1

Tavan 2 (sağ arka)

1

0

1

Tavan 2 (sağ ön)

1

1

0

Tavan 2

41.50 cm

247.01 cm

1

Duvar 2 (sol)

1

0

1

Duvar 2 (sağ)

1

0

1

Duvar 4 (sol)

0

0

0

Duvar 4 (sağ)

1

1

0

Dolap 1 (sol)

1

0

1

Dolap 1 (sağ)

1

0

1

Dolap 2 (sol)

1

0

1

Dolap 2 (sağ)

1

0

1

Tavan 3 (sol ön)

1

1

0

Tavan 3 (sol arka)

1

0

1

Tavan 3 (sağ arka)

1

0

1

Tavan 3 (sağ ön)

1

1

0

Tavan 3

31.16 cm

122.93 cm

1

Duvar 3 (sol)

1

0

1

Duvar 3 (sağ)

1

0

1

Duvar 3

161.70 cm

81.57 cm

0

KDK

KDK

KDK

KDK

3. DÜĞÜM
NOKTASI
UMÖ

Duvar 3

0

KDK

2. DÜĞÜM
NOKTASI

Duvar 4

1

KDK

UMÖ

Duvar 2

Duvar 1 (sol)
KDK

KDK

UMÖ

v. Dar Koridor
Dar koridora örnek olarak seçilen 5. deney serisinin, 5. deneyinin 1. aşamasının sonuçları
Tablo 43’te gösterilmektedir. Bu deneyde, birinci düğüm noktasına hasar verilmemiş, sadece ikinci ve
üçüncü düğüm noktasında bulunan Dolap 2’e ve Dolap 3’e hasar verilmiştir.
Bu sonuçlardan da görüleceği gibi; dar koridor düzeneğine örnek olarak seçilen deneyde;
Dolap 1’in hem sağ, hem de sol KDK’sından koptuğuna dair veri alınmış, ancak Dolap 2’nin sadece
sol KDK’sından koptuğuna dair veri alınmıştır.
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Tablo 43. Hafif hasara örnek olarak seçilen Deney Serisi 3 – Deney 13 – Aşama 1 sonuçları
DÜĞÜM
NOKTASI

ELEMAN ADI

DUVAR 1

KDK

1. DÜĞÜM
NOKTASI
DOLAP 1

DUVAR 2

2. DÜĞÜM
NOKTASI

DUVAR 4

DOLAP 2

DUVAR 3

KDK

KDK

Aşama
7

|Aşama 7 - İlk
Hal|

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

DUVAR 2
(SOL)

1

1

0

DUVAR 4
(SAĞ)

1

1

0

DUVAR 4
(SOL)

0

0

0

DOLAP 2
(SAĞ)

1

0

1

DOLAP 2
(SOL)

1

0

1

DUVAR 3
(SOL)

1

1

0

DUVAR 3
(SAĞ)

1

1

0

DOLAP 3
(SOL)

1

0

1

DOLAP 3
(SAĞ)

1

0

1

DUVAR 1
(SAĞ)
DUVAR 1
(SOL)
DOLAP 1
(SAĞ)
DOLAP 1
(SOL)
DUVAR 2
(SAĞ)

KDK

KDK

KDK

3. DÜĞÜM
NOKTASI

DOLAP 3

İlk
Hal

ALGILAYICI TİPİ

KDK

6.3 DENEYLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Geniş ve dar koridor düzenekleri üzerinde yapılan deneylerin değerlendirilmesi aşamasında
yapılan çalışmalar bu bölümde kapsamlı olarak verilmektedir.
6.3.1 Kamera Görüntü İşleme Yaklaşımları
Prototip kapsamında kullanılması düşünülen kamera görüntü işleme yöntemi için farklı yaklaşımlar
geliştirilmiş, bunların çalışma prensipleri ve kameranın izlediği bölgenin hasar sonrasını durumunu
doğru tespit etmedeki başarıları araştırılmıştır. Önerilen yöntemler temelde (1) koridorun arkasındaki
açık alanı gözlemleyerek ve (2) her bir düğümü ayrı ayrı gözlemleyerek değerlendirmede birbirlerinden
ayrılmaktadır. İlerleyen bölümlerde önerilen yöntemler detaylı olarak verilmektedir.
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6.3.1.1 Koridor arkasındaki açık alanı gözlemleyerek değerlendiren yöntemler
Koridor arkasındaki açık alanı gözlemlereyerek değerlendirme yapan toplam iki farklı yöntem
mevcuttur. Bunların detayları ilerleyen bölümlerde verilmektedir.
i) 1. Yöntem (Elips Yöntemi)
Bu yöntemin çalışma prensibi, görüntüsünü aldığı koridor parçasının en arkasındaki açık
alandan alınan referans piksel renklerini, komşu pikseller ile kıyaslayarak benzer renklerin olduğu
piksel kümesini elips içine almasıdır. Deney sırasında elipsi çizilen hasarsız koridor Şekil 128’de,
hasarlı koridor ise Şekil 129’da gösterilmektedir. Bu prensiple elde edilen iki elipsin merkezleri, çapları
gibi geometrik sayısal parametreleri ve açık alanın köşe kordinatları kullanılarak (Şekil 128’de tüm bu
parametreler gözükmektedir) bilgisayara girilmiştir. Böylelikle ilk boşluğun ve hasar sonrası oluşan son
boşluğun yer kordinatları fotoğraf üzerinde belirlenmiştir. Şekil 130’da bu iki elipsin (mavi renkteki elips
hasar öncesi, kırmızı renkteki elips hasar sonrası çizilen elipstir) ve geçiş alanının çizimi (yeşil
dikdörtgen) gözükmektedir.

Şekil 128. Hasarsız koridora çizilen elips, bu elipsin parametreleri ve bu elipsin ve geçiş bölgesinin
köşe koordinatları

Şekil 129. Hasarlı koridora çizilen elips ve bu elipsin parametreleri
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Şekil 130. Hasar öncesi ve sonrası çizilen elipsler ile geçiş alanının çizimi
Daha sonra Şekil 130’da görünen yeşil dikdörtgenin içine; genişliği 80 birim ve yüksekliği 45
birim olan bir matris oturtulmuştur. Bunun dışında geçiş alanı 5 dikey şerite ayrılmıştır. Matris
boyutunun 80x45 olmasının sebebi, görüntünün 16:9 oranında olması ve 5 şerite ayrılan bu alanın tam
sayılara bölünebilmesidir. Geçiş alanının 5 şerite ayrılması ise şöyle açıklanabilir; “6.2.2 Maketin
Kurulması”’ bölümünde de anlatıldığı üzere maketin kısa kenarının uzunluğu, yani koridor genişliği 150
cm’dir. Yine aynı bölümde anlatıldığı üzere, maketin ölçeği 1/3 olduğundan, o koridorun gerçek boyutu
450 cm’dir. Bir kapının genişliği ortalama 90 cm olarak kabul edilebilir. Kapı genişliğinin maket
ölçeğindeki boyutu ise 30 cm’dir. Maket boyutunda 150 cm genişliğinde olan koridora 5 adet kapı
sığabilmektedir. Her kapı aynı anda o bölgeden geçebilecek insan sayısını temsil etmektedir. Bu
sebeple 5 geçiş alanını temsilen geçiş bölgesi 5 şeride ayrılmıştır.
Oluşturulan bu platform üzerine yazılan bir yazılım ile elipsle geçiş alanının (yeşil dikdörtgen)
kesişim bölgelerinde olan matris hücreleri 1 ile, kesişim dışı kalan yerlerdeki elemanlar ise 0 ile
doldurulmuştur. Görsel olarak açıklanması için de kesişim bölgeleri sarı ile, kesişim dışı kalan yerler
ise siyah renk ile doldurulmuştur (Şekil 131 ve Şekil 132).

Şekil 131. Hasar öncesi çizilen elips ile dikdörtgenin kesişimi ve şeritler

Şekil 132. Hasar sonrası çizilen elips ile dikdörtgenin kesişimi ve şeritler
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Şekil 131 ve Şekil 132’de görünen her şeridin genişliği 16 birimdir. Her şerit için ortalama bir
açıklık oranı bulunur. Örneğin Şekil 132’de gözüken soldan üç şeridin de ortalama açıklık oranı %0’dır.
Hasar öncesi ve hasar sonrası şeritlerin ortalama açıklık oranları hesaplandıktan sonra, her şeridin
değişim oranı aşağıdaki Denklem 8 vasıtasıyla bulunur.
(8)
Denklem 8’de, B hasar sonrası ortalama açıklık oranını ifade ederken, A hasar sonrası
ortalama açıklık oranını, C ise şerit değişim oranını ifade etmektedir. Şerit değişim oranının sınır
değerleri ve bu değerlere karşılık atanacak değerler Tablo 44’te gösterilmektedir.
Tablo 44. Şerit değişim oranına karşılık gelen blokaj durumu değerleri
Şerit Değişim Oranı (C)
Tanımsız
%-10’dan küçük ise
%-10 ile %10 arasında ise
%10 ile %50 arasında ise
%50’den büyük ise

Blokaj Durumu
1
1
0
1
0

Şerit blokaj durumu değeri “1” ise kapalı, “0” ise açık olarak kabul edilmektedir. Genel olarak
incelendiğinde; %10’un altındaki değişimler dikkate alınmamıştır, zira bu durum blokaj durumunun
bilinemediği bir duruma tekabül etmektedir. %10’un üzerinde azalan şeritlerin açık durumdan blokaj
durumuna geçtikleri; %50’nin üzerinde artan şeritlerin blokaj durumundan açık duruma geçtikleri ve
%10 ile %50 arasında artan şeritlerin blokaj durumlarını korudukları gözlemlenmiştir. Eğer elips, deney
öncesi görüntüdeki şeritlerden hiç geçmiyorsa tanımsız bir sayı elde edilmektedir. Bu durumda, geçiş
açık durumda olabileceği gibi blokaj durumunda da olabileceğinden güvenli tarafta kalınıp o şerit
blokaj durumunda olarak kabul edilmiştir. Tablo 44’deki değerlerin ortalamasına göre de koridor blokaj
oranı ve blokaj durumu bulunmuştur.
ii) 2. Yöntem
Bu yöntemin çalışma prensibi izlediği koridor parçasının en arkasındaki açık alanı
gözlemleyerek değerlendirme yapmasıdır. Bu süreçte gerçekleştirdiği ilk işlem arka açıklığın alanını
tespit etmektir. Deprem gibi bir etki sonrası yapıda meydana gelen değişiklikler sonucunda
elemanların, tespit edilen ilk alan üzerinde ne ölçüde bir blokaja yol açtığını hesaplayarak bunu bir
alan değeri cinsinden kullanıcılara sunmaktadır. Bu yöntem; detaylı bir kurulum gerektirmeyen ve
örneğin güvenlik kameraları ile de kullanılabilen bir yöntem olarak öngörülmüştür. Değinilmesi gereken
bir diğer nokta, kameraya yakın bir noktada kamera görüşünü kapatan bir değişim meydana
geldiğinde kameranın koridor kapalılığı hakkında doğru değerlendirme yapamama olasılığının
artmasıdır. Ancak elips yönteminden farklı olarak bu yöntemde elemanların hatlarını belli eden keskin
çizgileri daha iyi algılayabilen bir görüntü işleme mekanizması kullanılmıştır. Bu sayede elips
yönteminde karşılaşılan sorunların üstesinden gelinmesi öngörülmüştür.
6.3.1.2 Her düğümü kendi içersinde gözlemleyerek değerlendiren yöntem (İdeal yöntem)
Koridor parçasının en arkasındaki açık alanı gözlemleyerek değerlendiren kamera yaklaşımı
ile benzer bir yaklaşımdır. Bu yöntem, kamera verisinin işlenmesi için iyi bir kamera görüntü işleme
yazılımı hizmeti alınmış olması durumunda kamera görüntülerinin değerlendirilmesinde nasıl sonuçlar
elde edilebileceğini görmek amacıyla simüle edilen bir yöntemdir. Bir önceki değerlendirme
sisteminden farkı, güvenlik kamerası içerisine kameranın izlediği koridor üzerindeki düğümlerin her
birindeki blokaj durumlarını ayrı ayrı değerlendirebilen bir yazılımın yerleştirilmiş olmasıdır. Yazılım
sayesinde sadece koridorun en arkasındaki açık alan değil, koridor içerisindeki düğümlerin açıklıkları
ayrı ayrı saptanarak değerlendirmeye dâhil edilebilmektedir. Benzer şekilde etki sonrası elemanların
yarattıkları blokaj değerleri de düğüm bazında değerlendirilebilmektedir. Kameraya yakın düğümlerde
meydana gelen blokajların arkada kalan düğümlerdeki blokaj algısını etkilemesi her ne kadar önüne
geçilemeyen bir durum olarak görünse de; bu yöntem kullanıldığında bu sorunun üstesinden gelmek
diğer yöntemlere kıyasla biraz daha mümkün olmaktadır. Deney düzenekleri değerlendirilirken bu
yönteme daha detaylı olarak değinilecektir.
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6.3.2 Blokaj Sınıflandırmaları
Deneylerde elamanlara verilen hasarlar sonrasında koridor modelinde oluşan blokajların
değerledirilebilmesi için bir sınıflandırma yapılmış ve çeşitli blokaj durumları için harf değerleri
belirlenmiştir. Belirlenen harf değerleri “A”, “B”, “C”, “D” ve “E” olarak düşünülmüş ve
anlamlandırılmıştır (Tablo 45). Tablo 45'ten de görüldüğü gibi, A durumu düzenekte hiç hasar olmayan
durumu temsil ederken; E durumu engelli ya da engelsiz kimsenin geçemeyeceği, hasarın ve
tehlikenin en fazla olduğu durumu temsil etmektedir. Belirlenen bu sınıflandırma yaklaşımından;
deneylerde elde edilen durumları ile kamera, KDK ve UMÖ algılayıcılarının verilerinin
değerlendirilmesinde faydalanılmıştır. Sınıflara göre durumları örnekleyen deney fotoğrafları, Şekil
133’de verilmektedir.
Tablo 45. Blokaj sınıflandırmaları ve açıklamaları
NOT

Açıklama

A:

Herhangi bir hasar yok

B:

Hasar var ancak geçişi engellemiyor (engelliler de geçebilir)

C:

Hasar var, yanlızca sağlıklı insanlar geçebilir (engelliler geçemez)
Hasar var, yanlızca sağlıklı insanlar fiziki zorlanma ile geçebilirler (sürünerek veya engeli
iterek)
Hasar var, riskli ve tehlikeli durum, geçiş yok.

D:
E:
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(A)

(B)

(C)

(D)

(E)
Şekil 133. Blokaj sınıflandırmalarını örnekleyen deney fotoğrafları, (A) Herhangi bir hasar yok, (B)
Hasar var ancak geçişi engellemiyor (engelliler de geçebilir), (C) Hasar var, yanlızca sağlıklı insanlar
geçebilir (engelliler geçemez), (D) Hasar var, yanlızca sağlıklı insanlar fiziki zorlanma ile geçebilirler
(sürünerek veya engeli iterek) ve (E) Hasar var, riskli ve tehlikeli durum, geçiş yok

6.3.2.1 Blokaj harf notları
İki farklı tür kamera yaklaşımından ((1) koridor arkasındaki açık alanı gözlemleyen yaklaşım
ve (2) düğüm düğüm açıklıkları gözlemleyen yaklaşım) veri elde etmek için farklı görüntü işlemleri
yöntemleri kullanılmıştır. Tüm yöntemlerde elde edilen son değer koridorun veya düğümün yüzde
olarak kaçta kaçının kapandığını ifade eden cinstendir. Bu değerlerin uzman görüşleri kuralları ile
atanan blokaj harf notları ile örtüşüp örtüşmediklerini teyit edebilmek için bir dönüşüm yaparak bu
değerlerin uzman görüşü harf notları ile kıyaslanabilecek duruma çevrilmeleri gerekmektedir. Bu
düşünce ile değerlerin düzenli bir dağılıma sahip olmaları da göz önünde bulundurularak elde edilen %
blokaj değerlerinin blokaj harf notlarına dönüştürülmesi için bir tablo oluşturulmuştur (Tablo 46).
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Tablo 46. Kamera blokaj yüzdelerine denk gelen harf notları
Karşılığı
Kamera Yüzdelik Dilim
Harf
Değeri
%0< a <%20
A
%21< a <%40

B

%41< a <%60

C

%61< a <%80

D

%81< a <%100

E

6.3.2.2 Uzman görüşü değerlendirmeleri
Blokaj harf notları sisteminin nasıl düzenlendiğinden geçtiğimiz bölümlerde bahsedilmişti. Bu
düzenlemeye uygun olacak şekilde oluşabilecek tüm durumlara harf notlarının atanması
kararlaştırılmıştır. Bu amaçla asma tavan, dolap ve duvar elemanlarının her biri için bir etki sonrasında
alabilecekleri tüm durumlar birer birer çıkartılmıştır. Asma tavanın alabileceği toplam 7 farklı durum
olup; bunlar: (1) asma tavanda hiçbir hasar olmaması, (2) asma tavanın bütün kablosunun kopması,
(3) asma tavanın tek kablonun kopması, (4) asma tavanın çapraz kablosunun kopması, (5) asma
tavanın paralel kablosunun kopması, (6) asma tavanın dik kablosunun kopması, (7) asma tavanın üç
kablosunun kopması durumlarıdır. Dolabın alabileceği toplam 3 farklı durum olup; bunlar: (1) dolapta
hiçbir hasar olmaması, (2) iki dolabın yıkılması ve (3) bir dolabın yıkılması durumlarıdır. Son olarak
duvarın alabileceği toplam 2 farklı durum olup; bunlar: (1) duvarda hiçbir hasar olmaması ve (2)
duvarın yıkılması durumlarıdır.
Elemanların son durumlarını içeren tablo yardımı ile bütün kombinasyonlar oluşturularak
değerlendirilmiştir. Elde edilmiş olan deney düzeneklerinin video görüntüleri ve fotoğrafları tek tek
incelenerek, hangi durum için hangi harf notunun verilmesi gerektiğine uzman görüşü kullanılarak
karar verilmiştir (Tablo 47, Tablo 48). Tablo 47'den de görülebileceği gibi, elemanların çeşitli
durumlarının kombinasyonları için hangi blokaj durumunu oluşturacakları tespit edilerek ilgili harf
değeri atanmıştır. Örneğin, dar bir koridordaki düğüm noktalarından birindeki asma tavanın tek
kablosunun kopması durumu, diğer elemanlarda bir değişiklik yok ise, B blokaj durumunu
oluştururken; asma tavanın bu durumu bir dolap yıkılması veya bir duvar yıkılması ile birleştiğinde D
blokaj durumunu oluşturmaktadır. Tablo 48'den görülebileceği gibi, geniş bir koridor üzerindeki asma
tavanın çapraz kablolarının kopması durumu tek başına B blokaj sınıfını oluşturuken; buna bir dolabın
yıkılması durumu eşlik ettiğinde C kapalılığı oluşmaktadır. Her iki deney düzeneğinde fark etmeyen
durumlardan biri kolon yıkılması durumudur. Bu durum bütün düzeneklerde E kapalılığı vermektedir.
Benzer şekilde, herhangi bir elemanda hasar olmadığı durum her iki düzenekte de A durumu olarak
değerlendirilmektedir. Dar koridor düzeneğinin geniş koridor düzeneğine kıyasla boyutlarının
insanların geçişi için daha az elverişli olmasından dolayı; geniş bir koridor üzerinde C blokaj sınıfını
oluşturabilecek bir durumun dar koridor üzerinde direkt olarak D kapalılığını vermesine neden
olmaktadır. Bu nedenle dar koridor düzeneğinde C blokaj sınıfı veren bir kombinasyon
oluşmamaktadır.
Tablo 47. Dar Koridor Uzman Görüşleri
Dar Koridor Uzman Görüşleri
NOT
A
B
B

Asma tavan
Tek Kablo Kopması
Çapraz Kablo
Kopması

D

-

D

Tek Kablo Kopması

D
D
D

Çapraz Kablo
Kopması
Tek Kablo Kopması

Dolap
-

Duvar
-

Kolon
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Duvar Yıkılması
Duvar Yıkılması

-

Bir Dolabın
Yıkılması
Bir Dolabın
Yıkılması
Bir Dolabın
Yıkılması
-
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E

Çapraz Kablo
Kopması
Paralel Kablo
Kopması
Paralel Kablo
Kopması
Paralel Kablo
Kopması
Paralel Kablo
Kopması
Paralel Kablo
Kopması
Paralel Kablo
Kopması
Dik Kablo Kopması

E

Dik Kablo Kopması

E

Dik Kablo Kopması

E

Dik Kablo Kopması

E

Dik Kablo Kopması

E
E

Dik Kablo Kopması
Üç Kablo Kopması

E

Üç Kablo Kopması

E

Üç Kablo Kopması

E

Üç Kablo Kopması

E

Üç Kablo Kopması

E

Üç Kablo Kopması
Bütün Kabloların
Kopması
Bütün Kabloların
Kopması
Bütün Kabloların
Kopması
Bütün Kabloların
Kopması
Bütün Kabloların
Kopması
Bütün Kabloların
Kopması

D
E
E
E
E
E
E

E
E
E
E
E
E
E

-

E

Tek Kablo Kopması

E

Çapraz Kablo
Kopması

E

-

E

Tek Kablo Kopması

E

Çapraz Kablo
Kopması

-

Duvar Yıkılması

-

-

-

-

-

-

Duvar Yıkılması

-

-

-

Duvar Yıkılması

-

-

Duvar Yıkılması

-

Bir Dolabın
Yıkılması
Bir Dolabın
Yıkılması
İki Dolabın
Yıkılması
İki Dolabın
Yıkılması
Bir Dolabın
Yıkılması
Bir Dolabın
Yıkılması
İki Dolabın
Yıkılması
İki Dolabın
Yıkılması
-

-

-

-

-

Duvar Yıkılması

-

-

-

Duvar Yıkılması

-

Duvar Yıkılması
-

-

-

-

Duvar Yıkılması

-

-

-

Duvar Yıkılması

-

Duvar Yıkılması

-

-

-

-

-

Duvar Yıkılması

-

-

-

Duvar Yıkılması

-

Duvar Yıkılması

-

Duvar Yıkılması

-

Duvar Yıkılması

-

Duvar Yıkılması

-

-

-

-

-

-

-

Bir Dolabın
Yıkılması
Bir Dolabın
Yıkılması
İki Dolabın
Yıkılması
İki Dolabın
Yıkılması

Bir Dolabın
Yıkılması
Bir Dolabın
Yıkılması
İki Dolabın
Yıkılması
İki Dolabın
Yıkılması
Bir Dolabın
Yıkılması
Bir Dolabın
Yıkılması
Bir Dolabın
Yıkılması
İki Dolabın
Yıkılması
İki Dolabın
Yıkılması
İki Dolabın
Yıkılması
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E

-

E

Tek Kablo Kopması

E
E

Çapraz Kablo
Kopması
Herhangi bir durum

İki Dolabın
Duvar Yıkılması
Yıkılması
İki Dolabın
Duvar Yıkılması
Yıkılması
İki Dolabın
Duvar Yıkılması
Yıkılması
Herhangi bir durum Herhangi bir durum

Kolon yıkılması

Tablo 48. Geniş Koridor Uzman Görüşleri
Geniş Koridor Uzman Görüşleri
NOT
A
B
B

Asma tavan
Tek Kablo Kopması
Çapraz Kablo
Kopması

C

-

C

Tek Kablo Kopması

C
C
C
C

Çapraz Kablo
Kopması
Tek Kablo Kopması
Çapraz Kablo
Kopması

C

-

C

Tek Kablo Kopması

D

Çapraz Kablo
Kopması
Paralel Kablo
Kopması
Paralel Kablo
Kopması
Dik Kablo Kopması

D

Dik Kablo Kopması

D

Üç Kablo Kopması

D

Üç Kablo Kopması

C
D
D

D
D

Bütün Kabloların
Kopması
Bütün Kabloların
Kopması

D

-

D

Tek Kablo Kopması

D

Çapraz Kablo
Kopması

D

-

D

Tek Kablo Kopması

D

Çapraz Kablo
Kopması

Dolap
-

Duvar
-

Kolon
-

-

-

-

-

-

-

-

Bir Dolabın
Yıkılması
Bir Dolabın
Yıkılması
Bir Dolabın
Yıkılması
-

-

-

Duvar Yıkılması
Duvar Yıkılması

-

-

Duvar Yıkılması

-

Duvar Yıkılması

-

Duvar Yıkılması

-

Duvar Yıkılması

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Duvar Yıkılması

-

Duvar Yıkılması

-

Duvar Yıkılması

-

Bir Dolabın
Yıkılması
Bir Dolabın
Yıkılması
Bir Dolabın
Yıkılması
Bir Dolabın
Yıkılması
Bir Dolabın
Yıkılması
Bir Dolabın
Yıkılması
Bir Dolabın
Yıkılması
İki Dolabın
Yıkılması
İki Dolabın
Yıkılması
İki Dolabın
Yıkılması
İki Dolabın
Yıkılması
İki Dolabın
Yıkılması
İki Dolabın
Yıkılması
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E

Paralel Kablo
Kopması
Paralel Kablo
Kopması
Paralel Kablo
Kopması
Paralel Kablo
Kopması
Dik Kablo Kopması

E

Dik Kablo Kopması

E

Dik Kablo Kopması

E

Dik Kablo Kopması

E

Üç Kablo Kopması

E

Üç Kablo Kopması

E

Üç Kablo Kopması

E

Üç Kablo Kopması

E
E
E
E

E
E
E
E
E

Bütün Kabloların
Kopması
Bütün Kabloların
Kopması
Bütün Kabloların
Kopması
Bütün Kabloların
Kopması
Herhangi bir durum

Bir Dolabın
Yıkılması
İki Dolabın
Yıkılması
İki Dolabın
Yıkılması
Bir Dolabın
Yıkılması
İki Dolabın
Yıkılması
İki Dolabın
Yıkılması
Bir Dolabın
Yıkılması
İki Dolabın
Yıkılması
İki Dolabın
Yıkılması
-

Duvar Yıkılması

-

Duvar Yıkılması

-

-

-

Duvar Yıkılması

-

Duvar Yıkılması

-

Duvar Yıkılması

-

-

-

Duvar Yıkılması

-

Duvar Yıkılması

-

Duvar Yıkılması

-

-

-

Duvar Yıkılması

-

Duvar Yıkılması

-

Bir Dolabın
Duvar Yıkılması
Yıkılması
İki Dolabın
Yıkılması
İki Dolabın
Duvar Yıkılması
Yıkılması
Herhangi bir durum Herhangi bir durum

Kolon yıkılması

Elde edilen uzman görüşü kuralları deney sonuçlarına blokaj harf notlarını atamak için
kullanılmıştır.
Kamera kuralları için de benzer bir tablo oluşturulmuştur. Geniş ve dar koridor düzeneklerinde
gerçekleştirilen deneyler oluşturulan kamera kurallarıyla değerlendirilerek, kamera yüzdelik değerleri
atanmıştır. Önceki bölümlerde bahsi geçen görüntü işleme yöntemleriyle kameradan elde edilen %’lik
değerler blokaj harf notlarına çevrilmiş ve hangi kombinasyon içerisine dahil oluyorsa o
kombinasyonun yanına ilgili harf notu yazılmıştır. Kullanılan görüntü işleme yöntemleri bir durum için
her seferinde aynı yüzde blokaj değerini veremeyebilmektedir. Bunun bir nedeni, elemanların aynı
hasar verilmiş olsa da her seferinde aynı şekilde davranmıyor olmasıdır. Bir başka neden ise bir
durumun farklı düğümlerde farklı blokaj oranları yaratmasıdır. Örneğin, bir dolap elemanı her seferinde
aynı şekilde düşmemekte ve dolayısıyla aynı kapalılığı yaratmamaktadır.. Örneğin, geniş koridor
düzeneğinde ideal yöntem uygulandığında asma tavanın paralel kablolarının kopması senaryosu,
deneylerde 15 kere denenmiş ve bunların 9 tanesi %10 (A), 2 tanesi %20 (A), 2 tanesi %30 (B), 1
tanesi %40 (B) ve 1 tanesi de %50 (C) şeklinde tespit edilmiştir. Bu durum, kullanılan kamera görüntü
işleme yönteminin elemanın ve düğümün hasar sonrası oluşan durumunu doğru tespit etmedeki
başarısını düşürmektedir.
6.3.2.3 Deney sonuçlarının tablolaştırılması
Gerek gerçekleştirilen deneylerin anlaşılır kılınabilmesi, gerek senaryoların oluşturulabilmesi
için tüm verilerin belirli bir düzen içerisinde yazılması gerekmektedir. Bu nedenle deneylerden elde
edilen veriler “1”ler ve “0”lar şeklide düzenlenmiş ve tablolaştırılmıştır (Tablo 49). Tüm deney verileri
tablo içerisine girilerek değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir.
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Tablo 49. Deney verileri tablo başlıkları
Deney Adı-Aşama Adı
Düğüm noktası
Uzman görüşüyle çıkan sonuç
Kamera (Harf)

Asma
Tavan

KDK

Tavan

(sol alt)

Tavan

(sol üst)

Tavan

(sağ üst)

Tavan

(sağ alt)

UMÖ

Değişkenler

Duvar
Üst

Duvar Alt

KDK

Tavan
Duvar Üst (sol)
Duvar Üst (sağ)

UMÖ
KDK

Duvar Üst
Duvar Alt (sol)
Duvar Alt (sağ)

UMÖ
Dolap
Üst

KDK

Dolap Alt KDK

Duvar Alt
Dolap Üst (sol)
Dolap Üst (sağ)
Dolap Alt (sol)
Dolap Alt (sağ)

Dar-Geniş Koridor

6.4 DENEYLERDEN ELDE EDİLEN VERİLERİN YORUMLANMASI
Yapılan deneyler kapsamında elde edilen algılayıcı verileri değerlendirilerek, algılayıcıların
izledikleri elemanlarda ve bulundukları düğüm noktalarında deney sonrası meydana gelen değişimleri
tespit etmede sağladıkları başarılar belirlenmiştir. Algılayıcıların üstün ve zayıf kaldıkları noktalar tespit
edilerek, tek başlarına veya bir arada kullandıklarında nasıl daha başarılı sonuçlar elde edilebileceği
araştırması yapılmış; algılayıcı verilerinin birleştirilmesi (sensor fusion) çalışmaları sırasında
kullanılabilecek bulgular elde edilmiştir. Bu analizlerden elde edilen sonuçların yorumlanması ve
geçerliklerinin değerlendirilmesi için karar ağacı yaklaşımıyla elde edilen sonuçlar kullanılarak
yorumlama yapılmıştır.
6.4.1 Yanlış Negatif (False Negative) ve Yanlış Pozitif (False Positive) Değerlendirilmesi
Laboratuar ortamında yapılmış olan deney verilerinin doğruluklarını test edebilme adına bir
dizi kontrol gerçekleştirilmiştir. Üç açıklıklı (üç düğüm noktalı) geniş koridor maketi üzerinde 4 seri
olarak gerçekleştirilen 56 adet deney, düğüm bazında ele alınarak toplam 168 (56x3) deney şeklinde
değerlendirilmiştir. Benzer şekilde, yine üç açıklıklı (üç düğüm noktalı) dar koridor maketi üzerinde 1
seri olarak gerçekleştirilen 7 adet deney ise düğüm bazında toplam 21 (7x3) deney olarak
değerlendirilmiştir. Geniş ve dar koridor maketleri üzerinde gerçekleştirilen toplam 189 adet deney
(168 geniş koridor deneyi ve 21 dar koridor deneyi) sırasında elde edilen algılayıcı verileri ve kamera
görüntüleri analiz edilerek, hangi tür algılayıcıların, hangi durumlarda hatalı değer verdiği tespit
edilmiştir.
Algılayıcıların değişim algıladığı durumların “1”, algılamadığı durumların “0” ile ifade edildiği
deney sonuçları değerlendirilirken Yanlış Negatif (False Negative) ve Yanlış Pozitif (False Positive)
türü hataların varlığı araştırılmıştır. Bu noktada kurulan hipotez şu şekildedir (Tablo 50):
Boş Hipotez: Elemanda değişim var iken elemanı izleyen algılayıcı değişimi algılar
Yanlış Negatif (False Negative): Gerçekte elemanda değişim var iken (1) algılayıcıların
değişim yok (0) dediği durumlar
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Yanlış Pozitif (False Positive): Gerçekte elemanda değişim yok iken (0) algılayıcıların değişim
var (1) dediği durumlar
Tablo 50. Yanlış Negatif (False Negative) ve Yanlış Pozitif (False Positive) durumları
Algılayıcının
Gerçek eleman
değerlendirmesi durumu
Yanlış Negatif
0
1
Yanlış Pozitif

1

0

Yanlış negatif ve yanlış pozitif değerlerin belirlenebilmesi için, gerçekleştirilen deneylerde
elemanların son durumlarının bilinmesi gerekmektedir. Elemanların gerçek durumlarını belirlemede
fikir ayrılığı olması önlemek için dolapların 15 dereceden fazla eğilmesi durumunun dolabın düşmesi
olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bunun yanı sıra UMÖ içeren duvar ve asma tavanlarda
herhangi bir değişiklik olması durumunda (asma tavanın en az bir kablosunun kopması, duvarın
yıkılması), eleman üzerindeki UMÖ’nün değişim algılaması gerektiği düşünülerek değerlendirme
yapılmıştır.
Bu yaklaşım sayesinde algılayıcıların hatalı veri gönderdiği, yani elemanda değişim olmayan
durumda değişim algıladığı veya elemanda değişim olan durumlarda algılayıcıların değişimi
algılayamadığı durumlar gözlemlenebilmiştir. Algılayıcının “1” değerini verdiği fakat deney
düzeneğinde değişimin gözlemlenmediği durumlar Yanlış Pozitif (False Positive) iken; algılayıcının “0”
değerini verdiği fakat deney düzeneğinde değişimin gözlemlendiği durumlar Yanlış Negatif (False
Negative) olarak değerlendirildiğinde sonuçlar Tablo 51’de verildiği şekilde oluşmuştur. Toplamda 51
adet Yanlış Negatif, 5 adet Yanlış Pozitif değer elde edildiği gözlemlenmiştir. Doğru algılanamayan bu
toplam 56 adet değerin dağılımı Tablo 51’de gözlemlenebilmektedir.
Tablo 51. Yanlış Negatif-Yanlış Pozitif Dağılım Tablosu
Geniş Koridor Düzeneği
Yanlış Negatif

Yanlış Pozitif

UMÖ

23

UMÖ

0

KDK

27

KDK

5

Dar Koridor Düzeneği
Yanlış Negatif

Yanlış Pozitif

UMÖ

1

UMÖ

0

KDK

0

KDK

0

Tablo 51’de sayısal olarak verilen, hatalı veri gönderen algılayıcıların durumları tek tek
incelenmiş ve sebepleri araştırılmıştır.
Geniş koridor düzeneğindeki duvar KDK’larından alınan toplam 15 yanlış negatif KDK
değerinin kaynağı, duvar yıkılmış olmasına karşın, kabloların kopmamış olmasıdır. Deneyler
incelendiğinde duvarların yalnızca üst kısımlarının yıkıldığı, alt kısımlarının ayakta kaldıkları
gözlemlenmiştir (Şekil 134).

Şekil 134. Duvar KDK’larında yanlış negatif durumlarına örnekler

191

Geniş koridor düzeneğindeki dolap KDK’larından alınan 5 yanlış negatif değerin nedeni ise
dolapların yıkılmış sınırı kabul edilen 15 dereceyi geçmiş olmalarına karşın, kablonun gereğinden
uzun bırakılmış olması nedeniyle kopma gerçekleşmeyerek KDK’nın yanlış değer yansıtmasına yol
açmış olmasıdır. Bir diğer durum dolaplarda KDK’ların yeterince sağlam bağlanmamış olması;
devrilme veya düşme gerçekleşmiş olmasına karşın KDK’nın yerinden çıkarak eleman ile birlikte
hareket etmesi sonucu hatalı değer yansıtmasıdır (Şekil 135).

Şekil 135. Dolap KDK’larında yanlış negatif durumlarına örnekler
Geniş koridor düzeneğindeki asma tavan KDK’larından alınan 7 yanlış negatif değeri ise
kabloların kopmayarak bağlı oldukları noktalardan çıkmış olmalarından kaynaklanmaktadır (Şekil 136).
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Şekil 136. Asma tavan KDK’larında yanlış negatif durumlarına örnekler
Duvarlara yerleştirilmiş olan UMÖ’lerde görülen hataların bir kısmının devrilen asma tavanların
duvar UMÖ’lerinin görüşünü kısıtlayarak yanılmalarına yol açmasından kaynaklanabileceği
düşünülmektedir. Asma tavanlardaki UMÖ’ler ile elde edilen hatalı verilerin kaynağının UMÖ’nün
ölçüm yaparken yaydığı ses dalgalarındaki yankılanma olabileceği düşünülmektedir.
Geniş koridor düzeneğindeki duvar KDK’larında görülen 1 yanlış pozitif KDK değerinin duvar
yıkılmamış olmasına rağmen kablonun başka bir nedenden kopmasından meydana gelmiş olduğu
gözlemlenmektedir (Şekil 137).

Şekil 137. Duvar KDK’larında yanlış pozitif durumu
Geniş koridor düzeneğindeki dolap KDK’larında gözlemlenen bir yanlış pozitif KDK değerinin
nedeni dolaplardan birinin eğilerek KDK değerinde değişime neden olurken; dolap devrilme sınırı
olarak kabul edilen 15 dereceden fazla eğilmemiş olmalarıdır (Şekil 137).

Şekil 138. Dolap KDK’larında yanlış pozitif durumları
6.4.2 Algılayıcıların Elemanların Durumlarını Tespit Etme Başarıları
Bu
bölümde
yürütülen
çalışmalar,
elemanların
deney
sonrası
durumlarının
değerlendirilmesinde sadece aynı tip algılayıcılar kullanıldığında ne derece doğru tespitler
yapabildikleri incelenmiştir.
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6.4.2.1 Aynı tip algılayıcıların elemanın durumunu anlamaları açısından değerlendirilmesi
KDK ve UMÖ tipi algılayıcılardan elde edilen veriler ayrı ayrı değerlendirilerek; hasar sonrası
elemanların gerçek durumlarını ne oranda doğru tespit edebildikleri araştırılmıştır. Bunun için daha
önce verilen, her bir elemanın hasar verildikten sonra alabileceği son durumlar kullanılmıştır. Asma
tavanda gözlemlenebilecek durumlar toplam 7 adettir: (1) hiç kablo kopmaması, (2) bütün kabloların
kopması, (3) tek kablo kopması, (4) çapraz kablo kopması, (5) paralel kablo kopması, (6) dik kablo
kopması, ve (7) üç kablo kopması. Dolap elemanı ile ilgili toplam 3 farklı durum oluşabilmekte ve
bunlar (1) hiç dolap yıkılmaması, (2) iki dolabın birlikte yıkılması, ve (3) tek dolabın yıkılması
şeklindedir. Son olarak duvarlarda ise toplam 2 adet durum (1) hiç duvar yıkılmaması ve (2) duvarın
yıkılması şeklinde oluşabilmektedir. Duvar elemanında iki adet duvarın birlikte yıkılması ve bir duvarın
yıkılması durumlarının değerlendirmeye eklenmemesinin nedeni, duvarın yıkılması sonucunda
gözlemlenen durumun, yıkılan duvar sayısından bağımsız olarak benzer olmasıdır. Başka bir deyişle,
düğüm içerisinde bir veya iki adet duvarın yılmış olması düğümün blokaj yorumunu
değiştirmemektedir.
Elemanların son durumları ve algılayıcılardan elde edilen veriler göz önünde bulundurularak
KDK algılayıcı verilerinin sırasıyla “asma tavan”, “dolap”, “duvar” elemanlarının durumunu
değerlendirmedeki başarısı ve UMÖ algılayıcı verilerinin “asma tavan” ve “duvar” elemanlarının
durumunu değerlendirmedeki başarısı irdelenmiştir. Bu değerlendirmelerin sonucunda elde edilen
veriler tablolaştırılmış ve tüm düğümün blokaj durumunu tespit etmek için kullanılacak kararların
çıkarılması hedeflenmiştir. “6.5 Algılayıcı Verilerinin Birleştirilmesi (Sensor FusIon)” başlığı altında
farklı algılayıcılardan elde edilen verilerin birleştirilmesi sırasında kullanılmak üzere oluşturulan
kararların detayları verilmiştir.
Deney ve algılayıcı adları için bir adlandırma kuralı (naming convention) belirlenmiş ve
tablolaştırma safhasında buna sadık kalınmıştır (Tablo 52). Düğümün numarası, algılayıcının tipi,
elemanın adı, elamanın numarası, algılayıcının numarası kısaltılarak bu kurala dahil edilmiştir.
Tablo 52. Kısaltmalar
Kısaltmalar
.N1:

1. Düğüm

.N2:

2. Düğüm

.N3:

3. Düğüm

K:

KDK

U:

UMÖ

d:

Dolap

dv:

Duvar

a:

Asma Tavan

Oluşturulan adlandırma kuralına göre, örnek olarak “.N2 Kdv1-2” ifadesinde “.N2” ikinci düğüm
noktasını, “K” KDK’yı, “dv” duvar elemanını, “1” birinci duvarı ve “2” ikinci KDK’yı temsil etmekte ve
“İkinci düğüm noktasındaki birinci duvarının iki numaralı KDK’sı” ifade edilmektedir.
i. KDK tipi algılayıcıların tek başına asma tavanların durumunu anlamadaki başarısı
Bir asma tavan üzerinde bulunan tüm KDK’lar bir arada değerlendirilerek, asma tavanın deney
sonrası oluşan durumunun doğru tespit edilip edilemediği kontrol edilmiştir. Dar koridor düzeneğinde
asma tavan elemanının bulunmamasından ötürü, değerlendirme yalnızca geniş koridor deneyleri
üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Asma tavanlar için daha önce de belirtildiği gibi 7 farklı son durum mevcuttur. Bu durumların
kesin olarak tespit edilebilmesi için, her KDK’nın doğru değer yansıtması gerekmektedir. Eleman
içerisindeki tüm KDK’ların tek tek doğru değer yansıtması gerekliliği göz önüne alındığında; KDK
doğruluk-yanlışlık değerlerinin “VE” bağlacı ile elemanın durumunu belirlemede kullanılması gerektiği
görülmektedir (Şekil 139).
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Şekil 139. KDK-Asma Tavan Değerlendirme Şeması
Geniş koridor düzeneğinde gerçekleştirilen toplam 168 adet deneyin tamamında asma
tavanlar ve bunların her birinde 4’er adet KDK bulunmaktadır. Deneylerin değerlendirilmesi
sonucunda, 168 adet deneyin 147’sinde asma tavanın durumunun KDK’lar tarafından doğru tespit
edildiği, 22 durumun ise KDK’lar tarafından yanlış değerlendirildiği görülmüştür. Bu veriler ışığında
KDK algılayıcılarının asma tavanın durumunu %87 oranında doğru tespit edebildiği görülmektedir
(Tablo 53).
Tablo 53. KDK-Asma Tavan Başarım Yüzdesi
Toplam deney sayısı
168
Doğru tespit edilenler

146

Yanlış tespit edilenler

22

Doğru tespit edebilme yüzdesi

%87

ii. KDK tipi algılayıcıların tek başına dolapların durumunu anlamadaki başarısı
Bir dolap üzerinde bulunan KDK’lar bir arada değerlendirilerek, dolabın deney sonrası oluşan
durumunun doğru tespit edilip edilemediği kontrol edilmiştir. Geniş koridor için toplam 168 adet
deneyin 56 tanesinde iki adet dolap bulunmaktadır. Dar koridor düzeneğinde ise gerçekleştirilen
toplam 6 adet deneyde birer adet dolap bulunmaktadır. Dolaplar ayrı ayrı değerlendirildiğinde
toplamda elde edilen 118 deneyde (geniş koridor düzeneğinden toplam 56x2=112 adet ve dar koridor
düzeneğinden 6 adet) KDK’lar ile izlenen dolap elemanları mevcuttur.
Dolap elemanını izleyen iki adet KDK algılayıcısından sadece bir tanesinin dolabın düştüğüne
dair veri göndermesi dolabın gerçekten devrildiğini anlamak için yeterli bir bilgidir. Bu doğrultuda birinci
ve ikinci KDK’lar “VEYA” bağlacı ile bağlanarak dolabın son durumu açısından değerlendirilmiştir
(Şekil 140).

Şekil 140. KDK-Dolap Değerlendirme Şeması
118 dolabın tek başına birinci KDK’ları değerlendirmeye alındığında 115 adet dolabın son
durumları doğru algılanırken; 3 durum birinci KDK’larca yanlış tespit edilmiştir. Tek başına ikinci
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KDK’lar değerlendirildiğinde ise benzer şekilde 115 durumun doğru, 3 durumun ikinci KDK’larca yanlış
tespit edildiği görülmüştür (Tablo 54).
Tablo 54. KDK-Dolap Başarım Yüzdesi
Tek başına birinci KDK’ların başarısı
Tek başına ikinci KDK’ların başarısı
Toplam durum sayısı

118

Toplam durum sayısı

118

Doğru tespit edilenler

115

Doğru tespit edilenler

115

Yanlış tespit edilenler

3

Yanlış tespit edilenler

3

Doğruluk yüzdesi

97%

Doğruluk yüzdesi

97%

iii. KDK tipi algılayıcıların tek başına duvarların durumunu anlamadaki başarısı
Bir duvar elamanı üzerinde bulunan tüm KDK tipi algılayıcılar bir arada değerlendirilerek,
duvarın deney sonrası oluşan durumunun KDK’larca doğru tespit edilip edilemediği kontrol edilmiştir.
Geniş koridor düzeneğindeki 168 deney içerisinde toplam 224 duvarlı deney bulunmaktadır. Dar
koridor düzeneğinde yapılan deneylerdeki duvar sayısı ise 28’dir. Geniş ve dar koridor düzenekleri
beraber değerlendirmeye alındığında toplam deney sayısı 252 (224 adet geniş koridordan ve 28 adet
dar koridordan) olmaktadır. Her bir duvar 2’şer adet KDK ile izlenmektedir.
Duvar elemanı, dolap elemanı ile deneylerde verilen hasar sonrası oluşabilecek son durumlar
açısından benzer özelliklere sahiptir. Duvarlardaki KDK verilerine bakıldığında, iki KDK’dan bir
tanesinin duvarın düştüğüne dair veri göndermesi, duvarın düştüğünü anlamak için yeterli bir bilgidir.
Bu doğrultuda birinci ve ikinci KDK’lar yine “VEYA” bağlacı ile bağlanarak duvarın son durumu
açısından değerlendirilmiştir (Şekil 141).

Şekil 141. KDK-Duvar Değerlendirme Şeması
252 duvarın tek başına birinci KDK’ları değerlendirmeye alındığında, duvarların son durumları
242 durumda doğru, 10 durumda ise yanlış tespit edilebilmiştir. Aynı değerlendirme tek başına ikinci
KDK’lar için yapıldığında ise; 246 durumun doğru, 6 durumun ise yanlış şekilde tespit edildiği ortaya
çıkmaktadır (Tablo 55).
Tablo 55. KDK-Duvar Başarım Yüzdesi
Tek başına birinci KDK’ların başarısı
Tek başına ikinci KDK’ların başarısı
Toplam durum sayısı

252

Toplam durum sayısı

252

Doğru tespit edilenler

242

Doğru tespit edilenler

246

Yanlış tespit edilenler

10

Yanlış tespit edilenler

6

Doğruluk yüzdesi

%96

Doğruluk yüzdesi

%98

iv. UMÖ tipi algılayıcıların tek başına asma tavanların durumunu anlamadaki başarısı
Asma tavanları izleyen UMÖ’ler bir arada değerlendirilerek, asma tavanların deney sonrası
son durumlarının UMÖ’ler tarafından doğru tespit edilip edilemediği kontrolü yapılmıştır. Asma tavan
için daha önce de belirtilen 7 adet son durum belirlenmiş iken; asma tavanlarda birer adet bulunan
UMÖ’ler yalnızca asma tavanda kopma olup olmadığını anlayabilmekte ve buna dair sadece iki farklı
veri sağlayabilmektedir. Bu durumda asma tavan UMÖ’lerinde değişim algılanmaması durumunda hiç
kablo kopmadığı; UMÖ’de değişim algılandığında ise en az bir kablonun kopmuş olduğunun
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anlaşılması gerektiği öngörülmüştür. Buna göre, (1) UMÖ’nün değişim algılamadığı ve asma tavanın
gerçekten değişim göstermediği durumların ve (2) UMÖ’nün değişim algıladığı ve asma tavanın
değişim gösterdiği durumların tespit edilebileceği şeklinde değerlendirme yapılmıştır (Şekil 142).
İlerleyen bölümlerde bahsedilen “6.5 Algılayıcı Verilerinin Birleştirilmesi (Sensor FusIon)” başlığı
altında asma tavanın gerçek durumu ve UMÖ’ler üzerine yapılan değerlendirmelere daha detaylı
olarak değinilmiştir.

Şekil 142. UMÖ-Asma Tavan Değerlendirme Şeması
Öngörülen yaklaşım ışığında, geniş koridor düzeneğinde gerçekleştirilen 168 adet deney
üzerindeki 168 adet asma tavan UMÖ’sü değerlendirmeye dahil edilmiştir. Dar koridor düzeneğinde
gerçekleştirilen deneylerde asma tavan bulunmadığı için toplam deney sayısı 168 ile sınırlı kalmıştır.
Değerlendirme sonucunda, 168 adet deneyin 157 tanesinde UMÖ’ler asma tavanın durumunu doğru
olarak tespit edebilmiş; kalan 11 durumda ise hatalı veri yansıtmıştır. Buna göre elemanın hasar
sonrası durumunu doğru anlamadaki başarısı %93‘tür (Tablo 56).
Tablo 56. UMÖ-Asma Tavan Başarım Yüzdesi
Toplam durum sayısı
168
Doğru tespit edilenler

157

Yanlış tespit edilenler

11

Doğruluk yüzdesi

%93

v. UMÖ tipi algılayıcıların tek başına duvarların durumunu anlamadaki başarısı
Duvarları izleyen UMÖ’ler bir arada değerlendirilerek, duvarların deney sonrası son
durumlarının UMÖ’ler tarafından doğru tespit edilip edilemediği kontrolü yapılmıştır. Geniş koridor
düzeneğindeki 168 deney içerisinde UMÖ içeren duvarlı deney sayısı 112’dir. Dar koridorda ise UMÖ
içeren duvar sayısı ise 14’tür. Dar ve geniş koridor beraber değerlendirmeye alındığında deney sayısı
126 (112 adet geniş koridor deneyi ve 14 adet dar koridor deneyi) olmaktadır. Her duvar tek UMÖ ile
izlenmektedir. Duvarın iki farklı son durumu, UMÖ’nün yansıtabileceği iki farklı durum olmasından
ötürü; (1) UMÖ’nün değişim algılandığı ve duvarın yıkıldığı durumların ve (2) UMÖ’nün değişim
algılamadığı ve duvarın yıkılmadığı durumların tespit edilebildiği kabul edilmiştir (Şekil 143).

Şekil 143. UMÖ-Duvar Değerlendirme Şeması
Deneylerin değerlendirilmesi sonucunca, 126 duvar deneyinin 113’ü UMÖ’ler tarafından doğru
tespit edildiği, 13 deneyde ise hatalı sonuç elde edildiği görülmüştür Bu veriler ışığında UMÖ
algılayıcılarının duvarın durumunu %90 oranında doğru tespit edebildiği görülmektedir (Tablo 57).
Tablo 57. UMÖ-Duvar Başarım Yüzdesi
Toplam durum sayısı
126
Doğru tespit edilenler

113

Yanlış tespit edilenler

13

Doğruluk yüzdesi

90%
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6.4.2.1 Aynı tip algılayıcıların düğümün durumunu anlamaları açısından değerlendirilmesi
Algılayıcıların tek tek elemanların durumunu tespit etmedeki başarısı belirlendikten sonra elde
edilen sonuçlar ışığında, tüm düğümün durumunu tespit etmedeki başarısı değerlendirilmiştir. Bunun
için, öncelikle düğüm içerisinde bulunan asma tavan, dolap ve duvar elemanlarının durumları tek tip
algılayıcı ((1) yalnızca KDK’lar, (2) yalnızca UMÖ’ler ve (3) yalnızca kamera) ile tespit edilmiştir.
Bundan sonra; algılayıcının tespit ettiği düğüm durumu, uzman görüşünde belirlenmiş kurallara göre
değerlendirilerek harf değerine çevrilmiştir. Benzer şekilde, düğümün deney sonrası durumunu
gösteren video görüntülerine bakılarak elemanların gerçekleşen durumları belirlenmiş ve ilgili blokaj
harf değerleri verilmiştir. Biri algılayıcı verilerinin yorumlanmasıyla, öteki de deney sonrası görüntülerin
uzman görüşü kurallarıyla incelenmesi sonucu elde edilen iki harf değerinin örtüşüp örtüşmediği
kontrol edilerek, aynı tip algılayıcıların düğümün durumunu değerlendirmedeki başarısı saptanmıştır.
i. KDK tipi algılayıcıların düğümün deney sonrası durumunu anlamadaki başarısı
Bir düğüm içerisinde bulunan tüm KDK’lar bir arada değerlendirilerek tespit edilen durum,
uzman görüşü kurallarına bağlı olarak blokaj harf notuna çevrilmiştir. Geniş koridor düzeneği içerisinde
bulunan elemanlar tek tek incelendiğinde dolaplar üzerinde iki adet KDK, asma tavanlar üzerinde dört
adet KDK, duvarlar üzerinde iki adet KDK olduğu görülmektedir. Dar koridor içerisindeki elemanlar
değerlendirildiğinde ise bu düzenekte asma tavan elemanı bulunmadığından dolayı, sadece
dolaplarda iki adet KDK ve duvarlarda iki adet KDK olduğu görülmektedir. Geniş koridor düzeneğinde
yapılan168 adet deneyin tamamı ve dar koridor düzeneğinde gerçekleştirilen 21 adet deneyin tamamı;
düzenekler içerisinde en az 1 adet KDK bulunmasından ötürü bu değerlendirmeye dahil edilmiştir. Bu
yaklaşım ile toplamda 189 deney (168 geniş koridor deneyi, 21 dar koridor deneyi) ile değerlendirme
gerçekleştirilmiştir.
Düğümün deney sonrası gerçekleşen durumunun tespit edilebilmesi için, elemanların bireysel
olarak değerlendirilmesi sonucu elde edilen eleman durumlarının hep birlikte ele alınması
gerekmektedir. Elemanların bireysel olarak durumlarının değerlendirilmesi birbirlerinden bağımsız
olmasına karşın; düğümün durumunun değerlendirilmesi tüm elemanlar ile doğrudan ilişkilidir. Bu
nedenle eleman durumlarının sonuçları “VE” bağlacı ile bağlanarak düğümün deney sonrası
durumunun değerlendirilmesine geçilmiştir (Şekil 144).

Şekil 144. KDK-Düğüm durumu Değerlendirme Şeması
Uzman görüşü kuralları bir düğüm içerisinde bulunabilecek tüm elemanların durumu
değerlendirilerek oluşturulmuş bir tablodur. Tablo içerisinde “-“ ile ifade edilen değerlendirme değişim
olamaması veya elemanın değerlendirilen düğümde bulunmaması anlamını taşımaktadır. Örneğin,
geniş koridor deney düzeneğinde birinci düğüm noktasında bir adet asma tavan ve bir adet duvar
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bulunmasına karşın, dolap elemanı bulunmamaktadır. Bu gibi durumlar göz önüne alındığında, dar
koridor düzeneği deneylerinde asma tavanın bulunmaması, değerlendirmede bir farklılık
yaratmamakta; dar koridor düzeneğinde asma tavanın tüm değerlendirmelerinin sonuçlara “-” olarak
yansımasına sebep olmaktadır.
Değerlendirme sonucunda KDK’lar bir düğümün deney sonrası gerçekleşen durumunu
değerlendirmede 189 deneyin 181’inde başarı sağlamış; KDK'ların değerlendirilmesiyle ulaşılan blokaj
harf notları, düğümün gerçek durumunun uzman görüşüyle değerlendirildiğinde aldığı blokaj harf notu
ile aynı çıkmıştır. Sadece 8 deneyde KDK'lar düğümün deney sonrası durumunu gösteren blokaj harf
notunu yansıtmada başarı sağlayamamışlardır. Bu değerler göz önüne alındığında bir düğümün hasar
sonrası durumunun değerlendirilmesinde yalnızca düğüme ait KDK verileri alınarak %96’lık bir doğru
tespit başarısı sağlanmaktadır (Tablo 58).
Tablo 58. KDK ile düğümün deney sonrası durumunun tespiti
Toplam durum sayısı
189
Doğru tespit edilenler

181

Yanlış tespit edilenler

8

Doğruluk yüzdesi

%96

ii. UMÖ tipi algılayıcıların düğümün deney sonrası durumunu anlamadaki başarısı
Bir düğüm içerisinde bulunan tüm UMÖ’ler bir arada değerlendirilerek tespit edilen durum,
uzman görüşü kurallarına bağlı olarak blokaj harf notuna çevrilmiştir. Geniş koridor düzeneği içerisinde
bulunan elemanlar tek tek incelendiğinde duvarlar üzerinde bir adet UMÖ ve asma tavanlar üzerinde
yine bir adet UMÖ bulunurken dolaplar üzerinde hiç UMÖ bulunmadığı görülmektedir. Bunun yanında,
geniş koridor düzeneğinde UMÖ ile izlenmeyen duvarlar da mevcuttur. Dar koridor düzeneği içerisinde
bulunan elemanlar incelendiğinde ise yalnızca bazı duvarların UMÖ bulundurduğu görülmektedir. Dar
koridor düzeneğinde de benzer şekilde dolaplar UMÖ ile izlenmezken; bu düzenekte asma tavan
elemanı bulunmamasından ötürü asma tavanlara ilişkili bir UMÖ verisi de bulunmamaktadır. Geniş
koridor düzeneğinde gerçekleştirilen 168 deneyin tamamı ve dar koridor düzeneğindeki toplam 21
deneyin 14 adedi en az bir UMÖ içerdikleri için değerlendirmeye dâhil edilmiştir. Bu yaklaşım ile
toplamda 182 (168 geniş koridor düzeneğinden, 14 dar koridor düzeneğinden) deney ile
değerlendirme gerçekleştirilmiştir.
Düğümün deney sonrası gerçekleşen durumunun tespit edilebilmesi için, KDK ile yapılan
değerlendirmeye benzer şekilde, elemanların bireysel değerlendirilmeleri sonucu elde edilen eleman
durumlarının birlikte ele alınması gerekmektedir. UMÖ değerlendirmelerinde de, KDK'da olduğu gibi
elemanların bireysel olarak durumlarının değerlendirilmesi birbirlerinden bağımsız olmasına karşın;
düğümün durumunun değerlendirilmesi tüm elemanlar ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle eleman
durumlarının sonuçları “VE” bağlacı ile bağlanarak düğümün deney sonrası durumunun
değerlendirilmesine geçilmiştir (Şekil 145).

Şekil 145. UMÖ-Düğüm durumu eğerlendirme Şeması
Aynı tip algılayıcıların eleman bazında değerlendirmeleri göz önünde bulundurulduğunda
UMÖ’nün asma tavanın durumunu anlamadaki başarısı yüksek seviyelerdedir. Fakat bu değerin
yüksek olması büyük oranda, asma tavanda değişiklik olduğunda UMÖ’nün bunu doğru algıladığının
kabul edilmesinden dolayıdır (asma tavanda herhangi bir değişiklik olursa UMÖ'nün "1" vermesi).
Fakat UMÖ, düğüm durumunu tek başına değerlendirmek üzere ele alındığında yüksek bir başarı
gösterememektedir. Çünkü, asma tavanlardaki UMÖ'lerin doğru tespit edebildiği durumlar sadece
asma tavanın tek bir kablosunun koptuğu ve hiç kablosunun kopmadığı durumlardır. Dolayısıyla, asma
tavan üzerindeki UMÖ değişim algıladığında asma tavanın sadece bir kablosunun koptuğu
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öngörülmüş, değişim algılamaması durumunda ise asma tavanın hiçbir kablosunun kopmadığı
öngörülerek değerlendirmeye dâhil edilmiştir. Uzman görüşü kurallarının derlenmesi ile oluşturulan
Tablo 59'da, deney düzeneklerinde UMÖ içeren düğümlere atanabilecek blokaj harf notları
kombinasyonları gösterilmektedir. Örneğin, tek başına asma tavanda bir değişim algılandığında bu
direkt olarak tek kablo kopması şeklinde yorumlanmakta ve blokaj harf notu B sınıfı olarak
oluşmaktadır. Duvarlarda ise duvarın yıkılması veya yıkılmaması gibi oluşabilecek iki farklı durum
vardır. Bu durumların duvarları izleyen UMÖ'ler tarafından algılanabilmesi beklenmektedir.
Tablo 59. UMÖ-Uzman Görüşü Derlemesi
Dar koridor düzeneği
Geniş Koridor düzeneği
Asma Tavan
UMÖ'sü
Değişim
Algılandı
Değişim
Algılandı
Değişim
Algılandı
-

Duvar
UMÖ'sü

UMÖ'lerden elde
edilen görüş

-

B

Yok

B

Duvar
Yıkılması
Yok
Duvar
Yıkılması

Asma Tavan
UMÖ'sü

A

Değişim
Algılandı
Değişim
Algılandı
Değişim
Algılandı
-

A

-

D

-

D

Duvar
UMÖ'sü

UMÖ'lerden elde
edilen görüş

-

B

Yok

B

Duvar
Yıkılması
Yok
Duvar
Yıkılması

C
A
A
C

Değerlendirme sonucunda UMÖ’ler düğümün deney sonrası durumunu değerlendirmede 182
deneyin 87’sinde başarı sağlamış ve sadece UMÖ verilerine bakılarak oluşturulan blokaj harf notları,
uzman görüşü kurallarıyla atanan ve düğümün deney sonrası gerçek durumunu temsil eden blokaj
harf notu ile özdeşleşmiştir. 95 deneyde ise UMÖ'ler düğümün deney sonrası durumunu gösteren
blokaj harf notunu doğru tespit etmede başarı sağlayamamışlardır. Bu değerler göz önüne alındığında
bir düğümün hasar sonrası durumunun değerlendirilmesinde yalnızca düğüm içerisindeki UMÖ verileri
alınarak %48’lik bir doğru tespit başarısı sağlanmaktadır (Tablo 60).
Tablo 60. UMÖ ile düğümün deney sonrası durumunun tespiti
Toplam durum sayısı
182
Doğru tespit edilenler

87

Yanlış tespit edilenler

95

Doğruluk yüzdesi

%48

iii. Kameranın düğümün deney sonrası durumunun anlamadaki başarısı
Prototip kapsamında düşünülen kamera yaklaşımlarının değerlendirilmesi birden fazla şekilde
gerçekleştirilmiştir. Öncelikli olarak prototipin gerçek binalarda kullanılması sırasında, günümüzde
çoğu binada bulunan güvenlik kameralarıyla çalışabilen bir sistem olması üzerinde durulmuştur.
Güvenlik kamerasının ise iki farklı şekilde kullanılması düşünülmektedir. Bunlardan ilki doğrudan
koridora bakan ve direkt olarak koridorun blokaj değerlendirmesini yapan kameralardır. Bu
değerlendirme yapılırken, öncelikle kamera ile izlenen koridorun en arkasında görülen açıklığın alanı
tespit edilir. Daha sonra, deney sırasında yer değiştiren elemanların meydana getirdiği blokaj
miktarına bakılır. Bu iki alan değeri oranlanarak düğümün son blokaj oranına ulaşılır. Burada kullanılan
yöntemin matematiksel ifadesi şu şekildedir (Denklem 9):

(9)
Bu yaklaşımı kullanan iki farklı yöntem "Koridor arkasındaki açık alanı gözlemleyerek
değerlendirme" başlığı altında bahsedilen yöntemlerdir. Bu şekilde çalışan birinci görüntü işleme
yöntemi (elips yöntemi) ve ikinci görüntü işleme yöntemlerinin başarıları ayrı ayrı ele alınmıştır.
Bir diğer kamera görüntü işleme yaklaşımı olan "ideal yöntem" ise, kamera içerisine eklenen
bir yazılım sayesinde izlediği koridor parçasının tamamı için tek bir blokaj değeri vermek yerine;
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koridoru oluşturan açıklıkların (düğümlerin) her biri için ayrı sonuçlar verebilmektedir. Gerek
düğümlerin ilk açıklıklarının düğüm bazında elde edilebilmesi gerekse de etki sonrası düğümlerde
oluşan blokaj değerlerinin düğüm bazında değerlendirilmesi bu yaklaşımla mümkün hale gelmektedir.
Deneyler sırasında verilen hasar sonrası, kameranın değerlendirme alanı içerisinde olan
düğümlerden, kameraya yakın olanlarda oluşan blokajlar ile kameranın önünün kapanmasından ötürü;
arka düğümlere de etkimektedir. Bu durumda arka düğümlerde aslında oluşmamış olan bir blokaj için
değerlendirme yapılması söz konusu olmaktadır. Bu durum da bu çalışmada önerilen tüm görüntü
işleme araçlarının kameranın algılayıcı verileriyle tutarsız sonuçlar vermesine yol açan ve başarısını
düşüren bir durum olmaktadır. İdeal yöntem ile diğer yöntemlerdekine kıyasla bu durumu engellemek
biraz daha mümkün olmakta, blokaj durumunun tesptinde daha iyi başarımlar sağlanabilmektedir.
a. Koridor Arkasındaki Açık Alanı Gözlemleyerek Değerlendiren Birinci Yöntem (Elips Yöntemi)
Elips yöntemi yaklaşımı, belirli bir koridora bakan kameranın görebildiği en sondaki alanın
blokaj durumunu değerlendirerek koridor için bir kamera değeri atayan bir yaklaşımdır. Bu yöntem ile
belirlenen kamera değerleri, koridorun uzman görüşü ile belirlenen blokaj harf notları ile
karşılaştırılarak, yöntemin başarım yüzdesi kontrol edilmiştir. Elips yöntemi ile ilgili genel bilgiler önceki
bölümlerde verilmiş olup bu bölümde deney verilerinin değerlendirilmesi üzerinde durulacaktır.
Geniş koridor düzeneği üzerinde gerçekleştirilen 52 adet deney ile dar koridor düzeneği
üzerinde gerçekleştirilen 7 adet deney değerlendirmeye alınarak toplamda 59 deney elde edilmiştir.
Bu deneylere ait kamera blokaj değerlerinin blokaj harf notlarına çevrilebilmesi için bir dizi işlem
uygulanmıştır.
İlk işlem küsuratlı olarak elde edilen blokaj değerlerinin 10’un katları şekilden yuvarlanması
olmuştur. Kurallar çerçevesinde güvenli tarafta kalınacak şekilde yuvarlama işlemi gerçekleştirilmiştir
(Tablo 61).
Tablo 61. Yuvarlama Kuralları
Yuvarlama Şartı
Kabul
=%0

0%

%0<a<%10

10%

%11< a <%20

20%

%21< a <%30

30%

%31< a <%40

40%

%41< a <%50

50%

%51< a <%60

60%

%61< a <%70

70%

%71< a <%80

80%

%81< a <%90

90%

%90<

100%

Kameradan elde edilen blokaj değerleri 10’un katları şeklinde elde edildikten sonra, uzman
görüşleri ile kıyaslanabilmesi için ilk aralıktaki %0-%20 aralığı A blokaj harf notuna denk gelecek
şekilde, %10'ar artırımlarla blokaj harf notlarına çevrilmiştir (Tablo 62).
Tablo 62. Blokaj Harf Notu Kuralları
Karşılık
Kamera Yüzdelik Dilim
gelen blokaj
harf notu
%0-%20
A
%30-%40

B

%50-%60

C

%70-%80

D

%90-%100

E
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Bu değerlendirme sonucunda 59 deney düzeneğinin 10 tanesinin harf notunu doğru tespit
etmiş, 49 deney setinin harf notu değerini yanlış olarak belirlemiştir. Veriler ışığında başarım yüzdesi,
%17 olarak göze çarpmaktadır (Tablo 63).
Tablo 63. Elips yönteminin deney sonrası düğüm durumunu tespit etme başarısı
Toplam durum sayısı

59

Doğru tespit edilenler

10

Yanlış tespit edilenler

49

Doğruluk yüzdesi

%17

b. Koridor Arkasındaki Açık Alanı Gözlemleyerek Değerlendiren İkinci Yöntem
Bu yaklaşımda, kameranın izlediği koridor üzerinde görebildiği en sondaki alandaki blokaj
değerlendirilerek koridorun tamamı için bir blokaj değeri kamera görüşü olarak atanır. Yöntem
sonucunda belirlenen bu kamera görüş değeri, koridorun gerçekleşen durumu için uzman görüşü
kuralları ile elde edilen blokaj harf notu ile karşılaştırılarak, yöntemin başarım yüzdesi hesaplanmıştır.
Bu yöntemde kullanılan kameranın koridorun sonundaki alanı ve etki sonrası oluşan kapalılığı
belirlemesinin simüle edilebilmesi için AutoCAD 2007 yazılımından faydalanılmıştır (Şekil 146).

Şekil 146. Dar koridor ve geniş koridor düzenekleri üzerinde koridor arkasındaki açık alanı gözleyerek
değerlendirme yapan İkinci Yöntem
Kamera ile elde edilen blokaj değerleri geniş koridor düzeneği için 52 adet, dar koridor
düzeneği için 7 adet olmak üzere toplam 59 adettir. Tüm deneylerin blokaj oranları % değer olarak
belirlendikten sonra bu değerlerin uzman görüşü kurallarına bağlı olarak değerlendirilebilmesi için elips
yöntemindekine benzer işlemler uygulanmıştır.
Bu işlemler sonrasında, dar koridor ve geniş koridor düzeneği deneylerinin kamera verileri
bahsi geçen aşamalar ile harf notlarına çevrilmiştir. Toplamda 59 adet olan deneylerin (52 adet geniş
koridor düzeneğinden, 7 adet dar koridor düzeneğinden), ikinci yöntem ile değerlendirmesinde toplam
12 durum doğru tespit edilebilirken, 47 durumun yanlış olarak algılandığı gözlemlenmiştir. Sonuçlar bu
yöntemin %20’lik bir doğruluk oranına sahip olduğunu göstermiştir (Tablo 64).
Tablo 64. İkinci yöntemin deney sonrası düğüm durumunu tespit etme başarısı
Toplam durum sayısı

59

Doğru tespit edilenler

12

Yanlış tespit edilenler

47

Doğruluk yüzdesi

%20

c. Düğüm Düğüm Açıklıkları Gözlemleyerek Değerlendiren Yöntem (İdeal Yöntem)
Geniş ve dar koridor düzenekleri üzerinde gerçekleştirilen deneylerden elde edilen blokaj
oranları değerlendirilmeye alınmıştır. Bu yöntem, daha önce bahsedilen diğer iki yöntemden farklı
olarak kameranın görebildiği her düğümün ilk açıklık değerini tespit edebildiği ve etki sonrası oluşan
blokajların düğüm bazında değerlendirilebildiği bir yaklaşımdır. Yöntem sonucunda belirlenen kamera
görüş değeri, diğer yöntemler ile aynı şekilde gerçekleşen durum için uzman görüşü ile atanan blokaj
harf notları ile karşılaştırılarak, başarım yüzdesi elde edilmektedir. Bu yöntemde kullanılan kameranın
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görebildiği tüm düğümlerin ilk açıklık alanının ve etki sonrası oluşan blokaj alanlarının belirlenmesinin
simüle edilebilmesi için AutoCAD 2007 yazılımından faydalanılmıştır (Şekil 147).

(a)
(b)
(c)
Şekil 147. Geniş koridor düğüm düğüm açıklıkları gözlemleyebilen İdeal Yöntem, (a) en arkadaki
düğümün alanı, (b) ortadaki düğümün alanı, ve (c) kameraya en yakın düğümün alanı
Elde edilen blokaj değerlerinin öncelikle 10’luk dilimlere çevrilmesi, sonrasında ise blokaj harf
notlarına çevrilmesinde diğer kamera görüntü işleme yöntemleri ile aynı adımlar izlenmiştir. İdeal
yöntemin değerlendirilebilmesi için geniş koridor düzeneğinde kamera verisi bulunan 156 adet deney
ve dar koridor düzeneğinde bulunan 21 adet deney değerlendirmeye katılmıştır. Değerlendirme
sonucunda ideal yöntemin uygulandığı 177 deneyin 71'inde düğümde gerçekleşen durumları doğru
tespit edebilirken, 106 düğümde yanlış değerlendirme yaptığı gözlemlenmiştir. Bu değerler ışığında
ideal yöntemi kullanan kameranın düğümün hasar sonrası oluşan durumunu tespit etmede %40
başarılı olduğu göze çarpmaktadır (Tablo 65).
Tablo 65. İdeal yöntemin deney sonrası düğüm durumunu tespit etme başarısı
Toplam durum sayısı

177

Doğru tespit edilenler

71

Yanlış tespit edilenler

106

Doğruluk yüzdesi

%40

6.5 ALGILAYICI VERİLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ (SENSOR FUSION)
Önceki bölümlerde aynı tip algılayıcıların elemanın deney sonrası durumunu anlamadaki ve
yine aynı tip algılayıcıların düğümün deney sonrası durumunu anlamadaki başarıları
değerlendirilmiştir. Bu aşamada ise, yapılan değerlendirmelerden yola çıkarak aynı tip ve farklı tip
algılayıcılar tek başlarına veya birlikte kullanıldıklarında elemanın durumunu anlamada daha başarılı
sonuçlar verip vermediklerini, birbirlerini bu açıdan destekleyip desteklemediklerini değerlendirebilmek
için algılayıcıların birleştirilmesi (Sensor Fusion) yaklaşımı kullanılmıştır.
6.5.1 Duvar KDK’larından Alınan Verilerin Birleştirilmesi
Duvarlar tüm deneylerde iki adet KDK ile gözlemlenmiştir. Geniş koridor düzeneği
deneylerinde iki KDK içeren duvar sayısı 224, dar koridor düzeneği deneylerinde ise iki KDK içeren
duvar sayısı 28’dir. Geniş koridor ve dar koridor düzeneği deneyleri beraber incelendiğinde ise bu
değer toplamda 252’ye ulaşmaktadır. 252 deneyde yer alan duvarlardaki KDK’lardan sadece birincileri
değerlendirmeye alındığında 252 duvarın durumunun 242’si doğru olarak tespit edilebilmiştir. Kalan 10
durumda ise hatalı veri elde edilmiş ve doğruluk yüzdesi toplamda %96 olarak tespit edilmiştir. Benzer
yaklaşım duvarların sadece ikinci KDK’ları değerlendirilerek elde edildiğinde doğru tespit edilen duvar
sayısı 246 olarak görülmekteyken, yanlış değerlendirilen duvar sayısı 6 adet olarak görülmüştür.
Buradan yola çıkarak yalnızca ikinci KDK’ların değerlendirilmesi ile %98’lik bir doğruluk yüzdesine
ulaşıldığı görülmektedir.
İki KDK beraber değerlendirildiğinde ise; birinci algılayıcının hata yapmış olduğu 4 duvar
durumu, ikinci algılayıcı tarafından giderilmekte ve doğruluk oranı 246 doğru, 6 yanlış ile %98 olarak
belirlenmektedir. Deney sonuçları değerlendirildiğinde iki KDK’nın “VEYA” bağlacıyla birleştirilerek,
ikisinden birinin yıkılma tespit ettiği durumda, duvarın yıkılmış olduğu kabul edilebilir. Başka bir
değişle, iki KDK'ya birden bakıldığında duvarın durumunun doğru tespit edilebilme yüzdesi daha fazla
olmaktadır (Tablo 66).
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Tablo 66. Duvarlardaki KDK'ların tek başlarına ve birleştirilerek değerlendirilmesi
Yalnızca 1. KDK'lardan
Yalnızca 2. KDK'lardan
Birinci ve İkinci KDK birlikte
Toplam durum sayısı

252

Toplam durum sayısı

252

Toplam durum sayısı

252

Doğru tespit edilenler

242

Doğru tespit edilenler

246

Doğru tespit edilenler

246

Yanlış tespit edilenler

10

Yanlış tespit edilenler

6

Yanlış tespit edilenler

6

Doğruluk yüzdesi:

%96

Doğruluk yüzdesi:

%98

Doğruluk yüzdesi:

%98

6.5.2 Dolap KDK’larından Alınan Verilerin Birleştirilmesi
Dolaplar da duvarlarda olduğu gibi tüm deneylerde iki adet KDK ile izlenmiştir. Geniş koridor
düzeneği deneylerinde iki adet KDK içeren dolap sayısı 112, dar koridor düzeneği deneylerinde ise iki
adet KDK içeren dolap sayısı 6’dır. Geniş koridor ve dar koridor düzeneği deneyleri beraber
incelendiğinde ise bu değer toplamda 118’e ulaşmaktadır. 118 deneyde dolapların yalnızca birinci
KDK’ları değerlendirmeye alındığında 118 dolabın durumunun 115’i doğru olarak tespit edilebilmiş, 3
durumda hatalı veri elde edilmiş ve doğruluk yüzdesi %97 olarak tespit edilmiştir. Benzer yaklaşım
dolabın yalnızca ikinci KDK’ları değerlendirilerek elde edildiğinde doğru tespit edilen dolap durumu
sayısı 115 olarak görülmekteyken, yanlış değer elde edilen dolap sayısı 3 olarak sonuçlara
yansımıştır. Buradan yola çıkarak dolaplarda yalnızca ikinci KDK’ların değerlendirilmesi ile %97’lik bir
doğruluk yüzdesine ulaşılmıştır.
İki algılayıcı beraber değerlendirildiğinde ise iki algılayıcının farklı deneylerde hata yapmış
olmalarından faydalanarak toplamda hatalı bulunan 2 deney durumu doğru hale gelmekte; doğru
sayısı 117’ye yükselmekte, yanlış sayısı ise 1’e düşmektedir. Böylelikle doğruluk oranı da %99 olarak
belirmektedir. Deney sonuçları değerlendirildiğinde iki KDK’nın “VEYA” bağlacıyla birleştirilerek,
ikisinden birinin yıkılma tespit ettiği durumda, dolabın yıkılmış olduğu kabul edilebilir. Başka bir
değişle, iki KDK'ya birden bakıldığında dolabın durumunun doğru tespit edilebilme yüzdesi daha fazla
olmaktadır (Tablo 67).
Tablo 67. Dolaplardaki KDK'ların tek başlarına ve birleştirilerek değerlendirilmesi
Yalnızca 1. KDK'lardan
Yalnızca 2. KDK'lardan
Birinci ve İkinci KDK birlikte
Toplam durum sayısı

118

Toplam durum sayısı

118

Toplam durum sayısı

118

Doğru tespit edilenler

115

Doğru tespit edilenler

115

Doğru tespit edilenler

117

Yanlış tespit edilenler

3

Yanlış tespit edilenler

3

Yanlış tespit edilenler

1

Doğruluk yüzdesi:

%97

Doğruluk yüzdesi:

%97

Doğruluk yüzdesi:

%99

6.5.3 Asma Tavan Algılayıcı Verilerinin Birleştirilmesi
Algılayıcıların eleman durumlarını değerlendirmeler sonucunda asma tavan için UMÖ
doğruluk yüzdesi (%93), KDK doğruluk yüzdesinden (%87) daha yüksek gözükmektedir (Tablo 68).
Fakat UMÖ asma tavandaki değişimi büyük oranda doğru algılayabilmesine karşın; asma tavanın kaç
kablosu koparak düştüğünü belirleyememesinden ötürü değişim algılandığı durumlarda doğru sonucu
verememektedir. Bu yaklaşım göz önünde bulundurularak KDK ve UMÖ algılayıcıları tüm deneyler
içerisinde beraber değerlendirilmiş çıkarımlar gerçekleştirilmiştir.
Tablo 68. Asma Tavan için KDK ve UMÖ algılayıcılarının değerlendirilmesi
KDK - Asma Tavan Değerlendirmesi UMÖ - Asma Tavan Değerlendirmesi
Toplam durum sayısı
168
Toplam durum sayısı
168
Doğru tespit edilenler

146

Doğru tespit edilenler

157

Yanlış tespit edilenler

22

Yanlış tespit edilenler

11

Doğruluk yüzdesi:

%87

Doğruluk yüzdesi:

%87

Asma tavanın kaç kablosunun koparak düştüğünü belirleyebilen algılayıcının KDK olmasından
yola çıkılarak, KDK’nın hatalı değer yansıttığı 14 asma tavan değerlendirilmiştir. Tamamında en az bir
kablosu kopmuş olan bu 14 durumun yalnızca 2 tanesinde UMÖ değişimi algılayabilmiştir. Fakat bu
durumlarda da asma tavanın birden fazla kablosunun kopması durumu meydana gelmiş olduğundan,
asma tavanın durumunu UMÖ doğru olarak yansıtmayı başaramamıştır. Buradan yola çıkarak, deney
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verileri değerlendirildiğinde hiçbir durumda UMÖ verilerinin KDK’ya yardımcı olamadığı
gözlemlenmektedir. Bunun yanında deney setinde bulunmamasına karşın mantık yolu ile UMÖ’nün
değişim algıladığı durumlarda asma tavanın bir kablosu koptuğu sonucuna varılabilir. Asma tavanın
sadece tek bir kablosunun kopmuş olduğu durumlarda iki algılayıcı beraber değerlendirildiğinde
birbirine destek olabilecek iken; KDK’lardan gelen verinin aslında asma tavanda birden fazla kablo
kopmuş olduğunu gösterdiği durumlarda ise KDK verisi doğru kabul edilebilecektir. Fakat
geçekleştirilen deneylerde bu durum örnek olarak gözlenememektedir.
6.5.4 Duvar Algılayıcı Verilerinin Birleştirilmesi
Elemanın deney sonrasını durumunu değerlendirme aşamasında duvar için KDK doğruluk
yüzdesi (%98), UMÖ doğruluk yüzdesinden (%90) daha yüksek gözükmektedir (Tablo 69).
Algılayıcılar beraber değerlendirildiklerinde ise KDK’nın duvar için yanlış değer yansıttığı 6 durumun
hiçbirinde UMÖ bulunmadığı gözlemlenmiştir. Diğer taraftan UMÖ’nün yanlış yansıttığı 13 durumun
tamamını KDK’lar doğru değerlendirmiştir. UMÖ’nün değişim algıladığı durum sayısı 1’dir ve doğru
tespit etmiştir. Bu durumda UMÖ’nün duvar için değişim algıladığı durumlarda KDK da duvarın
yıkıldığı yönünde bilgi veriyorsa, bu bilgi doğru olarak değerlendirilebilir. Bu noktada iki tür algılayıcının
bilgisi birbirini güçlendirmektedir. Diğer durumların tamamında ise KDK'nın tek başına
değerlendirilmesi yeterlidir.
Tablo 69. Duvar için KDK ve UMÖ algılayıcılarının değerlendirilmesi
KDK - Duvar Değerlendirmesi
UMÖ - Duvar Değerlendirmesi
Toplam durum sayısı

252

Toplam durum sayısı

126

Doğru tespit edilenler

246

Doğru tespit edilenler

113

Yanlış tespit edilenler

6

Yanlış tespit edilenler

13

Doğruluk yüzdesi:

%98

Doğruluk yüzdesi:

%90

6.5.5 Kamera Verilerinin Değerlendirilmesi
Üç farklı kamera yaklaşımı olan (1) koridor arkasındaki açık alanı gözlemleyerek
değerlendiren birinci yöntem (elips yöntemi), (2) koridor arkasındaki açık alanı gözlemleyerek
değerlendiren ikinci yöntem ve (3) düğüm düğüm açıklıkları gözlemleyerek değerlendiren ideal
yöntemin düğümün durumunu tespit etmedeki doğruluk yüzdeleri bulunmuştur. Fakat bu yöntemler
gerek değerlendirme sistemi gerek doğruluk yüzdeleri bakımından KDK’ya katkı sağlamaktan çok
uzakta kalmaktadır (Tablo 70).
Tablo 70. Kamera Tipleri - Doğruluk Yüzdeleri
Koridor arkasındaki açık
Düğüm düğüm açıklıkları
Koridor arkasındaki açık
alanı gözlemleyerek
gözlemleyerek değerlendiren
alanı gözlemleyerek
değerlendiren birinci yöntem
ideal yöntemin
değerlendiren ikinci yöntem
(elips yöntemi)
Toplam durum sayısı 177 Toplam durum sayısı
59
Toplam durum sayısı
59
Doğru tespit edilenler

71

Doğru tespit edilenler

12

Doğru tespit edilenler

10

Yanlış tespit edilenler

106

Yanlış tespit edilenler

47

Yanlış tespit edilenler

49

Doğruluk yüzdesi:

%40

Doğruluk yüzdesi:

%20

Doğruluk yüzdesi:

%17

Bunun yanı sıra kamera görüntü işleme yöntemleri, algılayıcıların bulunmadığı koridorlarda
kullanılmak üzere değerlendirilebilirler. Bu noktada üç farklı yöntemin doğruluk yüzdeleri ve maliyetleri
göz önünde bulundurularak bir değerlendirme yapmak uygun olacaktır.
6.5.6 Farklı Tip Algılayıcıların Düğüm Bazında Ortak Değerlendirilmesi
Bir düğüm noktasında yer alan ve izleme yapan tüm algılayıcılar bir arada değerlendirilerek,
düğümün deney sonrası durumunu doğru tespit etmedeki başarıları araştırılmıştır. Detaylar takip eden
bölümlerde verilmektedir.
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6.5.6.1 Tüm algılayıcıların değerlendirilmesi
Bundan önceki bölümlerde her eleman için algılayıcıların ne tür bağlaçlar (VE; VEYA) ile
bağlanması gerektiği konusunda belirli sonuçlara ulaşılmıştır. Bu aşamada ise elde edilen sonuçlar ile
tüm deney düzeneği için bir karar ağacı şeması çıkarılmaya çalışılmıştır (Şekil 148).

Şekil 148. Farklı tip algılayıcıların düğüm bazında ortak değerlendirilme şeması
Şema içerisinde (Şekil 148) belirtilen “KURAL” ifadeleri, elemanlar için farklı tip algılayıcıların
değerlendirilmesi sonucu varılan sonuçları ifade etmektedir. Örneğin, asma tavan için, hem UMÖ'den
hem de ilgili KDK'lardan gelen veriler belirli kurallara göre birleştirilerek elemanın durumunu anlamada
kullanılmaktadır. Verilen şemadaki kurallar ve adımlar izlenerek, bir düğüme ait tüm algılayıcılar
kullanıldığında düğümün deney sonrasındaki durumunun tespit edilmesindeki başarı yüzdesi
bulunmaya çalışılmıştır. Geniş koridor düzeneği deneylerinde 168, dar koridor düzeneği deneylerinde
ise 21 deney verisi değerlendirmeye dahil edilerek toplamda 189 deney üzerinden sonuca ulaşılmıştır.
Şema takip edilerek yapılan değerlendirmeler sonucunda 181 düğümün deney sonrası durumu doğru
olarak tespit edilebilmiş, 8 durum ise doğru olarak tespit edilememiştir. Bu değerlendirme sonucunda
algılayıcıların beraber değerlendirilmesi ile %96 oranında bir doğruluk yüzdesine ulaşılabildiği
görülmektedir.
Yalnızca KDK’nın tek başına düğümü değerlendirmesinin yüzdelik doğruluk değeri ile farklı tip
algılayıcıların düğüm bazında ortak değerlendirmesinin yüzdelik doğruluk değerlerinin aynı olduğu
görülmektedir. Buradan yola çıkarak, UMÖ’nün değerlendirme şeması içerisinde istenilen katkıyı
sağlayamadığı sonucu çıkarılabilmektedir. KDK’nın gerek elemanların durumunu, gerek bunun
karşılığı olan blokaj harf notunu yüksek oranda bir doğrulukla değerlendirebilmesinden ötürü; UMÖ ve
kameranın katkı sağlayacağı noktalar oluşamamaktadır. Fakat KDK kullanılmayan düğüm ve
koridorlarda yalnızca UMÖ ve kamera kullanılarak algılayıcılar birleştirilerek doğruluk yüzdelerinin
artmaları sağlanabilir.
6.5.6.2 Elips yöntemi ile UMÖ tipi algılayıcıların birleştirilmesi
Geniş ve dar koridor düzeneklerinde UMÖ ve kamera verisine sahip koridorlar ele alınarak
değerlendirilme yapılmıştır. Bu şartı sağlayan geniş koridor düzeneğinde bulunan 52 adet deney ve
dar koridor düzeneğinde bulunan 7 adet deney ile toplamda 59 adet deney bu değerlendirme içerisine
alınmıştır. 59 adet deney yalnızca UMÖ’leri ile değerlendirildiğinde, 15 deneyin blokaj harf notu
değerlendirmesi uzman görüşü değerlendirmesi ile örtüşerek doğru değer yansıtmış; geriye kalan 44
değer ise yanlış olarak değerlendirilmiştir. Benzer şekilde deneyler yalnızca kamera ile
değerlendirildiğinde ise 59 adet deneyin 10 tanesi doğru olarak tespit edilebilmiş; kalan 49 adedinde
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ise kameradan alınan veri uzman görüşü ile örtüşemeyerek hatalı olarak değerlendirilmiştir. UMÖ ve
kameranın tek başına koridorları değerlendirmedeki doğruluk yüzdeleri değerlendirildiğinde ise UMÖ
için bu değer %25, kamera için ise %17 olarak görülmektedir (Tablo 71).
Tablo 71. UMÖ ve elips yöntemi kullanılan kameranın tek başına değerlendirme doğruluk yüzdeleri
UMÖ
Kamera
Toplam durum sayısı
59
Toplam durum sayısı
59
Doğru tespit edilenler
15
Doğru tespit edilenler
10
Yanlış tespit edilenler
44
Yanlış tespit edilenler
49
Doğruluk yüzdesi:
25%
Doğruluk yüzdesi:
17%
UMÖ ve kamera, deney düzenekleri içerisinde beraber değerlendirilerek birbirlerine katkı
sağladıkları durumlar incelenmiştir. UMÖ’nün eleman bazında değerlendirmeleri başlığı altında elde
edilen doğruluk değerleri kameranın doğruluk yüzdesinden çok yüksek olarak gözükmektedir. Fakat
deneyler içerisinde dolaplarda UMÖ bulunmaması, dolapta değişiklik olması durumunda
algılanamamasına neden olmaktadır. Uzman görüşleri göz önünde bulundurulduğunda ise, A ve B
harf durumlarının dolap elemanındaki değişimlerden bağımsız olduğu gözlemlenmektedir. Kameranın
ve UMÖ’nün C olarak değerlendirdiği noktalar ise kendi içlerinde değerlendirilerek; UMÖ’nün daha
yüksek bir doğruluk yüzdesine sahip olduğu sonucuna varılmıştır. D ve E harf notlarının atanmasında
dolabın durumunun önem kazanmasından ötürü kamera daha doğru bir yaklaşım sergilemektedir.
Buradan yola çıkarak; UMÖ’nün A, B ve C değerlendirmesi yaptığı durumlarda bu durumun doğru
kabul edilmesi, kameranın D ve E değerlendirmesi yaptığı durumlarda ise kameraya güvenilmesi
gerektiği sonucuna varılmıştır. İki verinin üst üste bindiği noktalarda (örn. UMÖ’nün C verdiği,
kameranın E verdiği), UMÖ'nün yaptığı değerlendirmenin doğru olarak kabul edilmesi gerektiği
öngörülmektedir.
Bu yaklaşımlar göz önünde bulundurularak değerlendirme yapıldığında kamera ve UMÖ
birbirini güçlendirerek veya hatalarını ortadan kaldırarak doğruluk oranını yükselttiği
gözlemlenmektedir. Kamera ve UMÖ’nün ortak değerlendirilmesi sonucunda 59 adet deneyin 21’i
doğru tespit edilebilmekte; kalan 38 durum ise yanlış olarak değerlendirilmektedir. Doğruluk oranı ise
%36’ya yükselmektedir (Tablo 72).
Tablo 72. UMÖ ve elips yöntemi kullanılan kameranın beraber değerlendirilme doğruluk yüzdeleri
KDK ve UMÖ beraber değerlendirme
Toplam durum sayısı
59
Doğru tespit edilenler
21
Yanlış tespit edilenler
38
Doğruluk yüzdesi:
36%

6.5.6.3 İkinci yöntem ile UMÖ tipi algılayıcıların birleştirilmesi
Birinci yöntem ile benzer şekilde geniş ve dar koridor düzeneklerinde UMÖ ve kamera verisine
sahip düğümler ele alınarak değerlendirilmiştir. Bu şartı sağlayan geniş koridor düzeneğinde bulunan
52 adet deney ve dar koridor düzeneğinde bulunan 7 adet deney ile toplamda 59 adet deney bu
değerlendirme içerisine alınmıştır. 59 adet deney yalnızca UMÖ’leri ile değerlendirildiğinde, 15
deneyin harf notu değerlendirmesi uzman görüşü değerlendirmesi ile örtüşerek doğru değer yansıtmış
ancak geriye kalan 44 değer ise yanlış olarak değerlendirilmiştir. Benzer şekilde deneyler yalnızca
kamera ile değerlendirildiğinde ise 59 deneyin 12 adedi doğru olarak tespit edilebilmiş, 47 adedinde
ise kameradan alınan veri uzman görüşü ile örtüşmeyerek hatalı olarak değerlendirilmiştir. UMÖ ve
kameranın tek başına koridorları değerlendirmedeki doğruluk yüzdeleri değerlendirildiğinde ise UMÖ
için bu değer %25, kamera için ise %20 olarak görülmektedir (Tablo 73).
Tablo 73. UMÖ ve ikinci yöntemi kullanılan kameranın tek başına değerlendirme doğruluk yüzdeleri
UMÖ
Kamera
Toplam durum sayısı
59
Toplam durum sayısı
59
Doğru tespit edilenler
15
Doğru tespit edilenler
12
Yanlış tespit edilenler
44
Yanlış tespit edilenler
47
Doğruluk yüzdesi:
25%
Doğruluk yüzdesi:
20%
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Birinci yöntem içerisinde UMÖ ve kameranın hangi harf notlarında başarım sağladıkları
konusunda elde edilen yaklaşım, ikinci yöntem için de göz önünde bulundurularak değerlendirme
yapıldığında kamera ve UMÖ birbirini güçlendirerek veya hatalarını ortadan kaldırarak doğruluk
oranını yükselttiği gözlemlenmektedir. Kamera ve UMÖ’nün ortak değerlendirilmesi sonucunda 59
deneyin 24’i doğru tespit edilebilmekte, 35 durum ise yanlış olarak değerlendirilmektedir. Doğruluk
oranı ise %41’ya yükselmektedir (Tablo 74).
Tablo 74. UMÖ ve ikinci yöntemi kullanılan kameranın beraber değerlendirilme doğruluk yüzdeleri
KDK ve UMÖ beraber değerlendirme
Toplam durum sayısı
59
Doğru tespit edilenler
24
Yanlış tespit edilenler
35
Doğruluk yüzdesi:
41%

6.5.6.4 İdeal yöntem ile UMÖ tipi algılayıcıların birleştirilmesi
Koridor arkasındaki açık alanı gözlemlereyek değerlendirme yapan birinci yöntem (Elips
Yöntemi) ve ikinci yöntem ile benzer şekilde geniş ve dar koridor düzeneklerinde UMÖ ve kamera
verisine sahip düğümler ele alınarak değerlendirme yapılmıştır. Bu şartı sağlayan geniş koridor
düzeneğinde bulunan 156 adet deney ve dar koridor düzeneğinde bulunan 21 adet deney ile toplamda
177 adet deney bu değerlendirme içerisine alınmıştır. 177 deney yalnızca UMÖ’leri ile
değerlendirildiğinde, 85 deneyin harf notu değerlendirmesi uzman görüşü değerlendirmesi ile
örtüşerek doğru değer yansıtmış ancak geriye kalan 92 değer ise yanlış olarak değerlendirilmiştir.
Benzer şekilde deneyler yalnızca kamera ile değerlendirildiğinde ise 177 adet deneyin 71 adedi doğru
olarak tespit edilebilmiş, 106 adedinde ise kameradan alınan veri uzman görüşü ile örtüşmeyerek
hatalı olarak değerlendirilmiştir. UMÖ ve kameranın tek başına düğümleri değerlendirmedeki doğruluk
yüzdeleri değerlendirildiğinde ise UMÖ için bu değer %48, kamera için ise %40 olarak görülmektedir
(Tablo 75).
Tablo 75. UMÖ ve ideal yöntemi kullanılan kameranın tek başına değerlendirme doğruluk yüzdeleri
UMÖ
Toplam durum sayısı
Doğru tespit edilenler
Yanlış tespit edilenler
Doğruluk yüzdesi:

177
85
92
%48

Kamera
Toplam durum sayısı
Doğru tespit edilenler
Yanlış tespit edilenler
Doğruluk yüzdesi:

177
71
106
%40

Önceki kısımlarda UMÖ ve kameranın hangi harf notlarında başarım sağladıkları konusunda
izlenen yaklaşım, ideal yöntem için de göz önünde bulundurularak değerlendirme yapıldığında kamera
ve UMÖ'nün birbirlerini güçlendirerek veya hatalarını ortadan kaldırarak doğruluk oranını yükselttiği
gözlemlenmektedir. Kamera ve UMÖ’nün ortak değerlendirilmesi sonucunda 177 adet deneyin 93’ü
doğru tespit edilebilmekte, 84 adet durum ise yanlış olarak değerlendirilmektedir. Doğruluk oranı ise
%53’e yükselmektedir (Tablo 76).
Tablo 76. UMÖ ve ideal yöntemi kullanılan kameranın beraber değerlendirilme doğruluk yüzdeleri
KDK ve UMÖ beraber değerlendirme
Toplam durum sayısı
177
Doğru tespit edilenler
93
Yanlış tespit edilenler
84
Doğruluk yüzdesi:
%53
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6.5.7 Karar Ağacı Yaklaşımı
Düğüm noktalarının blokaj durumları hakkında bilgi edinebilmek için algılayıcı verilerinin
anlamlandırılması ve birleştirilmesi çalışmaları önceki kısımlarda bir yönteme bağlı olmaksızın
yürütülmüştü. Algılayıcıların tek başlarına ve birleştirildiklerinde elemanların ve düğüm noktalarının
deney sonrası durumlarının tespitinde hangi noktalarda başarılı hangi noktalarda başarısız oldukları
değerlendirilmişti. Algılayıcı verilerinin anlamlandırılması ve birleştirilmesi aşamasında kullanılabilecek
bir yaklaşım da yazılım alanında bir veri madenciliği (data mining) yöntemi olarak kullanılan karar
ağacı (decision tree) yöntemidir. Veri madenciliği; veri setinde tutulan çok çeşitli verilere dayanarak
veri setindeki daha önce keşfedilmemiş bilgileri ortaya çıkarmak, bunlara karar vermek ve eylem
planını gerçekleştirmek için kullanma sürecidir (Özmen, 2001). Veri madenciliği, büyük ölçekli veriler
arasından “değerli olan” bir bilgiyi elde etme işi olup; bu sayede veriler arasındaki ilişkileri ortaya
koymak ve gerektiğinde ileriye yönelik kestirimlerde bulunmak da mümkün görülmektedir (Erdiş ve
diğ., 2012). Algılayıcılardan elde edilen veriler karar ağacı tekniğiyle değerlendirilerek, bir düğümün
deney sonrası durumunun doğru tespit edilmesinde hangi tür algılayıcıdan/algılayıcılardan alınan
verinin daha etkili olduğunun tespit edilebilmesi ve buradan elde edilen sonuçların daha önce deney
sonuçları üzerinde yapılan analizlerle karşılaştırılması ve geçerliğinin test edilmesi de mümkündür.
Bu uygulamayı yapabilmek için karar ağacı yaklaşımları incelenmiş ve bu yaklaşımı uygulayan
yazılımlar arasından bir Java uygulaması olan Weka adlı yazılım seçilmiştir. Seçilen yazılım içerisinde
ise C4.5 algoritması kullanılmıştır. C4.5 algoritması, Ross Quinlan tarafından geliştirilen bir endüktif
öğrenme algoritmasıdır (Akgöbek, 2006). Endüktif öğrenme algoritmaları ile elde edilen öğrenme
sonuçları, ya kesin ya da tahmini sonuçlar olarak bir karar ağacı veya bir kural seti şeklinde
sınıflandırılarak gösterilirler (Akgöbek, 2006). Günümüzde en çok bilinen ve en çok kullanılan
algoritma olarak kabul edilen C4.5 yukarıdan-aşağıya doğru karar ağacı üretir. Weka yazılımı, veri
didikleme ve makine (otomatik) öğrenme için tasarlanmış kapsamlı bir programlama aracıdır
(http://weka.wikispaces.com/Primer). Bu yazılımın seçilmesine neden olan temel özelliği ise nesneye
yönelik, anlaşılır ve Java temelli bir sınıflandırma alanı uyguluyor olmasıdır.


Karar ağacının oluşturulması ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi için oluşturulan sistemde
izlenilen basamaklar şöyledir:



Elde edilen kamera görüntülerinin anlamlandırılması için düğüm düğüm açıklıkları gözlemleyerek
değerlendirme yapan ideal yöntem seçilmiştir



Koridor parçalarının geçiş durumu için ne kadar elverişli olduğunu gösteren bir sınıflandırma
yapılmıştır (blokaj sınıflandırmaları, A, B, C, D ve E harf notları).



ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Mekaniği Laboratuvarında yapılan deneyler sonuçları,
algılayıcı durumları, kamera görüntüsü neticesinde elde edilen blokaj durumları ve koridor parçası
blokaj durumunu gösteren nihai sonuçların yer aldığı bir tablo haline getirilmiştir.



Karar ağacı öğrenme yazılımına (Weka) eğitim kümesi olarak ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yapı Mekaniği Laboratuvarında geniş deney düzeneği üzerinde yapılan deneyler sonucu elde
edilen 168 veri seti girilmiştir. Dar deney düzeneğiyle yapılan deney sayısının azlığı sebebiyle
karar ağacı oluşturulması aşamasında sağlıklı sonuçlar veremeyeceği için dar düzenek deneyleri
kullanılmamıştır.



Yazılıma, girilen bu değerlere k-katlamalı çapraz geçerlilik yöntemi (k-fold cross-validation)
yaptırılarak; deney verilerinin bir kısmını ayırarak eğitim kümesi olarak kullanırken kalanını test
kümesi olarak kullanması sağlanmıştır. Bu işlemi birbiriyle örtüşmeyen 10 veri seti eşleşmesi ile
deneyebilmesi için k değeri, yazılım içinde de öntanımlı olan, 10 olarak girilmiştir.

Yazılımın otomatik öğrenme yöntemi ile elde ettiği sonuç, hem çalışma amacı hem de
programlama dili açısından anlamlı olup olmadığı hususunda değerlendirilmiştir.
6.5.7.1 Weka yazılımına veri girişinin yapılması
168 deney için 24 girdi değeri ve 1 çıktı değeri ile uygun “.arff” uzantılı (attribute relation file
format) veri dosyası oluşturularak C 4.5 algoritmasına Weka ortamında girilmiştir. Değerlendirme
yöntemi olarak J-48 yöntemi (Weka'da C 4.5 algortimasının karşılığı olan) kullanılmıştır. C 4.5
algoritmasına girilen iki tip attribute (özellik) vardır. Bunlardan ilki doğrudan algılayıcı sonuçlarıdır.
İkinci tip özellikler ise algılayıcı sonuçlarının elemana göre yorumlanmasıyla elde edilen özelliklerdir.
Bu ayrım Tablo 77’de gözükmektedir.
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Tablo 77. Karar ağacında kullanılan attribute'lar (özellikler)
Birkaç algılayıcı verisinin
eleman bazında
birleştirilerek konduğu
özellikler

Algılayıcı verisinin
doğrudan konduğu
özellikler
DUVAR1_KDK_1
DUVAR1_KDK_2
DUVAR1_UMO
DUVAR2_KDK_1
DUVAR2_KDK_2
DUVAR2_UMO
DOLAP1_KDK_1
DOLAP1_KDK_2
DOLAP2_KDK_1
DOLAP2_KDK_2
TAVAN_KDK_1
TAVAN_KDK_2
TAVAN_KDK_3
TAVAN_KDK_4
TAVAN_UMO
KAMERA

ASMA_TAVAN-HASARSIZ
ASMA_TAVAN-TEK
ASMA_TAVAN-ÇAPRAZ
ASMA_TAVAN-PARALEL
ASMA_TAVAN-dik
ASMA_TAVAN-UC
ASMA_TAVAN-TUM
DOLAP_DURUM

Asma tavanla doğrudan ilişkili olan özelliklerde (1) Tavan_KDK_1, (2) Tavan_KDK_2, (3)
Tavan_KDK_3, (4) Tavan_KDK_4 ve (5) Tavan_UMO algılayıcı değerleri direkt olarak alınmaktadır.
Asma tavanın alabileceği toplam 7 farklı durumu gösteren (1) ASMA_TAVAN-HASARSIZ, (2)
ASMA_TAVAN-TEK, (3) ASMA_TAVAN-ÇAPRAZ, (4) ASMA_TAVAN-PARALEL, (5) ASMA_TAVANdik, (6) ASMA_TAVAN-UC ve (7) ASMA_TAVAN-TUM özellikleri ise, asma tavan KDK'larından ve
UMÖ'lerinden gelen verilerin eleman bazında birleştirilerek belirlenen özelliklerdendir. Benzer bir
durum dolaplarda oluşmaktadır. Dolaplarla doğrudan ilişkili olan özellikler dolap KDK'ları
(DOLAP1_KDK_1 ve DOLAP1_KDK_2 ile DOLAP2_KDK_1 ve DOLAP2_KDK_2) iken; dolabın
alabileceği farklı hasar durumlarını gösteren özellik DOLAP_DURUM olarak isimlendirilmiştir.
Duvarlarda KDK'lar ve UMO'leri temsil eden özellikler (DUVAR1_KDK_1, DUVAR1_KDK_2,
DUVAR1_UMO ve DUVAR2_KDK_1, DUVAR2_KDK_2, DUVAR2_UMO) şeklinde oluşturulmuştur.
Son olarak Kamera özelliği de eklenerek karar ağacı yazılımına girilecek olan özelliklerin sayısı 24
olarak belirlenmiştir.
Bu şekilde belirlenen girdiler ve ilgili çıktı değerleri 168 adet deney verisi için 10 katlamalı
çapraz geçerlilik ile kullanıldığında, oluşan ağaç Şekil 149'da verilmektedir.
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Şekil 149. Karar ağacı
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6.5.7.2 Karar ağacı sonuçlarının yorumlanması
Ayrıca karar ağacının üretimi sırasında kullanılan Tablo 77'de gösterilen özellikler, Weka
programının içinde bulunan özellik değerlendirme algoritması ile değerlendirilmiştir. Bu
değerlendirmede "InfoGainAttributeEval" değerlendirici algoritması ve "Ranker" arama metodu
kullanılmıştır. Bu değerlendirme Tablo 78’de verilmiştir. Değerlendirme sadece girdi attribute'ları
(özellikleri) arasında yapılmış, çıktı bu değerlendirmeye tabi tutulmamıştır. Bu değerlendirmede,
sonucu etkileme oranı yüksek olan özellikler yüksek ranked değeri almış üst sıralara yerlemiştir.
Sonucu etkileme oranı düşük olan özellikler ise daha düşük ranked değerleri alarak alt sıralara
yerleşmişlerdir. Bu değerlendirmeye göre ikinci duvarın birinci KDK’sı (DUVAR2_KDK_1) ile ikinci
duvarın UMÖ’sünün (DUVAR2_UMO) sonuca hiç etkisi olmadığı tespit edilmiş ve bunlar "0" değerini
almışlardır. İkinci duvarın UMÖ'sünün (DUVAR2_UMO) etkisiz olmasının sebebi; deney
düzeneğindeki düğümlerde ikinci duvarın UMÖ ile kontrol edilmemesidir. İkinci duvarın birinci
KDK’sının (DUVAR2_KDK1) sonuca etki etmemesinin sebebi ise, deney düzeneğindeki ikinci
düğümdeki dördüncü duvar ikinci KDK'nın (DUVAR4_KDK2)’nin bozuk olmasıdır. Bu sebeple C 4.5
algoritması bu özellik ile sonuç arasında bir bağlantı yakalayamamış ve sonuca etkisiz olarak
değerlendirmiştir.
Tablo 78. Özellik değerlendirme algoritması tarafından verilen sıralama
SIRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

RANKED
0,623
0,552
0,505
0,486
0,452
0,451
0,384
0,379
0,346
0,317
0,314
0,313
0,311
0,309
0,308
0,298
0,289
0,263
0,242
0,242
0,205
0,190
0
0

ÖZELLİK
ASMA_TAVAN-HASARSIZ
ASMA_TAVAN-TEK
DUVAR1_KDK_2
DUVAR1_KDK_1
DOLAP_DURUM
TAVAN_UMO
TAVAN_KDK_1
DUVAR1_UMO
ASMA_TAVAN-PARALEL
TAVAN_KDK_2
DOLAP2_KDK_2
DOLAP1_KDK_1
ASMA_TAVAN-dik
TAVAN_KDK_4
DOLAP1_KDK_2
TAVAN_KDK_3
DOLAP2_KDK_1
KAMERA
ASMA_TAVAN-UC
ASMA_TAVAN-TUM
DUVAR2_KDK_2
ASMA_TAVAN-ÇAPRAZ
DUVAR2_UMO
DUVAR2_KDK_1

C 4.5 algoritmasına girilen özelliklerin verebilecekleri çıktılar da belirlidir. Bu özelliklerin büyük
kısmı çıktı olarak “1” veya “0” vermesine karşın sadece kamera (KAMERA) ve dolabın durumunu
gösteren (DOLAP_DURUM) özellikler, “1” ve “0”dan farklı ya da fazla cevaplar vermektedirler.
Özelliklerin verdikleri cevaplar ve anlamları Tablo 79’da gösterilmiştir.
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Tablo 79. Özelliklerin verdikleri cevaplar ve anlamları
VERDİĞİ CEVAP
CEVAPLARIN ANLAMLARI
1: KDK değişim var
DUVAR1_KDK_1
1 ya da 0
0: KDK değişim yok
1: KDK değişim var
DUVAR1_KDK_2
1 ya da 0
0: KDK değişim yok
1: UMÖ değişim var
DUVAR1_UMO
1 ya da 0
0: UMÖ değişim yok
1: KDK değişim var
DUVAR2_KDK_1
1 ya da 0
0: KDK değişim yok
1: KDK değişim var
DUVAR2_KDK_2
1 ya da 0
0: KDK değişim yok
1: UMÖ değişim var
DUVAR2_UMO
1 ya da 0
0: UMÖ değişim yok
1: KDK değişim var
DOLAP1_KDK_1
1 ya da 0
0: KDK değişim yok
1: KDK değişim var
DOLAP1_KDK_2
1 ya da 0
0: KDK değişim yok
1: KDK değişim var
DOLAP2_KDK_1
1 ya da 0
0: KDK değişim yok
1: KDK değişim var
DOLAP2_KDK_2
1 ya da 0
0: KDK değişim yok
1: KDK değişim var
TAVAN_KDK_1
1 ya da 0
0: KDK değişim yok
1: KDK değişim var
TAVAN_KDK_2
1 ya da 0
0: KDK değişim yok
1: KDK değişim var
TAVAN_KDK_3
1 ya da 0
0: KDK değişim yok
1: KDK değişim var
TAVAN_KDK_4
1 ya da 0
0: KDK değişim yok
1: UMÖ değişim var
TAVAN_UMO
1 ya da 0
0: UMÖ değişim yok
ASMA_TAVAN1: Asma tavanda hasar yok
1 ya da 0
HASARSIZ
0: Asmda tavanda hasar var
1: Asma tavanda tek kabloda hasar var
ASMA_TAVAN-TEK
1 ya da 0
0: Asmda tavanda tek kabloda hasar yok
ASMA_TAVAN1: Asma tavanda çapraz kablolarda hasar var
1 ya da 0
ÇAPRAZ
0: Asmda tavanda çapraz kabloda hasar yok
ASMA_TAVAN1: Asma tavanda paralel kablolarda hasar var
1 ya da 0
PARALEL
0: Asmda tavanda paralel kablolarda hasar yok
1: Asma tavanda dik kablolarda hasar var
ASMA_TAVAN-dik
1 ya da 0
0: Asmda tavanda dik kablolarda hasar yok
1: Asma tavanda üç kabloda hasar var
ASMA_TAVAN-UC
1 ya da 0
0: Asmda tavanda üç kabloda hasar yok
1: Asma tavanda tüm kablolarda hasar var
ASMA_TAVAN-TUM
1 ya da 0
0: Asma tavanda tüm kablolarda hasar yok
0: Hiçbir dolapta hasar yok
DOLAP_DURUM
0, 1 ya da 2
1: Tek dolapta hasar var
2: İki dolapta da hasar var
0: O bölgede kamera kullanılmamış
KAMERA
A, B, C, D, E ya da 0
A, B, C, D ya da E: Kamera değerlendirmesi ile
elde edilen blokaj sınıfı
ÖZELLİK

Asma tavanın hasarsızlığını gösteren (ASMA_TAVAN-HASARSIZ) özelliği tavanla ilgili tüm
algılayıcılardan "0" alınması durumunda "1" olmaktadır. Asma tavanın tek KDK’sının koptuğunu
gösteren (ASMA_TAVAN-TEK) özelliği, tavanla ilgili sadece bir KDK ve UMÖ’den "1" alınması
durumunda "1" olmaktadır. Asma tavanın çapraz KDK’larının koptuğunu gösteren (ASMA_TAVANÇAPRAZ) olma durumu asma tavanın UMÖ’sünün (TAVAN_UMO), asma tavanın birinci KDK’sının
(TAVAN_KDK_1) ve asma tavanın üçüncü KDK’sının (TAVAN_KDK_3) ya da asma tavanın
UMÖ’sünün (TAVAN_UMO), asma tavanın ikinci KDK’sının (TAVAN_KDK_2) ve asma tavanın
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dördüncü KDK’sının (TAVAN_KDK_4) "1" vermesi durumunda mümkün olmaktadır. Asma tavanın
paralel KDK’larının koptuğunu gösteren (ASMA_TAVAN-PARALEL), asma tavanın UMÖ’sünün
(TAVAN_UMO), asma tavanın birinci KDK’sının (TAVAN_KDK_1) ve asma tavanın dördüncü
KDK’sının (TAVAN_KDK_4) ya da asma tavanın UMÖ’sünün (TAVAN_UMO), asma tavanın ikinci
KDK’sının (TAVAN_KDK_2) ve asma tavanın üçüncü KDK’sının (TAVAN_KDK_3) "1" vermesi
durumunda "1" olmaktadır. Asma tavanın dik KDK’larının koptuğunu gösteren (ASMA_TAVAN-dik),
asma tavanın UMÖ’sünün (TAVAN_UMO), asma tavanın birinci KDK’sının (TAVAN_KDK_1) ve asma
tavanın ikinci KDK’sının (TAVAN_KDK_2) ya da asma tavanın UMÖ’sünün (TAVAN_UMO), asma
tavanın üçüncü KDK’sının (TAVAN_KDK_3) ve asma tavanın dördüncü KDK’sının (TAVAN_KDK_4)
"1" vermesi durumunda "1" olmaktadır. Asma tavanın üç KDK’sının koptuğunu gösteren
(ASMA_TAVAN-UC), KDK’lardan herhangi birinin "0" ve asma tavan UMÖ’sünün (TAVAN_UMO) "1"
vermesi durumunda; asma tavanın tüm KDK’larının koptuğunu gösteren (ASMA_TAVAN-TUM) ise
tüm asma tavan KDK’larının ve asma tavan UMÖ’sünün "1" vermesi durumunda "1" olur.
DOLAP_DURUM özelliği birinci dolabın birinci KDK’sı (DOLAP1_KDK_1) veya birinci dolabın ikinci
KDK’sı (DOLAP1_KDK_2) ile ikinci dolabın birinci KDK’sı (DOLAP2_KDK_1) veya ikinci dolabın ikinci
KDK’sı (DOLAP2_KDK_2) algılayıcılarının "1" vermesi durumunda "2" değerini alırken; birinci dolabın
birinci KDK’sı (DOLAP1_KDK_1) veya birinci dolabın ikinci KDK’sı (DOLAP1_KDK_2) ya da ikinci
dolabın birinci KDK’sı (DOLAP2_KDK_1) veya ikinci dolabın ikinci KDK’sı (DOLAP2_KDK_2)
algılayıcılarının "1" vermesi durumunda "1"; birinci dolabın birinci KDK’sı (DOLAP1_KDK_1), birinci
dolabın ikinci KDK’sı (DOLAP1_KDK_2), ikinci dolabın birinci KDK’sı (DOLAP2_KDK_1) ve ikinci
dolabın ikinci KDK’sı (DOLAP2_KDK_2) algılayıcılarının "0" vermesi durumunda ise "0" değerini alır.
6.5.7.3 Hata matrisi (Confusion matrix)
168 deney verisi ile kurulan karar ağacı, k-katlamalı çapraz geçerlilik yöntemi yapılarak;
yazılımın deney verilerinin bir kısmını ayırarak eğitim kümesi olarak kullanırken kalanını test kümesi
olarak ayırması sağlanmış ve ağaç bu test kümesiyle denenmiştir. Bu test sonucu ortaya çıkan
sonuçlar Tablo 80’de gösterilmişti.
Tablo 80. Çapraz geçerlilik testi ile sonucu çıkan istatistikî bilgiler
HASSASİYET
% 96,8
%100,0
%78,6
%93,4
%75,0
%93,3

SINIF
A
B
C
D
E
Ağırlıklı Ortalama

ANIMSAMA
%100,0
%100,0
%64,7
%93,4
%85,7
%93,50

Anımsama (Recall): Test kümesinin, karar ağacından geçtikten sonra elde edilen sonuçlar ile
test kümesi sonuçları arasındaki uyumun oranıdır. Tablo A’da test kümesi olarak çapraz geçerlilik
testinde kullanılan küme içinden seçilen küme kullanılmıştır.
Hassasiyet (Precision): Bir sınıfın (blokaj sınıfı), başka sınıflarla ne kadar karıştırıldığının
anlaşılması için kullanılır. Oran düştükçe karıştırılma durumunun arttığı anlaşılır.
Tablo 81’de ise hata matsiri verilmiştir.
Tablo 81. Çapraz geçerlilik testi ile sonucu çıkan hata matrisi
Σ
A
B
C
D
E
61
A
61
0
0
0
0
22
17
61
7
Σ

0

22

0

0

0

B

2

0

11

4

0

C

0

0

2

57

2

D

0

0

1

0

6

E

63

22

14

61

8
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Tablo 80’deki sonuçlar, Tablo 81’den çıkmaktadır. Tablo 81’e göre deneylerde toplam 61 A
sınıfı, 22 B sınıfı, 17 C sınıfı, 61 D sınıfı ve 7 tane E sınıfı vardır. 61 A sınıfının tamamı karar ağacı
tarafından tespit edilmiştir. Bu sebeple A sınıfı anımsama oranı %100’dür. A sınıfı dışında B sınıfıda
tam olarak bulunmuştur (22’de 22). Bu iki sınıf ağacın en başarılı biçimde bulduğu sınıflardır. C
sınıfının bulunmasında ise ağaç tutarsız davranarak 17 C sınıfının 2’sini A sınıfı ile, 4’ünü D sınıfı ile
karıştırmıştır. Bu sebeple C sınıfının anımsama oranı %64,7’dir. C sınıfı bu oranla aynı zamanda en
başarısız tespit edilen sınıftır. D sınıfında 61’de 4 hata yapılmış, 57’si doğru (%93,4) bulunmuştur.
Burda 2 adet deney C sınıfı tahmin edilmiş, 2 sınıf ise E sınıfı ile karışmıştır. E sınıfı da başarılı tespit
edilen sınıflardan biridir (%85,7). 7 deneyden sadece 1 tanesi C sınıfı olarak tahmin edilebilmiştir. Bu
değerlendirmeler anımsama oranları olarak verilmiş, başka bir deyişle matris yatayda
değerlendirilmiştir.
Matris dikey olarak değerlendirilir ve hassasiyet oranlarına bakılacak olursa; en başarılı sınıf B
sınıfıdır (%100). Başka sınıflar B sınıfı ile karışmamıştır. 2 adet C sınıfı A sınıfı ile karışmış ve toplam
61 A sınıfı olmasına karşın karar ağacı 63 A sınıfı olduğu yanılgısına düşmüştür (%96,8). C sınıfı ile 2
adet D sınıfı ve 1 adet E sınıfı karışmıştır. D sınıfı ile sadece 4 adet C sınıfı karışmıştır (%93,4).
Hassasiyet bakımından en başarısız sınıf E sınıfıdır (%75,0). 2 adet D sınıfı E sınıfı ile karışmıştır.
6.5.7.4 Karar ağacı sonuçlarının geçerlilik sınama amacıyla kullanılması
Karar ağacı ile elde edilen sonuçlardan deney sonuçlarının analiz edilmesiyle elde edilen
sonuçların değerlendirilmesinde de faydalanılmıştır. Bu yönüyle karar ağacı bir geçerlilik
Karar ağacına bütünüyle bakıldığında değerlendirme için genelden özele doğru bir ilerleme
kaydettiği görülmektedir. Ağacın en üst seviyesinde en genel değerlendirme olarak asma tavan
hasarsızlığının irdelenmesi bu yaklaşım ile örtüşmektedir. Asma tavanın hasarsızlığının ilk aşamada
değerlendirilmesi Tablo 78’deki özellik değerlendirme algoritmasının sonuçlarıyla da örtüşmektedir.
Karar ağacına göre asma tavanda hasar olmaması durumunda (ASMA_TAVAN-HASARSIZ=1) ikinci
dolabın ikinci KDK’sı değerlendirilmektedir. Özellik değerlendirme sıralamasına göre 11. sırada olan
bu özellikleri 2. sırada değerlendiriyor olması tutarsızlık gibi gözükse de bunun temel sebebi C 4.5
algoritmasının tavan hasarı özelliği ile tavan ile ilgili öteki özellikler arasındaki ilişkiyi doğru anlamış
olması ve değerlendirme önceliğini 12. sırada olan bir özelliğe vermesidir. Ayrıca bu değerlendirme
sonrasında, ikinci dolabın birinci KDK değerine (Dolap2_KDK_1) bakılmadan, ikinci dolabın
durumunun doğrudan tespit edildiği kabul edilmektedir. Bu kabul, KDK’nın eleman bazında
değerlendirilmesi bölümünde birinci ve ikinci KDK’nın dolaplarda aynı doğruluk yüzdesi ile (%97)
sonuç değerlerini vermesi ile örtüşmektedir. Böylelikle ikinci dolabın birinci KDK değerlendirmesine
ihtiyaç kalmamaktadır. Bu iki algılayıcının aynı işi yaptığı, özellik değerlendirmesi algoritmasının ikinci
dolabın birinci KDK değerini (dolap 2 kdk 1) 17. sıraya atmasından da anlaşılabilmektedir.
İkinci dolabın yıkılmış olduğu durumlar uzman görüşü değerlendirmelerinde doğrudan D blokaj
sınıfıyla notlandırılan durumlardır. Bu noktada eğitim seti olarak C 4.5 algoritmasına girilmiş olan
deney sayısının az olduğunu, her durumu içermediğini gösteren bir unsur göze çarpmaktadır. İkinci
dolabın devrilmiş olduğu bilgisinin alındığı tüm deneylerde birinci dolap da yıkılmış olduğundan, karar
ağacı yalnızca ikinci dolabın yıkılmış olduğunun algılanmasını D harf notu ile ifade edebilmektedir. Bu
durum özelliklerin değerlendirmesinde de birinci dolap ile ilgili algılayıcıların düşük sıraya düşmesine
sebep olurken (birinci dolabın birinci KDK'sı (Dolap1_KDK_1) 12. sırada iken, birinci dolabın ikinci
KDK'sı (Dolap1_KDK_2) ise 15. sıradadır); 5. sırada olan dolap durum özelliğinin hiç
kullanılmamasına neden olmuştur. Karar ağacının bu yolu, bu durumda olan 16 deneyden 15’inin
doğru tespit edilmesinı sağlamıştır.
İkinci dolabın yıkılmamış olduğu durumda ise karar ağacı değerlendirmesine kamera verileri
ile devam etmektedir. C 4.5 algoritmasına girilen eğitim setindeki kamera değerleri, deneylerin ideal
görüntü işleme yöntemi ile işlenmesi sonucu elde edilmiştir. Karar ağacına bakıldığında A, B ve D harf
notu için eğitim setinde bulunan deney verileri üzerinden değerlendirme yapıldığı görülürken; C ve E
harf notu elde edilen durumlarda, eğitim setinde benzer deney olmamasından ötürü program
tarafından atan harf notları gözlemlenmektedir. Bu durum karar ağacının güvenilirliğini etkilemektedir.
Diğer yandan kameranın, ağacın son basamaklarında devreye girmiş olması, kamera verilerinin çok
güvenilir olmadığını fakat o aşamada değerlendirilebilecek başka veri kalmadığını belirtmektedir. Bu
yaklaşım ise ideal yöntemli kameranın düğümü değerlendirmesi bölümünde doğruluk yüzdesinin %40
çıkmış olmasını desteklemektedir. Ayrıca özellik sıralama algoritması da kamera (KAMERA) özelliğinin
18. sırada göstermiş ve karar verme üzerinde önemli bir etki yapmadığı sonucuna varmıştır. Bu
deneylerde daha iyi bir kamera görüntü işlemi kullanıldığı durumda, oluşturulacak yeni karar ağacında
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kamera özelliğinin karar ağacının daha üst basamaklarında yer alacağı öngörülmektedir. Bunun
yanında, deprem gibi bir hasar sonrası ortamda kamera görüşünü engelleyecek derecede toz ve
benzeri durumların kamera görüşü üzerinde bir engel yaratabileceği ve bu gibi durumların da ne kadar
iyi bir görüntü işleme tekniği kullanılırsa kullanılsın, kamera başarısına etki edebileceği de
unutulmamalıdır.
İlk basamağa geri dönülerek asma tavan hasarsız değerlendirmesinin "0" aldığı (asma
tavanda herhangi bir hasar olduğu) durum göz önünde bulundurulduğunda; bir sonraki
değerlendirmenin duvarın ikinci KDK’sı üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. Analizler sırasında
eleman bazında değerlendirmede duvarın ikinci KDK’sının dolabın KDK’larından daha yüksek oranda
doğruluk yansıtması da bu kararı desteklemektedir. Bunun yanı sıra özelliklerin değer sıralaması göz
önüne alındığında da duvar KDK’ları dolap KDK’larından daha değerli olduğu gözlemlenmektedir.
Bu aşamadan sonra duvarın yıkılmış olması durumunda asma tavanın durumu kontrol
edilmektedir. Asma tavanda hasar olduğu ilk basamaktan itibaren bilinmekte olduğundan, bu noktadan
sonra sorgulanmak istenen ne derece bir hasar oluşmuş olduğudur. UMÖ’de değişiklik algılanması
durumunda asma tavanın tek kablosunun kopup kopmadığı sorgulanmakta, değişiklik algılanmadığı
durumda ise sonuç D blokaj harf notu ile değerlendirilmektedir. Bu durumun bir sebebi yine deney
düzeneğinde test edilen durumların yetersizliğinden ve eğitim setindeki tüm deneylerde duvarın
yıkılması durumunun iki dolap yıkılması ile beraber gözlemlenmesinden kaynaklanırken; bir diğer
sebebi ise asma tavanı izleyen UMÖ'lerin tavanın tek ve çapraz kablolarının kopması durumlarını
doğru algılayamıyor olmasıdır. Tavan UMÖ’nün tek ve çapraz kabloların kopması durumları dışındaki
hasar durumlarını (üç kablo kopması, bütün kabloların kopması, paralel kablo kopması ve dik kablo
kopması) yüksek oranda bir doğruluk yüzdesi ile belirleyebildiği için ağaçta tavan UMÖ’nün “1” verdiği
durumda tek kablo kopup kopmamasının sorgulanması beklenen bir durumdur. Tek kablo kopması
durumunda uzman görüşlerinde belirlenmiş olan değer olan C durumu (3 deney); tek kablo dışında bir
kopmanın belirlenmiş olduğu durumlarda ise doğrudan E (7 deney) blokaj sınıfı atanmaktadır. Bu
durumlara karşılık gelen 168 deneyde (eğitim kümesi) 10 deney vardır ve 10 deney de bu durumu
karşılamaktadır. Eğitim setindeki deney sayısının az olmasından ötürü bu noktada dolabın durumu
incelenmemekte ve D harf notuna ulaşmak mümkün olamamaktadır. Diğer yandan karar ağacı güvenli
tarafta kalarak düğüm için E harf notu değerlendirmesini yapmaktadır.
Karar ağacının ikinci basmağında, birinci duvarın ikinci KDK’sının kopmaması durumunda
(DUVAR1_KDK_2: 0) ise, birinci duvarın yıkılmadığı sonucu alınmaktadır. Bu değerlendirmeden sonra
asma tavanın durumu tek kablosunun kopup kopmaması ile irdelenmektedir. Tek kablo kopması
sorgusu sonrasında "1" değerine ulaşılması durumunda (tek kablo kopmuş ise), birinci dolabın birinci
KDK’sına bakılarak dolap durumu değerlendirilmektedir. Analiz sonuçlarında KDK’ların eleman
bazında değerlendirilmesi safhasında tek tek KDK’ların değerlendirilmesi ile %97; iki KDK’nın beraber
değerlendirilmesi ile %99 doğruluk yüzdesine ulaşılmış olmasına karşın; karar ağacında bu %2’lik artış
değerlendirmeye katılmaya değer görülmemiştir. Dolabın yıkıldığının anlaşılmasından sonraki
basamakta asma tavanın üçüncü KDK’sı sorgulanmaktadır. Tek kablosu koptuğu bilinen asma
tavanın, bu değerlendirme sonrasında iki farklı harf değeri vermesinin nedeni eğitim kümesini
oluşturan deneylerin içerisinde yer alan yanlış negatif ve yanlış pozitif değerlerdir. Yanlış negatif
durumu gözlemlendikten sonra karar ağacı iki durum arasında fark yaratacak niteliği aramayı denemiş
ve bunu üçüncü KDK olarak tespit etmiştir. Bu noktada yer alan bu değerlendirme aslında gereksizdir.
Yalnızca yanlış negatifi tespit etmek amacıyla oluşmuştur. Diğer taraftan deney sayısının düşük
olmasından ötürü, farklı harf notu yansıtan iki durum arasındaki fark olarak gözlemlenen ikinci dolabın
düşmüş olması, bir alt basamak olarak değerlendirilmeye alınmamış; asma tavandaki değişim yeterli
olarak algılanmıştır.
Karar ağacının 3. basamağında asma tavanın çapraz kablosunun kopup kopmadığı
irdelenmektedir. Çapraz kablonun kopmamış olduğu anlaşıldığında harf notu sonucu doğrudan D
olarak belirmekte ve bu durumu gösteren 40 deneyin sonucu da bu yöndedir. Duvarda hasar
olmadığının bilinmesinin yanı sıra, tavanda hasar olduğu fakat bu hasarın da tek veya çapraz kablo
kopması olmadığının bilindiği durumda D harf notunun atanmış olması; uzman görüşü ile
değerlendirildiğinde tam anlamıyla beklenen bir durumdur. Çapraz kablo kopması tespit edildiğinde ise
birinci dolabın ilk KDK değeri kontrol edilmekte ve dolabın düşmediğinin anlaşılması durumunda B harf
notu sonucu verilmektedir. Bunun yanı sıra birinci dolapta düşmenin algılanması durumunda, D harf
notu verilmektedir. Bu durumda tek dolap yıkılması ve çapraz kablo kopması sonucu olması gereken
C harf notu yerine iki dolap yıkılması ve çapraz kablo kopması sonucu olan D harf notunun
yansımasının nedeni; eğitim seti içerisinde verilmiş olan deneylerin çoğunda çapraz kablo
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koparıldıktan sonra iki dolabın beraber yıkılmış olması, dolayısıyla bu verinin baskın olarak sonuca
yansımasındandır.
Karar ağacı içerisinde bulunan algılayıcıların değerlendirmesinin yanı sıra ağaç içerisinde yer
almayan duvar UMÖ’sü de algılayıcıların eleman bazındaki değerlendirmesi içerisindeki sonucu ile
örtüşen bir durum sergilemektedir. Duvar üzerinde bulunan KDK %98 olarak duvarın durumunu
algılamayı başarırken; duvar UMÖ’sü bu değerlendirmeyi % 90 doğruluk değerinde
gerçekleştirebilmektedir. Bunun yanı sıra aktarabildiği bilginin KDK’dan hiçbir farkı olmamasından
ötürü, beklendiği gibi karar ağacı içerisine girememiştir. Bu durum özellik değerlenirme algoritması
tarafından verilen sıralamada da (Tablo 78) görülmektedir. Birinci duvarın birincive ikinci KDK'ları
üstten 3. ve 4. sıralarda olmasına rağmen; birinci duvarın UMÖ'sü 8. sıradadır.

217

7 YÖNLENDİRME MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Yapının hasardan kaynaklanan blokaj ve ardışık hasar olasılıklarına karşı durumunu
betimleyen deforme olmuş modeline dayalı olarak geliştirilen yönlendirme modeli üç adımdan
oluşmaktadır: (1) Industry Foundation Classes (IFC) (Endüstri Temel Sınıfları) formatındaki bir Yapı
Bilgi Modelinden elde edilen bina bilgilerini kullanarak binanın topolojik haritasını (özelleştirilmiş grafik
ağını) hazırlanması, (2) hasar gören binanın hasar sonrası blokaj sonucu deforme olmuş modelini
oluşturabilmek için bina içerisinde konuşlandırılmış olan algılayıcılardan gelen bilgileri alınması ve
belirlenen kurallar çerçevesinde bina içerisinde bloke olan ve hassas noktaların belirlenmesi, ve (3)
hasara bağlı blokaj sonrası bina durumunu dikkate alarak en kısa yol algoritmalarını kullanarak bir
bina içi yönlendirme yapılması.
Model içinde kullanılabilecek en kısa yol algoritmaları incelenerek, bu algoritmaların bina içi
tahliye planı oluşturulması ve bina içindekilerin güvenli bölgelere yönlendirilmesinin sağlanması
amaçlarıyla literatürdeki benzer kullanımları araştırılmıştır. Sonuçlar "3.6.2 En Kısa Yol Algoritmaları"
bölümünde verilmektedir. Buna ek olarak, literatürdeki bina içi yönlendirme ve yerel izleme çalışmaları
ve IFC standardı incelenerek; bina içi yönlendirme ve yerel izleme çalışmalarında kullanılan IFC
sınıflarının belirlenmesi için de çalışmalar yürütülmüştür ("3.7 Literatürdeki bina içi yönlendirme ve
yerel izleme çalışmalarının incelenmesi" ve "3.8 Industry FoundatIon Classes (IFC) standardının
incelenmesi"). Bu bölümde ise yazılım geliştirme çalışmaları detaylandırılmaktadır.
7.1 ÖRNEK OLAYLAR VE İHTİYAÇ ANALİZİ
Sistem detaylarının oluşturulabilmesi ve gereksinimlerinin tam olarak anlaşılabilmesi için
yazılım mühendisliğinde kullanılan bir yöntem olan örnek olay ve senaryo geliştirilmesi çalışmaları
aktarılmaktadır. Sistemin kapasitesi, sistemden beklenenler ve olası çıktıları örnek olaylar ve ihtiyaç
analizi sonucunda belirlenmiştir. Detaylar ilerleyen bölümlerde verilmektedir.
7.1.1 Örnek Olaylar
Sistem mimarisi ve sistemin çalışma prensipleri ile bunları özetleyen IDEF0 diyagramı detaylı
olarak hazırlanmış ve raporun "2.2 Sistem Mimarisi" başlığı altında verilmiştir. Ancak, sistem
detaylarının oluşturulabilmesi ve gereksinimlerinin tam olarak anlaşılabilmesi için yazılım
mühendisliğinde kullanılan bir yöntem olan örnek olay ve senaryo geliştirilmesi yoluna gidilmiştir.
Özetle, sistemin kapasitesi, sistemden beklenenler ve olası çıktıları örnek olaylar ve ihtiyaç analizi
sonucunda belirlenmiştir. Bu bölümde, sistemin neden bu kapsamda tanımlandığını anlamak ve
sistemi daha iyi tanımak (anlamak) için yapılan örnek olay ve ihtiyaç analizi çalışmalarının detayları
verilmiştir.
7.1.1.1 Örnek olayların hedefi
Örnek olaylar şu durumlardaki gereksinimleri belirlemek için geliştirilmiştir:


Afet sonrası bina içi ortamlardaki olası durumlar,



Afet sonrası bina içi ortamlardaki olası ardışık tehlikeler,



Çeşitli ardışık tehlikelerin etkisi altındaki bir binada olayların akış sırası,



Tahliye sırasında bina sakinlerinin davranışları,

 Afet ve çeşitli ardışık tehlikelerin etkisi altındaki bir binada bina sakinlerinin güvenli bölgelere
ulaşmasını sağlamak üzere önerilen YBM tabanlı bir yönlendirme yaklaşımının kullanılması,


Önerilen sistem çerçevesinde lokalizasyon ihtiyacı olup olmadığına karar verilmesi.
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7.1.1.2 Örnek olayların hazırlanmasında yapılan kabuller
Örnek olaylar hazırlanırken aşağıdaki kabuller yapılmıştır:
 Binanın güncel YBM modeli mevcuttur ve bu modelde bina içeriğine ilişkin bilgiler de yer
almaktadır.


Binalarda geçiş alanlarında (koridor vb.) ilgili algılayıcılar yerleştirilmiştir ve çalışır durumdadır.



Binalarda YBM tabanlı yönlendirme sistemi kurulmuş durumdadır.

 Oda alanlarında fiziksel saptama yapacak algılayıcılar bulunmamaktadır. Buna karşılık, oda
içinde gelişmesi muhtemelen ardışık tehlikeleri takip edebilmek amacıyla yangın şartnamesinde
konulması zorunlu tutulan kimyasal algılayıcılar (yangın ve duman algılayıcıları gibi) yer
almaktadır.


Asansörler, afet sonrası sistem tarafından ulaşılamaz olarak kabul edilmiştir.

 Tahliye yollarının, bina içerisindeki kaçış yolları aydınlatması, acil durum aydınlatma ve
yönlendirmesi için kullanılan ışıklandırılma sistemleri ile bina sakinlerine sunulduğu kabul
edilmiştir.
 Acil kurtarma ekiplerinin, sistemin sahip olduğu bilgilere ulaşabilmeleri amacıyla taşınabilir
bilgisayar (laptop) ile bağlanabilecekleri bir kablosuz internet ağının mevcut olduğu kabul
edilmiştir.


Afet esnasında bina içinde mutlaka en az bir bina sakini bulunmaktadır.

 Deprem, kendisi dışındaki ardışık tehlikeleri de tetikleyerek binanın çoklu tehlikelerin etkisi
altında kalmasına veya binanın ardışık tehlikelere yol açabilecek bir hale gelmesine neden
olabilir.
 Belirli aralıklarla verilen eğitimlerle bina sakinleri, oluşturulan en kısa tahliye yollarını
kullanarak binayı terk edebilecek donanım ve bilgiye sahiptir.
 Bina sakinleri, binaya olan tanıdıklık seviyelerine ve daha kısa bir çıkış yolu bilip
bilmemelerine bakılmaksızın, sistem tarafından oluşturulan tahliye yollarını takip edecektir.
 Acil kurtarma ekipleri, sistem hakkında eğitilmiş ve bilgilendirilmiş, oluşturulan bilgileri
anlayabilen ve aktarabilen elemanlardan oluşmaktadır.
7.1.1.3 Örnek olay senaryoları
Örnek olaylarda bir afet/acil durumun etkileri kişilerin tahliyesine engel olabilecek nitelikteki
erişilemez (bloke) bölgeler iki grupta incelenmektedir: (1) Erişilemez bölgeler (tamamen/kısmen bloke
bölgeler) olarak tanımlanan ve bir afet/acil durum veya ardışık tehlike nedeniyle bloke olan bölgeler
(örn. bir duvarın yıkılması ilgili koridor geçişini bloke edebilir) ve (2) hassas bölgeler olarak tanımlanan
ve tehlikeli bir muhteviyat içeren veya hassas durum neticesinde daha fazla can kaybı ve
yaralanmalara sebebiyet verebilecek nitelikte olan bölgeler (örn. deprem sonrası tetiklenen bir
yangının söz konusu olduğu bölgeden yönlendirme yapılmamaktadır çünkü; söz konusu yangın
bölgeyi hassas bölge haline getirmektedir ve bu durum yönlendirme sırasında can kayıpları ve
yaralanmaların artmasına sebebiyet verebilir). Tahliye sırasında hassas bölgelerden mümkün
olduğunca kaçınılması gerekmektedir.
Örnek olaylar için gerçekleştiği bölgelerin afet sonrası güncel bina durumlarını gösteren
planları, grafik ağı planları ve algılayıcı yerleşim planları hazırlanmıştır. Algılayıcı yerleşim planları
yönlendirme modeli kapsamında yaklaşık olarak yerleştirilmiş algılayıcılardan oluşturulmuştur.
Afet sonrası güncel bina durumlarını gösteren planların lejantlarına (gösterimlerine) göre; (1)
kırmızı renk ile gösterilen alanlar erişilemez ve yapısal olarak büyük hasar almış bölgeleri, (2) yeşil
renk ile gösterilenler erişilebilir ve yapısal olarak hasar almamış bölgeleri ve (3) sarı renk ile
gösterilenler ise afet sonrası ardışık tehlikelerin oluştuğu hassas bölgeleri temsil etmektedir.

219

Örnek Olay Senaryo 1:
Örnek Olay Adı: Mimari açıdan karmaşık bir yapıda bir afet/acil durum sonrası oluşturulan
tahliye planı
Aktörler: Bina sakinleri ve Acil Kurtarma Ekipleri
Kısa Tanım: Olay, bina sakinlerinin mimari açıdan karmaşık bir binayı etkileyen depremden
sonra YBM tabanlı sistem tarafından oluşturulan tahliye yolları ile nasıl yönlendirildiğini tasvir
etmektedir.
Olay Akışı:
•
Deprem olmuş ancak incelenen binanın büyük bir kısmı depremi hasar almadan
atlatmıştır. Buna karşın binanın belirli bölgelerinde hasar tespit edilmiştir.
•
Önerilen afet ve acil durum yönlendirme sistemi tarafından en kısa tahliye yolları
hesaplanmış ve kullanıcılara sunulmuştur.
•
Bina sakinleri güvenli bölgelere ulaşabilmek için oluşturulan tahliye yollarını
kullanabilir durumdadır.
•
(Şekil 150).

İncelenen kattan iki adet çıkış mevuttur. Bu çıkışlar Servis Girişi ve Kantin Çıkışı’dır

•
Planda M1 ve M3 merdivenleri olarak gösterilen merdivenler hasar görmüştür ve diğer
katlarla bağlantı sağlayamaz durumdadırlar.
•
Planda Oda 7 (Room 7) olarak gösterilen odada deprem sonrası yangın tetiklenmiştir.
Yangın ve yangından dolayı oluşan duman koridor boyunca seri bir şekilde yayılmaktadır.
•
Söz konusu yangından ötürü Oda 7’nin kuzey ve doğu bölümlerinde kalan bina
sakinlerini Servis Girişi’ne yönlendiren koridor kullanım dışı kalmıştır.
•
Bu nedenle yönlendirme algoritması söz konusu hassas bölgeleri atlatmak ve buna
uygun yeni tahliye yolları üretmek durumundadır.
•
Bina iç ortamının erişilebilirlik ve hassas bölgeler açısından güncel hali Şekil 150’de
görülmektedir. Bu şekil aynı zamanda sistem tarafından oluşturulan en kısa tahliye yollarını da
göstermektedir.

Şekil 150. Binanın Afet Sonrası Güncel Durumunu Gösteren Plan (Erişilebilirlik ve Hassasiyet Planı)
(Örnek Olay 1)
Senaryo: Mimari açıdan karmaşık bir bina depremden etkilenmiştir. Bina içerisindeki
algılayıcılar depremin Oda 7’de bir yangına sebebiyet verdiğini tespit etmiştir ve koridora doğru duman
yayılmaktadır. Güvenlik sebeplerinden ötürü kattaki asansör çalışmaz duruma getirilmiştir. Kattan
Servis Girişi ve Kantin Çıkışı olmak üzere iki adet muhtemel çıkış bulunmaktadır. Bir bina sakini Oda 2
(Room 2) bulunmaktayken deprem ve ardışık yangının etkisi altında kalmıştır. Söz konusu kişi binayı
pek bilmediğinden binayı terk edebilmek için yönlendirilmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada,
önerilen afet ve acil durum yönlendirme sistemi söz konusu kişi için en kısa tahliye yollarını
belirlemiştir. Bu tahliye yolu Şekil 150’de beyaz oklarla gösterilmektedir. Yangından ötürü oluşan
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hassas bölgelerden kaçınabilmek amacıyla sistem gri oklarla gösterilen ikinci bir yol daha
oluşturmuştur. Bu ikinci yol daha uzun olmasına rağmen hassas bölgelerden uzak durduğu için daha
güvenlidir. Bina sakini bu yeni yolu (gri oklar) takip ederek binayı güvenli bir şekilde terk eder.
Örnek Olay Senaryo 2:
Örnek Olay Adı: Mimari açıdan karmaşık bir yapıda tüm çıkış noktalarının bloke olduğu bir
durumdaki tahliye planı
Aktörler: Bina sakinleri ve Acil Kurtarma Ekipleri
Kısa Tanım: Olay, bina sakinlerinin mimari açıdan karmaşık bir yapıyı etkileyen depremden
sonra YBM tabanlı sistem tarafından oluşturulan tahliye yolları ile nasıl yönlendirildiğini tasvir
etmektedir. Olayda, tüm olası çıkış noktaları bloke olmuş ve bina sakinleri içerde mahsur kalmış
durumdadır.
Olay Akışı:
•

Deprem olmuş ancak incelenen binanın büyük bir kısmı hasar almıştır.

•

Binadaki her düğüm noktası için en kısa tahliye yolları hesaplanmış ve gösterilmiştir.

•
Bina sakinleri güvenli bölgelere ulaşmak ve binayı terk edebilmek için bu tahliye
yollarını takip etmiştir.
•
Ancak, bina sakinleri bina içinde mahsur kalmış ve mutlaka acil kurtarma ekiplerinin
müdahalesiyle tahliye edilebilir duruma gelmişlerdir.
•

Zemin katın tek çıkış noktası Ana Çıkış’tır (Main Exit).

•

Zemin katın A Blok M1 merdiveni üzerinde kalan kısmı tamamen yıkılmış durumdadır.

•
almamıştır.

B Blok ve A Blok’un M1 merdivenin altında kalan kısmı yapısal olarak hasar

•

Ana Çıkış kapısı yapısal hasar almış ve bloke olmuştur.

•

M1, M2 ve M4 merdivenleri oluşan kısmi hasar yüzünden erişilebilir durumda değildir.

•

Kattan hiçbir şekilde çıkış yoktur.

•

Afet sonrası Oda 14, 16, 20, 23’te bölgesel yangınlar çıkmıştır.

•
Alevler binanın kalan kısmına büyük bir hızla yayılmakta ve duman binanın geri
kalanına büyük bir hızla ilerlemektedir.
•
Bina iç ortamının erişilebilirlik ve hassas bölgeler açısından güncel hali Şekil 151’de
görülmektedir.
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Şekil 151. Binanın Afet Sonrası Güncel Durumunu Gösteren Plan (Erişilebilirlik ve Hassasiyet Planı)
(Örnek Olay 2)
Senaryo: Binanın incelenmekte olan katındaki bütün olası çıkışlar deprem nedeniyle
erişilemez durumdadır. Bina sakinleri bir çıkış bulmak amacıyla bina içerisinde dağılmışlardır. Bu
esnada, patlayıcı muhteviyatın varlığından ötürü binada bir hassasiyet durumu söz konusudur. Bazı
bina sakinleri bu patlayıcı muhteviyata yakın konumdadır ve gerekli hassasiyet bilgisine sahip
olmadıkları için söz konusu patlama riskinden haberleri yoktur. Kurtarma ekipleri binaya müdahale
etmektedirler. Ancak, bina sakinleri katta dağılmış durumda olduklarından etkin bir müdahale yapma
konusunda sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bu noktada, önerilen afet ve acil durum yönlendirme sistemi tüm
bina sakinlerini kattaki nispeten daha güvenli bir bölgeye (örn. barınak) yönlendirecek tahliye yollarını
oluşturmuştur. Söz konusu güvenli bölge sayesinde bina sakinleri bina içerisindeki mevcut risklerden
ve tehlikelerden uzak tutulabilmektedir. Bina sakinleri bu yolları izleyerek kattaki güvenli bölgeye
ulaşırlar. Kurtarma ekipleri de bu bölgeye ulaşarak tüm bina sakinlerini en kısa sürede (patlayıcı
muhteviyattan kaynaklanan riske maruz kalmadan) tahliye ederler.
Örnek Olay 2 Hakkındaki Yorumlar
Olayda uygulanacak çözüm, kişilerin acil kurtarma ekipleri müdahale edene kadar sistem
tarafından güvenli olarak belirlenen bir odada veya bölgede toplanması olabilir. Buna göre çıkış
olmadığı durumlarda sistem, güvenli olarak belirlenen bir oda veya bölgeye kişileri yönlendirecek ve
burada bekleme talimatı verecektir. Bu çözüm ile acil kurtarma ekiplerinin, bina sakinlerinin yerini
tespit aşamasında yaşaması muhtemel problemlerin önüne geçilebilir.
Örnek Olay Senaryo 3:
Örnek Olay Adı: Mimari açıdan karmaşık bir yapıda çıkış noktaları kısmen bloke olduğunda
hazırlanan tahliye planı
Aktörler: Bina sakinleri
Kısa Tanım: Olay, bina sakinlerinin mimari açıdan karmaşık bir yapıyı etkileyen depremden
sonra YBM tabanlı sistem tarafından oluşturulan tahliye yolları ile nasıl yönlendirildiğini tasvir
etmektedir. Olayda, binanın çıkış noktaları kısmen ve/veya tamamen bloke olmuş durumdadır.
Olay Akışı:
•
Deprem olmuş ancak incelenen binanın büyük bir kısmı depremi hasar almadan
atlatmıştır. Buna karşın binanın belirli bölgelerinde hasar tespit edilmiştir.
•

Binadaki her düğüm noktası için en kısa tahliye yolları hesaplanmış ve gösterilmiştir.

•
Bina sakinleri güvenli bölgelere ulaşmak ve binayı terk edebilmek için bu tahliye
yollarını takip etmiştir.
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•
Bina sakinleri sistem tarafından oluşturulan en yüksek olasılıkla açık (erişilebilir) olan
tahliye yolunu takip etmiş ve binayı terk ederek güvenli bölgelere ulaşmaya çalışmıştır.
•
Kat, Servis Çıkışı (Service Entrance) ve Kantin Çıkışı (Canteen Exit) olmak üzere iki
adet çıkışa sahiptir.
•

M1 ve M3 merdivenleri kısmi hasar aldıkları için kullanılamaz durumdadır.

•
Servis Çıkışı, yakınında bulunan bir kolonun yıkılıp çıkışı bloke etmesi sonucu
algılayıcı verilerine göre C blokaj sınıfı cinsiden bloke olmuştur.
•
Kantin Çıkışı, yakınlarında bulunan bir kolonun yıkılıp çıkışı bloke etmesi sonucu
algılayıcı verilerine göre D blokaj sınıfı cinsiden bloke olmuştur.
•
Bina iç ortamının erişilebilirlik ve hassas bölgeler açısından güncel hali Şekil 152’de
görülmektedir.

Şekil 152. Binanın Afet Sonrası Güncel Durumunu Gösteren Plan (Erişilebilirlik ve Hassasiyet Planı)
(Örnek Olay 3)
Senaryo: Kattaki muhtemel iki çıkış (Servis Girişi ve Kantin Çıkışı) bir afet sonrası kısmen
bloke olmuştur. Bir bina sakini olay esnasında Oda 5’e (Room 5) yakın bir konumdadır ve olay
sonrasında bir an evvel en yakın çıkışa gitmek istemektedir. Bu sırada, önerilen afet ve acil durum
yönlendirme sistemi kişiye yakın olan Kantin Çıkışı yerine daha uzakta olan Servis Girişi’ne
yönlendiren bir tahliye yolu oluşturmuştur. Bunun nedeni Kantin Çıkışı’nın blokaj oranının daha yüksek
olmasıdır. Sistem güvenli tarafta kalabilmek için daha uzun olmasına rağmen söz konusu kişiyi diğer
çıkışa yönlendirmektedir.
Örnek Olay Senaryo 4:
Örnek Olay Adı: Mimari açıdan karmaşık bir yapıda, afet sonrası oluşturulacak tahliye
yollarının hassas bölgelerden kaçınamadığı durum
Aktörler: Bina sakinleri
Kısa Tanım: Olay, bina sakinlerinin mimari açıdan karmaşık bir yapıyı etkileyen depremden
sonra YBM tabanlı sistem tarafından oluşturulan tahliye yolları ile nasıl yönlendirildiğini tasvir
etmektedir. Olayda, kişiyi yönlendirecek olası tahliye yollarının tamamı kişiyi, güvenli bölgelere
ulaştırmadan önce tehlike arz edebilecek hassas bölgelerden geçirmektedir.
Olay Akışı:
•
Deprem olmuş ancak incelenen binanın büyük bir kısmı depremi hasar almadan
atlatmıştır. Buna karşın binanın belirli bölgelerinde hasar tespit edilmiştir.
•

Binadaki her düğüm noktası için en kısa tahliye yolları hesaplanmış ve gösterilmiştir.

•
Bina sakinleri güvenli bölgelere ulaşmak ve binayı terk edebilmek için bu tahliye
yollarını takip etmiştir.
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•
Bina sakinleri sistem tarafından oluşturulan ve daha az riskli olarak belirlenen tahliye
yolunu takip etmiş ve binayı terk ederek güvenli bölgelere ulaşmaya çalışmıştır.
•
Bodrum Kat Servis Çıkışı (Service Entrance) ve Kantin Çıkışı (Canteen Exit) olmak
üzere iki adet çıkış mevcuttur.
•

Binanın büyük bir kısmı yapısal hasar almamıştır.

•

M1 ve M3 merdivenleri kısmi hasar aldıkları için kullanılamaz durumdadır.

•
Oda 7’de elektrik sisteminde oluşan hasar sonucu yangın çıkmış ve koridora doğru
yayılmaktadır. Aynı zamanda yoğun bir duman yayılımı da mevcut olup asansör şaftına doğru
çekilmektedir.
•

Oda 11'de patlayıcı özelliği olan bir muhteviyat mevcuttur.

•
Bina iç ortamının erişilebilirlik ve hassas bölgeler açısından güncel hali Şekil 153’de
görülmektedir.

Şekil 153. Binanın Afet Sonrası Güncel Durumunu Gösteren Plan (Erişilebilirlik ve Hassasiyet Planı)
(Örnek Olay 4)
Senaryo: Oluşan bir deprem sonrası incelenmekte olan katta hassas bölgeler oluşmuştur. Bu
bölgeler, yangın olan bölge ve patlama ihtimali bulunan muhteviyattır. Sistemin oluşturacağı tahliye
yolları bu durumda hassas bölgelerden kaçınamamaktadır. Bu durumda tahliye yollarının iki ihtimali
vardır: (1) kişiyi yangın olan bölgeden tahliye etmek ve (2) kişiyi patlatma ihtimali bulunan bölgeden
tahliye etmek. Bu durumda önerilen sistem hassasiyet analizi algoritmalarını kullanarak bu iki
hassasiyet arasından bir seçim yapacak ve daha güvenli olan alternatif üzerinden tahliye yollarını
oluşturacaktır. Ardışık tehlikeleri ve hassasiyetleri barındırdıkları tehlike potansiyeline göre güvenli
olandan en tehlikeli olana doğru sıralama hedeflenmektedir.
Örnek Olay 4 Hakkındaki Yorumlar
Tüm olası tahliye yolları hassas bölgelerden geçmek durumunda olduğunda, sistem
hassasiyet analizleri sonrasında en güvenli olarak belirlediği tahliye yolunu seçecektir. Bunun için
sisteme hassasiyet sıralaması yapabilmesini sağlayacak bir yaklaşım önceden tanımlanmalıdır. Bu
noktada kullanılabilecek yöntemler hem literatürden hem de uzmanlarla görüşmeler düzenlenerek
araştırılmıştır. Literatür taramasında olası tehlikeler arasında bir risk sıralaması yapabilmek için çok
sayıda geçmiş verilere ulaşılabilmesi gerektiği görülmüştür. Uzmanlar ise bu tür bir sıralama yapmanın
doğru olmayacağı çünkü ardışık tehlikelerin pek çok kontrol edilemeyecek faktöre (binanın kullanım
amacı, yapısal durumu, içeriği, çevresel koşullar, vb.) bağlı olarak çok çeşitli biçimlerde
gerçekleşebileceğini belirtmişlerdir. Depremler sonrasında en sık karşılaşılan ardışık afetlerden biri
yangındır, ancak yangın oluşabilecek tek ardışık tehlike değildir. Bu nedenle, geliştirilen sisteme
yangın veya başka tehlikelerle oluşan hassas bölgelerin tamamından kaçınmasını sağlayan bir
yaklaşım eklenmiştir.
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7.1.2 İhtiyaç Analizi
Örnek olaylar ve senayolar ile belirlenen ihtiyaçlar dört ana başlık altında toplanmıştır: (1) Grafik ağları
ve en kısa yollar ile ilgili ihtiyaçlar, (2) algılayıcı yerleşim kuralları ile ilgili ihtiyaçlar, (3) hassasiyet
analizi ile ilgili ihtiyaçlar ve (4) en kısa yolların görselleştirilmesi ve kullanıcı ara yüzleri ile ilgili
ihtiyaçlar.
7.1.2.1 Grafik ağları ve en kısa yollar ile ilgili ihtiyaçlar
1) Grafik ağında yer alan iki komşu düğüm noktası arasındaki mesafeyi sınırlayacak bir
minimum ve bir maksimum değere ihtiyaç vardır.
Gerekçe:
İki komşu düğüm noktası arasındaki mesafe çok büyük olmamalıdır. Algılayıcılar tarafından
algılanması gereken alan büyüdükçe blokajlar ve hassasiyetlerin belirlenmesi güçleşmektedir. Bunun
en temel sebebi algılayıcı alanlarıdır. Her algılayıcının veri alabildiği maksimum bir limit mevcuttur ve
bu limitin ötesinde herhangi bir veri alınamaz. Ayrıca, algılayıcı tarafından kapsanan alan arttıkça elde
edilen verinin doğruluk oranı düşmektedir. Doğruluk oranındaki düşüş beraberinde güvenlik sorunlarını
da getirecektir.
Buna karşılık, komşu iki düğüm noktası arasındaki mesafe çok küçük de olamaz. Mesafe
küçüldükçe, düğüm noktası ve kenar adedi arttığı için EKY algoritmalarının yapması gereken işlem
sayısı artacaktır. Bu durum sistemin verimsiz çalışmasına sebep olacaktır.
Binada tanımlanan tüm alanlar (IfcSpace nesneleri) grafik ağında bir adet düğüm noktası ile
tanımlanacaktır. Her düğüm noktası blokaj ve hassasiyet durumlarının algılanabilmesi için algılayıcı
veya algılayıcılarla taranacaktır. Algılayıcıların verileri aktarması için algılayıcı ana kartına bağlı
olmaları gerekir. Algılayıcı sayısı arttıkça ana karta yerleştirilmesi gereken algılayıcı sayısı da
artacaktır. Ancak, ana kartların maksimum giriş sayısı gibi bir limiti bulunmaktadır. Yani, ana kartlar
belirli sayıda algılayıcıyı aynı anda tutabilir. Her düğüm noktası için bir ana kart yerleştirilmesi
düşünüldüğünden düğüm noktaları arasındaki mesafeler ayarlanırken düşünülmesi gereken bir diğer
noktada ana kartlardır.
Tüm bunların ışığında komşu iki düğüm noktası arasında maksimum ve minimum mesafeler
belirlenmeli ve bu işlem yapılırken algılayıcı kapsama alanları ve ana kart kısıtlamaları göz önünde
bulundurulmalıdır.
Önerilen Çözüm:
Algılayıcıların kapsama alanı ve ana kart kısıtlamalarından ötürü bir düğüm noktasını
izleyebilecek algılayıcı sayısı kısıtlıdır. Bu nedenle binalar grafik ağları oluşturulurken bina parçalarına
ayrılmalı ve böylece alanlar küçültülmelidir. Bina parçaları, algılayıcı kapsama alanlarından daha
büyük olamazlar. Bina parçaları, binanın yapısal durumu göz önünde bulundurularak oluşturulabilir.
Örneğin, bir bina parçası dört kolon, iki veya daha fazla duvar, bir tavan veya asma tavan ve diğer
yapısal olmayan elemanlardan (örn. mobilyalar) oluşan alanlar olabilir. Bu çözümle binalar koridor
parçası, hol parçası gibi parçalara ayrılabilirler. Bina parçası yaklaşımına bir örnek olarak deney
düzeneğinde kurulan koridor maketi verilebilir.
Bazı durumlarda yapısal olarak bina parçaları tanımlamak veya algılayıcı kapsama alanı
içerisinde kalmak mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda iki komşu düğüm noktası arası mesafe 5
metre olarak tanımlanacaktır. Bu mesafe algılayıcı verilerinin isabetli bir şekilde elde edilmesi için
gereken optimum uzaklık olarak düşünülebilir. Algılayıcı verileri belirli bir mesafenin altına inildiğinde
tutarlılığını kaybeder ve diğer taraftan algılayıcı kapsama alanları çok yüksek değildir. Bir yandan ana
kart kısıtları ve maliyet açısından da düşünüldüğünde algılayıcılardan maksimum oranda verim
alınması gerekir. Bunun için en az sayıda algılayıcıyla en doğru verilerin elde edilmesi gerekmektedir.
Tüm bunlar düşünüldüğünde 5 metre mesafesinin optimum mesafe olacağı görüşüne varılmıştır.
2) Bina içinde gelişmesi muhtemel ve algılayıcılarla anlaşılması mümkün olmayan durumlara
karşı alternatif tahliye yollarının hesaplanması gereklidir.
Gerekçe:
Bina sakinleri tahliye yollarını takip ederken, tahmin edilmesi mümkün olmayan veya
algılayıcılarla algılanamayan olayların gelişmesi muhtemeldir. Böyle durumlarda, mevcut tahliye
yollarının kullanımı güvenli veya mümkün olmayabilir.
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Önerilen Çözüm:
Hesaplanan en kısa tahliye yolunun dışında bina sakinlerinin kullanabileceği alternatif tahliye
yolları da hesaplanmalı ve gerekli durumlarda kullanılmaya hazır bir şekilde ayarlanmalıdır.
7.1.2.2 Algılayıcı yerleşim kuralları ile ilgili ihtiyaçlar
1) a. En doğru bilgiyi elde edebilmek için tüm düğüm noktaları algılayıcılar tarafından sürekli
olarak taranmalıdır.
Gerekçe:
Sistemde yer alacak algılayıcıların kör noktaları olmamalı ve tüm düğüm noktaları algılayıcılar
tarafından her zaman taranmalıdır. Aksi halde düğüm noktaları, yollar ve hatta binanın güncel durumu
hakkında doğru bilgilere ulaşmak mümkün olmayacaktır.
1) b. Bir düğüm noktası/yol takımı hakkında bilgi alabilmek için ihtiyaç duyulan algılayıcı adedi
en az birdir. Ancak bir fiziksel algılayıcı, bir düğüm noktasını taramak için yeterli olamayacak, binada
afet sonrası oluşması muhtemel ardışık tehlikeleri algılayabilmek için kimyasal algılayıcılara da ihtiyaç
duyulacaktır.
Gerekçe:
Bir düğüm noktası hakkında bilgi toplayabilmek amacıyla bu noktanın, blokaj durumu, stabil
olup olmadığı gibi konular ile etrafındaki yangın ve patlama gibi hassasiyete neden olabilecek olaylar
hakkında saptama yapabilecek bir fiziksel (örn; jiroskop, ultrasonik mesafe ölçer, kablo) ve bir
kimyasal (örn; yangın, duman algılayıcıları) algılayıcı tarafından taranması gerekliliği görülmüştür.
Önerilen Çözüm:
Bir düğüm noktası ve onu bağlayan yolların durumlarının algılanabilmesi için ideal durum, söz
konusu elemanların en az bir fiziksel ve bir kimyasal algılayıcı tarafından taranmasıdır.
2) Alan ve kapı düğüm noktaları ile bunları diğer düğüm noktalarıyla birleştiren yollar hakkında
toplanan verilerin güvenirliğinin ve doğruluğunun yüksek olması gereklidir.
Gerekçe:
Alan düğüm noktaları ile bunları birleştiren yollar, tahliye yollarının geçtiği bölgelerin büyük bir
kısmını oluşturmaktadır. Alan düğüm noktaları ve yolları koridor, hol gibi insan sayısının tahliye
esnasında daha çok olduğu kısımları kapsamakta olup, aynı durum kapı düğüm noktaları için de
geçerlidir.
Önerilen Çözüm:
Alan düğüm noktaları ve yolların, alanlar (koridor, hol gibi) hakkındaki verilerin doğruluğunu ve
kesinliğini arttırmak amacıyla mümkün olması halinde birden fazla fiziksel algılayıcı tarafından
taranması gerekmektedir. Bu amaçla aynı düğüm noktası/yol takımını tarayan aynı veya farklı birden
fazla fiziksel algılayıcı ile tarama yapılabilir.
3) Algılayıcı verisiyle alanlar hakkında elde edilen sonuçlar "tamamen erişilebilir" veya
"tamamen erişilemez" olması yerine ara değerlere de sahip olmalıdır.
Gerekçe:
Bir düğüm noktası veya yolu tamamen erişilebilir veya tamamen erişilemez olarak
tanımlamak, hiç tahliye yolu belirlenememesine sebep olabilir. Tüm çıkış noktalarının kısmi olarak
bloke olduğu durumlarda sistem, ilgili düğüm noktasına veya yola farklı kapalaılık seviyelerini gösteren
değerlerle sonuç verecektir. Farklı tür algılayıcılardan farklı türde veriler elde edildiğinden, bunların
anlamlandırılabilmesi ve birleştirilebilir hale getirilmesi için, ek çalışma yapılması gerekmektedir.
Önerilen Çözüm:
Algılayıcı güvenilirliği ve doğruluğu hakkında yapılan testlerin sonuçlarına göre algılayıcıların
ölçüm kapasiteleri daha iyi anlaşılabilir. Bunun için yerel izleme ve hasara bağlı blokajı tahmin modeli
kapsamında gerçekleştirilen deney sonuçları ve sonuçları birleştirmek için kullanılan karar ağacı
yaklaşımı gibi bir yaklaşım kullanılabilir.
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4) Farklı tip algılayıcıların güvenilirlik ve doğruluk oranlarının belirlenmelidir.
Gerekçe:
Bir önceki maddede açıklandığı üzere, düğüm noktaları ve yollara blokaj değerlerini
verebilecek şekilde algılayıcı verilerinin anlamlı hale getirilebilmesi için deneylerle her algılayıcının
güvenilirlik ve doğruluk oranları belirlenmelidir.
Önerilen Çözüm:
Hazırlanan bir maket üzerine algılayıcılar kurularak gerekli testler yapılmalı ve bu değerler
belirlenmelidir. Yerel izleme ve hasara bağlı blokajı tahmin modeli kapsamındaki çalışmalarda
güvenilirlik ve doğruluk oranlarının belirlenmesi amacıyla söz konusu testler yürütülmüştür. Sonuçlar
ilgili bölümlerde verilmiştir.
5) a. Farklı düğüm noktası tipleri için (alan düğüm noktası, kapı düğüm noktası gibi) hangi
algılayıcı ile algılama yapılması gerektiği belirlenerek bunların konuşlandırılması ile ilgili kurallar
belirlenmelidir.
Gerekçe:
Grafik ağında yer alan farklı tip düğüm noktaları, farklı tip takip sistemleri gereksinimini
doğurabilir. Bu nedenle sistemde kullanılacak algılayıcı türlerinin, düğüm noktalarına uygun olacak
şekilde seçilmesine dikkat edilmelidir.
Önerilen Çözüm:
Kullanılması planlanan algılayıcılar, en uygun tipteki düğüm noktalarını ve elemanları
tarayacak şekilde ve sayıda yerleştirilmelidir. Algılayıcı yerleşimleriyle ilgili kuralların belirlenmesine
ilişkin çalışmalar yerel izleme ve hasara bağlı blokajı tahmin modeli kapsamında yürütülmüştür.
6) Sistemin algılayıcı kullanımı, performans ve maliyet bazında incelenmelidir.
Gerekçe:
Sistemde kullanılabilecek algılayıcı sayısı, ekonomik ve fiziksel kısıtlamalardan ötürü sınırlıdır.
Bu nedenle algılayıcılar, mümkün olan en etkin şekilde yerleştirilmelidir. Bir algılayıcının taradığı
düğüm noktası sayısı veya kapsama alanı arttırılabileceği gibi algılayıcı seçimlerinde ucuz
alternatiflerin tercih edilmesi yoluna gidilebilir. Örneğin, sadece video kameralar ile algılama yapmak
diğer algılayıcılara göre oldukça pahalıdır. Yapılabildiği durumlarda bu tercihler göz önünde
bulundurularak algılayıcı konuşlandırılmasında ekonomik kısıtlamalara dikkat edilmelidir.
Önerilen Çözüm:
Sistemin algılayıcı kullanımı, performans ve maliyet bazında incelenmelidir. Bu konudaki
yaklaşımlar, işbu raporun "9 Maliyet Analizi" kısmında sunulmuştur.

7.1.2.3 Hassasiyet analizi ile ilgili ihtiyaçlar
1) Sistem, hassas bölgeleri göz önünde bulundurarak yönlendirme sağlamalıdır.
Gerekçe:
Tahliye yollarının geçeceği bölgeler arasında tehlikeli/hassas içeriklerden dolayı hassas hale
gelen bölgeler oluştuğunda sistemin tahliye yolunu bu tür bölgelerden geçirmemesi gerektiğini bilmesi
gereklidir.
Önerilen Çözüm:
Farklı sebeplerden ötürü oluşan ardışık tehlikeler ve hassas bölgelerin binada bulunan
tehlikeli/hassas içerik bilgisinden yola çıkarak bilinmesi mümkündür. Bunun için bina içerisindeki
hassas/tehlikeli içerikler yapı bilgi modeline girilmeli ve güncel tutulmalıdır.
7.1.2.4 En kısa yolların görselleştirilmesi ve kullanıcı arayüzleri ile ilgili ihtiyaçlar
1) Sistem, kullanıcıları (bina sakinleri ve acil kurtarma ekipleri) tarafından anlaşılabilir
olmalıdır.
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Gerekçe:
Tahliye açısından zaman çok önemli olup, bina sakinlerinin binayı bir an önce terk etmeleri ve
acil kurtarma ekiplerinin binanın hali hazırdaki durumu hakkında hiç vakit kaybetmeden bilgi
edinmeleri gereklidir. Bu nedenle, sistemin kullanıcılar tarafından anlaşılabilir olması önem arz
etmektedir.
Önerilen Çözüm:
Anlaşılması ve verilere ulaşılması kolay bir sistem geliştirilmelidir.
2) Oluşturulan en kısa tahliye yolları anlaşılabilir olmalıdır.
Gerekçe:
Acil kurtarma ekipleri, yapılan yönlendirmede bina sakinlerinin nereden nereye hareket
ettirildiğini bilmeli ve tahliye yollarının hareket şekillerini anlamalıdır. Farklı çıkış noktalarına
yönlendiren birçok tahliye yolu mevcut olabilir. Acil kurtarma ekipleri, bu yolları ve yönlerini birbirinden
kolayca ayırt edebilmelidir.
Önerilen Çözüm:
Daha sağlıklı bir görünüm sağlanması için oluşturulan en kısa tahliye yollarının sunulacağı
arayüz üzerinde yön okları ve/veya renk simgeleri bulunabilir. Böylece acil kurtarma ekipleri tahliye
yollarını ayırt edebilir ve gösterilen bilgiyi daha kolay anlayabilir.
3) Sistem, hassas bölgeleri acil kurtarma ekiplerine göstermelidir.
Gerekçe:
Sistem, hassas bölgeleri de göz önünde bulundurarak tahliye yollarını belirleyecek; ancak
hassas bölgeler hakkındaki bilgiler aynı zamanda acil kurtarma ekipleriyle de paylaşılacaktır. Acil
kurtarma ekiplerinin müdahalesini gerektirecek durumlarda hassas bölgeler hakkında görselleştirilmiş
bilgi akışı sağlanmalı ve ekipler bu konuda bilgilendirilmelidir.
Önerilen Çözüm:
Sistem, hassas bölgeleri farklı renklerle belirtmeli ve hassasiyet nedenini gösteren uyarılar
koymalıdır.
4) Acil kurtarma ekipleri, taşınabilir bilgisayar aracılığıyla en kısa yolların görselleştirilmiş
hallerine, hassasiyet analizi bilgilerine ve diğer gerekli bilgilere ulaşabilmelidir.
Gerekçe:
Müdahale esnasında karşılaşacak kısıtlı koşullar düşünülecek olursa veri erişimi acil kurtarma
ekipleri için kolay olmalıdır.
Önerilen Çözüm:
Sistem tarafından sağlanması öngörülen tüm verilere taşınabilir bilgisayarlarla ulaşılması,
bilinen en kolay ve güvenli yöntemlerden biridir.
7.1.2.5 Geliştirilen sistem özellikleri
Sistem mimarisine, algılayıcı deneylerinden ve örnek olaylardan elde edilen bilgilere
dayanarak geliştirilen sistemin detayları aşağıda verilmiştir. Grafik ağı birtakım kurallara göre
oluşturulmuştur. Bu kurallar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
•

Her odada, oda merkez noktasında bulunan bir Oda Düğümü (Room Node) mevcuttur.
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• Söz konusu Oda Düğümü, fiziksel verilerle ilgilenmeyip; ilgili mevzuatta belirtildiği şekilde
binalarda bulunması zorunlu olan yangın algılama ve uyarı sistemleri ile duman algılayıcılarından
faydalanacaktır.
• Yerel izleme ve hasara bağlı blokajı tepsit modeli kapsamında belirlenen, algılayıcıların
yerleştirilmesiyle ilgili kurallar, geçiş noktalarında (koridor, hol, vb.) tanımlanacak düğüm noktaları
ve yollar için geçerlidir. Buna göre, bina içinde izlenmesi gereken noktaların, genellikle dört kolon,
dört kiriş, iki dolgu duvar, bir asma tavan ve çeşitli yapısal olmayan objelerden oluşan her koridor
açıklığının ortasına yerleştirilmesi gerektiği belirlenmiştir. Bu açıklıkların orta noktalarında Alan
Düğümleri (Space Node) mevcuttur. Eğer binada bu duruma uyan bölümler mevcut değil ise,
Alan Düğüm Noktaları arası ortalamada 5 metrelik bir uzaklık esas alınarak yerleştirilir. Binada bu
tanıma uymayan bölümlerin olması durumunda ise noktalar arası ortalamada 5 metrelik bir
uzaklığın esas alınabileceği önerilmiştir.
• Her kapıda, kapı çerçevesi merkez noktasında bulunan bir Kapı Düğümü (Door Node)
mevcuttur.
• Katlar arası geçiş birimleri olan merdivenlerin grafik ağında temsil edilebilmesi için Merdiven
Düğüm Noktaları (Stair Nodes) modele yerleştirilecektir. Her çıkışta, çıkış elemanının orta
noktasında bulunan bir Çıkış Düğümü (Exit Node) mevcuttur.
• Eğer bir düğüm noktası, deforme olmuş YBM modelinde erişilemez veya hassas/tehlikeli
olarak belirlenir ise; bu düğüm noktası, en kısa tahliye yolunun hesaplanması esnasında hesaba
katılmayacaktır.
7.2 PİLOT BİNANIN YAPI BİLGİ MODELİNİN OLUŞTURULMASI
Yapı bilgi modeli bu çalışma kapsamında geliştirilen bütünleşik modelin ana girdisidir. Bu
bölümde, seçilen pilot binanın yapı bilgi modeli aracı olarak Archicad 14 kullanılarak üç boyutlu (3B)
(three dimensional-3D) modelinin geliştirilmesi detayları aktarılmaktadır.
Yerel izleme ve hasara bağlı blokajı tespit eden model çalışmaları kapsamında algılayıcıların
yerleştirilmesine ait detaylar verilmiş ve düğüm noktaları ve yollar için bazı kurallar tanımlanmıştır.
Buna göre, özetle koridor ve benzeri alanlarda genellikle dört kolon, dört kiriş, iki dolgu duvar, bir asma
tavan ve çeşitli yapısal olmayan nesneleri (örn. dolap) içeren açıklıkların orta noktasına birer alan
düğümü (space node) yerleştirilmesi gerekmektedir. Eğer yapıda bu duruma uygun olmayan bölümler
mevcut ise, alan düğüm noktaları arası ortalamada 5 metrelik bir uzaklık esas alınarak
yerleştirilecektir. Yazılım geliştirme çalışmalarındaki önemi de düşünüldüğünde, alan düğüm noktaları
için yapılan bu sınırlama ve kurallar tasarım aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlardır.
Dolayısıyla, bir YBM aracı kullanılarak yapılacak bir bina modellemesi sırasında, her bir alan
nesnesinin sınırları bu kurallara uygun olacak şekilde belirlenmelidir.
Tasarlanan bina bilgi modeli IFC formatında dışa aktarıldığında (export edildiğinde)
oluşturulan bu alanlar birer "IfcSpace" elemanı olarak görünecektir. IfcSpace nesneleri yazılım
geliştirme aşamalarında detaylı olarak bahsedildiği gibi oldukça önemlidir, çünkü düğüm noktaları ile
algılayıcıların ilişkisi direkt olarak IfcSpace nesneleri, yani SpaceNode'lar, üzerinden kurulmaktadır.
Geliştirilmekte olan yazılım algılayıcıların yerlerini tespit etme ve algılayıcılardan gelecek verileri ve
bina içindeki hassas muhteviyatı baz alarak kullanıcıya en güvenli yolu gösterme amacına ulaşabilmek
için temel olarak bina içerisindeki katlara (IfcBuildingStorey) ve IfcSpace nesnelerinin ilişkilerine
(IfcRelSpaceBoundary) bakmaktadır. Dolayısıyla IfcSpace nesnesinin tasarım aşamasında düzgün
modellenmesi şarttır. Henüz tasarım aşamasında iken IfcSpace nesnelerinin düzgün biçimde
oluşturulması gerekliliği açıktır.
Ulaşılabilirlik ve dünya çapında yürütülen YBM çalışmalarında kullanılırlıkları açısından çeşitli
YBM araçları değerlendirilmiş ve bunlar arasından Graphisoft firması tarafından geliştirilen Archicad
14 yazılımının 64 bit EDU versiyonunun kullanılmasına karar verilmiştir. Archicad 14 kullanılarak
hazırlanan bina modelleri ve belirlenen kurallara göre oluşturulan alanlar, model IFC formatında dışarı
aktarıldıktan sonra istenilen detayda elde edilebilmekte ve bir IfcSpace nesnesini oluşturan tüm duvar
(IfcWallStandardCase), kapı (IfcDoor), pencere (IfcWindow) vb nesneler IfcRelSpaceBoundary ilişkisi
altında görülebilmektedir. Şekil 154'de Archicad ortamında bir IfcSpace nesnesinin nasıl oluşturulduğu
gösterilmektedir. Bunun için Archicad içindeki “Zone” komutu kullanılmaktadır. Zone komutu ile bir
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alan oluşturabilmek için manuel olarak alanın sınırları belirlenebileceği gibi, alanın sınırlarının otomatik
olarak algılayan seçenek de kullanılabilir. Manuel yöntemin seçilmesi projenin ihtiyaçlarını tam olarak
karşılayan alanların oluşturulması açısından tercih edilmektedir. Böylece Zone aracı ile istenilen
geometride IfcSpace nesneleri oluşturulabilmektedir. Zone komutu manuel formatta çalışacak şekilde
seçildiğinde ekranda bir kalem belirmekte ve kullanıcıya istediği noktadan başlayarak bir alan
tanımlaması fırsatını vermektedir.

Şekil 154. Archicad içindeki Zone komutu
Zone komutu kullanılarak oluşturulan bir IfcSpace nesnesinin ilişkileri, başka bir deyişle
IfcSpace nesnesini oluşturan nesnelerin neler olduğu IFC formatındaki dosyaların görüntülenebilmesi
için geliştirilmiş bir yazılım (Ifc Viewer) yardımı ile incelenebilir. Oluşturulan örnek bir IfcSpace
nesnesinin Nemetschek IfcViewer kullanıldığında nasıl göründüğü Şekil 155'de verilmiştir.

Şekil 155. Nemetschek IfcViewer kullanılarak IfcSpace nesnesine ait özelliklerin görüntülenmesi
Nemetschek IfcViewer yazılımı, model üzerinden seçilen herhangi bir IFC nesnesine ait
özellikleri Properties pencersinde (1) Element properties, (2) IFC properties ve (3) IFC relations olmak
üzere üç sekmede göstermektedir. Şekil 155'deki gibi bir IfcSpace elemanı seçildiğinde Properties
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penceresi IFC Relations sekmesi altında bu IfcSpace nesnesine ait ekrana gelen bilgilerden
IfcRelAggregates hangi kata ait olduğunu gösterirken, IfcRelSpaceBoundary IfcSpace nesnesinin
sınırlarını oluşturan diğer IFC nesnelerini göstermektedir. Bu örnekte seçilen IfcSpace nesnesi dört
kolon, iki tuğla duvar, bir asma tavandan oluşmaktadır. Bir alana ait sınırların her biri, her zaman
fiziksel bir elemanın (örn. duvar) üzerinden geçmeyebilir. Ancak Zone komutu istenilen geometride
alanlar oluşturulmasına olanak sağlamaktadır. Alanların proje kapsamında belirlenen kurallara
uygunluğunu sağlamak için bazı durumlarda fiziksel olarak herhangi bir elemanın üzerinden
geçmeyen sınırların belirlenmesi gerekebilir (örn. açıklığı 5 metreyi geçen durumlarda alanın
sınırlarından biri herhangi bir eleman üzerinden değil, açıklığın üzerinden geçebilir). Bu şekilde çizilen
sınırlar model IFC formatında dışarı aktarıldığında IfcVirtualElement sınıfı olarak görülmektedir. Şekil
156'daki örnekte de, IfcRelSpaceBoundary'de görülen sınırlar arasında IfcVirtualElement
bulunmaktadır. Oluşturulan alanın üç boyutlu (3D) modeldeki görüntüsü Şekil 156'daki gibidir.

Şekil 156. Seçilen IfcSpace nesnesinin 3D modeldeki görünümü (tavan nesnesi görünürlüğü artırmak
için çıkarılmıştır)
Alanların istenilen şekilde tanımlanmasında Archicad yazılımının üstünlüğü sebebiyle pilot
binanın 3D tasarımı Archicad ortamında modellenmiştir. Bu model hazırlanırken bina içerisindeki
alanların, yani IfcSpace nesnelerinin, sınırlarının belirlenen kurallara uygun olacak şekilde belirlenmesi
zaman alan ve dikkat isteyen bir çalışma gerektirmektedir. Şekil 157a ve Şekil 157b'de Archicad 14 ile
modellenen pilot binanın YBM modeli farklı açılardan görünmektedir.
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(a)

(b)
Şekil 157. Pilot binanın Archicad 14 yazılımı ile hazırlanan yapı bilgi modeli
7.3 GRAFİK AĞLARININ KURULMASI VE YBM MODELİNE EKLENMESİ İÇİN YAZILIM MODELİ
GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
IFC sınıfları incelenerek, IFC tabanlı bina bilgi modeli üzerine grafik ağı kurulması aşamasında
ihtiyaç duyulacak sınıfların (örneğin düğüm noktası (node) ve yol (edge) sınıfları) tanımlanması
üzerine çalışılmıştır. Kodlama dilleri kullanılarak bu sınıflar oluşturulmadan önce bunların neler
olacağının, her bir sınıfın sahip olacağı özelliklerin, bu özelliklerin kullanılmasını sağlayan yöntemlerin
ve yeni oluşturulan sınıfların birbirleri ve diğer IFC sınıfları ile olan ilişkilerinin tanımlanmasına yönelik
çalışmalar yapılmıştır. Tanımlanan bu sınıfların IFC tabanlı bina bilgi modeli üzerine kodlamasının
yapılabilmesi için açık kaynak (open source) bir IFC reader/writer olan University of Weimer'de
geliştirilen Open IFC Java Toolbox (sürüm 0.9) kullanılması uygun görülmüştür (Tulke ve diğ., 2010).
<http://www.openifctools.org/Open_IFC_Tools/Home.html> adresinden ücretsiz olarak indirilebilen
Open IFC Java Toolbox kapsamında tüm IFC şeması (tüm IFC yapısı, sınıfları ve bunların ilişkileri)
Java sınıflarına dönüştürülmüş ve IFC şemasının Java programlama dilinde yazılım kod ve
dokümantasyonu yapılmıştır. Open source olması dışında Open IFC Java Toolbox'ın bu proje
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kapsamında tercih edilmesinin diğer sebepleri de, tüm kodlama ve dokümantasyonun İngilizce
hazırlanmış olması ve IFC standartları gibi nesne yönelimli (object oriented) bir yapıya sahip olan Java
programlama dili ile çalışıyor olmasıdır.
Geliştirilen
listelenmiştir:






yazılımın hazırlanabilmesi için ihtiyaç

duyulan diğer

yazılımlar

aşağıda

Windows tabanlı bir işletim sistemi
Eclipse (version: Indigo Release)
JVM (Java Virtual Machine)
Open IFC Java Toolbox 0.9 (http://www.openifctools.org/Open_IFC_Tools/Home.html)
Nemetschek IfcViewer (http://www.nemetschek.eu/solutions/ifc.html) veya başka bir IFC
görüntüleme aracı (örn. Solibri Model Viewer, http://www.solibri.com/solibri-model-viewer.html)

Çalışmalar sırasında IfcViewer kullanılarak üzerinde çalışılan sınıfların iki ve üç boyutlu olarak
görülebilmesi sağlanmış ve bu sayede kodlama yapan kişinin modeli her yönüyle görebilmesi mümkün
olmuştur (örn. üzerinde çalışılan IfcSpace nesnesinin modeldeki yeri ve ilişkili olduğu diğer elemanlar)
(Şekil 158).

Şekil 158. Nemetschek IfcViewer kullanılarak IFC tabanlı bina bilgi modelinin görüntülenmesi
Buna ek olarak .ifc STEP dosyası da modelin yapısını ve ilişkilerini kolay anlaşılır bir şekilde
hiyerarşik bir ağaç yapısı altında göstermesi nedeniyle, kodlamaya destek olması amacıyla
kullanılmıştır (Şekil 159).
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Şekil 159. IFC tabanlı bina bilgi modelinin STEP formatında görüntülenmesi (Notepad ortamında)
Çalışmalar sırasında IFC formatında bir dosyanın içeriğinin çok karmaşık bir yapıda olduğu
görülmüştür. IFC’de yer alan alanlarla ilgili veri girişi yapılmamış olsa bile (örn. pencereler için üretici
bilgisi girilmemiş olabilir), tüm alanlar dosyada yer almaktadır. Bunun sonucunda doldurulmamış
alanların karşılığı "null" veya "$" veya "-1" olarak elde edilmektedir. Bu durum modellemenin ne
detayda yapılacağına tasarım aşamasında dikkat edilmesi gerektiğini göstermiştir. Open IFC Java
Toolbox yazılımı da IFC dosyasında yer alan her bir IFC yapısına ait tüm alanların doldurulmuş
olmasını gerektirmekte; aksi halde girilmemiş veya boş bırakılmış değerleri "null" veya "-1" olarak
göstermektedir (Şekil 160).

Şekil 160. Eclipse ortamından bir ekran görüntüsü, "null" olarak görünen alanlar
7.3.1 Yazılım Geliştirme Çalışmaları
Yazılım modeli, bir binanın IFC formatındaki (.ifc uzantılı) yapı bilgi modeli dosyasını giriş
parametresi olarak almaktadır. Daha sonra, ilgili IFC yapıları Open IFC Java Toolbox'ın açık kaynak
IFC kütüphaneleri yardımıyla algılanır ve bunlar gerekli veri yapılarında tutulur. Amaç, dışarı aktarılmış
(export edilmiş) olan bu IFC yapıları sayesinde algılayıcıların nerede olduğunu tespit ederek,
algılayıcılardan gelecek veriler ve bina içindeki hassas muhteviyat göz önünde bulundurularak
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kullanıcıya en güvenli yolu göstermektir. Yazılım geliştirme çalışmaları dört katmanlı olarak tasarlanan
bir yazılım modeli üzerinden gerçekleştirilmiştir:


Birinci katman: IFC formatındaki bina bilgi modeli dosyasını okuyup gelen verileri anlamlı hale
getirip ilgili veri yapısına gönderen katmandır.



İkinci katman: Birinci katmanla koordineli olarak gerekli veri yapılarının oluşturulduğu, en
güvenli düğüm noktalarının aramasının yapılacağı “graph network” yapısını tutan katmandır.



Üçüncü katman: Ara yüz oluşturulmasını sağlayan, en üst katmandan gelen verileri
görselleştiren katmandır.



Dördüncü katman: İkinci katmana, birinci katman için gerekli sinyalleri oluşturması için emir
veren ve ikinci katmanda ağaç oluşturma, algılayıcı verilerini ve hassasiyet bilgilerini alma ve
arama yapma gibi olayları tetikleyen en üst katmandır.

Çalışmalarda sırasıyla birinci ve ikinci katman ile ilgili geliştirmeler üzerine yoğunlaşılmıştır.
Bunu, birinci ve ikinci katmanın etkin biçimde çalışması için gereken yapıların oluşturulması
çalışmaları ve katmanlar arasındaki iletişimi sağlayan dördüncü katman ile ilgili yazılım modellemesi
çalışmaları izlemiştir. Literatürdeki, benzer çalışmaların incelenmesi ve proje kapsamında yürütülen
detaylı çalışmalar neticesinde, birinci ve ikinci katmanda hazırlanan yapı IFC standardı yapısına
uyumlu şekilde ve oldukça etkin ve hızlı çalışan ve değişikliklere çabuk uyum sağlayan bir model
olarak tasarlanmıştır. Faydalanılan Open IFC Java Toolbox'ın açık kaynak kütüphanesinin
dokümantasyonun yetersiz olmasından dolayı, yazılım geliştirme çalışmalarının ilk aşamalarında, .ifc
uzantılı dosyadan gerekli olan tüm bina yapılarını (IfcSpace, IfcWall, IfcWindow, IfcSlab vs) listeler
halinde alıp, koordinat eksenine göre her bir elemanı bir IfcSpace ağına yerleştirmeye çalışan bir yapı
söz konusu olmuştur. Fakat sonrasında yapılan araştırmalar ile IFC kütüphanesi ile ilgili çalışmalar
genişletilmiş ve IFC standardının yapısının genel mantığı daha iyi anlaşılmıştır. Dolayısıyla IFC dosya
yapısının modeli ele alınarak yazılım modeli iyileştirilmiştir. Bu değişikliğe bağlı olarak ana sınıflardan
“GraphNetwork” ve “TIfcConnect” yapıları üzerinde gerekli görülen geliştirme ve iyileştirmeler yapılmış,
yeni sınıflar oluşturulmuştur. Yazılım çalışmaları Java programlama dili kullanılarak
programladığından, yazılım JVM (Java Virtual Machine) kurulu olan her türlü bilgisayarda,
netbooklarda ve tabletlerde Windows ya da Linux işletim sistemi altında çalışabilmektedir. İlerleyen
bölümlerde yapılan çalışmalar ile ilgili detaylı olarak bilgi verilmektedir.
7.3.2 Geliştirme Detayları
Geliştirilmekte olan yönlendirme modelinin amacı, IFC formatındaki bina modelinden ilgili IFC
yapıları kullanılarak algılayıcıların nerede olduğunun tespit edilmesi, algılayıcılardan gelen veriler ve
bina içindeki hassas muhteviyat göz önünde bulundurularak kullanıcılara en güvenli yolun
gösterilmesidir. Bu amaca ulaşmak için izlenilen yöntemin detayları ise şöyledir: Bina modeli, en kısa
ve güvenli tahliye yolunu bulmak için bölümlere ayrılmaktadır. Bu bölümler binadaki bir odaya ya da bir
koridorun bir kısmına denk düşmektedir. Bu bölümler bina bilgi modeli IFC formatında dışa
aktarıldığında IfcSpace nesnesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Başka bir deyişle, modeldeki oda, hol,
koridor parçası gibi alanların IFC standartlarındaki karşılığı IfcSpace yapısıdır. Bu IfcSpace nesneleri
içlerinde kapı, pencere, duvar gibi yapılar barındırmaktadır. IFC standartlarında bunlar IfcDoor,
IfcWindow ve IfcWall gibi yapılara karşılık gelmektedir. Geliştirilmekte olan sistem en kısa tahliye
yolunun hesaplanmasında temel olarak IfcSpace yapısından faydalanmaktadır. Bunun için IfcSpace
içinde bulunan yapıların kendi orta noktaları ile komşu IfcSpace’lerin orta noktaları arasındaki
uzaklıklar veya varsa en yakın IfcWindow elemanlarına olan uzaklıklar veya binadan çıkış kapısı olan
IfcDoor elemanlarına olan uzaklıklar hesaplanır. Bu uzaklıklardan en kısa olanına yönlendirme
yapılarak kişilerin binadan en kısa yol üzerinden çıkarılması sağlanır. Bu işlem bütün IfcSpace
elemanları için yapılır ve boyutları belli olan IfcSpace’ler ile bunların aralarındaki uzaklıklar, uygun bir
veri yapısında birleştirerek birbirlerine bağlı IfcSpace’lerden oluşan bir IfcSpace ağı oluşturulur. En
kısa yol algoritmalarının, IfcSpace’lerin oluşturduğu bu ağ üzerinde çalıştırılması amaçlanmıştır.
Yazılım geliştirme çalışmaları kapsamında en kısa yol algoritması olarak Dijsktra
algoritmasının kullanılmasına karar verilmiştir. Dijsktra algoritmasının mevcut ağ üzerinde her bir
IfcSpace için en kısa yolu nasıl bulacağı ve nasıl uygulanacağı üzerinde yoğunlaşılmıştır. Dijsktra
algoritması bir ağ üzerinde bulunan ve ağın bir üyesi olan herhangi bir noktayı, yani düğümü,
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başlangıç noktası alarak ele alır. Daha sonra ağda bulunan diğer noktaların, yani düğümlerin, bu
noktaya olan en kısa uzaklığı ve yolu hesaplamaktadır. Geliştirilen yazılım kapsamında, bu düğüm
noktaları her bir IfcSpace elemanının orta noktasına bir adet düğüm noktası gelecek şekilde
modellenmiştir. Bina modellemesi sırasında IfcSpace elemanlarının oluşturulması işlemi yerel izleme
ve hasara bağlı blokajı tespit modeli çalışmaları kapsamında algılayıcıların yerleştirilmesine ilişkin
belirlenen kurallar ışığında (dört kolon, dört kiriş, iki dolgu duvar, bir asma tavan ve çeşitli yapısal
olmayan nesneleri içeren açıklıkların ortasına birer alan düğümü gelecek şekilde) yapılmıştır.
Dijktra algoritmasının temel elemanları olan “M” toplam Edge (yol) sayısı, “N” ise toplam köşe
sayısıdır. Orta ölçekli bir binada, onlarca IfcSpace ve bunların birbirleri ile bağlantılarından meydana
gelen yüzlerce Edge’lerden meydana gelen bir yapı oluşacağı sonucuna kolaylıkla varılabilir. Bu gibi
bir yapıda her IfcSpace için Dijsktra algoritmasını çalıştırıp her IfcSpace için diğer IfcSpace’lere olan
uzaklıkları ve yolları veren birer IfcSpace ağacı oluşturmaya çalışıldığında, yazılım performansı
gereksiz yere düşücektir. Yapılan çalışmalar sırasında bir binadaki IfcSpace sayısının ve birbirleri ile
bağlantılarının artmasıyla yazılımda performans düşüklüğü gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Asıl amaç
her IfcSpace’i kendine en yakın olan çıkış noktalarını barındıran IfcSpace’lere yönlendirmektir. Bu
yüzden bir IfcSpace’in diğer tüm IfcSpace’lere olan uzaklığını ve onlara bağlayan yolu bulmak
performans açısından verimli olmamaktadır. Dijsktra algoritmasının sisteme nasıl entegre edileceğine
ve nasıl çalıştırılacağına dair karar verebilmek için literatürdeki benzer çalışmalar incelenmiştir. Buna
göre Dijkstra algoritmasının çalışması için ilk olarak ağda bir nokta, yani düğüm, seçilmesi
gerekmektedir. Bu nokta IfcSpace ağında yer alan ve çıkış noktalarını barındıran IfcSpace düğümleri
olacaktır. Dolayısıyla her bir IfcSpace için Dijsktra algoritmasını çalıştırmak yerine, sadece bünyesinde
bir çıkış (giriş katındaki IfcSpace'ler için IfcWindow, diğer tüm katlardaki IfcSpace'ler için IfcDoor)
barındıran IfcSpace düğümleri için çalıştırılacaktır. Bu şekilde bir yaklaşım izlenmesindeki sebeplerden
biri de, her bir IfcSpace için Dijkstra algoritmasının çalıştırıldığı durumda oluşan ağaçlardaki yollardan
birbirleriyle örtüşenlerin ortaya çıkması ve bunların kullanıcılara sunulması durumunda karışıklığa yol
açacak olmasıdır. Sadece çıkış noktalarına sahip IfcSpace’ler için Dijkstra algortiması çalıştırıldığında
ise, oluşan yollar hiçbir zaman çakışmayacaktır. Çünkü bir IfcSpace düğümü oluşan ağaçlarda en
yakın uzaklığa sahip ağaçta olacaktır, geri kalanlarında ise bu düğüm koparılacaktır.
7.3.3 Yazılım Modeli Detayları
“GraphNetwork” ve “TIfcConnect” sınıfları oluşturularak, IFC formatındaki dosyadan gerekli
yapılar listeler halinde yazılıma getirilmektedir. Ancak IFC formatındaki dosyadan IFC yapılarının
yazılım ortamına çekilmesi birinci katmanda yaratılmış olan ve görevi IFC kütüphanesine erişip gerekli
bilgileri IFC formatındaki dosyadan çıkartarak kendi üzerinde oluşturulmuş veri yapılarına eklemek
olan “TIfcConnect” sınıfı vasıtasıyla olmaktadır. TIfcConnect sınıfı, IFC formatındaki dosyadan sadece
“IfcRelSpaceBoundary” ve “IfcBuildingStorey” yapılarını alarak, liste veri yapısında tutmaktadır.
Böylece “TIfcConnect” ile diğer sınıflar arasındaki bağımlılığın azalması (cohesion) ve yazılımın
modüler yapısının korunması sağlanmıştır.
“TIfcConnect”
yapısının
dosyadan
"IfcRelSpaceBoundary" sınıflarıdır:

okuduğu

IFC

sınıfları,

"IfcBuildingStorey"

ve

IfcBuildingStorey
Bu yapı IFC formatındaki bina bilgi modelindeki bir bina katıyla ilgili bilgileri içermektedir.
IfcRelSpaceBoundary
Bu yapı IFC formatındaki bina bilgi modelin dosyasında yer alan “IfcSpace” yapısının içinde
yer alan “IfcProduct” türündeki yapılara ulaşabilmek ve onlarla ilgili bilgileri elde edebilmek için
kullanılmaktadır.
7.3.3.1 Yazılım mimarisi ve modellenmesi
Şekil 161’de yazılım mimarisinin güncel halini gösteren UML Class Diyagramı
gösterilmektedir. Raporun bu kısmında verilemeyen diyagramın tamamı, üç parça şeklinde EK-6’da
verilmektedir.
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Şekil 161. Yazılım mimarisi UML Class Diyagramı
Sistem ilk adım olarak “IfcBuildingStorey” yapısını, IFC formatındaki dosyadan liste halinde
çekmektedir. Şekil 162 ve 163'de gösterildiği gibi, her bir “IfcBuildingStorey” nesnesinin
“RelatingObject” listesi ve bu listedeki her bir “IfcRelAggregates” elemanının içinde barındırdığı
“RelatedObject” listesi kullanılarak her bir kattaki “IfcSpace” listesine ulaşılmaktadır.
Her bir kattaki “IfcSpace” listesine ulaşıldıktan sonra, ilgili “IfcSpace” nesnesine ait olan
“IfcProduct” nesnelerini bulmak gerekmektedir. Bunun için liste halinde IFC formatındaki dosyadan
çekilmiş olan “IfcRelBoundary”’ yapısı kullanılmaktadır. Her bir “IfcRelBoundary”’ sınıfına ait olan
“relatingSpace” değişkeninin IfcGlobalId değerine bakılır. IfcGlobalId değeri, ilgili “IfcSpace”’in
IfcGlobalId değeri ile aynı ise, “IfcRelBoundary” nesnesinin “relatedBuildingElement” değişkeni ilgili
“IfcSpace” nesnesine ait olan “IfcProduct” verisine ulaşabilmektedir. Bu yazılımsal verilerin çıkarılması
“IfcBuildingStorey”’ den başlayarak “IfcProduct”’a kadar giden bu süreç için tek tek rekürsif (recursive)
olarak oluşturulmaktadır.

Şekil 162. IFC standartlarına göre IfcBuilding-IfcBuildingStorey-IfcSpace ve IfcProduct sınıfları
arasındaki ilişkiler (http://buildingsmart-tech.org)
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Şekil 163. IFC kütüphanesindeki yapılar arasındaki ilişki diyagramı (Treldal, 2008)
Kullanılan örnek bina bilgi modeli dosyalarında bazı IFC yapıları “IfcProduct” sınıfından
türetilerek modellenmiştir. “IfcProduct" sınıfından türetilen ve yazılım geliştirme çalışmaları sırasında
kullanılan sınıflar şu şekildedir:
1. IfcWall: Modellemede üçüncü katmanda yer alan görsel ara yüzde görselleştirmelerde
faydalanılmak üzere kullanılmaktadır.
2. IfcDoor: Yazılımda, Djisktra algoritmasına gidecek olan ağaçları oluşturmak için
gereken iki düğüm arasındaki bağlantıları bulmak için kullanılmaktadır.
3. IfcWindow: Yazılımda, Djisktra algoritmasına gidecek olan ağaçları oluşturmak için
gereken acil çıkış düğümlerini bulmak için kullanılmaktadır.
4. IfcVirtualElement: Yazılımda, Djisktra algoritmasına gidecek olan ağaçları oluşturmak
için gereken iki düğüm arasındaki bağlantıları bulmak için kullanılmaktadır.
5. IfcStair: Yazılımda, Djisktra algoritmasına gidecek olan ağaçları katlar arasında
oluşturmak için kullanılmaktadır.
7.3.3.2 Yaratılan sınıflar ve özellikleri
Aşağıda detayları verilen sınıflar yazılım katmanında en içten dışa doğru sıralanmaktadır.
Bütün bu sınıflar yaratılırken, bütün yazılımın modellenmesi, tasarımı ve gerçeklenmesinde olduğu gibi
nesneye dayalı programlama ilkelerine dikkat edilmiştir.
Node ve Node Türevleri
a. Node
Dijkstra ağaçlarındaki her bir düğümü modellemek için kullanılmaktadır. Ağaçlardaki düğümleri
bu sınıf temsil etmektedir. İçinde barındırdığı değişkenler şunlardır:
IfcProduct: Hangi IFC yapısını temsil ettiğini belirtmek ve gerekli verileri istenildiği zaman
alabilmek için bu bilgi gerekmektedir.
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NodeType: Bir java “Enum” listesidir. Bu değişken bulunduğu node nesnesinin "RoomNode",
"SpaceNode", "DoorNode", "StairNode", "RampNode", "WindowNode", "WallNode", "VirtalNode" ya da
"None", yani hiçbirisi, olup olmadığını belirtmektedir. Yazılımın verimli geliştirilmesi için
oluşturulmuştur.
NodeId: Sahip olduğu IfcProduct nesnesinin IfcGlobalID’sini barındırmaktadır. IfcGlobalID IFC
yapısında bir benzersiz anahtar (unique key) olduğundan, Node nesnelerini de birbirinden ayırt
edebilmek için bu kullanılmaktadır.
NodeCoordinateX, NodeCoordinateY, NodeCoordinateZ: Bu değişkenler, Node’un
IfcProduct nesnesinin IFC yapısındaki x - y - z koordinat düzlemine göre orta noktasını vermektedir.
Bu koordinatlar IfcProduct nesnesinin cinsine göre değişik algoritmaları yürütmektedir.
Accessibility, Vulnerability: Bu değişkenler Node’un IfcProduct nesnesine ilgili algılayıcılardan
gelen veriler ışığında Node’un insanlar için güvenli olup olmadığını, başka bir deyişle bloke olup
olmadığını ve hassasiyet durumunu, belirtmektedir.
NodeName: Bu değişken IfcProduct nesnesinin varsa kendine ait ismini temsil eder. Bunu
IfcProduct nesnesinin IfcLabel değişkeninden "string" (karakter dizisi) olarak almaktadır.
b. RampNode
Bu sınıf, Node sınıfından türetilmiştir. Node sınıfına ait bütün özelliklerini taşımaktadır. Binada
bulunan (varsa) eğimli rampa yapısını (örn. engelliler için tasarlanan eğimli geçiş elemanları) temsil
etmektedir.
c. SpaceNode
Bu sınıf, Node sınıfından türetilmiştir. Node sınıfına ait bütün özelliklerini taşımaktadır. Binanın
“IfcSpace” olarak yapılandırılan ve ismi “Room” olmayan yerlerini temsil etmektedir.

Şekil 164. Bir "IfcProduct” yapısının kendi yerel eksenine göre koordinatları (Treldal, 2008)
Şekil 164'de IFC formatındaki bir bina modelinde yer alan bir “IfcProduct” yapısının içerdiği
koordinat ekseni verilerinin, binanın global koordinat eksenlerine göre değil, yapının kendi yerel
eksenine göre hesaplandığı gösterilmektedir. Djikstra ağaçları yapılmadan önce, bu yerel koordinat
eksenine göre gelen x-y-z değerlerinin, binanın global eksenlerine göre hesaplanması gerekmektedir.
Araştırmalar sonucunda bu problemin tek çözümünün binanın eksen koordinatlarının kesiştiği orijin
noktasına kadar komşu yapıların koordinat eksenleri üzerinde rekürsif bir algoritma çalıştırılarak
hesaplamak olduğu görülmüştür (Treldal, 2008). Bu algoritma karmaşıklığı yüksek olduğundan ve
rekürsif bir yapıda çalıştırıldığından, yazılımın performans ve hızını birinci dereceden etkilemektedir.
Şekil 165'de bir “IfcProduct” nesnesinin kendi yerel koordinat eksenine göre gönderilen x-y-z koordinat
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değerlerinin, binanın asıl koordinat eksenine göre nasıl hesaplanması gerektiği adım adım
anlatılmaktadır.

Şekil 165. Bir “IfcProduct” nesnesinin kendi yerel koordinat ekseni değerlerinin, binanın asıl koordinat
eksenine göre hesaplanışı (Treldal, 2008).
Şekil 165'de gösterildiği gibi, yerel bir koordinat değerinin global koordinat düzlemine göre
değerini bulabilmek için, öncelikle yerel koordinat düzlemi ile global koordinat düzlemi arasındaki
farkın ne olduğuna bakılır. Bu farka göre şekildeki örnekte olduğu gibi koordinatları dönüştürmek
gerekmektedir. Yazılımda bunun nasıl hesaplandığını açıklayabilmek için aşağıda verilen kod
örneğinde bir ifcSpace yapısının global koordinatları bulabilmek için kullanılan “getPoints” fonksiyonu
gösterilmektedir:

240

IfcShapeRepresentation shape
=(IfcShapeRepresentation)(getSpace().getRepresentation().getRepresentations().get(0));
Iterator<IfcRepresentationItem> ite = shape.getItems().iterator();
IfcExtrudedAreaSolid extruded = null;
if(ite.hasNext())
extruded= (IfcExtrudedAreaSolid)ite.next();
// Get the transform matrix.
IfcAxis2Placement3D newPlacement =(IfcAxis2Placement3D) ((IfcLocalPlacement)
getSpace().getObjectPlacement()).getRelativePlacement();
double[][] matrix = getTransformMatrix(newPlacement);
if(extruded !=null)
{
IfcArbitraryClosedProfileDef profile =
(IfcArbitraryClosedProfileDef)extruded.getSweptArea();
IfcPolyline polyline = (IfcPolyline)profile.getOuterCurve();
List<IfcCartesianPoint> points = polyline.getPoints();
for(int i=0;i<points.size();i++)
{
IfcCartesianPoint IFCp = points.get(i);
double[] newpoints = new double[4];
for(int j=0;j<IFCp.getCoordinates().size();j++)
newpoints[j] = points.get(i).getCoordinates().get(j).value;
newpoints[3] = 1.0;
newpoints = vectorMutiple(newpoints, matrix);
p.add(newpoints[0]);
p.add(newpoints[1]);
}
}
Yukarıda verilen kod parçası ile bir IfcSpace’in IfcshapeRepresentation değişkeni elde edilir.
IfcShapeRepresentation değişkenine ait olan listeden IfcExtrudedAreaSolid değişkeni elde edilir.
IfcExtrudedAreaSolid değişkenin SweptArea fonksiyonundan IfcArbitraryClosedProfileDef değişkeni
geri döner. Bu değişkenin getOuterCurve fonksiyonu kullanılarak IfcSpace’in şekillerinin sınırlarını
veren IfcPolyline’a ulaşılır. Bu sırada IfcSpace’in IfcAxis2Placement3D değişkeni elde edilir. Bu
değişken aşağıda gösterilen getTransformMatrix fonksiyonuna sokulur:
getTransformMatrix fonksiyonu koordinat eksen için gereken dönüşüm matrisini oluşturur.
getTransformMatrix
fonksiyonunda
IfcAxis2Placement3D
değişkeninden
getCoordinates,
getAxis().getDirectionRatios ve getRefDirection().getDirectionRatios fonksiyonları çağrılır. Gelen
değerler Şekil 164'de gösterilen IfcAxis2Placement3D’nin sırasıyla "location", "Axis", ve "RefDirection"
değerlerine denk düşmektedir. Bu fonksiyon Şekil 164’de görsel olarak gösterilenleri algoritmik olarak
yazılımda adım adım yapmaktadır. Bunun için matris dönüşüm algoritmalarını, matris çarpımını ve
matris transpose bilgilerini kullanmaktadır. Koordinat ekseni dönüşümü tamamlandıktan sonra
getTransformMatrix çıkan eksen bilgilerini iki boyutlu dizi halinde getPoints’e geri yollamaktadır.
getTransformMatrix’den gelen x-y ve açı bilgileri ile IfcPolyline’dan getirilen x-y ve açı bilgileri matris
çarpımına sokulur. Matris çarpımı sonucunda binanın global eksenine göre x ve y değerleri bulunmuş
olur. Z ekseni de bu işlemlerle beraber bulunur fakat eleman hangi katta ise o katın zeminini Z ekseni
0 alarak hesaplamaktadır. Fakat bir yapının bulunduğu katın zeminine olan yüksekliği, zeminin yere
olan yüksekliğine göre fazlaca küçük olduğundan bu değer ihmal edilmektedir.
Özetle, burada gösterildiği gibi bir “IfcSpace”’in koordinatlarını bulabilmek için “IfcSpace”→
“IfcShapeRepresentation”→ “IfcExtrudedAreaSolid”→ "IfcArbitraryClosedProfileDef” yolu takip edilerek
“IfcPolyline” listesi elde edilir.
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public double[][] getTransformMatrix(IfcAxis2Placement3D newPlacement)
{
double[][] matrix = new double[4][4];
LIST<IfcLengthMeasure>
temp
newPlacement.getLocation().getCoordinates();
LIST<DOUBLE> tempA = newPlacement.getAxis().getDirectionRatios();
LIST<DOUBLE>
tempB
newPlacement.getRefDirection().getDirectionRatios();
double[] transPoints = new double[3];
double[] transX = new double[3];
double[] transZ = new double[3];
for(int i=0;i<3;i++)
{
transPoints[i] = ((IfcLengthMeasure)temp.get(i)).value;
transX[i] = ((DOUBLE)tempB.get(i)).value;
transZ[i] = ((DOUBLE)tempA.get(i)).value;
}
double[] transY = getProduct(transZ, transX);
transX = getProduct(transY, transZ);

=

=

for(int i = 0;i<3;i++)
{
matrix[0][i] = transX[i];
matrix[1][i] = transY[i];
matrix[2][i] = transZ[i];
matrix[3][i] = transPoints[i];
}
matrix[3][3] = 1.0;
return matrix;
}
public double[] vectorMutiple(double[] A, double[][] B)
{
double[] C = new double[A.length];
for(int i=0;i<A.length;i++)
for(int j=0;j<A.length;j++)
C[i] += A[j] * B[j][i];
return C;

}

d. RoomNode
Bu sınıf, SpaceNode sınıfından türetilmiştir. SpaceNode ve Node sınıfılarına ait bütün
özellikleri taşımaktadır. IFC formatındaki bina modelinde, herhangi bir “IfcSpace” nesnesi bir odayı
gösteriyorsa ismi “Room” ile başlamaktadır. İsmi “Room” ile başlayan bir “IfcSpace” varsa, o IfcSpace
bir RoomNode’a dönüştürülür.
e. StairNode
Bu sınıf, Node sınıfından türetilmiştir. Node sınıfına ait bütün özelliklerini taşımaktadır.
StairNode merdivenler üzerinde tanımlanacak olan düğüm noktalarını temsil etmektedir. Bu düğüm
noktaları, katlar arası geçişleri mümkün kılacak bağlantı noktalarını temsil edecektir.
f.

VirtualNode

Bu sınıf, Node sınıfından türetilmiştir. Node sınıfına ait bütün özellikleri taşımaktadır. Bu
düğüm Dijsktra ağacında bir düğüm olarak değil, sadece aralarını “IfcVirtualElement” ile birbirinden
ayrılan iki “IfcSpace” nesnesinin bulunduğu SpaceNode’ların birbirleriyle ilişkilendirmek ve bununla
ilgili bir Edge nesnesi yaratmak için kullanılmaktadır. Şekil 166’da IfcVirtualElement ile birbirine
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bağlanan iki IfcSpace nesnesi görülmektedir. Bu iki nesne arasındaki bağlantı aslında fiziksel olarak
varolmayan bir eleman ile gerçekleşmektedir. Amaç, belirlenen IfcSpace oluşturma kurallarına (dört
kolon, dört kiriş, iki dolgu duvar vb) uygun şekilde IfcSpace nesneleri oluşturmak olduğundan; YBM
aracı ile yapılan modellemeler sırasında bazı durumlarda iki IfcSpace nesnesi arasında bir duvar ya
da kapı vb bir eleman değil, gerçekte varolmayan bir sınır konulmaktadır. Bu sınır, bina modeli IFC
formatında dışa aktarıldığında "IfcVirtualElement" türünde görünmektedir.

Şekil 166. İki IfcSpace nesnesi arasındaki IfcVirtualElement nesnesine örnek
Aralarında bir “IfcDoor” olan iki SpaceNode arasındaki uzaklığı bulurken her iki SpaceNode’un
birbirlerine bağlandıkları DoorNode ile olan iç uzaklıkları hesaplanır ve sonra çıkan iki sonuç toplanır.
Fakat “IfcVirtualElement” ile bağlı iki SpaceNode arasındaki uzaklık hesaplandığında, direkt olarak iki
SpaceNode’un birbirlerine olan uzaklığı hesaplanır çünkü en kısa yol olan doğru parçasının
“IfcVirtualElement”i kestiği noktada her hangi bir duvar ya da bir engel bulunmamaktadır (Şekil 166).
Şekil 167’de çeşitli durumları barındıran örnek bir IFC formatındaki dosyadaki SpaceNode’lar
ve onların birbirleriyle olan ilişkileri gösterilmektedir. Kapı varsa iki SpaceNode'un kapıya olan uzaklığı
hesaplanır, herhangi bir engel yoksa direkt olarak iki SpaceNode arasındaki uzaklık hesaplanır. Şekil
167’de görülen renkli çizgilerin her biri Edge'leri temsil etmekte ve farklı renklerde Edge’ler
gösterilmektedir. İki farklı rengin birleştiği noktalar birer düğüm noktasıdır. Aynı iki rengin birleştiği
noktalarda ise, iki IfcSpace’i birbirine bağlayan bir IfcDoor yapısını saklayan DoorNode’lar vardır.
Şekilde Edge’lerin yanlarında yazan sayılar, o Edge’in santimetre cinsinden uzunluğunu vermektedir.
VirtualNode ile birbirine bağlanmış iki Space’in arasındaki Edge'ler düz çizgi olarak gösterilmiştir,
çünkü aralarındaki IfcVirtualElement iki IfcSpace’i sanal olarak bağlamıştır. Oysa gerçekte, iki
IfcSpace arasında bir engel yoktur. Bu tür durumlarda uzaklık hesaplamasında iki IfcSpace arasına
VirtualNode konularak hesap yapılmaktadır.
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(a)

(b)
Şekil 167. (a) IFC formatındaki bir dosya üzerinde algoritma çalıştırıldıktan sonra oluşan Edge’ler,
onların uzunlukları ve IfcSpace'lerin birbirleri ile ilişkileri (şekil üzerindeki uzunluklar cm cinsindendir),
(b) Orijinal IFC dosyasının farklı açılardan görünümü
g. WindowNode
Bu sınıf, Node sınıfından türetilmiştir. Node sınıfına ait bütün özelliklerini taşımaktadır. Bu sınıf
Dijsktra ağaçlarının köklerinden biri olabilmektedir. Djisktra kökleri çıkış noktalarından oluşmaktadır.
Alçak katlarda pencerelerden de çıkışlar olabileceğinden “IfcWindow” verileri de birer düğüm olarak
işlenmektedir. Bir IfcSpace’den çıkış olabilecek yapılar IfcDoor, IfcWindow ve yıkılabilir özellikte hafif
bir materyalden üretilmiş ise (alçıpan gibi) IfcWall yapılarıdır. IfcWall yapısı örneğin “gypsum”
malzemesi ile modellenmiş ise, IfcWall çıkış olabilecek düğümler arasına eklenir.
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h. WallNode
Bu sınıf, Node sınıfından türetilmiştir. Node sınıfına ait bütün özelliklerini taşımaktadır.
Dördüncü katmanda yapıya ait görsel öğelerin oluşturulmasında gerekli olduğundan, “IfcWall” ve
“IfcWallStandartCase” verileri için bu nesne türünden yararlanılmaktadır.
Space
Bu sınıf Djisktra ağacındaki her bir düğümü temsil etmektedir. Her bir düğüm IFC formatındaki
bina modelinden birer “IfcSpace”’e karşılık düşmektedir. Bu sınıfta gerekli olan bazı değişkenler vardır:


IfcSpace space

Bu değişken, IFC modelde hangi “IfcSpace” nesnesini barındırdığını bilmek için adresini
tutmaktadır.


Collection<Node>nodelist

Bu değişken, “IfcSpace” nesnesinin kaç tane kapısı, penceresi olduğunu tutar ve
SpaceNode ya da RoomNode türlerinden yeni bir nesne yaratılırken bu liste Node ve
türevleriyle doldurulmaktadır. Bu da, ilgili Space içindeki giriş ve çıkışlar hakkında bilgiler
vermektedir.


Node entryNode

Nodelist doldurulurken “IfcSpace” nesnesi ilk okunduğunda bir SpaceNode ya da bir
RoomNode oluşturarak listesine atmaktadır. Bunun nedeni, modellenen bölgenin kendisinin
de orta noktasında bir düğüm olduğu kabul edildiğinden bunu da nodelist listesine
eklemektedir. Ayrıca, bu değişkenle ilgili SpaceNode/RoomNode eşitlenmektedir. Bunun
nedeni sıklıkla yapıda bu Node değişkeni çağrılacağından, sadece algoritmanın bu Node
için liste araması yapmasını engellemeyi sağlamaktır. Başka bir deyişle, gereksiz
performans düşüklüğüne engel olunmaya çalışılmıştır.


Collection<Node>exitNodelist

Bu liste sadece yazılımın performansını yükseltmek için konulmuştur. Dışarıdan bir Space
nesnesinin dışarıya açılan yolları olan Node’ları sorulduğunda bütün nodelist’i taramak
yerine; herhangi DoorNode, WindowNode, VirtualNode veya WallNode türlerinden biri
nodeliste eklendiğinde bu listeye de eklenmektedir. Bellek olarak ufak bir artış söz konusu
olmakla birlikte, mertebesi göz ardı edilecek kadar azdır.


Double elevation

Bir Space’in hangi katta olduğunu belirtmektedir. Z koordinatları x ve y koordinatlarında
olduğu gibi rekürsif algoritmada çözülmediğinden, direkt olarak üzerinde bulunduğu
“IfcBuildingStorey”’in, z eksen bilgisine bakmaktadır.


NodeType spaceType

Bu Space nesnesinin IFC modelde bir odaya mı, yoksa bir koridor, hol gibi bir bölüme mi
karşılık geldiğini belirtmektedir.
BuildingStorey
Bu sınıf IFC formatındaki bina modelindeki bir katı temsil etmektedir. Yazılımda ilk olarak
okunan “IfcBuildingStorey”’yi barındırmaktadır. İlk olarak içinde tuttuğu “IfcBuildingStorey”den
“IfcSpace”leri okuyarak Space listesini oluşturmaktadır. Daha sonra Space listesindeki Space’lerin
aralarındaki ilişkileri hesaplayarak Edge listesini oluşturmaktadır. Üst katmanından gelen algılayıcı
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verileri ve hassasiyet bilgilerini kullanarak (blokaj ve hassasiyet durumlarına göre) Space ağını
güncellemektedir.
Edge
İki Space arasındaki ilişkiyi temsil etmektedir. Her iki düğüm arasında bir tane Edge vardır.
Bunlar, Djisktra ağacı için space ağını oluşturmaktadır. İçerdiği değişkenler ise şu şekildedir:


Double EdgeLength

İki Space düğümü arasındaki uzaklığı temsil etmektedir.


Node transitionNode

İki Space düğümünü birbirine bağlayan Node değişkenidir. Türü DoorNode, WindowNode,
VirtualNode olabilir.


Space space_1 ve space_2

Birbirine söz konusu Edge ile bağlı iki düğümü barındırmaktadır.
TIfcConnect
Bu yapı, Java IFC açık kaynak kütüphanesini kullanarak, IFC formatındaki dosyayı okuma ve
IFC formatındaki dosyaya yazmadan sorumludur. İçerisinde “IfcRelSpaceBoundary” ve
“IfcBuildingStorey” listelerini barındırmakta ve bunları istenildiğinde üst katmana iletmektedir.
TSensorConnect
Görevi algılayıcılar ile geliştirilmekte olan yazılım arasındaki ilişkileri yönetmektir.
Algılayıcılardan gelen verileri istenildiği zaman üst katmana, üst katmandan gelen bilgileri ise
algılayıcılara iletmekten sorumludur. GraphNetwork belli zaman aralıklarıyla TSensorConnect’i
çalıştıracaktır.
TSensorConnect nesnesi dış ortamdan aldığı ham algılayıcı datalarını ve hassasiyet
sonuçlarını yorumlayarak, yazılıma işlenmiş olan karar ağacı (decision tree) mekanizması sayesinde
yapı topolojisinde hangi noktaların bloke olduğunu, hangi bölgelerin geçilemez olduğunu vb. bilgileri
kısa yol algoritmasına sokmadan önce tespit etmektedir. Bir noktanın blokajı ile ilgili karar
mekanizmasında ise dört farklı durum göz önüne alınmaktadır:
1. Direkt olarak karar ağacından elde edilen sonucun (A, B, C, D veya E) atanması.
2. Jiroskop algılayıcısı ile ilgili bilgiye bakılarak sonucun belirlenmesi: Jiroskop algılayıcısı
kolonları izlemek üzere kullanılması öngörülen bir algılayıcı olmasından dolayı, izlediği kolonla ilgili bir
hasar durumu tespit etmesi durumunda, başka herhangi bir algılayıcıya bakılmadan, o kolon ile ilişkili
bölgenin tamamen bloke olduğu sonucuna varmayı sağlamaktadır. Bu kadar net bir bilgi sağlaması
nedeniyle jiroskop karar ağacına dâhil edilmeden, dışarıdan değerlendirilen bir algılayıcı olarak tercih
edilmiştir. Dolayısıyla, karar ağacı sonucu ne olursa olsun; kolon hasarı tespit edildiğinde (jiroskop
algılayıcısının "1" verdiği durumda) o kolonla ilişkili bölge geçilemez olarak algılanacaktır.
3. Dar koridor değerlendirmesi: Dar koridor düzeneği üzerinde yapılan deneylerin azlığı
nedeniyle, dar koridorlar için ayrıca bir karar ağacı oluşturulamamıştır. Bu noktada uzman
görüşlerinden yola çıkılarak, geniş koridor deneylerine göre tahminler yapan karar ağacından çıkan
sonuçlar, dar koridora uyarlanmaktadır. Bu noktada dar bir koridorda tehlikeli durumların geniş
koridora kıyasla daha fazla hasar yaratacağı gerçeğinden yola çıkılarak, dar koridor için hesaplanan
karar ağacı sonuçlarının C ve D çıkması durumunda bir üst blokaj sınıfına yuvarlanması
kararlaştırılmıştır. Dar ve geniş koridorlarda A ve B durumlarını yaratan kombinasyonların aynı olması
nedeniyle, karar ağacı sonucu A veya B çıkması durumunda herhangi bir değişikliğe gidilmesine gerek
yoktur. Benzer şekilde, karar ağacı sonucunun E çıkması durumunda, yuvarlanacak bir üst sınıf
olmadığı için karar ağacı sonucu aynen kullanılır.
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4. Hassasiyet/tehlike bilgisine göre sonucun belirlenmesi: Sistem, hassas (örn. yangın) bir
durum olduğu bilinen noktalara yönlendirme yapmamaktadır.
GraphNetwork
Bütün algoritmaların akışlarını yöneten, en üst katmandaki ve Space ağını yöneten sınıftır.
İçerisinde TIfcConnect sınıfından bir nesne barındırmaktadır. Bu sayede IFC formatındaki dosyadan
sorunsuzca istediği bilgiyi okuyup yazabilmektedir. Ayrıca TSensorConnect türünden bir değişkeni
oluşturarak algılayıcılardan gelen bilgileri ve hassasiyet analizine dair bilgileri de yönetebilmektedir.
GraphNetwork ilk olarak TIfcConnect’i çalıştırarak, dosya okuma işlemini başlatır. Okumadan
sonra TIfcConnect’ten “IfcBuildingStorey” listesinin elemanlarına tek tek BuildingStorey nesnesi
yaratarak listesine ekler. Daha sonra GraphNetwork, yeni yaratılan BuildingStorey’nin Initialize
fonksiyonunu çağırarak ilgili kattaki nesnenin kendi içinde ilgili olduğu “IfcSpace”leri bulur ve Space
listelerini oluşturur.
Bütün BuildingStorey’ler yaratıldıktan sonra Main’den CreateTopology fonksiyonu
çağrıldığında her bir BuildingStorey nesnesinin CreateTopology fonksiyonları çağrılır. BuildingStorey
nesnesi yaratılırken kendi içinde oluşturduğu Space listesini kullanarak Edge listesini doldurur,
böylece Space ağını oluşturur.
GraphNetwork’ün, Run fonksiyonu çalıştırıldığında algılayıcı bilgilerini TSensorConnect
aracılıyla okur ve BuildingStorey listesini günceller. Daha sonra BuildingStorey listesini kullanarak
Space ve Edge üzerinde Djisktra algoritmasını uygular. Sonrasında ağaçları bir üst katmana
göndererek Space ağaçlarının görsel arayüze (Graphical User Interface) aktarılmasını sağlar. Arayüz
kendini günceller. Buradaki Run fonksiyonu bir Thread yani ana uygulamadan bağımsız çalışan bir
uygulamadır. Belli aralıklarla GraphNetwork Run fonksiyonu çağrılır. Bu fonksiyon program
kapatılıncaya dek, ya da manuel olarak kapatılıncaya dek belli aralıklarla çalıştırılacaktır.
Görsel Arayüz
Arayüz katmanı, TubitakIfcViewerController ve ifc2dJpanel olmak üzere iki yapıdan
oluşmaktadır. TubitakIfcViewerController yapısı TIfcConnect ve GraphNetwork yapıları ile birlikte
koordineli
çalışarak,
sonuç
bilgilerini
ifc2dJpanel
üzerinde
gerçeklemektedir.
TubitakIfcViewerController java dilinde "Jframe" nesnesinden türetilmiştir. Bu nesne içerisinde
TIfcConnect ve GraphNetwork, TSensorConnect nesnelerinden aldığı verileri harmanlamaktadır. İlk
olarak IfcConnect'ten ilgili IFC nesnelerini ve onlarla ilgili bileşenleri kendi içerisine alarak
saklamaktadır. Bir sonraki adımda bu verileri kullarak GraphNetwork'e yeni topoloji oluşturması için
emir verilmektedir. GraphNetwork nesnesi bu emri yerine getirdikten sonra TsensorConnect'e dış
ortam bağlantılarını kontrol etmesini emreder. Bu sayede dışarıdan gelen anlık algılayıcı verileri ve
hassasiyet durumlarını belirten bilgiler modelin içine TsensorConnect aracılığıyla bir üst yapı
üzerinden aktarılmış olur. TubitakIfcViewerController en son olarak Disjktra algoritmasına ait
nesnelerin oluşturulmasını sağlar ve Disjktra algoritması kullanıldıktan sonra çıkan sonucu
değerlendirilmesi ve görselleştirilmesi için ifc2dJpanel'e aktarır.
ifc2dJpanel, Java "JPanel" yapısından türetilmiştir. Bu yapı gelen verileri anlamlandırarak
java2D ve IfcToolBox kütüphanelerin fonksiyonlarını kullanarak 2 boyutlu çok katlı olarak .ifc uzantılı
dosyadan okuduğu yapının ilgili katını çizdirebilmektedir. Bu noktada, ifc2dJpanel ile
TubitakIfcViewerController'in senkronize biçimde çalıştığı, çekirdek yazılımın imkanlarını maksimum
düzeyde kullanabilen bir arayüz tasarlanmıştır.
Arayüze ait ekran görüntüleri Şekil 168, 169, 170'de görüldüğü gibidir. Şekil 169'da da
görüldüğü gibi, bina katları ayrı ayrı görüntülenebilmekte ve katlar arasında dolaşılabilmektedir.
"Çalıştır" butonuna tıklanılan her seferde güncel duruma göre en kısa yol algoritması tüm katlar için
hesaplanır. Katlar arasında birbirine geçişi olan bölgeler aynı renk ile gösterilebilmektedir. Bu sayede
hangi kattan hangi kata veya katlara geçişin uygun olduğu da görülebilmektedir. Başka bir deyişle,
katlar iki boyutlu olarak görselleştirilmesine rağmen, binanın tamamı üç boyutlu olarak ele
alınmaktadır. Arayüzde yer alan butonlar arasında sağ tarafta yakınlaştırma, uzaklaştırma, geçiş için
toggle tuşu ve görünümü ilk haline döndürme tuşları gibi görüntüyü istenen şekilde incelemeye
yarayan tuşlar bulunmaktadır. Sağ alt köşede algılayıcı verisini dışarıdan bir dosyadan okumaya
yarayan tuş ile en kısa yol algoritmasını okunan dosyadaki hasara göre hesaplatan buton
bulunmaktadır. Arayüzün sol paneli katlar arası geçişleri sağlayan tuşlar, bloke olan yerleri gösterme
tuşu, sadece çıkışların nerede olduğunu gösterme tuşu ve binanın mevcut topolojik haritasını
gösterme tuşlarından oluşmaktadır.
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Kat planlarının değişik görüntülenme seçenekleri de arayüzden seçilebilmektedir. Bu
seçenekler arayüzün alt kısmına yerleştirilen seçenekler ile mümkün olmaktadır. Bu bölümdeki
seçenekler sayesinde binada ağaç görünümü ile topolojik harita görüntülenebileceği gibi, alanların
renklendirilmesi de mümkündür. Örneğin, Şekil 170'da alan renklendirme seçeneği ile görüntüleme
yapılırken; Şekil 171'de aynı katın ağaç görünümünde gösterildiği hali görünmektedir. Aynı renk olan
alanlar ve aynı renk ile çizilen ağaçlar, birbirine bağlı alanları ve bu alanlardan olan en yakın çıkışları
göstermektedir. Bu ekran görüntüleri binada herhangi bir hasar mevcut olmayan durumda alınmıştır.
Binanın zemin katı olmasından dolayı çıkışların sayısı bu katta oldukça fazla hesaplanmıştır. Bunun
nedeni, zemin katta pencerelerin de çıkış olarak değerlendiriliyor olmasıdır. Binada meydana gelen bir
hasar ile bu mevcut ağaçlar yeniden hesaplanarak, her bir düğüm noktasından olan en yakın çıkışlar
görüntülenebilmektedir.

Şekil 168. Yönlendirme modelinin görsel arayüzü, açılış ve dosya seçme

Şekil 169. Görsel arayüzün genel görünüşü, butonlar ve işlevleri
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Şekil 170. Zemin kat alan renklendirme modu ile en kısa yol algoritması sonucu

Şekil 171. Zemin kat ağaç görünümü modu ile en kısa yol algoritması sonucu
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7.4 YEREL İZLEME VE HASAR TESPİT
ENTEGRASYONU İLE İLGİLİ ÖN ÇALIŞMALAR

MODELİNİN

YÖNLENDİRME

MODELİNE

Agılayıcılardan ve kamera deneylerinden elde edilen blokaj bilgilerinin IFC tabanlı bina bilgi
modeline aktarılması üzerine ön çalışmalar yapılarak düzeltme yapılması gereken noktalar
belirlenmiştir. Yerel izleme ve hasara bağlı blokajı tespit modeli çalışmaları kapsamında; üzerinde
algılayıcılar ve kamera ile deney yapılan koridor YBM aracı ile modellenerak, IFC formatına çevrilmiş
ve bunun üzerinde yine bu kapsamda yürütülen hafif, orta ve ağır hasarlı deneylerin sonuçları
eklenerek algılayıcı verileri ile IFC tabanlı bina bilgi modelinin entegre edilmesi çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
7.4.1 Detaylar
Bu aktivite kapsamında, algılayıcılardan ve kameradan elde edilen verilerin IFC tabanlı bina
modeli ile entegrasyonu gerçekleştirilmiştir. Bunun için deneylerin yürütülmesine paralel olarak;
deneylerde maketi kullanılan üç açıklıklı koridor Archicad 14 programı ile modellenmiştir. Deneylerde
kullanılan koridor modeli üzerinde gerçekleştirilen hafif, orta ve ağır hasar deney sonuçları, koridorun
IFC tabanlı bina modeli ile entegre edilerek; her bir hasar durumu için Dijkstra algoritması çalıştırılmış
ve tahliye yolları hesaplanmıştır. Şekil 172 ve Şekil 173, deney koridorunun tek katlı bir bina içerisinde
Archicad ile modellenmiş halini plan ve perspektif görünümünde, sırasıyla Archicad ve IFC formatında
göstermektedir. Modelde çıkış olarak iki adet kapı modellenirken; çıkış olarak kullanılabilecek herhangi
bir pencere elemanı modellenmemiştir. Bu kapılardan biri Şekil 172 ve 173'te görülebileceği gibi deney
koridorunun sonunda, bir diğeri de modelin öbür ucuna yerleştirilmiş ve sırasıyla Çıkış 1 ve Çıkış 2
olarak isimlendirilmiştir.

Şekil 172. Deney koridorunun Arhicad modeli
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Şekil 173. IFC formatındaki deney koridorunun çeşitli görünümleri
Deney sonuçları ile IFC formatındaki modelin entegre edilmesine ilişkin yapılan ön testler Şekil
168'de görülen IFC tabanlı modelden veriler alınarak oluşturulmuş “Space ağı” üzerinde yapılmıştır.
Yönlendirme modeli yazılımı, IfcSpace nesnelerinin birbirleri ile olan uzunluklarına deney sonuçları ile
elde edilen durumlarını hesaba katarak Dijsktra algoritmasını çalıştırmaktadır. Bu sayede, alanların
(IfcSpace'lerin) aldıkları hasarlara bakarak en güvenli olan en kısa çıkış yolunu hesaplamaktadır.
Bu ön çalışmalar sırasında henüz karar ağacı yaklaşımı ile elde edilen ve blokaj harf notlarıyla
temsil edilen kararlar verilmemiş olduğu için, değerlendirmeler bir ceza puanı yaklaşımı ile yapılmış,
sistemin Dijsktra algoritmasını doğru çalıştırıp çalıştıramadığı test edilmiştir. Buna göre, deneylerden
elde edilen durumlara varsayımsal ceza puanları atanmıştır. “C” deney sonrası oluşan ceza puanı ve
iki alan düğüm noktası (SpaceNode) arası normal uzaklık “D” olmak üzere; blokaj bilgisini içeren
cezalı uzaklık “X”, X = (D*(C/50+1)) yoluyla hesaplanır. Bu formülde 0-50 puan aralığındaki ceza
puanları 50’ye bölündüğünde; 0 ile 1 arasında bir sonuç çıkmaktadır. Çıkan bu değer 1 ile
toplandığında ise, sonuç 1 ila 2 arasında olmaktadır. D normal uzaklığı bu sonuç ile çarpılarak
hesaplandığında, uzaklık ceza puanı yüksek olan alanlarda büyümektedir. Birinci, ikinci ve üçüncü
IfcSpace nesneleri üç açıklıklı koridorun her bir açıklığını temsil etmektedir. Deney sonuçları ışığında
hesaplanan varsayımsal ceza puanları Tablo 82’de gösterilmektedir.
Tablo 82. Hafif, orta ve ağır hasar deney sonuçları
Ceza puanları
Düğüm noktası 1
Düğüm noktası 2
Düğüm noktası 3

Hafif hasar
0
20
0

Orta hasar
20
30
20

Ağır hasar
45
60
35

Birinci, ikinci ve üçüncü IfcSpace'ler için ceza puanları deneylerden elde edilirken, bunlar
dışında modeldeki diğer IfcSpace'lerin ceza puanları hafif, orta ve ağır hasar durumlarına uygun olarak
rastgele şekilde atanmıştır. Bu rastgele atamalar hafif, orta ve ağır hasar durumlarına uygun şekilde
yapılmıştır. Modelde iki adet kapı bulunmasından dolayı iki adet ağaç oluşmakta; bunlardan ilki
koridorun ucundaki Çıkış 1'den çıkış verirken, diğeri modelin öbür ucundaki Çıkış 2’den çıkış
vermektedir.
Tablo 83, 84, 85 ve 86’da yapılan testlerin sonuçları gösterilmektedir. Birinci ağaca olan
uzaklık ve ikinci ağaca olan uzaklıkları gösteren sütunlarda verilen mesafeler, söz konusu IfcSpace
nesnesinin orta noktasından Çıkış 1 ve Çıkış 2’ye olan uzaklıklardır ve santimetre cinsindendir.
Bunlardan hangisi daha kısa ise IfcSpace nesnesi o alt ağaçta yer alır. Bu da Tablo 83, 84, 85, ve
86’da çıkış kapısı başlıklı sütunda görülmektedir. Örneklerde kullanılan modelde iki çıkış noktası ve
hiç pencere olmadığından, iki adet alt ağaç oluşmuştur. Deney sonuçları modele entegre edildiğinde
hafif hasarlı olan düğümlerde farkedilir bir değişiklik olmazken; en çok farklılık ağır hasarlı durumda
görülmüş ve IfcSpace'lerin normale göre farklı bir yol (path) yürüttükleri görülmüştür. Örneğin, ağır
hasar durumunda 3 numaralı düğüm noktası, komşusu 2 numaralı düğüm noktası 50’nin üzerinde bir
ceza puanı alarak tamamen bloke olduğundan; aslında kendisine daha yakın olan birinci çıkışa değil
kendisine uzak olan ikinci çıkışa yönlendirmektedir. Burada ikinci çıkış daha uzak olmasına rağmen
blokaj açısından daha güvenli olduğu için en kısa yol algoritması böyle bir sonuç çıkarmaktadır.
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Tablo 83. Algılayıcı verilerinin kısa yol algoritması ile birleştirilmesi ön testlerinin sonuçları - Hasarsız
durum için hesaplanan uzaklıklar ve çıkış kapıları
1. Ağaca
2. Ağaca olan
Ceza
Çıkış
olan uzaklık
uzaklık
puanları
kapısı
Space 1
9203,26
1
541
0
Space 2
1871
7873,26
0
1
Space 3
3191
6553,26
0
1
Space 4
4500
5244,26
0
1
Space 5
5770
4211
0
2
Space 6
7050
5491
0
2
Space 7
9330,78
8383,06
0
2
Space 8
8250,6
7302,87
0
2
Space 9
6921,41
5973,68
0
2
Space 10
5841
7003,86
0
1
Space 11
4591
5753,86
0
1
Space 12
5671,18
4673,68
0
2
Space 13
6379,26
3365
0
2
Space 14
7680,09
2089
0
2
Tablo 84. Algılayıcı verilerinin kısa yol algoritması ile birleştirilmesi ön testlerinin sonuçları - Hafif
hasar durumu için hesaplanan uzaklıklar ve çıkış kapıları
1. Ağaca olan 2. Ağaca olan
Ceza
Çıkış
uzaklık
uzaklık
puanları
kapısı
Space 1
541
9203,26
1
0
Space 2
2246
7873,26
20
1
Space 3
3191
6553,26
0
1
Space 4
4500
5244,26
0
1
Space 5
5770
4211
0
2
Space 6
7050
5491
0
2
Space 7
9330,78
8383,06
0
2
Space 8
8250,6
7302,87
0
2
Space 9
6921,41
5973,68
0
2
Space 10
5841
7003,86
0
1
Space 11
4591
5753,86
0
1
Space 12
5671,18
4673,68
0
2
Space 13
6379,26
3365
0
2
Space 14
7680,09
2089
0
2
Tablo 85. Algılayıcı verilerinin kısa yol algoritması ile birleştirilmesi ön testlerinin sonuçları - Orta hasar
durumu için hesaplanan uzaklıklar ve çıkış kapıları
1. Ağaca olan 2. Ağaca olan
Ceza
Çıkış
uzaklık
uzaklık
puanları
kapısı
Space 1
759,78
13572
20
1
Space 2
3002,48
11324,3
30
1
Space 3
4492,08
9076,6
20
1
Space 4
6787,26
7741,42
25
1
Space 5
5770
6576,42
0
1
Space 6
11251,96
9098,02
29
2
Space 7
13731,99
10620,46
23
2
Space 8
12532,99
9421,46
25
2
Space 9
10765,17
7653,64
27
2
Space 10
9184,58
9551,23
28
1
Space 11
7622,08
7988,73
33
1
Space 12
9361,17
6249,64
32
2
Space 13
10019,58
4509,1
28
2
Space 14
11729,42
2799,26
26
2
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Tablo 86. Algılayıcı verilerinin kısa yol algoritması ile birleştirilmesi ön testlerinin sonuçları - Ağır hasar
durumu için hesaplanan uzaklıklar ve çıkış kapıları
1. Ağaca olan
2. Ağaca olan
Ceza
Çıkış
uzaklık
uzaklık
puanları
kapısı
Space 1
1030
13572
45
1
Space 2
4150
11324,3
60
Space 3
5450
9076,6
35
2
Space 4
6787,26
7741,42
25
2
Space 5
5770
6576,42
0
2
Space 6
11251,96
9098,02
29
2
Space 7
13731,99
10620,46
23
2
Space 8
12532,99
9421,46
25
2
Space 9
10765,17
7653,64
27
2
Space 10
9184,58
9551,23
28
2
Space 11
7622,08
7988,73
33
2
Space 12
9361,17
6249,64
32
2
Space 13
10019,58
4509,1
28
2
Space 14
11729,42
2799,26
26
2
Bu ön çalışmalar, karar ağacı yaklaşımıyla elde edilen sonuçların yönlendirme modeline
entegre edilebilmesi ile ilgili çalışmalara taban oluşturmuş ve gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için
faydalanılmıştır.

253

8 YEREL İZLEME VE HASAR TAHMİN MODELİNİN YÖNLENDİRME
MODELİNE ENTEGRASYONU
Yerel izleme ve hasara bağlı blokajı tahmin eden model ile yönlendirme modelinin entegre
edilmesiyle oluşan bütünleşik modelin birleştirilme detayları ve yapılan testler ile ilgili aktiviteler takip
eden bölümlerde verilmektedir.
8.1 PİLOT BİNANIN VERİLERİ KULLANILARAK MODELLERİN ÇALIŞIRLIĞININ TEST EDİLMESİ
Bu bölümde önerilen bütünleşik model ve bu modeli baz alarak geliştirilen sistemlerin geçerlilik
testlerinin proje kapsamında pilot bina olarak seçilen bina için hazırlanan Yapı Bilgi Modeli kullanılarak
yapılması anlatılmaktadır. Bir simülasyon ortamı geliştirilerek projenin tüm aşamalarının
uygulamasının yapılması amaçlanmıştır. Bunun için ilk olarak pilot binanın yapısal modeli
oluşturulmuş ve değişik afet senaryoları altında (farklı hasar derecesinde depremler, deprem sonrası
gelişen ardışık tehlikeler (yangın)), pilot binada oluşabilecek hasarlar ve hassas noktalar tespit
edilmiştir. Fiktif olarak pilot bina içerisinde konumlandırılan algılayıcıların verileri ile hasar tespiti
yapılması ve bu tespite göre çalışan en kısa yol algoritmaları ile bina tahliyesinin alternatiflerinin test
edilmesi ve kullanılan algoritma ve yaklaşımların değerlendirilmesi aşamaları gerçekleştirilmiştir. Takip
eden bölümlerde yapılan çalışmaların detayları verilmektedir.
8.1.1 Taşıyıcı Sistem Modeli Üzerine Uygulanan Depremler
Pilot binanın taşıyıcı sistemi, bir yapısal analiz yazılımı olan SAP2000 (v.15.0.0) kullanılarak
modellenmiştir. Daha sonra taşıyıcı sistem modeli, 17 Ağustos 1999 Marmara (Kocaeli) depreminin iki
farklı istasyondaki deprem kaydı altında incelenmiştir. Bunlar, Şekil 174 ve 175’de gösterilen Düzce
istasyon kaydı (şiddetli yer hareketini temsil etmektedir) ile Şekil 176 ve 177’de gösterilen Gebze
istasyon kayıtlarıdır (orta şiddetli yer hareketini temsil etmektedir). Pilot binanın içerisinde meydana
gelen hasar; bina taşıyıcı sisteminin modelinin incelemesi ile elde edilen kat ivmeleri ve kat
ötelenmelerinin bazı yaklaşımlar ile hesaplanması sonucunda bulunmuştur. Simülasyon çalışmasında,
pilot binada geçiş bölgelerinde (örneğin koridorlar) yer alan elemanlara algılayıcıların yerleştirildiği; bu
algılayıcıların sorunsuz olarak çalıştığı ve veri gönderdikleri kabulleri yapılmıştır. Hasar oluşturulması
ve algılayıcı verilerinin bu hasar doğrultusunda elde edilmesi simülasyon ortamında gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen algılayıcı verilerinin mantık ağacına verilmesi sayesinde geçiş bölgelerinin blokaj ve açıklık
sınıfları elde edilmiştir. Detaylar işbu raporun ilerleyen bölümlerde açıklanmaktadır.
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Şekil 174. 17 Ağustos 1999 Marmara (Kocaeli) depremi Düzce istasyonu kuzey-güney yönü yer
ivmesi kaydı

Şekil 175. 17 Ağustos 1999 Marmara (Kocaeli) depremi Düzce istasyonu doğu-batı yönü yer ivmesi
kaydı
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Şekil 176. 17 Ağustos 1999 Marmara (Kocaeli) depremi Gebze istasyonu kuzey-güney yönü yer
ivmesi kaydı

Şekil 177. 17 Ağustos 1999 Marmara (Kocaeli) depremi Gebze istasyonu doğu-batı yönü yer ivmesi
kaydı
8.1.2 SAP2000 Yazılımı ile Modelleme ve Deprem Altındaki Bina Davranışının Elde Edilmesi
Pilot binanın taşıyıcı sistemi birbirinden dilatasyon ile ayrılan iki ana bloktan (A-Blok ve B-Blok)
oluşmaktadır. Her bloğun taşıyıcı sisteminin modellenmesi ve incelenmesi ayrı olarak yapılmıştır. Pilot
binanın tamamının taşıyıcı sistemi mantar döşeme olup; kirişler sadece depreme dayanımının artması
için blok çevrelerinde ve istisnai bazı mahallerde kullanılmıştır. Şekil 178’de A-Blok’un, Şekil 179’da
ise B-Blok’un taşıyıcı sistemlerinin modellerinin 3 boyutlu görüntüsü verilmektedir.

256

Şekil 178. A-Blok’un, taşıyıcı sisteminin modelinin 3 boyutlu görüntüsü

Şekil 179. B-Blok’un taşıyıcı sisteminin modelinin 3 boyutlu görüntüsü
Taşıyıcı sistem modellenirken döşemeler oluşturulmamış, aynı kattaki her kiriş ve kolon
bağlantı noktasının yatay yönlerde (x ve y yönü) bir arada hareket etmesi için rijit diyafram kabulü
yapılmıştır. Kat yükleri ise kolon ve kirişlere eş yüklü alan yaklaşımıyla dağıtılmıştır.
Blokların taşıyıcı sistemlerinin modellenmesi tamamlandıktan sonra modelin farklı titreşim
modlarındaki periyotları model analizinden alınıp Tablo 87’de gösterilmiştir.
Tablo 87. Taşıyıcı sistem modellerinin ilk 5 modunun periyotları
MOD
A-BLOK PERİYOT (s)
B-BLOK PERİYOT (s)
MOD 1
0,43685
0,68795
MOD 2
0,29393
0,58374
MOD 3
0,24941
0,41896
MOD 4
0,12067
0,18122
MOD 5
0,10463
0,14791
Taşıyıcı sistemin modeli bilgisayar ortamında hazırlandıktan sonra dinamik analizler, 17
Ağustos 1999 Marmara (Kocaeli) depremi Düzce ve Gebze istasyonlarının ivme kayıtları ile zaman
tanım alanında doğrusal elastik olmayan hesap yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Bu analiz sonucunda
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her iki blok ve deprem için kuzey ve güney yönlerinde ayrı kat ivmeleri ve kat ötelenmeleri elde
edilmiştir. Bu sonuçların nasıl kullanıldığı “8.1.4. Hasarın tespit edilmesinde kullanılan yöntem” başlıklı
bölümde anlatılmaktadır.
8.1.3 Pilot Bina Elemanları ve Elemanlarda Kullanılan Algılayıcıların Yerleştirilmesi
Pilot binada izlenen temelde dört eleman bulunmaktadır: (1) iç duvarlar, (2) asma tavanlar,(3)
ağır hareketli mobilyaları temsil eden dolaplar ve (4) kolonlar. İç duvarlar ve kolonlar, mimari plana
uygun olarak yerleştirilmesine karşın asma tavan ve dolaplar binada kullanılabilecekleri şekil ve
lokasyonlar varsayımlarla belirlenmiştir.
Algılayıcıların ise “5.4 ALGILAYICILARIN BİNA İÇİ YERLEŞİMLERİ5.4.4 Binanın İçine
Algılayıcıların Yerleştirilmesi ile İlgili İlkeler ve Kurallar” başlığı altında anlatılan prensiplere uygun
olarak yerleştirildiği varsayılmıştır. Her bölme duvara iki adet KDK yerleştirilmiştir. Ayrıca karşısında
kolon veya perde duvar olan duvarlarda UMÖ ile de kontrol yapılmıştır. Asma tavanların tamamında
dört adet KDK ve bir adet UMÖ kullanılmıştır. Dolaplarda da iki adet KDK kullanılmıştır. Geçiş bölgesi
olarak kabul edilen her boşluğun içinde veya sınırında olan her kolon bir adet jiroskop ile incelenmiştir.
Bunların dışında kritik olduğu düşünülen koridorlara görüntü işlemesi yapacağı varsayılan kameralar
konulmuştur.
8.1.4 Hasarın Tespit Edilmesinde Kullanılan Yöntem
Depremler sonucunda pilot binanın alacağı varsayılan hasarın tespiti, zaman tanım alanında
doğrusal elastik olmayan hesap yöntemi ile elde edilen kat ivmeleri ve kat ötelenmeleri kullanılarak
yapılmıştır. Her eleman için ayrı bir yöntem kullanılmıştır.
8.1.4.1 Ağır Hareketli Cisimler
Ağır hareketli bir cisim ancak iki durumda geçiş yolunu kapatabilir. Bunlar (1) devrilme durumu
ve (2) kayma durumudur. Cismin geçişi kapatması için gereken ivme (kritik ivme), iki durum için
hesaplanan ivmenin düşük olanıdır.
a. Devrilme Durumu
Devrilme durumunun oluşabilmesi için deprem neticesinde ortaya çıkan kat ivmesinin, dolabın
alt köşe noktasına (O noktası) göre olan moment dengesini bozacak seviyede olması gerekmektedir
(Bkz. Şekil 180). Kat ivmesi, cismin bulunduğu katın tabanının ivmesi ile tavanının ivmesinin
ortalaması olarak alınmıştır.
(10)

ve

olduğuna göre;

sonucu ortaya çıkmaktadır. Yukarıdaki ifadelerde yer alan parametrelerin tanımı şu şekildedir:
a:
F:
g:
H:
m:
t:
W:

2

kat ivmesi (m/s )
deprem nedeniyle oluşan kuvvet (kN)
2
yerçekimi ivmesi (9.81 m/s olarak kabul edilebilir)
dolap yüksekliği (m)
cismin kütlesi (kg)
dolap kalınlığı (m)
ağırlık (kN)
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t

H
F
=
m.a

H/2
O t/
2
W
=
m.g
Şekil 180. Devrilme durumunun kontrolünde kullanılan formüllerde kullanılan kısaltmalar

b. Kayma Durumu
Kayma durumunun oluşması için gereken kat ivmesinin, cismin sürtünme kuvveti sonucu
oluşacak tepki kuvvetinden daha büyük bir kuvvet oluşturması gerekmektedir (Şekil 181). Kat ivmesi,
cismin bulunduğu katın tabanının ivmesi ile tavanının ivmesinin ortalaması olarak alınmıştır.
(11)

kuvvetlerin düşey dengesinden ötürü;

sonucu ortaya çıkmaktadır. Yukarıdaki denklemlerde yer alan parametrelerin tanımı şu şekildedir:
akayma: kaymaya sebep olan ivme
Fµ:
sürtünme kuvveti (kN)
N:
normal kuvvet (kN)
µ s:
sürtünme katsayısı (rassallığın oluşturulması için mevcut sürtünme ortamları göz önüne
alınarak 0,25 ile 0,60 değerleri arasında rasgele seçilmiştir)
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F = m.a

W

Fµ
N
Şekil 181. Kayma durumunun kontrolünde kullanılan formüllerde kullanılan kısaltmalar
8.1.4.2 Duvarlar
Duvarlar için iki farklı yöntem benimsenebilir. İlk yöntem düzlem içi ve düzlem dışı hasarı ayrı
ayrı değerlendirmek, ikincisi ise iki hasarı birlikte değerlendirmektir. Bu çalışmada iki hasar tipi birlikte
değerlendirilmiştir. Hasarlar değerlendirilirken rassallık oluşturulması için yoğunluk ve bükülme
kapasitesi gibi malzeme değişkenleri belirli bir aralıkta rasgele alınmıştır.
a. Düzlem İçi Hasar
Elemanın göreli kat ötelenme oranlarına bakılır. Kuran (2006), Bayülke (1992) ve Bal v.d.
(2008) çalışmaları da göz önüne alınarak göre göreli kat ötelemeleri oranlarının sınırları Tablo 88’de
verilmiştir.
Tablo 88. Düzlem içi hasar meydana getirebilecek göreli kat öteleme oranları
HASAR DURUMU
Hasar yok
Hafif hasar
Yoğun hasar
Yıkılma

ALT SINIR
0,0000
0,0025
0,0050
0,0100

ÜST SINIR
0,0025
0,0050
0,0100
1,0000

b. Düzlem Dışı Hasar
Düzlem dışı hasarın belirlendiği formüller kullanılan kabullerle birlikte aşağıda verilmiştir (Şekil
182). Kat ivmesi, duvarın bulunduğu katın tabanının ivmesi ile tavanının ivmesinin ortalaması olarak
alınmıştır.
γduvar:

3

1,60 – 2,00 t/m (duvar malzemesi yoğunluğu, standart delikli tuğlaya göre belirlenmiştir)
2

fxm:
200 - 500 kN/m (duvarın eğilme kapasitesi) (BS5628-1 (1992) ve Eurocode 6 (2003)
standartlarından alınmıştır)
t:

0,20 m (duvar kalınlığı)

fmax<σmax durumunda göçmenin olduğu kabul edilmiştir.
Düzlem dışı hasar ile ilgili olarak geliştirilmiş olan formülasyon aşağıda verilmiştir:
(12)

En büyük moment duvarın orta noktasında olacağından;
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Yukarıdaki formülasyonlarda kullanılmış olan parametreler ile ilgili tanımlar aşağıda verilmektedir.
2

a:

yatay kat ivmesi (m/s )

m:

duvarın 1 metre yüksekliğine karşılık gelen ağırlığı (t/m)

q:

duvara gelen yatay kuvvet (kN/m)

H:

duvar yüksekliği (m)

q = m.a

H

t
Şekil 182. Düzlem dışı performans değerlendirmesinde kullanılan formüllerde yer alan kısaltmalar
İki hasar türünü birlikte değerlendirmek için aşağıdaki denklem kullanılabilir:
(13)
Göreli kat ötelemelerine karşılık gelen Ø değerleri Tablo 89'da verilmiştir.
Tablo 89. Göreli kat ötelemelerine karşılık gelen Ψ değerleri
Hasar Durumu
Hasar Yok
Hafif Hasar
Ağır Hasar

Ψ
1,00
0,75
0,50
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Alt Sınır
0,0000
0,0025
0,0050

Üst Sınır
0,0025
0,0050
0,0100

8.1.4.3 Asma Tavan
HAZUS MR4 (2009) dokümanına göre, kat ivmesinin (asma tavanın bulunduğu katın tavanına
gelen ivmenin) 1g’yi geçtiği durumda asma tavanın ağır hasar aldığı kabul edilir. Bu çalışmada hasar
çeşitliliğini arttırmak, rassallığı sağlamak ve en kısa yol algoritmasının denenebileceği gerçekçi bir
durumun oluşturulması için iki aralık belirlenmiştir. İlk aralık hafif hasar aralığı olup 0,4 g ile 0,8 g
arasındadır. İkinci aralık ise 0,8 g ile 1,2 g aralığıdır ve ağır hasar olarak nitelendirilmektedir. Asma
tavanın düşük hasar alması için, asma tavana gelen kat ivmesinin, hafif hasar aralığından rasgele
seçilen eşik değeri ile karşılaştırılacak ve bu değerin geçilmesi durumunda asma tavanın tek
kablosunun hasar aldığı kabul edilecektir. Eğer iki yönde de hafif hasar aralığından rasgele seçilen
eşik değeri aşılmışsa çapraz kablolar hasar alacaktır. Eğer ivme ağır hasar aralığından rasgele seçilen
eşiği geçmişse, ivmenin geldiği yöne dik kablolar, her iki yöndeki ivme de ağır hasar aralığından
rasgele seçilen eşiği geçmiş ise tüm kablolar hasar almış sayılacaktır. Eğer bir yönde hafif hasar
aralığından seçilen rasgele eşik değerini, öteki yönde ise ağır hasar aralığından seçilen rasgele eşik
değerini geçerse 3 kablosu kopmuş olarak sayılacaktır. İvme eşiklerinin geçilmesi durumunda
oluşacak hasar durumunu özetleyen Tablo 90 aşağıda verilmektedir.
Tablo 90. İvme durumuna göre oluşacak hasar tablosu
X yönü

Y Yönü

Asma Tavana Verilecek Hasar

Hiçbir Eşik Geçilmemiş
Hiçbir Eşik Geçilmemiş
Hafif Hasar Eşiği Geçilmiş
Hafif Hasar Eşiği Geçilmiş

Hiçbir Eşik Geçilmemiş
Hafif Hasar Eşiği Geçilmiş
Hiçbir Eşik Geçilmemiş
Hafif Hasar Eşiği Geçilmiş

Ağır Hasar Eşiği Geçilmiş

Hiçbir Eşik Geçilmemiş

Hiçbir Eşik Geçilmemiş

Ağır Hasar Eşiği Geçilmiş

Ağır Hasar Eşiği Geçilmiş
Hafif Hasar Eşiği Geçilmiş
Ağır Hasar Eşiği Geçilmiş

Hafif Hasar Eşiği Geçilmiş
Ağır Hasar Eşiği Geçilmiş
Ağır Hasar Eşiği Geçilmiş

Hasar Yok
Tek Kablo Hasarı
Tek Kablo Hasarı
Çapraz Kablo Hasarı
İvme yönüne dik kabloların
kopması sonucu paralel ya da
dik kablo hasarı
İvme yönüne dik kabloların
kopması sonucu paralel ya da
dik kablo hasarı
Üç kablo kopma hasarı
Üç kablo kopma hasarı
Tüm kabloların kopması hasarı

8.1.4.4 Kolon
Kolon hasarının tespiti deprem modelinin sonuçlarına dayandırılmıştır. SAP2000 programı ile
hazırlanmış olan modele statik itme analizi uygulanmış, bu analiz sonucu önceden belirlenmiş
performans kriterlerini aşmış olan kolonların ağır hasar görmüş (hatta yıkılmış) oldukları kabul
edilmiştir.
8.1.5 Pilot Binada Elde Edilen Hasar Sonuçları
Yapılan analiz sonucu elde edilen kat ivmeleri Tablo 91 ve Tablo 92'de gösterilmektedir.
2

Tablo 91. Düzce deprem kaydının analizi sonucu elde edilen ortalama kat ivmeleri (m/s )
Düzce
Düzce
Düzce
Düzce
KAT
A-Blok
A-Blok
B-Blok
B-Blok
(x-yönü)
(y-yönü)
(x-yönü)
(y-yönü)
Bodrum
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Zemin
1,8223
2,1183
2,2058
1,8653
+2,60
3,5433
3,6282
+4,20
3,0416
3,5733
3,7729
4,5496
+5,50
4,3467
5,2992
+8,40
4,2435
5,7247
5,9448
7,0803
Çatı
6,9256
8,7161
7,7593
9,7201
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2

Tablo 92. Gebze deprem kaydının analizi sonucu elde edilen ortalama kat ivmeleri (m/s )
Gebze
Gebze
Gebze
Gebze
KAT
A-Blok
A-Blok
B-Blok
B-Blok
(x-yönü)
(y-yönü)
(x-yönü)
(y-yönü)
Bodrum
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Zemin
1,2470
1,2008
1,3712
1,1547
+2,60
2,2040
1,6566
+4,20
2,0454
1,5846
2,7178
1,6437
+5,50
2,6483
2,1351
+8,40
3,3994
2,0569
3,6917
2,9661
Çatı
5,0666
3,1338
4,6651
3,9410
Göreli kat ötelenmeleri her kolon için farklı olduğu için kullanılan tüm sonuçlar burada verilmiş
olup sadece her kattan örnek bir kolon seçilip verilmiştir (Tablo 93 ve 94).
Tablo 93. Her kat aralığı için, Düzce deprem kaydının oluşturduğu ortalama göreli kat ötelenmeleri
Düzce
Düzce
Düzce
Düzce
KAT
A-Blok
A-Blok
B-Blok
B-Blok
(x-yönü)
(y-yönü)
(x-yönü)
(y-yönü)
Bodrum 0,001953
0,004290
0,003259
0,004141
Zemin
Zemin0,005454
0,006597
+2,60
Zemin0,003152
0,007667
0,007814
0,006071
+4,20
+2,60 –
0,005664
0,006510
+5,50
+4,20 –
0,003394
0,008206
0,004807
0,005288
+8,40
+5,50 –
0,005579
0,006221
+8,40
+8,40 –
0,003587
0,007907
0,005011
0,005324
Çatı
Tablo 94. Her kat aralığı için, Gebze deprem kaydının oluşturduğu ortalama göreli kat ötelenmeleri
Gebze
Gebze
Gebze
Gebze
KAT
A-Blok
A-Blok
B-Blok
B-Blok
(x-yönü)
(y-yönü)
(x-yönü)
(y-yönü)
Bodrum 0,001810
0,001206
0,002431
0,001273
Zemin
Zemin0,003572
0,002462
+2,60
Zemin0,002820
0,001730
0,005233
0,002490
+4,20
+2,60 –
0,003536
0,002572
+5,50
+4,20 –
0,002994
0,001788
0,003290
0,002401
+8,40
+5,50 –
0,003393
0,002469
+8,40
+8,40 –
0,003000
0,001624
0,002954
0,002166
Çatı
Her düğüm noktasının ilgili kolonunun ivme ve kat ötelemesi veriler kullanılarak yapılan
hesaplar sonucu oluşan kısmi hasarı Tablo 95’te verilmiştir.
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Tablo 95. Deprem kaydı, kat ve hasarı alan elemana göre hasar dağılımı

Düzce
Kaydının
Analizlerine
Göre Hasar

Gebze
Kaydının
Analizlerine
Göre Hasar

TAVAN HASAR

DUVAR HASAR

DOLAP HASAR

KOLON
HASAR

Bodrum
Kat

Hasar Yok

Hasar Yok

Hasar Yok

Hasar Yok

Zemin
Kat

Kısmi Hasarlı

Kısmi Hasarlı

Kısmi Hasarlı

Hasar Yok

+2,60

Kısmi Hasarlı

Kısmi Hasarlı

Kısmi Hasarlı

Hasar Yok

+4,20

Kısmi Hasarlı

Kısmi Hasarlı

Kısmi Hasarlı

Hasar Yok

+5,50

Tamamı Hasarlı

Tamamı Hasarlı

Tamamı Hasarlı

Hasar Yok

+8,40

Tamamı Hasarlı

Tamamı Hasarlı

Tamamı Hasarlı

Kısmi Hasarlı

Bodrum
Kat

Hasar Yok

Hasar Yok

Hasar Yok

Hasar Yok

Zemin
Kat

Hasar Yok

Hasar Yok

Kısmi Hasarlı

Hasar Yok

Hasar Yok
Hasar Yok

Hasar Yok
Hasar Yok

Kısmi Hasarlı

Hasar Yok

Hasar Yok
Kısmi Hasarlı

Hasar Yok
Kısmi Hasarlı

Kısmi Hasarlı
Kısmi Hasarlı
Tamamı Hasarlı

Hasar Yok
Hasar Yok
Hasar Yok

+2,60
+4,20
+5,50
+8,40

8.1.6 Algılayıcı Verilerinin Oluşturulması
Pilot bina modeli üzerinde hasar verileri oluşturulduktan sonra algılayıcılardan elde edilen
verilerin simulasyon ile elde edilmesi aşamasına geçilmiştir. UMÖ, KDK ve jiroskop verileri, varsayılan
hasara bakılarak bu derecede bir hasar sonrası adı geçen algılayıcıların düzgün olarak çalıştığı
varsayımıyla fiktif olarak oluşturulmuştur. Kamera tarafından yapılan görüntü işleme ise algılayıcılarla
izlenen elemanlardaki değişiklikler göz önüne alınarak, daha önce yapılan deneyler ile elde edilen
kurallar neticesinde temsili olarak oluşturulmuştur. Kamera verilerinin oluşturulmasında “6.3
DENEYLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ” başlığı altında detayları verilen deney sonuçlarından
yararlanılmıştır.
8.2 YÖNLENDİRME MODELİNE BİLGİLERİN AKTARILMASI
Pilot bina modeli üzerinde iki farklı deprem kaydına göre oluşturulan hasar verileri bütünleşik
modelin arayüzü vasıtasıyla yönlendirme modeline aktarılmıştır. Deprem hasarına göre oluşturulan
algılayıcı verileri ile kamera sonuçları bir text dosyasına işlenmiştir. Şekil 170'de gösterilen arayüzün
sağ alt köşesindeki "algılayıcı verisini dışarıdan al" butonu ile hasarla ilgili veri okunup, ilgili
değerlendirmeye alınmıştır.
Sistemin deprem hasarından yola çıkılarak belirlenen algılayıcı verilerine bakarak bloke
olduğunu tespit ettiği bölgelerden yönlendirme yapmamayı başarıp başaramadığı test edilmiştir.
Deprem hasarına ek olarak zemin katın bazı bölümlerinde bulunduğu belirlenen tehlikeli
muhteviyatın depremin etkisiyle başlattığı bir yangının tespit edildiği bir durum örneklenerek, sistemin
yönlendirme aşamasında binada oluşan bu hassasiyeti dikkate alıp almayacağı da test edilmiştir.
Blokaj yorumlamasında D ve E blokaj sınıfı olan alanların bloke kabul edilmesi ve hassas
olduğu tespit edilen bölgelerden yönlendirme yapılmaması yaklaşımı izlenmiştir. Bunun yanında,
detayları "7.3.3.2 Yaratılan sınıflar ve özellikleri" kısmında "TSensorConnect" yapısının çalışma
prensipleri arasında bahsedilen ve "bir noktanın blokajı ile ilgili karar mekanizmasında göz önüne
alınan dört duruma" göre değerlendirme yapılarak; birinci ve ikinci deprem hasarına göre bloke olan
bölgeler ve depremlerle tetiklenen yangınların başladığı noktalar belirlenmiş ve yönlendirmede bu
durumlar dikkate alınmıştır.
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8.2.1 Sonuçlar
Elde edilen sonuçların görsel arayüzde nasıl göründüğü aşağıda verilen ekran görüntülerinden
anlaşılmaktadır. Her iki deprem durumunda da sistem programlandığı şekilde bina içerisinde yer alan
blokaj ve hassasiyetlere göre yönlendirme algoritmasını çalıştırmış ve en kısa ve güvenli tahliye
yollarını belirlemiştir. Birinci (Düzce kaydı) ve ikinci (Gebze kaydı) deprem hasarlarının her katta
yarattığı durumlar, EK-7'de detaylı olarak verilmektedir. EK-8'de ise pilot binanın her bir katında
bulunan alanlara verilen numaralar görünmektedir.
"8.1.5 Pilot binada elde edilen hasar sonuçları" başlıklı bölümde verilen hasar durumuna göre
depremin hangi katları etkilediği bulgusuna yer verilmiştir. İlk depremde bodrum katta herhangi bir etki
olmadığı durumu algılayıcılar ve karar ağacı tarafından tespit edilmiş ve modele yansıtılmıştır. Bodrum
kattaki ve üst katlardan bu kata yönlendirilen bina sakinleri, en kısa yoldan çıkışa yönlendirilmişlerdir.
Zemin katta olan kısmi hasar en kısa yol algoritmasını etkilememiştir zira bu kattaki tüm bina
sakinleri pencerelerden çıkışa yönlendirilmiştir. Bloke olduğu gösterilen düğümlerin kapalılığı
belirlenmiş ancak pencere çıkışları daha kısa olduğu için katta bir etki oluşturmamıştır. Zemin katta
Düzce kaydına göre yaşanan deprem sonrası yangın çıktığı belirlenen bölümler Şekil 183'te görüldüğü
gibidir. Sistemin beklendiği gibi bu bölgelerdeki hassasiyeti algılayarak, yönlendirme yapmadığı
görülmektedir (Şekil 184, Şekil 185 ve Şekil 186). Bu katta çıkış sayısının fazla olması durumu,
deprem ile tetiklenen yangının bu katta bloke ettiği bölgelerde oluşan hassasiyetin etkilerinin de bina
sakinlerinin tahliyesi üzerinde çok olumsuz bir etki yapmamasını sağlamıştır.
İsmi birinci kat olarakta geçen B-Blok +2,60 kotunda bulunan kat, depremden kısmi olarak
etkilenmiş olup özellikle 138 nolu düğüm noktasının kapalılığı çıkışları etkilemiş 129, 130 ve 131 no’lu
düğüm noktalarına denk gelen odalarda mahsur kalınması durumunu doğurmuştur. Dışardan gelen
müdahale ekipleri bu mahallere yönlendirileceklerdir. Ancak bu blokaj kısıtlı olup öteki mahallerde
yönlendirmeyi etkilememiştir.
Yine ismi birinci kat olarak geçen A-Blok’taki +4,20 kotundaki katta ise hasarın yönlendirmeye
etkisi daha derin hissedilmiştir. 144, 161, 162, 163, 164, 165 ve 166 no’lu düğüm noktaları kapanmış,
bu sebeple çıkışlara yönlendirme kısıtlanmıştır.
İsmi ara kat olarak geçen B-Blok’taki +5,50 kotunda bulunan katın hemen hemen tüm düğüm
noktaları blokaja maruz kalmış; bu kattaki tüm mahallerde bulunanlar herhangi bir noktaya
yönlendirilememişlerdir. Bu nedenle, dışardan gelen acil müdehale ekipleri, bu kattaki ilgili mahallere
yönlendirilecektir.
İkinci katta B Blok’taki hemen hemen tüm geçiş düğüm noktaları (259, 262 ve 265 no’lu
düğüm noktaları) ve A Blok’un güney yönündeki koridor (244, 245, 246, 247, 248, 249 ve 250 no’lu
düğüm noktaları) kapanmıştır. Bu durum iki blok arasındaki geçişi engellemiş, birçok mahalde de
insanların mahsur kalmasına sebep olmuştur. Acil müdahale ekipleri bu bölgelere
yönlendirileceklerdir.

265

(a)

(b)
Şekil 183. Zemin katta (a) deprem sonrası yangın çıktığı belirlenen noktalar ve (b) alanların
numaraları
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Şekil 184. Zemin katta hasar öncesi topoloji

Şekil 185. Zemin katta Düzce kaydı deprem hasarı sonrası blokaj ve hassasiyet durumuna göre
oluşan topoloji
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Şekil 186. Zemin katta yangın çıktığı belirlenen noktalara ve bloke olan diğer bölgelere sistemin
yönlendirme yapmadığını gösteren ekran görüntüsü
Gebze kaydına göre yaşanan deprem sonrası bodrum ve zemin kattaki bina elemanlarıyla ilgili
algılayıcıların algıladığı herhangi bir etki olmadığı sonucu karar ağacı tarafından tespit edilirken; bu
katta depremin tetiklemiş olduğu bir yangın tespit edilmiş ve modele bu bölümler yansıtılmıştır.
Bodrum kattaki ve üst katlardan bu kata yönlendirilen tüm bina sakinleri, hassas bölgeler dışındaki
noktalardan uygun çıkışlara yönlendirilmişlerdir. Yangın çıktığı belirlenen bölümlerdeki hassasiyet
sistem tarafından algılanarak, bu bölgelere yönlendirme yapılmadığı görülmektedir (Şekil 187 ve Şekil
188).
İsmi birinci kat olarakta geçen B-Blok +2,60 kotunda bulunan kat depremden çok az etkilenmiş
olup sadece 140 no’lu düğüm noktasının kapalılığı çıkışları etkilememiştir. Dışardan gelen müdahale
ekipleri 140 no’lu düğüm noktasının etkilediği 129, 130 ve 131 no’lu düğüm noktalarının bulunduğu
mahallere yönlendirileceklerdir.
Yine ismi birinci kat olarak geçen A-Blok’taki +4,20 kotundaki katta ise bir hasar tespit
edilmemiştir. Bu sebeple en kısa yolun çiziminde bir değişiklik olmamıştır.
Yine ismi ara kat olarak geçen B-Blok’taki +5,50 kotundaki katta ise bir hasar tespit
edilmemiştir. Bu sebeple en kısa yolun çiziminde bir değişiklik olmamıştır.
İkinci katta B Blok’taki hemen hemen tüm geçiş düğüm noktaları (259, 262 ve 265 no’lu
düğüm noktaları) kapanmamış olup, A Blok’un güney yönündeki koridor (244, 245, 246, 247, 248, 249
ve 250 no’lu düğüm noktaları) kapanmıştır. Bu durum geçişi engellemiş, birçok mahalde de insanların
mahsur kalmasına sebep olmuştur. Acil müdahale ekipleri bu bölgelere yönlendirileceklerdir.
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Şekil 187. Zemin katta Gebze kaydı deprem hasarı sonrası blokaj ve hassasiyet durumuna göre
oluşan topoloji

Şekil 188. Zemin katta yangın çıktığı belirlenen noktalara sistemin yönlendirme yapmadığını gösteren
ekran görüntüsü

8.2.2 Hata Matrisleri
17 Ağustos 1999 Marmara (Kocaeli) depreminin, Düzce (eq1) ve Gebze (eq2) istasyonları
kaydı kullanılarak simule edilen pilot bina hasarı sonuçlarının karar ağacı ile değerlendirilmesi ve
uzman görüşü kurallarıyla kıyaslanması aşağıda verilmiştir.
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8.2.2.1 Düzce İstasyonu Deprem Kaydı Sonucu Oluşan Hasar ile Kıyaslama
Tablo 96'da hata matrisi, Tablo 97’de ise hassasiyet ve anımsama değerleri verilmiştir.
Tablo 96. Düzce istasyonu kaydının oluşturduğu pilot bina hasarının karar ağacı ile değerlendirilmesi
ve uzman görüşleriyle çıkan sonuç ile kıyaslanması sonucu oluşan hata matrisi
Σ
66
12
6
27
20
Σ

A
66
0
0
3
0
69

B
0
12
0
0
0
12

C
0
0
6
0
1
7

D
0
0
0
24
17
41

E
0
0
0
0
2
2

A
B
C
D
E

Tablo 97. Düzce istasyonu kaydının oluşturduğu pilot bina hasarının karar ağacı ile değerlendirilmesi
ve uzman görüşleriyle çıkan sonuç ile kıyaslanması sonucu oluşan hassasiyet ve anımsama değerleri
SINIF
A
B
C
D
E
Ağırlıklı Ort.

HASSASİYET
%95,65
%100,00
%85,71
%58,54
%100,00
%88,61

ANIMSAMA
%100,00
%100,00
%100,00
%88,89
%10,00
%83,97

Tablo 97'deki sonuçlar, Tablo 96’dan çıkmaktadır. Tablo 96’ya göre bina hasar verileri sonucu
toplam 66 A sınıfı, 12 B sınıfı, 6 C sınıfı, 27 D sınıfı ve 7 tane E sınıfı vardır. 66 A sınıfının tamamı
karar ağacı tarafından tespit edilmiştir. Bu sebeple A sınıfı anımsama oranı %100’dür. A sınıfı dışında
B sınıfı (12’de 12) ve C sınıfı (6’da 6) da tam olarak bulunmuştur. Bu iki sınıf ağacın en başarılı
biçimde bulduğu sınıflardır. D sınıfında 27’de 3 hata yapılmış, 24’ü doğru (%88,89) bulunmuştur.
Burda 2 düğüm noktası A sınıfı sanılmıştır. E sınıfı en başarısız biçimde tespit edilen sınıftır (%10,00).
20 düğüm noktasından sadece 2 tanesi doğru bulunmuş, 17 tanesi D sınıfı ile, 1 tanesi ise C sınfı ile
karışmıştır. Bunun başlıca sebebi deneyler sırasında E sınıfının yeterince çeşitlendirilmemesi olarak
gösterilebilinir. Bu değerlendirmeler anımsama oranları olarak verilmiş, başka bir deyişle matris
yatayda değerlendirilmiştir.
Matris dikey olarak değerlendirilir ve hassasiyet oranlarına bakılacak olursa; en başarılı sınıf B
ve E sınıfıdır (%100). Başka sınıflar bu sınıflarla karışmamıştır. Her ne kadar bu durum B sınıfının
tespiti açısından başarı gibi değerlendirilse de E sınıfı için bu durum geçerli değildir zira E sınıfının
esas problemi tespit edilemiyor olmasıdır. 3 adet A sınıfı D sınıfı ile karışmış ve toplam 69 A sınıfı
olmasına karşın karar ağacı 66 A sınıfı olduğu yanılgısına düşmüştür (%95,65). 1 D sınıfı C sınıfı ile
karışmış (%85,71) ve 17 adet D sınıfı E sınıfı ile karışmıştır (%58,54). D sınıfının hassasiyetinin düşük
olmasının sebebi E sınıfının tespit edilmeyip D olarak tahmin edilmesidir. Bu durum hassasiyet
bakımından en başarısız sınıfı D yapmıştırdır.
8.2.2.2 Gebze İstasyonu Deprem Kaydı Sonucu Oluşan Hasar ile Kıyaslama
Tablo 98'de hata matrisi, Tablo 99'da ise hassasiyet ve anımsama değerleri verilmiştir.

270

Tablo 98. Gebze istasyonu kaydının oluşturduğu pilot bina hasarının karar ağacı ile değerlendirilmesi
ve uzman görüşleriyle çıkan sonuç ile kıyaslanması sonucu oluşan hata matrisi
Σ
A
B C D E
105 105 0 0
0 0 A
1
0
1 0
0 0 B
2
0
0 2
0 0 C
15
7
0 0
8 0 D
7
0
0 0
6 1 E
Σ
112 1 2 14 1
Tablo 99. Gebze istasyonu kaydının oluşturduğu pilot bina hasarının karar ağacı ile değerlendirilmesi
ve uzman görüşleriyle çıkan sonuç ile kıyaslanması sonucu oluşan hassasiyet ve anımsama değerleri
SINIF
A
B
C
D
E
Ağırlıklı Ort.

HASSASİYET
%93,75
%100,00
%100,00
%57,14
%100,00
%90,01

ANIMSAMA
%100,00
%100,00
%100,00
%53,33
%14,29
%90,00

Tablo 99’daki sonuçlar, Tablo 98’den çıkmaktadır. Tablo 98’e göre bina hasar verileri sonucu
toplam 105 A sınıfı, 1 B sınıfı, 2 C sınıfı, 15 D sınıfı ve 7 tane E sınıfı vardır. 105 A sınıfının tamamı
karar ağacı tarafından tespit edilmiştir. Bu sebeple A sınıfı anımsama oranı %100’dür. A sınıfı dışında
B sınıfı (1’de 1) ve C sınıfı (2’de 2) da tam olarak bulunmuştur. Bu üç sınıf ağacın en başarılı biçimde
bulduğu sınıflardır. D sınıfında 15’de 7 hata yapılmış, 8’i doğru (%53,33) bulunmuştur. Burda 7 düğüm
noktası A sınıfı sanılmıştır. E sınıfı burda da en başarısız biçimde tespit edilen sınıftır (%14,29). 7
düğüm noktasından sadece 1 tanesi doğru bulunmuş, 6 tanesi D sınıfı karışmıştır. Bunun başlıca
sebebi deneyler sırasında E sınıfının yeterince çeşitlendirilmemesi olarak gösterilebilinir. Bu
değerlendirmeler anımsama oranları olarak verilmiş, başka bir deyişle matris yatayda
değerlendirilmiştir.
Matris dikey olarak değerlendirilir ve hassasiyet oranlarına bakılacak olursa; en başarılı sınıf
B, C ve E sınıfıdır (%100). Başka sınıflar bu sınıflarla karışmamıştır. Her ne kadar bu durum B ve C
sınıfının tespiti açısından başarı gibi değerlendirilse de E sınıfı için bu durum geçerli değildir zira E
sınıfının esas problemi tespit edilemiyor olmasıdır. 7 adet A sınıfı D sınıfı ile karışmış ve toplam 112 A
sınıfı olmasına karşın karar ağacı105 A sınıfı olduğu yanılgısına düşmüştür (%93,75). 6 D sınıfı E
sınıfı ile karışmıştır (%57,14). D sınıfının hassasiyetinin düşük olmasının sebebi E sınıfının tespit
edilmeyip D olarak tahmin edilmesidir. Bu durum hassasiyet bakımından en başarısız sınıfı D
yapmıştırdır.
Tüm bunlar göz önüne alındığında, jiroskopun ve dar koridorun karar ağacına etkisinin
dışardan verilmiş olması ile çıkan uzman görüşüyle karşılaştırma sonuçları ve çapraz geçerlilik
yöntemiyle bulunan sonuçlar ile genel anlamda çok büyük farklar oluşmamıştır. Bu da çalışmanın
tutarlı olduğunu göstermektedir. Burada sadece E sınıfının sonuçları dramatik biçimde düşüş
göstermiştir. Bununda esas sebebi, E sınıfı ile yapılan deneylerin çeşitliliğinin düşük olmasıdır. Ancak
bu durum bile sistemin genel çalışmasını kötü yönde etkilememiştir. Çünkü E sınıfının karıştığı sınıf
yoğun olarak D sınıfıdır (Düzce için 17’de 20, Gebze için 6’da 7) ve bu iki sınıfta en kısa yol
algoritmasında kapalı verecek biçimde ayarlanmıştır. Bu da sistemin güvenli yoldan çıkışı göstermesi
bakımından güvenilirliğinin düşmediğini göstermektedir.
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9 MALİYET ANALİZİ
Deneyler sırasında kullanılan; tüm algılayıcı ve ekipmanların birim maliyetleri, Ağustos 2012
döneminde gerçekleştirilen piyasa araştırması sonucunda belirlenmiştir. Düğümü ve koridoru
değerlendirmek üzere çalışan her algılayıcı, tespit edebildiği doğruluk yüzdeleri ve birim maliyetleri
göz önünde bulundurularak değerlendirilmiş ve bu değerlendirmede seçilen pilot binada kullanılan
algılayıcı sayısı ve tipleri baz alınarak, önerilen sistemle ilgili maliyetler de ayrıca belirlenmiştir. Maliyet
kazanımı sağlanabilecek noktalar üzerinde durularak, farklı tip binalarda uygulandığında önerilen türde
bir sistemin maliyet kalemlerini belirlemede kullanılacak yöntemler de ayrıca irdelenmiştir.
Deney düzeneğindeki kurulu sisteme mümkün olabildiğince sadık kalınarak ve proje
kapsamında belirlenen algılayıcı yerleştirme kural ve ilkelerine dikkat edilerek; pilot bina içerisinde
hangi noktalara, hangi algılayıcıların ve kameranın yerleştirilmesi gerektiğine karar verilmiştir. Binadaki
yapısal hasarın alt katlarda olacağı varsayılarak, jiroskop algılayıcılarının sadece zemin ve birinci kat
kolonlarına yerleştirilmesi uygun görülmüştür. Sonrasında, deney düzeneğindekine benzer şekilde,
proje kapsamında değerlendirilen her tür algılayıcıya sahip pilot binanın maliyeti hesaplanmıştır (Tablo
100). Kimyasal algılayıcılar yasal olarak binaya yerleştirilmesi zorunlu algılayıcılar mahiyetinde
olduğundan, yapılan maliyet analizine kimyasal algılayıcı maliyetleri dâhil edilmemiştir.
Tablo 100. Pilot binanın sistem maliyeti ve maliyet unsurları

Dolap
Duvar
Asma
Tavan
Duvar
Asma
Tavan
Kolon
-

68
208

Birim
Uzunluk
(m)
3
14,2

204
2.959,2

Birim Fiyat
(KDV Dâhil)
(TL)
0,17
0,17

208

1

208

0,17

35,36

46

100,30

4.613,80

52

35,00

1.820,00

67
10
14

130,98
108,56
506,88

8.775,66
1.085,60
7.096,33

-

29

141,60

4.106,40

Sunucu

-

1

7.410,82

7.410,82

Bağlantı
Kablosu

-

Adet

KDK

UMÖ
Jiroskop
İvmeölçer
Kamera
Mikro
işlemcili
kart

Yazılım 3
Yazılım 2
Yazılım 1

-

Toplam
Uzunluk

Elektronik
donanımın
yüzde 5'i
6.372,00
4.248,00
2.124,00
TOPLAM MALİYET

1
-

Toplam Fiyat
(TL)
104,04
7.157,22

1.415,78
6.372,00
49.993,01

Tüm algılayıcılara ve kameraya sahip pilot binanın maliyeti toplam 49.993,01 TL olarak
hesaplanmaktadır. Algılayıcılarının yerleşimi deneylerde belirtilen düzende gerçekleştirilmiştir. Bodrum
2
2
2
katta yaklaşık 1.682 m , zemin katta yaklaşık 1.692 m , birinci katta yaklaşık 1.806 m , ikinci katta
2
2
2
yaklaşık 1.869 m ve ara katta yaklaşık 462 m ile toplamda yaklaşık 7.511 m 'lik bir alanı kaplayan
bina için, bu sistem ile düğümlerin blokaj durumlarını yaklaşık %96 oranında doğrulukla tespit
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edilebileceği görülmüştür (bkz. işbu raporun “6.4.2 Algılayıcıların Elemanların Durumlarını Tespit Etme
Başarıları” başlıklı bölümü).
İşbu raporun “6.4.2 Algılayıcıların Elemanların Durumlarını Tespit Etme Başarıları” başlıklı
bölümünde anlatıldığı üzere; KDK algılayıcıları, izlediği elemanın ve düğüm noktasının blokaj
durumunu algılamakta en yüksek doğruluk oranına sahiptir. Bu oran, tüm algılayıcıların bir arada
çalıştıkları zaman verebildikleri doğruluk oranı ile aynıdır. Bu durum göz önüne alındığında; UMÖ ve
kamera maliyetleri düşürülerek pilot binanın toplam maliyeti yeniden hesaplanmış ve maliyetin
28.853,80 TL'ye düştüğü Tablo 101’de gösterilmiştir. Belirtilen şekilde bir algılayıcı düzenine sahip
sistemin doğruluk oranı ise, Tablo 100’de gösterilen maliyet analizi hesaplanmış olan sistem gibi %96
mertebesindedir.
Tablo 101. Pilot binanın UMÖ’süz ve kamerasız maliyeti

Dolap
Duvar
Asma
Tavan
Duvar
Asma
Tavan
Kolon
-

68
208

Birim
Uzunluk
(m)
3
14,2

204
2.959,2

Birim Fiyat
(KDV Dâhil)
(TL)
0,17
0,17

208

1

208

0,17

35,36

-

100,30

-

-

35,00

-

67
10
-

130,98
108,56
506,88

8.775,66
1.085,60
-

-

23

141,60

3.256,80

-

1

Adet

KDK

UMÖ
Jiroskop
İvmeölçer
Kamera
Mikro
işlemcili
kart
Sunucu
Bağlantı
Kablosu
Yazılım 3
Yazılım 2
Yazılım 1

Toplam
Uzunluk

7.410,82
Elektronik
donanımın
yüzde 5'i
6.372,00
4.248,00
2.124,00
TOPLAM MALİYET

-

-

-

Toplam Fiyat
(TL)
104,04
7.157,22

7.410,82
1.028,31
28.853,80

Daha ekonomik bir çözüm; algılayıcı sayısının ve türünün değiştirilmesi ile doğruluk oranından
feragat edilerek sağlanabilmektedir. Bunun için, jiroskop ve ivmeölçer gibi kritik algılayıcılar dışında
sistemdeki tüm algılayıcılar çıkarılarak, yapı içerisinde bulunan tüm sistemin yalnızca bina içerisinde
bulunan kameralar ile izlenmesi durumu değerlendirilmiştir. Kameraların değerlendirilmesi bölümünde
bahsedilen (1) koridor arkasındaki açık alanı gözlemleyerek değerlendiren yöntemlerden birinci
yöntem (elips yöntemi) ile (2) ikinci yöntem ve (3) düğüm düğüm açıklıkları gözlemleyerek
değerlendiren ideal yöntemli kameralar tek tek ele alınarak maliyet ve doğruluk yüzdesi açısından
değerlendirilmiştir.
İşbu raporun “6.4.2.1 Aynı tip algılayıcıların düğümün durumunu anlamaları açısından
değerlendirilmesi” bölümünde; görüntü işleme yöntemlerinden biri olarak anlatılan birinci yöntem (elips
yöntemi), koridorun en arka açıklığına bakarak değerlendiren bir görüntü işleme yöntemidir. Bu
yöntemin düğüm bazında bir blokaj değerlendirmesi yapabilmesi için bir yazılım eklenmemiş,
kameranın izlediği koridorun en arkasındaki açıklık üzerine elips çizdirilerek bir görüntü işleme
gerçekleştirilmiştir. Keskin, köşeli elemanların sınırlarını algılamakta zorlanan bu yöntemin tüm
düğümün deney sonrası blokaj durumunu algılamada %17 doğruluk oranına sahip olduğu
belirlenmiştir. Bu sistem kullanılarak ve yalnızca kamera maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda
toplam sistemin maliyeti 30.389,34 TL olmaktadır (Tablo 102).
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Tablo 102. Pilot binanın birinci yöntemli (elips yöntemi) kamera ile maliyeti
Birim
Birim Fiyat
Toplam
Toplam Fiyat
Adet Uzunluk
(KDV Dâhil)
Uzunluk
(TL)
(m)
(TL)
Dolap
3
0
0,17
Duvar
14,2
0,0
0,17
KDK
Asma
1
0
0,17
Tavan
Duvar
100,30
UMÖ
Asma
35,00
Tavan
Jiroskop
Kolon
67
130,98
8.775,66
İvmeölçer
10
108,56
1.085,60
Kamera
14
506,88
7.096,33
Mikro
işlemcili
23
141,60
3.256,80
kart
Sunucu
1
7.410,82
7.410,82
Elektronik
Bağlantı
donanımın
640,13
Kablosu
yüzde 5'i
Yazılım 3
6.372,00
Yazılım 2
4.248,00
Yazılım 1
1
2.124,00
2.124,00
TOPLAM MALİYET
30.389,34
İkinci yöntemin birinci yöntemden farkı ise, işbu raporun “6.4.2.1 Aynı tip algılayıcıların
düğümün durumunu anlamaları açısından değerlendirilmesi” bölümünde anlatıldığı gibi, görüntü
işleme sistemi olarak elips kullanmak yerine, keskin çizgileri daha iyi algılayabilen bir görüntü işleme
yönteminin kullanılmış olmasıdır. Bunun yanında doğruluk oranı birinci yöntem ile kıyaslandığında 3
puan artarak %20’ye ulaşmaktadır. Bu sistem kullanılarak ve yalnızca kamera maliyetleri önünde
bulundurulduğunda toplam sistemin maliyeti 32.513,34 TL olmaktadır (Tablo 103).
Tablo 103. Pilot binanın ikinci yöntemli kamera ile maliyeti

KDK

UMÖ
Jiroskop
İvmeölçer
Kamera
Mikro
işlemcili
kart
Sunucu
Bağlantı
Kablosu

Adet

Birim
Uzunluk (m)

Toplam
Uzunluk

-

3
14,2

0
0,0

Birim Fiyat
(KDV Dâhil)
(TL)
0,17
0,17

-

1

0

0,17

-

-

100,30

-

Toplam Fiyat
(TL)

Dolap
Duvar
Asma
Tavan
Duvar
Asma
Tavan
Kolon
-

-

35,00

-

67
10
14

130,98
108,56
506,88

8.775,66
1.085,60
7.096,33

-

23

141,60

3.256,80

-

1

7.410,82
Elektronik
donanımın
yüzde 5'i

7.410,82

-
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-

640,13

Yazılım 3
Yazılım 2
Yazılım 1

-

1
-

6.372,00
4.248,00
2.124,00
TOPLAM MALİYET

4.248,00
32.513,34

İdeal yöntem ise görüntü işleme konusunda ikinci yönteme benzer bir yapıda olup, köşeleri
algılamakta başarı sağlamasının yanı sıra koridor içerisinde yer alan düğümleri ayrı ayrı ele alarak
blokajlarını hesaplama özelliklerine de sahiptir. Daha detaylı bir yazılıma ihtiyaç duyan bu sistem
kamera başına 350 TL’lik bir artış ile elde edilebilmekte ve doğruluk oranını ikinci yöntemle
kıyaslandığında iki katına çıkartarak %41’e vardırmaktadır. Bu algılayıcı düzeninin pilot bina
üzerindeki toplam maliyeti ise 34.637,34 TL’dir (Tablo 104).
Tablo 104. Pilot binanın ideal yöntemli kamera ile maliyeti

-

Birim
Uzunluk
(m)
3
14.2

0
0.0

Birim Fiyat
(KDV Dâhil)
(TL)
0,17
0,17

-

1

0

0,17

-

-

100,30

-

-

35,00

-

67
10
14

130,98
108,56
506,88

8.775,66
1.085,60
7.096,33

-

23

141,60

3.256,80

-

1

Adet

KDK

UMÖ
Jiroskop
İvmeölçer
Kamera
Mikro
işlemcili
kart
Sunucu
Bağlantı
Kablosu
Yazılım 3
Yazılım 2
Yazılım 1

Dolap
Duvar
Asma
Tavan
Duvar
Asma
Tavan
Kolon
-

7.410,82
Elektronik
donanımın
yüzde 5'i
6.372,00
4.248,00
2.124,00
TOPLAM MALİYET

-

-

Toplam
Uzunluk

1
-

Toplam Fiyat
(TL)
-

7.410,82
640,13
6.372,00
34.637,34

Alternatif maliyetleri hesaplayabilmek için kullanılabilecek bir diğer yaklaşım ise; dolap ve
duvarlarda bulunan 2’şer adet KDK’nın 1’er adet olarak değerlendirilmesidir. Bu yaklaşım ile doğruluk
oranı 4 puan azalarak %92’ye düşmesine karşın, maliyette belirgin bir düşüş olmakta ve toplam
maliyet 25.030,03 TL’ye düşmektedir (Tablo 105).
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Tablo 105. Pilot binanın UMÖ’süz, kamerasız ve azaltılmış KDK ile maliyeti

KDK

UMÖ
Jiroskop
İvmeölçer
Kamera
Mikro
işlemcili
kart
Sunucu
Bağlantı
Kablosu
Yazılım 3
Yazılım 2
Yazılım 1

Adet

Birim
Uzunluk (m)

Toplam
Uzunluk

Dolap
Duvar
Asma
Tavan
Duvar
Asma
Tavan
Kolon
-

34
104

3
14,2

102
1.479,6

Birim Fiyat
(KDV Dâhil)
(TL)
0,17
0,17

208

1

208

0,17

35,36

0

100,30

-

0

35,00

-

67
10
0

130,98
108,56
506,88

8.775,66
1.085,60
-

-

23

141,60

3.256,80

-

1

7.410,82
Elektronik
donanımın
yüzde 5'i
6.372,00
4.248,00
2.124,00
TOPLAM MALİYET

-

-

0
0
0

Toplam Fiyat
(TL)
52,02
3.578,61

7.410,82
835,16
25.030,03

Sistem, KDK’sız olarak, UMÖ ve güvenlik kameralarının ortak değerlendirilmesi ile de
kurulabilmektedir. Maliyet üzerinde fark yaratacak bu durum, birinci görüntü işleme yöntemi (elips
yöntemi), ikinci yöntem veya ideal yöntem ile UMÖ algılayıcılarının ortak değerlendirilmesiyle blokaj
sonuçlarını verecektir. Aşağıda bu durumların maliyetleri ve doğruluk yüzdeleri irdelenmiştir.
Birinci yöntem (elips yöntemi) ile UMÖ birlikte: Keskin, köşeli elemanların sınırlarını
algılamakta zorlanan birinci yöntemin (elips yöntemi) tüm düğümlerin deney sonrası blokaj durumunu
algılamada %17 doğruluk oranına sahip olduğu, işbu raporun “6.4.2.1 Aynı tip algılayıcıların düğümün
durumunu anlamaları açısından değerlendirilmesi” bölümünde belirtilmiştir. Kamera ve UMÖ verisine
beraber sahip olan düğümler ele alınarak, yalnızca UMÖ verileri değerlendirmeye alındığında ise
UMÖ’nün deney durumunu anlamadaki doğruluk oranı %25 olarak belirginleşmektedir(Tablo 106).
Tablo 106. UMÖ ve kamera içeren deneylerin yalnızca UMÖ ve yalnızca birinci yöntemi kullanan
kamera ile değerlendirilmesi
Yalnızca UMÖ
Toplam durum sayısı
Doğru tespit edilenler
Yanlış tespit edilenler
Doğruluk yüzdesi:

Yalnızca Kamera
Toplam durum sayısı
Doğru tespit edilenler
Yanlış tespit edilenler
Doğruluk yüzdesi:

59
15
44
25%

59
10
49
17%

UMÖ ve kameradan gelen verilerin birleştirilmesi ile maliyet 38.060,21 TL’ye ulaşmasına
karşın, sadece kamera kullanılan durumla kıyaslandığında doğruluk oranı %36’ya yükselmektedir
(Tablo 107, Tablo 108).
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Tablo 107. Pilot binanın UMÖ ve birinci yöntemi kullanan kamera ile maliyeti

-

Birim
Uzunluk
(m)
3
14,2

0
0.0

Birim Fiyat
(KDV Dâhil)
(TL)
0,17
0,17

-

1

0

0,17

-

46

100,30

4.613,80

52

35,00

1.820,00

67
10
14

130,98
108,56
506,88

8.775,66
1.085,60
7.096,33

-

29

141,60

4.106,40

-

1

Adet

KDK

UMÖ
Jiroskop
İvmeölçer
Kamera
Mikro
işlemcili
kart
Sunucu
Bağlantı
Kablosu
Yazılım 3
Yazılım 2
Yazılım 1

Dolap
Duvar
Asma
Tavan
Duvar
Asma
Tavan
Kolon
-

Toplam Fiyat
(TL)

7.410,82
Elektronik
donanımın
yüzde 5'i
6.372,00
4.248,00
2.124,00
TOPLAM MALİYET

-

-

Toplam
Uzunluk

1

-

7.410,82
1.027,60
2.124,00
38.060,21

Tablo 108. UMÖ ve birinci yöntemi kullanan kamera ile doğruluk yüzdesi
UMÖ + Kamera
UMÖ + Kamera durum sayısı
Doğru tespit edilenler
Yanlış tespit edilenler
Doğruluk yüzdesi:

59
21
38
36%

İkinci Yöntem ile UMÖ birlikte: Keskin, köşeli elemanların sınırlarını algılamakta birinci
yönteme kıyasla daha başarılı olan ikinci görüntü işleme yöntemine sahip kameranın, tüm düğümün
deney sonrası blokaj durumunu algılamada %20 doğruluk oranına sahip olduğu düğümün yalnızca
kameralar ile değerlendirilmesi bölümünde anlatılmıştı. Kamera ve UMÖ verisine beraber sahip olan
düğümler ele alınarak, yalnızca UMÖ verileri değerlendirmeye alındığında ise UMÖ’nün deney
durumunu anlamadaki doğruluk yüzdesi %25 olarak belirlenmektedir (Tablo 109).
Tablo 109. UMÖ ve kamera içeren deneylerin yalnızca UMÖ ve yalnızca ikinci yöntemi kullanan
kamera ile değerlendirilmesi
Yalnızca UMÖ
Toplam durum sayısı
Doğru tespit edilenler
Yanlış tespit edilenler
Doğruluk yüzdesi:

Yalnızca Kamera
Toplam durum sayısı
Doğru tespit edilenler
Yanlış tespit edilenler
Doğruluk yüzdesi:

59
15
44
25%

59
12
47
20%

UMÖ ve kameradan gelen verilerin birleştirilmesi ile maliyet 40.184,21 TL’ye ulaşmasına
karşın, “Birinci yöntem (elips yöntemi) ile UMÖ birlikte” durumuna kıyasla %41 doğruluk seviyesine
yükselmektedir (Tablo 110, Tablo 111).

277

Tablo 110. Pilot binanın UMÖ ve ikinci yöntemi kullanan kamera ile maliyeti

KDK

UMÖ
Jiroskop
İvmeölçer
Kamera
Mikro
işlemcili
kart
Sunucu
Bağlantı
Kablosu
Yazılım 3
Yazılım 2
Yazılım 1

Adet

Birim
Uzunluk (m)

Toplam
Uzunluk

-

3
14,2

0
0.0

Birim Fiyat
(KDV Dâhil)
(TL)
0,17
0,17

-

1

0

0,17

-

46

100,30

4.613,80

52

35,00

1.820,00

67
10
14

130,98
108,56
506,88

8.775,66
1.085,60
7.096,33

-

29

141,60

4.106,40

-

1

Dolap
Duvar
Asma
Tavan
Duvar
Asma
Tavan
Kolon
-

7.410,82
Elektronik
donanımın
yüzde 5'i
6.372,00
4.248,00
2.124,00
TOPLAM MALİYET

-

-

Toplam Fiyat
(TL)

1
-

-

7.410,82
1.027,60
4.248,00
40.184,21

Tablo 111. UMÖ ve ikinci yöntemi kullanan kamera ile doğruluk yüzdesi
UMÖ + Kamera
UMÖ + Kamera durum sayısı
Doğru tespit edilenler
Yanlış tespit edilenler
Doğruluk yüzdesi:

59
24
35
41%

İdeal yöntem ve UMÖ birlikte: Gerek keskin, köşeli elemanların sınırlarını algılamakta birinci
yönteme kıyasla daha başarılı olan, gerekse düğümleri ayrı ayrı değerlendirebilme özelliğine sahip
olan ideal görüntü işleme yöntemine sahip kameranın, tüm düğümlerin deney sonrası blokaj
durumunu algılamada %40 doğruluk oranına sahip olduğu düğümün yalnızca kameralar ile
değerlendirilmesi bölümünde değinilmiş idi. Kamera ve UMÖ verisine beraber sahip olan düğümler,
yalnızca UMÖ verileri ile değerlendirmeye alındığında UMÖ’nün düğüm durumunu anlamadaki
doğruluk yüzdesi %48 olarak hesaplanmaktadır (Tablo 112).
Tablo 112. UMÖ ve kamera içeren deneylerin yalnızca UMÖ ve yalnızca ideal yöntemli kamera ile
değerlendirilmesi
Yalnızca UMÖ
Toplam durum sayısı
Doğru tespit edilenler
Yanlış tespit edilenler
Doğruluk yüzdesi:

Yalnızca Kamera
Toplam durum sayısı
Doğru tespit edilenler
Yanlış tespit edilenler
Doğruluk yüzdesi:

177
85
92
%48

177
71
106
%40

UMÖ ve kameradan gelen verilerin birleştirilmesi ile maliyet 42.308,21 TL’ye ulaşmasına
karşın, “İkinci yöntem ile UMÖ birlikte” durumuna kıyasla %53 doğruluk seviyesine yükselmektedir
(Tablo 113, Tablo 114).
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Tablo 113. Pilot binanın UMÖ ve ideal yöntem kamerası ile maliyeti

KDK

UMÖ
Jiroskop
İvmeölçer
Kamera
Mikro
işlemcili
kart
Sunucu
Bağlantı
Kablosu
Yazılım 3
Yazılım 2
Yazılım 1

Adet

Birim
Uzunluk (m)

Toplam
Uzunluk

-

3
14,2

0
0,0

Birim Fiyat
(KDV Dâhil)
(TL)
0,17
0,17

-

1

0

0,17

-

46

100,30

4.613,80

52

35,00

1.820,00

67
10
14

130,98
108,56
506,88

8.775,66
1.085,60
7.096,33

-

29

141,60

4.106,40

-

1

Dolap
Duvar
Asma
Tavan
Duvar
Asma
Tavan
Kolon
-

7.410,82
Elektronik
Donanımın
yüzde 5'i
6.372,00
4.248,00
2.124,00
TOPLAM MALİYET

-

-

1
-

Toplam Fiyat
(TL)
-

7.410,82
1.027,60
6.372,00
42.308,21

Tablo 114. UMÖ ve ideal yöntemli kamera ile doğruluk yüzdesi
UMÖ + Kamera
UMÖ + Kamera durum sayısı
Doğru tespit edilenler
Yanlış tespit edilenler
Doğruluk yüzdesi:

177
93
84
%53

UMÖ ile kamera değerlendirmelerini yanı sıra kamera içeren yöntemlerin tamamında yapı
içerisinde bulunan mevcut kameraların kullanılabileceğini ve bu kullanımın maliyet kaleminde kamera
başına 506.88 TL’lik bir kazanç sağlayacağı hususunu da burada ayrıca belirtmek gerekir.
Sadece maliyet bazında bir değerlendirme yapıldığında, en düşük maliyetli yöntemin pilot
binanın “UMÖ’süz, kamerasız ve azaltılmış KDK” ile gözlemlendiği durumda oluştuğu, bu seçeneği
“tüm KDK’ların tamamının sisteme dâhil olduğu, ancak UMÖ ve kameranın kullanılmadığı” durumun
izlediği görülmektedir (Tablo 115).

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tablo 115. İncelenen seçeneklerin maliyet bazında sıralaması
Doğruluk
Önerilen Sistem
Maliyet (TL)
Oranı
Pilot binanın UMÖ’süz, kamerasız ve azaltılmış KDK ile maliyeti
%92
25.030,03
Pilot binanın UMÖ’süz ve kamerasız maliyeti
%96
28.853,80
Pilot binanın birinci yöntemli (elips yöntemi) kamera ile maliyeti
%17
30.389,34
Pilot binanın ikinci yöntemli kamera ile maliyeti
%20
32.513,34
Pilot binanın ideal yöntemli kamera ile maliyeti
%40
34.637,34
Pilot binanın UMÖ ve birinci yöntemi kullanan kamera ile maliyeti
%36
38.060,21
Pilot binanın UMÖ ve ikinci yöntemi kullanan kamera ile maliyeti
%41
40.184,21
Pilot binanın UMÖ ve ideal yöntemi kullanan kamera ile maliyeti
%53
42.308,21
Pilot binanın sistem maliyeti ve maliyet unsurları
%96
49.993,01
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Önerilen sistemlerin yaklaşık doğruluk oranları (hasardan dolayı oluşan blokaj durumunu
doğru tespit edebilme oranları) dikkate alındığında ise; en güvenilir sistemin, aşağıdaki Tablo 116’da
gösterildiği üzere; (1) UMÖ’süz ve kamerasız sistem ile (2) tüm algılayıcı ve kameraların müştereken
kullanıldığı sistem olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 116. İncelenen seçeneklerin doğruluk oranı bazında sıralaması
Önerilen Sistem
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pilot binanın UMÖ’süz ve kamerasız maliyeti
Pilot binanın sistem maliyeti ve maliyet unsurları
Pilot binanın UMÖ’süz, kamerasız ve azaltılmış KDK ile maliyeti
Pilot binanın UMÖ ve ideal yöntemi kullanan kamera ile maliyeti
Pilot binanın UMÖ ve ikinci yöntemi kullanan kamera ile maliyeti
Pilot binanın ideal yöntemli kamera ile maliyeti
Pilot binanın UMÖ ve birinci yöntemi kullanan kamera ile maliyeti
Pilot binanın ikinci yöntemli kamera ile maliyeti
Pilot binanın birinci yöntemli (elips yöntemi) kamera ile maliyeti

Doğruluk
Maliyet (TL)
Oranı
%96
28.853,80
%96
49.993,01
%92
25.030,03
%53
42.308,21
%41
40.184,21
%40
34.637,34
%36
38.060,21
%20
32.513,34
%17
30.389,34

Gerek güvenilirlik ve gerek maliyet unsurları müştereken göz önünde bulundurulduğunda ise;
en optimum seçeneğin, “UMÖ’süz ve kamerasız maliyetli sistem” olduğu mütalaa edilmektedir.
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10 BULGULAR VE TARTIŞILMASI
Çalışmanın ana hedefi, (1) yaşanan bir tehlike (deprem, yangın vb.) sonrasında bir yapıda
bulunan kişilerin yapı içinde bloke olan çıkışlar göz önüne alınarak güvenli bir şekilde tahliye edilmesi
ve (2) yapı içinde ardışık tehlikeleri tetikleyebilecek hassas alanların belirlenerek dışarıdaki acil durum
müdahale ekiplerinin öncelikle bu alanlara yönlendirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu hedef
doğrultusunda, yapı bilgi modelinden ve binaya yerleştirilen algılayıcılardan gelen bilgilerin
birleştirildiği bütünleşik modele dayalı bir sistem geliştirilmiştir.
Bu kapsamda çalışmanın amaçları (1) tekil veya ardışık tehlikeler etkisinde kalan herhangi bir
yapının güvenli ve hızlı tahliyesi ile acil durum müdahale ekiplerinin ihtiyacı olan hasar görebilirlik
analizi için gereken bilgilerin belirlenmesi, (2) tekil veya ardışık tehlikelerin yarattığı acil durumlar
sırasında veya hemen sonrasında, hasardan dolayı yapının hangi bölgelerinin ne kadar bloke
olduğunu ve hangi bölgelerin ardışık tehlikeleri tetikleyecek hassasiyete sahip olduğunu, algılayıcı
verileri ve görüntü işleme teknikleri kullanarak eş-zamanlı olarak belirleyecek yerel izleme ve hasar
tespit modelinin geliştirilmesi, (3) yapının hasardan kaynaklanan blokaj ve ardışık hasar olasılıklarına
karşı durumunu betimleyen binanın deforme olmuş modeline dayalı bir yönlendirme modelinin
geliştirilmesi ve bu modelin yerel izleme ve hasar tespit modeliyle bütünleştirilmesi, ve (4) bütünleşik
model üzerine geliştirilecek yerel izleme ve yönlendirme sisteminin maliyet analizinin yapılması olarak
belirlenmiştir.
Bu amaçlar doğrultusunda elde edinilen katkılar aşağıda izah olunmuştur.
Çalışmanın 1. katkısı: (1) Acil durum yönetimi esnasında acil durum müdahale ekiplerince ihtiyaç
duyulan, insanların binalardan güvenli ve hızlı tahliyesini sağlamak ve ardışık tehlikelere karşı hasar
görebilirlik analizi yapmak için gerekli olan bilgiler ile (2) afetler ve diğer acil durumlar sonrasında
binalarda oluşması olası hassas bölgeler, bina içerisindeki hassas bina muhteviyatı ve hassasiyet
analizi hakkında gerek duyulan bilgiler belirlenmiştir.
Birinci amaç doğrultusunda farklı kaynaklardan veri toplanarak; elde edilen bilgilerin
geçerliğinin sağlanması ve farklı kuruluşlarda fakat aynı amaç doğrultusunda çalışan kişilerce ortak
şekilde kullanılabilmesi sağlanırken, öznelliğinin azaltılması amaçlanmıştır. İzlenen yöntemler literatür
araştırması, ilgili standartlar, eğitim materyalleri gibi dokümanların incelenmesi ve afet ve acil durum
yönetimi konusunda çalışan çeşitli kuruluşlardan uzmanlarla yüz yüze görüşmeler düzenlenmesi
şeklinde planlanarak yürütülmüştür. Öncelikle literatür taraması gerçekleştirilerek afet, acil durum, acil
durum yönetimi gibi afet yönetimiyle ilgili terimler hakkında temel bilgiler edinilmiştir. Literatürde daha
önce benzer konularda çalışmış araştırmacıların elde ettikleri bilimsel bulgular ile ayrıca afet ve acil
durum yönetimi alanında çalışan kurumlarda kullanılan eğitim materyalleri veya yararlanılan kaynaklar
ve dokümanlar da (sivil savunma, acil durum ve afetlere müdahale, acil durum ve afet süreci, afetler
hakkında bilgilerin bulunduğu belgeler, vb.) incelenmiştir. Bu sayede belirlenen 97 adet bilgi türü, altı
ana başlık altında sınıflandırılmıştır: (1) bina ile ilgili bilgiler, (2) bina sakinleri hakkındaki bilgiler, (3)
afet ile ilgili bilgiler, (4) deprem bölgesine ulaşım ile ilgili bilgiler, (5) bina çevresi ile ilgili bilgiler ve (6)
Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer (KBRN) madde ile ilgili bilgiler. Bu bulgulara ek olarak, afet ve
acil durum yönetimi alanında çalışan kurumlardan kişilerle yüz yüze ve yarı organize görüşmeler
düzenlenerek afet ve acil durum sonrası acil durum müdahale ekiplerince ihtiyaç duyulan bilgi türleri
nihai hale getirilmiştir. Belirlenen bilgiler için (1) önceden görüşülen uzmanlara geri dönülerek iç
geçerlik (teyit) değerlendirmesi ve (2) daha önce görüşülmemiş uzmanlara danışılarak oluşturan
listeye yapacakları eklemeler sorularak dış geçerlik değerlendirmeleri yapılmıştır. Geçerlik testlerinde
belirlenen bilgi türlerinin birleşim kümesi alınmış ve bilgiler böylece son haline getirilmiştir.
Hasar görebilirlik/hassasiyet analizi için gerekli olan bina içi muhteviyatın ve bunların
tetikleyebileceği tehlikelerin belirlenmesi aşamasında da yine farklı kaynaklardan üç aşamada veri
toplama yöntemi izlenmiştir. Bu aşamada odaklanılan bina tipi, çalışma kapsamında pilot bina olarak
seçilen bir üniversite yerleşkesi içinde yer alan fakülte binaları olarak seçilmiştir. Buna göre: (1)
literatür taraması ve ilgili kılavuzların, standart ve çeşitli dokümanların incelenmesi, (2) farklı
kuruluşlardan uzmanlarla yapılan yarı organize yüz yüze görüşmeler ve (3) örnek olarak bir yerleşke
binasının acil durum eylem planının incelenmesi, adımları yürütülmüştür. Farklı kaynaklardan toplanan
281

bilgilerin geçerliğinin değerlendirilmesi için de yine, daha önce görüşülmemiş uzmanlarla görüşülerek
belirlenen bilgiler üzerinde değerlendirmeler, ekleme ve düzeltmeler yapılması sağlanarak bilgiler son
haline getirilmiştir. Bu araştırma yöntemi izlenerek elde edilen sonuçlar iki ana başlık altında
verilmiştir: (1) yerleşke binalarında bulunan tehlikeli içerikler ve potansiyel ardışık tehlikeler ve (2)
güvenli yaklaşım mesafeleri ve eşik sınır değerler. Belirlenen tehlikeli/hassas içerikler (1) genel olarak
tehlikeli olarak tabir edilenler (örn. LPG), ve (2) genel olarak tehlikeli olarak tabir edilmeyen ancak
büyük bir etki ile tetiklenerek tehlikeli hale dönüşebilenler (örn. paratonerler) olarak iki ana grupta
incelenmiştir. Birinci grup altında incelenen içerikler yüksek basınçlı gazlar, yanıcı sıvılar, yanıcı
katılar, oksitleyiciler, aşındırıcı sıvılar ve yanıcı/parlayıcı sıvılar olarak gruplandırılırken; ikinci grupta
paratoner ve jeneratörler gibi mekanik bina içerikleri ve su ve gaz boruları gibi binaya ait yapısal
içerikler olarak sınıflandırılmıştır. Sonuçlar, bir yerleşke binasında bulunması muhtemel tehlikeli
içerikleri yansıtan genel bir liste şeklinde: (1) yerleşke binalarında bulunduğu belirlenen tehlikeli
içerikler, (2) her bir içerik için bir afet sonrası tetiklenmesi olası olaylar, (3) tetiklenen olayın ilgili
tehlikeli içerikle etkileşimi sonucu gerçekleşen ardışık tehlikeler, (4) belirlenen tehlikeli içeriklerin her
birinin günlük hayatta nerede bulunabileceğine dair örnekler, (5) tehlikeli içeriklerin açığa çıkmaları
sonucu bunlara güvenli yaklaşım mesafeleri ve (6) kısa süreli maruz kalma sınırları başlıkları altında
verilmektedir. Bu proje kapsamında geliştirilen modelde, belirlenen tehlikeli maddelerin saklandığı
bilinen yerlere yönlendirme yapılmaması sağlanarak olası yaralanmalar ve zararların önlenmesi
amaçlanmaktadır.
Belirlenen tüm bilgi türlerinin Industry Foundation Classes (IFC) (Endüstri Temel Sınıfları)
standardı kapsamında hâlihazırda temsil edilip edilmediği hususu incelenmiş, temsil edilebilmesi için
ilgili veri modelleri önerilerek, beş ana başlık altında sunulmuştur: (1a) Binanın genel bilgileri, (1b)
Binanın tesisat, donanım ve mekanik bilgileri, (2) Bina sakinleri hakkında bilgiler, (3) Bina çevresiyle
ilgili bilgiler, (4) KBRN madde ile ilgili bilgiler ve (5) Hasar görebilirlik analizi için gerekli bilgiler.
Gerçekleştirilen çalışma kapsamında belirlenen bilgi türleri acil durum müdahale personelinin
arama kurtarma ve acil durum müdahaleleri sırasında kullanılabilecekleri türde bilgiler olup mevcut
uygulamalarda kolaylıkla ve doğrudan elde edilemeyen nitelikte kritik bilgilerdir. Bu bilgiler, proje
kapsamında geliştirilen yerel izleme ve hasara bağlı blokajı tespit modeli ve buna benzer modellerde
yapılacak hassasiyet/hasar görebilirlik analizi yaklaşımlarında kullanılarak, bina sakinlerinin ve acil
durum müdahale ekiplerinin bilgilendirilmesi için faydalanılabilecek türde bilgilerdir.
Çalışmanın 2. katkısı: Tekil veya ardışık tehlikelerin yarattığı acil durumlar sırasında veya hemen
sonrasında, hasardan dolayı yapının hangi bölgelerinin ne kadar bloke olduğunu ve hangi bölgelerin
ardışık tehlikeleri tetikleyecek hassasiyete sahip olduğunu, algılayıcı verileri ve görüntü işleme
teknikleri kullanarak eş-zamanlı olarak belirleyecek yerel izleme ve hasar tespit modeli geliştirilmiştir.
İkinci amaç doğrultusunda öncelikle; literatürde farklı tür algılayıcılar kullanılarak hasar tespiti
yapılan benzer çalışmalar değerlendirilmiştir. Yapıda ne tür fiziksel ve kimyasal algılayıcıların ve hangi
görüntü işleme yöntemlerinin tercih edileceğinin, algılayıcılardan ve görüntü işleme araçlarından kaçar
adet kullanılacağının ve nerelere konulacağının belirlenmesi üzerine çalışılmıştır. Proje kapsamında
kullanılması tercih edilen fiziksel algılayıcılarla ilgili yapılan araştırmalar sonucu tercih edilen
algılayıcılar: (1) kapalı devre kablo (KDK) algılayıcısı, (2) ultrasonik mesafe ölçer (UMÖ), (3) jiroskop,
ve (4) ivmeölçer olarak belirlenmiştir. Kimyasal algılayıcılarla ilgili olarak yönetmelik, tüzük ve
standartlar incelenerek binalarda kimyasal algılayıcıların kullanılması ile ilgili mevzuat araştırılmıştır.
Buna göre, “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeli’ğin” ilgili hükümleri esas
alındığında, proje kapsamında seçilmiş olan pilot binanın, ilgili yönetmeliğin 5.4.2.4 numaralı
hükmünde belirtilen bina sınıflarına girmesi nedeniyle, otomatik duman algılayıcısı kullanımı
zorunluluğu netleşmiştir. Buna ek olarak, aynı yönetmeliğin 5.4.2.8 numaralı hükmü gereği, sıcaklık ve
gaz algılayıcı sistemleri de bu tür binalarda kullanılması önerilen kimyasal algılayıcılara dâhil edilmiştir.
Görüntü işleme yöntemi kullanacak kameranın seçimi yapılmıştır. Kamera, kullanılan görüntü
işleme yazılımı ile hasarlı bina elemanlarının algılamasından ziyade, izlediği koridor parçasının geçişe
elverişli olup olmadığının anlaşılmasına katkıda bulunmak üzere sisteme dâhil edilmiştir. Seçilen
kameranın kullanabileceği iki farklı görüntü işleme yaklaşımı önerilmiştir. Bunlar: (1) kameranın izlediği
bir koridorun arkasındaki açık alanı gözlemleyerek değerlendiren yöntemler ve (2) koridoru oluşturan
koridor parçalarının her düğümünü kendi içerisinde gözlemleyerek değerlendiren yöntemlerdir.
Algılayıcıların bina içerisine yerleştirilmeleri sırasında uyulacak ilke ve kurallar belirlenmiş ve
(1) genel ilkeler ve kurallar ve (2) algılayıcı esaslı ilkeler ve kurallar şeklinde sınıflandırılmıştır. Binanın
yapısal türü, kullanım amacı, mimari özellikleri gibi özellikler genel ilkeler ve kurallar başlığı altında
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değerlendirilmiştir. Bina içinde izlenmesi gereken noktaların, genellikle dört kolon, dört kiriş, iki dolgu
duvar, bir asma tavan ve çeşitli yapısal olmayan objelerden oluşan her koridor açıklığının ortasına
yerleştirilmesi gerektiği bu kurallar ile belirlenmiştir. Binada bu tanıma uymayan bölümlerin olması
durumunda ise; noktalar arası ortalamada 5 metrelik bir uzaklığın esas alınabileceği önerilmiştir.
Algılayıcıların özelliklerine bağlı olarak yerleştirilebilecekleri bölgeler ve sayıları detaylı bir şekilde
incelenmiştir. Her bir algılayıcı için sadece anlamlı veri üretebileceği yapı elemanları/bölgeler dikkate
alınmıştır. Örneğin, UMÖ’in üretebileceği veri, taşıyıcı olmayan dolgu duvar için anlamlıdır. Ayrıca
algılayıcıların elemanlar üzerine yerleştirilmelerinin fiziksel olarak mümkün olmasına dikkat edilmiştir.
Örneğin, dolgu duvarlara jiroskop yerleştirilmesi fiziksel olarak mümkün değildir.
Kullanılması kararlaştırılan algılayıcılarla ön testler yapılarak algılayıcıların çalışma şekilleri ve
ne tür veri gönderdikleri incelenmiştir. Hangi bina elemanının hangi tür algılayıcı ile izlenmesinin uygun
olacağı irdelenmiş ve sonuç olarak KDK ile asma tavan, taşıyıcı olmayan (dolgu) duvarlar ve yapısal
olmayan birimlerin (örn. mobilya) izlenmesi için kullanılması uygun görülürken; UMÖ ile asma tavan ve
taşıyıcı olmayan (dolgu) duvarların izlenmesi uygun görülmüştür. Jiroskop algılayıcılarının taşıyıcı
birimleri (kolon) kontrol etmeleri uygun görülürken, ivmeölçerlerin ise sarsıntı durumunda binanın
hareketini ivme cinsinden kaydedebilmesi için binanın katlarında uygun yerlere yerleştirilmeleri
kararlaştırılmıştır. Kimyasal algılayıcıların bina içerisine yerleştirilmeleri ile ilgili öneriler ilgili
yönetmeliklerde belirtilen hususlara uygun şekilde yapılmıştır.
Algılayıcılar, görüntü işleme araçları ve bunların bağlı olduğu yerel bilgisayar sisteminin
geliştirilmesi üzerine çalışılmıştır. Bir tehlike sırasında veya hemen sonrasında hasara bağlı blokaj
tespitinin yapılabilmesi için algılayıcılarla ve görüntü işleme yapan kameralarla iletişim halinde
olabilecek, onlardan gelen verileri saklayacak ve anlamlandıracak yöntemleri uygulayacak yerel bir
bilgisayar sistemi önerilmiştir. Algılayıcılarla bilgisayar sistemi arasında tehlike anında bile devamlı
iletişimi sağlayacak uygun ağ sistemine karar verilmesi ve algılayıcı-görüntü işleme modülleri-yerel ağ
ve bilgisayar sisteminin teorik olarak tasarlanması konularında çalışılmıştır. Sistemin geliştirilmesi,
seçilen binanın mimarisine, kullanılacak algılayıcıların sayısına ve yerleşimine bağlı olarak her binada
farklılık gösterir. Bina içerisindeki tüm algılayıcılar topladıkları bilgileri, ait oldukları bölgedeki mikro
işlemcili karta kablo aracılığıyla aktarırlar. Mikro işlemcili kartta işlenen bilgi ise kurulduğu bölgeye
göre üç farklı biçimde bilgisayara aktarılabilir: (1) USB kablosu kullanarak, (2) doğrudan yerel
bilgisayara eternet kablosu vasıtasıyla ve (3) kablosuz olarak. Her bir alternatifin avantaj ve
dezavantajları mevcut olup, sistemin uygulanması aşamasında maliyet ve fayda unsurları birlikte
dikkate alınarak karar verilmesi gerekmektedir. Mikro işlemci kartta işlenen bilgi, bu sistem için bu
yöntemlerden (2) doğrudan yerel bilgisayara eternet kablosu vasıtasıyla ve (3) kablosuz aktarım
sistemlerinin birlikte kullanılması halinde uygundur. Kablosuz aktarımda kesilmeler ve aksamalar
olabileceğinden sistemin eternet kablosu ile kurulması daha ideal olacaktır ancak bu durumda da
oluşan hasarın zarar verdiği kablo bağlantıları ile meydana gelen veri kayıplarının sayısını en aza
düşürebilmek için kablosuz ağ, eternet kablosunun yanı sıra sisteme entegre edilmelidir. Yerel
bilgisayar sistemi mümkünse bina içerisindeki afet durumuna göre güvenli bir noktaya yerleştirilmelidir.
Bina içerisinde güvenli bir noktaya yerleştirilemediği takdirde bina dışına da yerleştirilmesi mümkün
olabilir.
Nevşehir Üniversitesi, Hacıbektaş Güzel Sanatlar Fakültesi pilot bina olarak seçilerek
belirlenen algılayıcılar ile pilot bina örnek alınarak oluşturulan bir maket üzerinde laboratuvar
ortamında bir dizi deney gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen yerel izleme ve yönlendirme modeliyle ilgili
testlerin ve simülasyonların yapılabilmesi için seçilen pilot bina, 2010 yılında tamamlanmış olan ve 3.
derece deprem bölgesinde bulunan bir üniversite yerleşkesindeki fakülte binalarından biridir. Deney
düzeneği olarak kullanılan üç açıklıklı maket, pilot binadan seçilen bir koridorun 1/3 ölçeğindeki
temsilinin ODTÜ Yapı Mekaniği laboratuvarında inşa edilmesiyle oluşturulmuş ve geniş ve dar
koridorları temsil edilecek şekilde düzenlenmiştir. Geniş koridor düzeneği üzerinde dört adet duvar, üç
adet asma tavan ve iki adet dolap bulunurken; dar koridor düzeneğinde dört adet duvar, bir/iki adet
dolap bulunmakta, ancak asma tavan bulunmamaktadır. Deneylerde uygulanan hasar durumları
gerçek bir depremin oluşturacağı kuvvetlerin yapı elemanları üzerindeki etkileri düşünülerek
tasarlanmış olup, örneğin duvarların yıkılması durumu, dolap ve asma tavanların sonrasına
bırakılmıştır. Geniş koridor düzeneği üzerinde toplam 56 adet deney dört toplam seride
gerçekleştirilirken; dar koridor düzeneği üzerinde 7 adet deney bir seride gerçekleştirilmiştir. Deneyler
sırasında asma tavanlar dörder adet KDK ve birer adet UMÖ ile, duvarlar iki adet KDK ve bazı
duvarlarda ayrıca birer adet UMÖ ile, dolaplar ise ikişer adet KDK ile izlenmiştir. İşlev ve kullanım
biçimleri aşikâr olan jiroskop ve ivmeölçer algılayıcıları deney düzenekleri üzerine yerleştirilmemiş ve
deneyler sırasında denenmemiştir. Deneyler sırasında duman, yangın ya da gaz durumlarının simüle
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edilebilmesi ve bunların denetlenebilmesi mümkün olamayacağından deney düzeneklerine kimyasal
algılayıcılar yerleştirilmemiştir.
Deneyler sırasında algılayıcılardan elde edilen verilerin birlikte kullanılıp anlamlandırılmasını
sağlayacak kurallar, eşik değerler ve yaklaşımlar oluşturulmuştur. Dijital olarak okunan KDK verileri,
deney düzeneğinden elde edildikten sonra, herhangi bir dönüşüme gerek kalmadan doğrudan “1:
hasar (değişim) var” ve “0: hasar (değişim) yok” şeklinde veri havuzuna aktarılabilmektedir. Ancak
analog olarak okunan UMÖ’lerin dijital veri çıktısına dönüştürülmesi gerekmektedir. Buna göre, geniş
koridor deney düzeneğinde duvar UMÖ’lerinin %115’lik bir değişim algılaması durumunda, asma
tavan UMÖ’lerinin ise %95’lik bir değişim algılaması durumunda UMÖ'lerin elemandaki değişimle ilgili
doğru bilgi aktaracakları güvenilirlik analizi açısından uygun görülmüştür. Dar koridor düzeneğinde ise
duvar UMÖ’lerinin %41’lik bir değişim algılaması durumunda, UMÖ'lerin elemandaki değişimle ilgili
doğru bilgi aktaracakları güvenilirlik analizi açısından uygun görülmüştür.
Deneyler ile elde edilen sonuçlar analiz edilerek, kullanılan algılayıcıların ve görüntü işleme
yöntemlerinin performansları değerlendirilmiş ve bunlarla ilgili yorumlar yapılmıştır. Yapılan analizlerde
hangi durumlarda yanlış negatif (gerçekte elemanda değişim var iken algılayıcının değişimi
algılayamadığı durumlar) ve hangi durumlarda yanlış pozitif (gerçekte elemanda değişim yok iken
algılayıcının değişim algıladığı durumlar) sonuçların oluştuğu da irdelenmiştir. 189 adet deney
içerisinde bulunan toplam 1706 algılayıcı verisi arasında toplamda 51 adet yanlış negatif ve 5 adet
yanlış pozitif durum gözlenmiştir. Bu hatalı veri gönderimlerinden KDK ile ilgili olanlarda genelde
kablonun gevşek bırakılmış olması, yıkılan duvar parçasının kabloyu koparacak etki yapmaması,
kablonun dolap ile birlikte hareket ederek kopmaması gibi teknik durumlardan kaynaklandığı tespit
edilmiştir. UMÖ'lerde ise UMÖ'lerin görüşünün başka elemanlarca kapatılmasıyla oluşan yanılgı ve
UMÖ’nün ölçüm yaparken yaydığı ses dalgalarındaki yankılanmanın hatalı okumalara sebep
olabileceği düşünülmektedir.
Deney sonuçlarından yola çıkılarak, algılayıcıların tek başlarına ve birlikte kullanıldıklarında
izledikleri elemanların ve bulundukları açıklıkların hasar sonrası oluşan durumlarını tespit etmede
gösterdikleri başarılar yorumlanmıştır. Bu incelemelere göre KDK algılayıcıları, gerek eleman bazında
gerekse düğümün durumunu anlamadaki başarısı en fazla olan algılayıcı olarak belirginleşmiştir. KDK
algılayıcıları tek başına asma tavanın durumunu %87 doğrulukta tespit edebilmektedir (Tablo 53).
Dolaplarda tek başına birinci KDK'lar ve tek başına ikinci KDK'lar %97 başarı gösterirken (Tablo 54);
duvarlarda tek başına birinci KDK'lar ve tek başına ikinci KDK'lar sırasıyla %96 ve %98 başarı
göstermektedir (Tablo 55). Yine KDK tipi algılayıcılar, düğümde gerçekleşen blokaj durumunun
tespitinde %96'lık başarı ile, düğümün hasar sonrası durumunu tespit etmede en başarılı algılayıcı
olarak belirlenmiştir. Kamerada kullanılan görüntü işleme yaklaşımları da izledikleri koridorun hasar
sonrası oluşan durumlarını tespit etme başarıları açısından değerlendirilmiş ve birinci yaklaşımı
(koridorun arkasındaki açıklığı gözlemleyerek değerlendirme) kullanan iki yöntemden ilkinin (elips
yöntemi) %17; ikincisinin %20 başarı gösterdiği görülmüştür. Buna karşın, ikinci yaklaşım olan her
düğümü kendi içersinde gözlemleyerek değerlendiren yöntemin (ideal yöntem) daha iyi sonuçlar
vererek %40 başarı sağlayabildiği tespit edilmiştir.
Bu analiz sonuçlarını daha iyi yorumlayabilmek ve elde edilen sonuçların geçerliklerini
değerlendirebilmek için bir veri madenciliği (data mining) yöntemi olan karar ağacı (decision tree)
yaklaşımı kullanılmıştır. Yapılan analizler, algılayıcı verilerinin birleştirilmesi aşamasında kullanılan
karar ağacı yönteminden elde edilen sonuçlarla kıyaslanmıştır.
Karar ağacı yaklaşımı, düğümün hasar sonrası oluşan blokaj durumunun tespit edilmesinde
kullanılan algılayıcılardan ve kameradan hangilerinin karar vermede daha etkili olduğunun anlaşılması
için tercih edilen bir yöntemdir. Bu yöntem ile elde edilen sonuçların, deney sonuçlarına bakılarak
algılayıcıların elemanların ve düğümün hasar sonrası durumlarını tespit etmedeki başarılarını
görebilmek üzere yapılan analizleri desteklediği ve analizlerin geçerliğini sağladığı görülmüştür. Buna
göre, özellikle KDK türü algılayıcıların sağladığı tespit edilen başarı, karar ağacında da belirleyici
olmuştur. Örneğin, ikişer KDK ile desteklenen duvar ve dolap gibi elemanlarda karar ağacı sadece bir
KDK'ya bakarak sonuca gitmeyi uygun bulmuştur. Karar ağacının bu şekilde davranmış olması, analiz
sonuçlarını destekler niteliktedir.
Karar ağacındaki özelliklerin (attribute'ların) hedef üzerindeki etkilerine göre sıralandıklarında
oluşan düzen de analiz sonuçlarını desteklemektedir. Örneğin, duvar elemanı ile ilgili durumu tespit
etmek üzere ilk bakılan özellik duvarın ikinci KDK'sı olurken; dolapta da benzer bir şekilde dolabın
ikinci KDK'sına öncelikli olarak bakılmıştır. Bu durum, KDK'ların elemanların ve düğümlerin hasar
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sonrası oluşan durumlarını tespit etmede başarılı performansının karar ağacına da yansıdığını
göstermektedir.
Karar ağacında ikinci basamakta asma tavanın durumunun algılanabilmesi için asma tavan ile
ilgili bilgi sağlayabilecek en yüksek etkili özellikler asma tavanın tek kablosunun kopması
(ASMA_TAVAN-TEK) ve asma tavanın UMÖ'sü (TAVAN_UMO) olarak görünmektedirki, bu analiz
sonuçları düşünüldüğünde tam olarak beklenen durumdur. Özelliklerin hedef üzerindeki etkilerine göre
yapılan sıralamada, 24 özellik arasından 18. sırada yer verilen ve diğer birçok algılayıcıya oranla
güvenilir gözükmeyen kamera verilerine karar ağacının yalnızca son yapraklarında yer verilmiş olması
kamera verilerindeki tutarsızlıktan ve en iyi yöntemde bile elde edilebilen başarının çok yüksek
olmamasından (%40) kaynaklanan bir durumdur. Karar ağacının başarısız kaldığı noktaların ise,
deney düzeneğinde gerçekleştirilen deneylerin sayısının az olmasından kaynaklandığı da tespit
edilmiştir.
Gerek analizlerle elde edilen sonuçlar, gerekse de bunları destekler nitelikteki karar ağacı
yaklaşımı sonuçları; daha fazla algılayıcı kullanılarak algılamada daha fazla başarım sağlanacağı
beklentisinin aslında yanıltıcı olduğunu ortaya koymuştur. Sonuçlar bir veya iki tür algılayıcı kullanarak
da hasara bağlı blokajın tespitinin başarılı bir şekilde yapılabileceğini göstermiştir. Başka
araştırmacılar burada önerilen algılayıcı verisi anlamlandırma ve birleştirme (sensor fusion)
yaklaşımını kendi çalışmalarında kullanabilirler.
Kimyasal algılayıcıların denenmesi mümkün olmadığı için, bunların kullanılan fiziksel
algılayıcılarla entegre edilmeleri üzerine çalışılmamıştır, ancak farklı formatta veri gönderen fiziksel
algılayıcıların verilerinin nasıl birleştirilip anlamlandırılabileceği fiziksel algılayıcılarla ilgili yapılan
çalışmalarda gösterilmiştir. Buna benzer şekilde, teorik olarak fiziksel ve kimyasal algılayıcıların birlikte
çalıştığı bir sistemde, bu birleştirme ve anlamlandırma işleminin gerçekleştirilmesi mümkündür. Böyle
bir durumda, kimyasal ve fiziksel algılayıcıların verileri modele ayrı ayrı gönderilebilecek ve fiziksel
algılayıcılar hasar durumunu ve buna bağlı oluşan blokajı tahmin ederken; kimyasal algılayıcılar da
yangın ya da duman gibi durumları tespit etmek üzere çalışacak ve bunlardan elde edilen veriler
modelde yönlendirme aşamasında birlikte ele alınabilecektir.
Çalışmanın 3. katkısı: Yapının hasardan kaynaklanan blokaj ve ardışık hasar olasılıklarına karşı
durumunu betimleyen binanın deforme olmuş modeline dayalı bir yönlendirme modeli geliştirilmiş ve
bu model yerel izleme ve hasara bağlı blokajı tespit modeliyle bütünleştirilmiştir.
Üçüncü amaç doğrultusunda, yapı bilgi modeline (YBM) (Building Information Model-BIM)
dayalı bir yönlendirme modelinin geliştirilmesi ve bu modelin yerel izleme ve hasar tespit modeliyle
bütünleştirilmesi (entegrasyonu) üzerine çalışılmış ve bir yazılım geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem üç
adımdan oluşmaktadır: (1) Industry Foundation Classes (IFC) (Endüstri Temel Sınıfları) formatındaki
bir yapı bilgi modelinden elde edilen bina bilgilerini kullanarak, binanın topolojik haritasının
(özelleştirilmiş grafik ağının) hazırlanması, (2) hasar gören binanın hasar sonrası oluşan blokaj sonucu
deforme olmuş modelini oluşturabilmek için bina içerisinde konuşlandırılmış olan algılayıcılardan gelen
bilgilerin alınması ve belirlenen kurallar çerçevesinde bina içerisinde bloke olan ve hassas noktaların
belirlenmesi, ve (3) hasara bağlı blokaj sonrası bina durumunu dikkate alarak en kısa yol
algoritmalarını kullanarak bir bina içi yönlendirme yapılması. Sistem detaylarının oluşturulabilmesi ve
gereksinimlerinin tam olarak anlaşılabilmesi için yazılım mühendisliğinde kullanılan bir yöntem olan
örnek olay ve senaryo geliştirilmesi yoluna gidilmiştir. Sistemin kapasitesi, sistemden beklenenler ve
olası çıktıları örnek olaylar ve ihtiyaç analizi sonucunda belirlenmiştir. İhtiyaç analizi sonuçları dört ana
başlık altında değerlendirilmiştir: (1) Grafik ağları ve en kısa yollar ile ilgili ihtiyaçlar, (2) algılayıcı
yerleşim kuralları ile ilgili ihtiyaçlar, (3) hassasiyet analizi ile ilgili ihtiyaçlar ve (4) en kısa yolların
görselleştirilmesi ve kullanıcı arayüzleri ile ilgili ihtiyaçlar. Sistemin bu ihtiyaçları karşılar şekilde
geliştirilmesine çalışılmıştır.
Sistemin ana girdisi olan IFC tabanlı yapı bilgi modelinin oluşturulabilmesi için, Archicad 14
yazılımı kullanılarak pilot binanın yapı bilgi modeli oluşturulmuş ve IFC formatına çevrilmiştir (dışa
aktarılmıştır). IFC modeli üzerine binanın topolojik haritasının kurulabilmesi için önceki benzer
çalışmalarda bina içi yönlendirme yapabilmek amacıyla IFC tabanlı modelleri kullanan çalışmalar
incelenmiştir. Literatürdeki bina içi yönlendirme ve yerel izleme çalışmaları ve IFC standardı
incelenerek, bina içi yönlendirme ve yerel izleme çalışmalarında kullanılan IFC sınıfları belirlenmiştir.
Literatürde benzer amaçlar için en yaygın olarak kullanılan IFC sınıflarının IfcSpace, IfcDoor,
IfcRelSpaceBoundary, IfcStair, IfcRamp, IfcWindow, sınıfları olduğu belirlenmiş ve bu çalışma
kapsamında da binanın topolojik haritasının kurulabilmesi için bu sınıfların özelliklerinden
faydalanılmıştır. Bu sınıflar arasından en fazla öne çıkanı, bina içerisindeki koridor, oda vb. boşlukların
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tanımlandığı IfcSpace sınıfıdır. Yapı bilgi modeli içerisindeki IfcSpace nesneleri, geometrisiyle birlikte
doğru bir şekilde tanımlandıkları takdirde, mekânlar ve bu mekânların kapı vb. bağlantı nesneleri
aracılığıyla birbirleriyle olan topolojik bağları belirlenebilecek ve grafik ağlarının kurulmasında oldukça
kullanışlı olacaktır. Binanın topolojik özelliklerinin IFC modelinden temin edilebilmesi için kullanılacak
bir diğer önemli sınıf IfcSpace nesnelerinin sınırlarını ve mekânları oluşturan nesnelerle olan
bağlantıları da gösteren IfcRelSpaceBoundaries sınıfıdır. Bunlara ek olarak, bir katta bulunan tüm
IfcSpace nesnelerini gösteren IfcBuildingStorey sınıflarından da faydalanılmıştır. Çalışmalar sırasında
ayrıca IfcVirtualElement sınıfı ile elde edilen bilgilerin de binaların topolojik haritalarının çıkarılmasında
faydalanılabilecek türden bilgiler olduğu belirlenmiştir. Bazı durumlarda iki IfcSpace nesnesi arasındaki
bağlantı gerçekte fiziksel olarak var olmayan bir eleman ile gerçekleşmektedir. Örneğin, bu proje
çalışmaları kapsamında belirlenen algılayıcı yerleştirme kuralları ile (dört kolon, dört kiriş, iki dolgu
duvar vb) uygun şekilde IfcSpace nesneleri oluşturabilmek için bazı durumlarda iki IfcSpace nesnesi
arasında bir duvar ya da kapı vb. fiziksel bir eleman değil; gerçekte var olmayan bir sınır koymak
gerekebilmektedir. Bu sınır, bina modeli IFC formatında dışa aktarıldığında "IfcVirtualElement" türünde
elde edilmekte ve topolojik haritaların oluşturulması için en kısa yol algoritmalarının kullanabileceği
değerli bilgiler içermektedir. Pilot binanın modellenmesi sırasında, IfcSpace nesnelerinin düzgün
biçimde oluşturulması ve sistemin ihtiyaç duyacağı diğer bilgileri de içeren bir model oluşturulmaya
dikkat edilmiştir.
Yönlendirme aşamasında kullanılabilecek en kısa yol (EKY) algoritmaları incelenerek, bu
algoritmaların bina içi tahliye planı oluşturulması ve bina içindekilerin güvenli bölgelere
yönlendirilmesinin sağlanması amaçlarıyla literatürdeki benzer kullanımları araştırılmıştır. EKY
problemlerinin çözümü, EKY algoritmalarının kıyaslanması ve özellikle afet/acil durum yönlendirme
sistemlerinde kullanılan EKY algoritmaları ile ilgili çalışmalar incelenmiş ve buna göre en sık kullanılan
dört EKY algoritması (1) Prim Algoritması, (2) Dijkstra Algoritması, (3) Bellman-Ford Algoritması, (4)
A* Algoritması olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu algoritmaların özellikleri, performansları, çalışma
kapsamındaki koşullar altında sağlayacakları avantajları ve dezavantajları tartışılmış; afet ve acil
durum amacıyla bina içi yönlendirme yapmak için kullanılabilecek en uygun en kısa yol algoritmasının
seçilebilmesi için belirlenen kriterler açısından karşılaştırmaları yapılmıştır. Literatürdeki çalışmalardan
elde edilen sonuçlarla belirlenen ölçütler ışığında algoritmalar birbirleriyle (1) çözüm süresi hızı, (2)
engel atlatma, (3) EKY elde etme garantisi, (4) önceden belirlenen noktalar arası çalışma, (5)
güvenilirlik ve (6) buluşsal yöntemlerin kullanılması, açısından kıyaslanmıştır. Buna göre, geliştirilen
yönlendirme modeli kapsamında kullanılması en uygun olan en kısa yol algoritması Dijsktra
algoritması olarak seçilmiştir. Kullanılan en kısa yol algoritması, algılayıcılardan gelen veriler ışığında
bloke olan bölgelere bina sakinlerinin yönlendirilmemesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca, sistemin
kullanabileceği bir hassasiyet/hasar görebilirlik analizi için yapılan araştırma neticesinde, sistemin
tehlikeli/hassas maddelerin olduğu bilenen noktalara yönlendirme yapmasının da önüne
geçilebilmiştir.
IFC tabanlı YBM üzerine grafik ağı kurulması aşamasında ihtiyaç duyulduğu belirlenen sınıflar
kullanılarak, grafik ağı prensiplerine uygun şekilde düğüm noktaları ve yollar tanımlanmış; bina
modelinin topolojik haritası elde edilmiştir. Java ortamında yazılım geliştirme çalışmaları yürütülerek,
IFC tabanlı YBM üzerine kodlama yapılabilmesi için açık kaynak (open source) bir IFC reader/writer
kullanılmış (Open IFC Java Toolbox, sürüm 0.9); tüm IFC şeması (tüm IFC yapısı, sınıfları ve bunların
ilişkileri) Java sınıflarına dönüştürülmüş ve IFC şemasının Java programlama dilinde yazılım kod ve
dokümantasyonu yapılmıştır. Open source olması dışında, Open IFC Java Toolbox'ın bu proje
kapsamında tercih edilmesinin diğer sebepleri de, tüm kodlama ve dokümantasyonun İngilizce
hazırlanmış olması ve IFC standartları gibi nesne yönelimli (object oriented) bir yapıya sahip olan Java
programlama dili ile çalışıyor olmasıdır. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda proje kapsamında
geliştirilen yazılım, bir yapının IFC formatındaki (.ifc uzantılı) yapı bilgi modeli dosyasını giriş
parametresi olarak almaktadır. İlgili IFC sınıflarını Open IFC Java Toolbox'ın açık kaynak IFC
kütüphaneleri yardımıyla algılayarak gerekli veri yapılarında tutmaktadır. Burada amaç, yapı bilgi
modelinden alınan IFC yapıları sayesinde algılayıcıların binanın hangi bölgeleriyle ilgili bilgi verdiklerini
tespit ederek, algılayıcılardan alınan veriler ve bina içindeki hassas muhteviyat göz önünde
bulundurularak kullanıcıya en güvenli yolu göstermektir. Yazılım modeli dört katmanlı olarak
geliştirilmiştir (1) IFC dosyasını okuyup gelen verileri anlamlı hale getirip ilgili veri yapısına gönderen
katman, (2) birinci katmanla koordineli olarak gerekli veri yapılarının oluşturulduğu, en güvenli düğüm
noktalarının aramasının yapılacağı grafik ağı (graph network) yapısını tutan ikinci katman, (3) arayüz
oluşturulmasını sağlayan, en üst katmandan gelen verileri görselleştiren üçüncü katman ve (4) ikinci
katmana, birinci katman için gerekli sinyalleri oluşturması için emir veren ve ikinci katmanda ağaç
oluşturma, algılayıcı bilgilerini alma ve arama yapma gibi olayları tetikleyen en üst katman. Yazılım
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modelinin sonuçlarının kullanıcılara sunulacağı bir görsel arayüz de geliştirilmiştir. Geliştirilen arayüz,
katlar arasında geçişleri, hasar sonrası algılayıcılardan gelen bilgilerle binanın katlarında oluşan
durumlara göre yapılabilecek güvenli ve en kısa yönlendirme yollarını gösteren kullanıcı dostu bir
arayüz olarak tasarlanmıştır. Çalışmada ilk defa, IFC verisi kullanılarak hasar durumu ve hassasiyet
açısından binanın tamamının aynı anda değerlendirilmesi ve katlar arası anlamlı geçişlerin
sağlanması (katlar arası birbirine bağlı tahliye yolları) gerçekleştirilmiştir.
Geliştirilen bütünleşik sistemin testlerinin simülasyon ortamında gerçekleştirilebilmesi için pilot
binanın taşıyıcı sistem modeli, bir yapısal analiz yazılımı olan SAP2000 (v.15.0.0) kullanılarak
modellenmiştir. Taşıyıcı sistem modelinin deprem yer hareketi kullanılarak analiz edilebilmesi için 17
Ağustos 1999 Marmara (Kocaeli) depreminin iki farklı istasyonundaki (Düzce ve Gebze) deprem
kayıtları, pilot binaya doğrusal olmayan analiz yöntemiyle simüle edilerek değerlendirme yapılmıştır.
Depremler sonucunda pilot binanın maruz kalacağı varsayılan hasarın tespiti, zaman-tanım alanında
doğrusal elastik olmayan hesap yöntemi ile elde edilen kat ivmeleri ve kat ötelenmeleri kullanılarak
yapılmıştır. Her eleman için ayrı bir yöntem kullanılmış ve pilot bina için hasar sonuçları elde edilmiştir.
Ardından, pilot bina modeli üzerinde elde edilen hasar verilerinden yola çıkılarak, bina içerisinde
yerleştirildiği varsayılan UMÖ, KDK ve jiroskop algılayıcılarının verileri, analitik modelden elde edilen
tahmini hasara bakılarak bu derecede bir hasar sonrası adı geçen algılayıcıların düzgün olarak
çalıştığı varsayımıyla fiktif olarak oluşturulmuştur. Sonuçlar yönlendirme modeline aktarılarak,
belirlenen farklı deprem ve depremle tetiklenen bir ardışık tehlike (yangın) altında pilot bina içerisinde
yönlendirmeye uygun olan güvenli ve bloke olmamış alanlar üzerinden tahliye yolları oluşturulabildiği
test edilmiştir. Farklı katlarda oluşan farklı türde hasarlar ve hassasiyetlerle gerçekleşen durumlara
uyum sağlayabildiği görülen bütünleşik modelin amaçlandığı şekilde kurulduğu ve programlandığı
şekilde çalışabildiği görülmüştür.
Çalışmanın 4. katkısı: Bütünleşik model üzerine geliştirilecek yerel izleme ve yönlendirme sisteminin
maliyet analizi yapılmıştır.
Deneyler sırasında kullanılan; tüm algılayıcı ve ekipmanların birim maliyetleri, Ağustos 2012
döneminde gerçekleştirilen piyasa araştırması sonucunda belirlenmiştir. Düğümü ve koridoru
değerlendirmek üzere çalışan her algılayıcı, tespit edebildiği doğruluk yüzdeleri ve birim maliyetleri
göz önünde bulundurularak değerlendirilmiş ve bu değerlendirmede seçilen pilot binada kullanılan
algılayıcı sayısı ve tipleri baz alınarak, önerilen sistemle ilgili maliyetler de ayrıca belirlenmiştir. Maliyet
kazanımı sağlanabilecek noktalar üzerinde durularak, farklı tip binalarda uygulandığında önerilen türde
bir sistemin maliyet kalemlerini belirlemede kullanılacak yöntemler de ayrıca irdelenmiştir.
Deney düzeneğinde kurulmuş olan düzen mümkün olduğu oranda korunarak ve proje
kapsamında belirlenen algılayıcı yerleştirme kural ve ilkelerine dikkat edilerek, pilot bina içerisinde
hangi noktalara hangi algılayıcıların kullanılacağının ve kameranın nerelere yerleştirilmesi gerektiğine
karar verilmiştir. Binadaki yapısal hasarın alt katlarda olacağı varsayılarak jiroskop algılayıcılarının
sadece zemin ve birinci kat kolonlarına yerleştirilmesi uygun görülmüştür. Sonrasında, deney
düzeneğindekine benzer şekilde, proje kapsamında değerlendirilen her tür algılayıcıya ve kameraya
sahip pilot binanın toplam maliyeti 49.993,01 TL (Tablo 100) olarak hesaplanmıştır. Algılayıcılarının
yerleşimi deneylerde belirtilen düzende gerçekleştirilmiştir. Bu maliyette bir sistemin, deney
sonuçlarının analizlerine bakıldığında, düğümlerin hasar sonrası durumlarının yaklaşık %96 oranında
doğrulukla tespit edilebileceği öngörülmektedir.
Maliyet unsurlarının ve maliyet kazanımı sağlanabilecek noktaların belirlenmesi ile önerilen
türde bir sistemin farklı tip binalarda uygulandığında maliyeti oluşturacak maliyet kalemlerini
belirlemede kullanılacak yöntemler önerilmiştir. Alternatif maliyetler, algılayıcıların bireysel ve birlikte
gösterdikleri performanslar göz önüne alınarak hesaplanmış ve yaklaşık doğruluk yüzdeleri ile birlikte
verilmiştir. Buna göre, yaklaşık başarım yüzdesinden fazla feragat etmeden maliyet tasarrufu
yapılabilmesi için sistemde UMÖ ve kamera kullanmadan sadece KDK'larla oluşturulabilecek alternatif
bir konfigürasyon oluşturulmuştur. Algılayıcıları eleman bazında ve düğüm bazında deney sonrası
elemanların ve düğüm noktalarının durumlarını doğru değerlendirip değerlendiremedikleriyle ilgili
yapılan analizlerinde; KDK algılayıcılarının gerek elemanın ve gerekse düğümün durumunu doğru
tespit etmede yüksek doğruluk oranlarına sahip olduğu ve tüm algılayıcıların ortak olarak verebildikleri
doğruluk yüzdesinin, yalnızca KDK’nın verebildiği doğruluk yüzdesi ile aynı olabildiği görülmektedir.
Buradan yola çıkarak, UMÖ’nün ve kameranın kullanılmadığı durumda sadece KDK’lar kullanılarak,
aynı başarı yüzdesi elde edilirken, pilot bina için tasarlanan sistemin toplam maliyetinin 28.853,80
TL’ye (Tablo 101) düşürülebileceği göze çarpmaktadır. Buna benzer şekilde, analizlerde elde edilen
sonuçlara göre alternatif sistemler ve bunların sağlayacakları öngörülen başarı yüzdeleri de rapor
kapsamında değerlendirilmiştir.
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11 SONUÇ
Projenin birinci amacı olarak (1) acil durum yönetimi esnasında acil durum müdahale
ekiplerince ihtiyaç duyulan, insanların binalardan güvenli ve hızlı tahliyesini sağlamak ve ardışık
tehlikelere karşı hasar görebilirlik analizi yapmak için gerekli olan bilgiler ile (2) afetler ve diğer acil
durumlar sonrasında binalarda oluşması olası hassas bölgeler, bina içerisindeki hassas bina
muhteviyatı ve hassasiyet analizi hakkında gerek duyulan bilgilerin belirlenmesi hedeflenmiş ve bu
kapsamda; literatür taraması ve farklı kurum ve kuruluşlardan konunun uzmanlarıyla yapılan
görüşmeler neticesinde bahis konusu bilgiler derlenmiştir. Gerçekleştirilen çalışma kapsamında,
gerekli olduğu belirlenen bilgi türleri acil durum müdahale personelinin arama kurtarma ve acil durum
müdahaleleri sırasında kullanılabilecekleri türde bilgiler olup; mevcut uygulamalarda kolaylıkla ve
direkt olarak elde edilemeyen mahiyette kritik bilgilerdir. Bu tür bilgilerin kaynaklarda detaylı olarak
verilmediği ve bir kısmının ancak bir afet sonrasında yerinde toplanabilen türde bilgiler olduğu,
çoğunun ise ekiplerce ve bina sakinlerince edinilemeyen bilgiler olduğu belirlenmiştir. Bu bilgiler, proje
kapsamında geliştirilen yerel izleme ve hasar tespit modeli ve buna benzer modellerde yapılacak
hassasiyet analizi yaklaşımlarında kullanılarak; bina sakinlerinin ve acil durum müdahale ekiplerinin
bilgilendirilmesi için faydalanılabilecek türde bilgilerdir.
Çalışmanın ikinci amacı doğrultusunda bir yerel izleme ve hasara bağlı blokaj tahmin modeli
ile bu modele dayalı bir prototip geliştirilmiştir. Hangi tür algılayıcıların ve hangi görüntü işleme
yöntemlerinin kaçar adet kullanılacağı ve yapıda nerelere konulacağı belirlenmiş ve bu algılayıcıların
ileteceği verilerin anlamlandırılması üzerine çalışılmıştır. Buna göre Kapalı Devre Kablo (KDK)
algılayıcıları, Ultrasonik Mesafe Ölçer (UMÖ) algılayıcıları, jiroskop algılayıcısı ve ivmeölçer algılayıcısı
ile görüntü işleme yapan bir kameranın kullanıldığı bir prototip geliştirilmiştir. Algılayıcı verilerinin
birlikte kullanılıp anlamlandırılmasını sağlayacak kurallar, eşik değerler ve yaklaşımlar oluşturulmuştur.
Bir tehlike sırasında veya hemen sonrasında hasara bağlı blokaj tespitinin yapılabilmesi için
algılayıcılarla ve görüntü işleme yapan kameralarla iletişim halinde olabilecek, onlardan gelen verileri
saklayacak ve anlamlandıracak yöntemleri uygulayacak yerel bir bilgisayar sistemi önerilmiştir.
Algılayıcılarla bilgisayar sistemi arasında tehlike anında bile devamlı iletişimi sağlayacak uygun ağ
sistemine karar verilmiş ve algılayıcı-görüntü işleme modülleri-yerel ağ ve bilgisayar sistemi teorik
olarak tasarlanmıştır. Belirlenen algılayıcıların, pilot bina örnek alınarak oluşturulan bir koridor maketi
üzerinde ve laboratuvar ortamında deneyleri yapılmış, algılayıcı performansları gözlemlenmiştir.
Deney sonuçları analiz edilerek, kullanılan algılayıcıların ve görüntü işleme yöntemlerinin bireysel ve
birlikte çalıştıklarında elemanların hasar sonrası durumlarını doğru tespit etmedeki performansları
değerlendirilmiştir. Bir veri madenciliği (data mining) yöntemi olan karar ağacı (decision tree) tekniği
kullanılarak, prototip kapsamında kullanılan hangi tür algılayıcıdan/algılayıcılardan elde edilen verinin
hasar sonrası oluşan blokaj durumunun tespitinde daha etkili olduğunun anlaşılması üzerine
çalışılmıştır.
Üçüncü amaç kapsamında yapı bilgi modeline dayalı bir yönlendirme modelinin geliştirilmesi
ve bu modelin yerel izleme ve hasara bağlı blokaj tespit modeliyle bütünleştirilmesi (entegrasyonu)
üzerine çalışılmış ve ilgili sistem mimarisi geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem mimarisi prototipe dahil
edilmiş ve buna bağlı olarak bir yazılım geliştirilmiştir. Geliştirilen yazılım (1) Industry Foundation
Classes (IFC) (Endüstri Temel Sınıfları) formatındaki bir yapı bilgi modelinden elde edilen bina
bilgilerini kullanarak binanın topolojik haritasını (özelleştirilmiş grafik ağını) hazırlayan, (2) hasar gören
binanın hasar sonrası blokaj sonucu deforme olmuş modelini oluşturabilmek için bina içerisinde
konuşlandırılmış olan algılayıcılardan gelen bilgileri alıp, belirlenen kurallar çerçevesinde bina
içerisinde bloke olan ve hassas noktaları belirleyen, ve (3) hasara bağlı blokaj sonrası bina durumunu
dikkate alarak en kısa yol algoritmalarını kullanarak bir bina içi yönlendirme yapan bir modele
dayanmaktadır. Sistem detaylarının oluşturulabilmesi ve gereksinimlerinin tam olarak anlaşılabilmesi
için yazılım mühendisliğinde kullanılan bir yöntem olan örnek olaylar kullanılmış ve çeşitli senaryolar
geliştirilerek ihtiyaç analizi yapılmıştır. Geliştirilen bütünleşik sistemin testleri simülasyon ortamında
gerçekleştirilerek, pilot bina farklı deprem ve acil durum senaryolarına tabi tutulmuş ve elde edilen
sonuçlardan yola çıkılarak fiktif algılayıcı verileri atanmıştır. Sonuçlar yönlendirme modeline
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aktarılarak, belirlenen senaryolar altında pilot bina içerisinde yönlendirmeye uygun olan güvenli ve
bloke olmamış alanlar üzerinden tahliye yolları oluşturulmuştur.
Çalışmanın dördüncü amacı doğrultusunda ise, geliştirilen yerel izleme ve yönlendirme
sisteminin maliyet analizi yapılmıştır. Bunun için geliştirilen prototip kapsamında kullanılan
algılayıcıların birim maliyetleri çıkarılmış ve seçilen pilot bina üzerinde bir değerlendirme
gerçekleştirilmiştir. Prototip dâhilinde kullanılması önerilen algılayıcıların değişik kombinasyonları; hem
performans, hem de maliyet bazında irdelenmiştir. Maliyet kazanımı sağlanabilecek noktalar üzerinde
durularak farklı tip binalarda uygulandığında önerilen türde bir sistemin maliyet kalemlerinin
belirlemesinde kullanılacak yöntemler de önerilmiştir.
Sonuç olarak, çalışmada afet ve acil durum yönetimi esnasında bina sakinlerince ve acil
durum müdahale ekiplerince ihtiyaç duyulan bilgiler belirlenmiştir. Gerçekleştirilen çalışma, inşaat
mühendisliği alanında, farklı türlerden algılayıcılardan gelen bilgilerin birleştirildiği ve anlamlandırıldığı,
dünyada gerçekleşmiş birkaç çalışmadan birisidir. Benzer çalışmalarda; RFID’den, ivmeölçer’den
ve/veya GPS’ten elde edilen bilgiler birleştirilmiştir (Razavi ve diğ. 2010; Shahandashti ve diğ. 2010;
Akinci ve diğ., 2011). Mevcut çalışma ise, yukarda bahis olunan benzer çalışmalardan farklı olarak,
UMÖ ve KDK verilerinin birleştirilip, hasara bağlı blokajın belirlendiği, alanında yapılan ilk çalışma
mahiyetindedir. Ayrıca, çalışmada, ilk defa IFC bilgileri kullanılarak katlar arası geçiş yapılması
sağlanmıştır.
Geliştirilen sistem, afet ve acil durum yönetimi kapsamında ve arama kurtarma çalışmaları
sırasında acil müdahale ekipleri tarafından bina içi durum hakkında bilgi edinebilmek, hasar nedeniyle
bloke olan bölgeleri ve hassas noktaları görebilmek ve bina sakinlerinin yönlendirildikleri bölgelerle
ilgili bilgi alabilmek için kullanılabilecektir. Pratikte, acil durum operasyonları sırasında toplanamayan
ya da eksik toplanabilen bu bilgilerin, acil durum müdahale ekiplerine sunulması ile ekiplerin
bilgilendirilmesi ve binada daha fazla hasar ve can kaybına neden olabilecek alanlara öncelik verilmesi
mümkün olacaktır. Bina ile ilgili tüm bilgiler, içinde Java Virtual Machine kurulu olan her türlü
bilgisayardan, netbook ve tabletlerden erişilebilecek şekilde modelleme yapıldığı için; ekiplerin olay
yerinde bu sistemi kullanarak bilgi edinebilmeleri mümkün olmaktadır.
Bütünleşik sistemin sağladığı bilgiler, bina tahliyesi için bina içerisinde bulunan bina
sakinlerinin yönlendirilmesi esnasında da kullanılacaktır. Bina sakinlerinin yönlendirilme aşamasında,
binanın hasar sonrası oluşan blokaj durumu ve binanın hassas/tehlikeli noktaları göz önünde
bulundurularak; güvenli ve en kısa çıkış yolları belirlenecektir. Bu belirlenen en kısa ve güvenli tahliye
yolları; binalarda bulunan kaçış yolları aydınlatması, acil durum aydınlatma ve yönlendirmesi için
kullanılan ışıklandırılma sistemleri kullanılarak ve ayrıca güvenli çıkış yollarının çıkış yönünde oklarla
ışıklandırılması sayesinde bina sakinlerine sunulabilecektir.
ÖNERİLER
Yapılan analizlerden ve karar ağacı oluşumundan anlaşıldığı üzere, kamera verisinin doğruluk
payı düşük olduğundan kamera, blokajı belirlemede çok etkin bir rol almamaktadır. İleride yapılacak
çalışmalarda (1) derinlik algılayabilen (örn. kinect türü) kameralar ve (2) daha gelişmiş görüntü işleme
teknikleri kullanılarak, kameradan doğruluğu daha yüksek veriler elde edilmesi mümkündür. Bunun
yanı sıra, kameranın koridordan insan geçişlerini tespit ettiği durumlarda geçilebilirlik düzeyi ile ilgili bir
tespit yapması ve yönlendirme sistemine göndermesi de önerilmektedir. Son olarak yapılan deneylerin
mümkünse karar ağacında ortaya çıkacak her durumu yansıtacak şekilde çeşitlendirilmesi
önerilmektedir. Bu şekilde karar ağacında, daha yüksek oranda doğruluk elde edilmesine yardımcı
olunacaktır.

289

REFERANSLAR

AKA, Y., FM 433, Sistem Mühendisliğine Giriş, Ders 2: İstekler ve Tasarım Problemlerinin
Tanımlanması
Ders
Notları,
(2006),
phys.eng.ankara.edu.tr/files/notlar/FZM433/sistemmuh.awardspace.com/02isteklervetasarim.pd
f.
AKGÖBEK Ö., Bir uzman sistemin bilgi kazancı için endüktif öğrenme uygulaması, VI. Ulusal Üretim
Araştırmaları Sempozyumu (ÜAS’06), İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, (2006).
AKINCI, B.; Pradhan, A.; Haas, C. T., Formalisms for query capture and data source identification to
support data fusion for construction productivity monitoring, Automation in Construction, Volume
20, Issue 4, July 2011, p. 389-398, (2011).ALEXANDER D., Information technology in real-time
for monitoring and managing natural disasters, Progress in Physical Geography, 15(3), 238260, (1991).
AMİT, J.P., Amit’s A* Pages, (2010), http://theory.stanford.edu/~amitp/GameProgramming/
Association of Bay Area Governments (ABAG), Hazardous Materials Problems in Earthquakes: A
Guide to Their Cause and Mitigation, Oakland, CA, (1990).
BECK J.L., Kiremidjian A.S., Wilkie S., Mason A., Salmon T., Goltz J., Olson R., Workman J.,
Irfanoglu A., Porter K.A., Social, economic and system aspects of earthquake recovery and
reconstruction, Consortium of Universities for Research in Earthquake Engineering, Richmond,
CA, (1999).
BECK J.L., Porter K.A., Shaikhutdinov R.V., Au S.K., Moro T., Tsukada Y., Masuda M. Impact of
seismic risk on lifetime property values, final report, Consortium of Universities for Research in
Earthquake Engineering, Richmond, CA, (2002).
BENDER, E.A., Williamson, S.G., Foundations of combinatorics with applications, Dover, U.K.,
(2005)
BENEZETH, Y., Laurent, H., Emile B., Rosenberger, C., Towards a sensor for detecting human
presence and characterizing activity, Energy and Buildings, 43, 305-314, (2011).
BERNOULLI, T., Glanzer, G., Wiesflecker, T., Schütz, R., Walder, U., A building information model
for a context-adaptive disaster management system, Intelligent Computing in EngineeringICE08, 402-409, (2008).
BETTS, B. J., Mah, R. W., Papasin, R., Del Mundo, R., Mcintosh, D. M., Jorgensen, C., Improving
situational awareness for first responders via mobile computing, Neuro Engineering Laboratory
(NEL), NASA, (2005).
Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik, 2007/12937
BINDER, S., Sanderson, L. M., The role of the epidemiologist in natural disasters, Annual Emerg.
Med., 16, pp. 1081-1084, (1987).
BLACK, P.E., Shortest Path, U.S. National Institute of Standards and Technology, (2005),
http://www.itl.nist.gov/div897/sqg/dads/HTML/shortestpath.html.
BORDEN, F.W., The 1994 Northridge Earthquake and the Fires That Followed, 13th Meeting of the
UJNR Panel on Fire Research and Safety, pp. 303-312, (1996).
buildingSmart, International Alliance for Interoperability, IFC2x Edition 3 Technical Corrigendum 1,
“http://buildingsmart-tech.org/ifc/IFC2x3/TC1/html/index.htm”
BURNETT, G., Smith, D., May, A., Contemporary Ergonomics: Supporting the Navigation Task:
Characteristics of Good Landmarks, 441-446, Taylor & Francis, Londra, (2001).
CHAUDHURI, S.R., Hutchinson, T.C., Distribution of Peak Horizontal Floor Acceleration for
Estimating Nonstructural Element Vulnerability, 13th World Conference on Earthquake
Engineering, Vancouver, B.C., Canada, (2004).
CHARLES, S., Fire Following Earthquakes, Earthquake Engineering Handbook, W.F. Chen (Editor),
(2003).
CHEN, S., Lee, G.C., Shinozuka, M. Hazard Mitigation for Earthquake and Subsequent Fire,
Proceedings of ANCER Annual Meeting, Honolulu, Hawaii, (2004).
CHEN, S-J, Hovbe, D.C., Peterson K.A., Andre, M.W., Fire detection using smoke and gas sensors,
Fire Safety Journal, 42, 507-515, (2007).
290

CHERKASSKY, B. V., Goldberg, A. V., Radzik, T., Shortest Path Algorithms: Theory and
Experimental Evaluation, Math. Programming, No. 73, 129-174, (1993).
CLINTON, J.F., S.C. Bradford, T.H. Heaton, J., Favela, The observed wander of the natural
frequencies in a structure, Bulletin of the Seismological Society of America 96(1), 237-257,
(2004).
CORMEN, T.H., Leiserson, C.E., Rivest R.L., Stein, C., Introduction to algorithms: Section 23.2: The
algorithms of Kruskal and Prim, 595-601 ve 631-638, MIT Press, (2009).
COVA, T. J., GIS in emergency management, Geographical Information Systems: Principles,
Techniques, Applications, 2nd Edition: Management Issues and Applications, Edited by:
Longley (Eds) P. A. 845–858. New York/Chichester: John Wiley (1999).
CRUZ, A.M., Steinberg L. J., Industry Preparedness for Earthquakes and Earthquake-Triggered
Hazmat Accidents in the 1999 Kocaeli Earthquake, Earthquake Spectra, 21(2), 285-303, (2005).
CUREE, Consortium of universities for reserarch in earthquake engineering: Earthquake damage
assessment and repair project, (2005), http://www.curee.org/projects/EDA/index.html.
ÇAKALLI, H., Ayrık matematik ders notları 8: grafik teorisi, Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi
Matematik
Bölümü,
(2009),
http://akademik.maltepe.edu.tr/~hcakalli/Ayr%FDk%20Matematik/
Ayr%FDk%20Matematik%20Ders%20notlar%FD/8%20Grafik%20Teorisi.pdf
Çevre
ve
Şehircilik
Bakanlığı,
Tehlikeli
Kimysallar
Yönetmeliği,
(1993),
www.gosb.com.tr/filem/KYC8-TehlikeliKimyasalYon.doc
DAU, Systems Engineering Fundamentals, Defense Acquisition University (DAU) Press, Fort
Belvoir, (2000).
DIBLEY, M.J., Li, H., Miles J.C., Rezgui, Y., Towards intelligent agent based software for building
related decision support, Advanced Engineering Informatics, 25(2), 311-329, (2011).
DODIER, R. H., Henze, G. P., Tiller, D.K., Guo, X., Building occupancy detection through sensor
belief networks, Energy and Buildings, 38, 1033-1043, (2006).
EASTMAN, C., Lee, J., Jeong, Y., Lee, J.K., Automatic Rule-Based Checking of Building Designs,
Automation in Construction, 18(8), 1011-1033, (2009).
EPPSTEIN, D., Finding the k shortest paths, IEEE, Symposium on Foundations of Computer
Science, 35th Proceedings, 154–165, (1994).
ERICKSON, V. L., Lin, Y., Kamthe, A., Brahme, R., Energy Efficient Building Environment Control
Strategies Using Real-time Occupancy Measurements, Birinci ACM Embedded Sensing
Systems for Energy-Efficiency in Buildings Semineri, Kasım (2009).
ERICKSON, V. L., Cerpa, A. E., Occupancy Based Demand Response HVAC Control Strategy,
İkinci ACM Embedded Sensing Systems for Energy-Efficiency in Building Semineri, Kasım
(2010).
Emergency Response Guide (ERG), A Guidebook for First Responders During the Initial Phase of a
Dangerous Goods/Hazardous Materials Transportation Incident, US Dept. of Transportation,
Pipeline
and
Hazardous
Material
Safety
Administration,
(2008),
http://phmsa.dot.gov/staticfiles/PHMSA/DownloadableFiles/Files/erg2008_eng.pdf.
ERDİŞ, E., Coşkun, H., Gerek, İ. H., İnşaat Projelerinde Süresel Sapmaların Tahmini: Karar Ağacı
Tekniği, 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Urla-İzmir,
341-350, (2012).
ERGÜNAY, O., Gülkan, P., Güler, H. H., Afet Yönetimi ile İlgili Terimler Açıklamalı Sözlük, Kadıoğlu,
M. ve Özdamar, E., (editörler)., Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri, JICA Türkiye Ofisi
Yayınları No: 2, Ankara, 301-353, (2008).
EVANS, D., First Responders Problems and Solutions: Tactical Information, Technology in Society,
25, 523-528, (2003).
EVANS, D., Bushby, S.T., Reed, K.A., Workshop to define information needed by emergency
responders during building emergencies”, Building and Fire Research Laboratory, National
Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, (2005).
GALLO, G., Pallottino, S., Shortest Path Algorithms, Annals of Operations Research, 13, pp. 3-79,
(1988).
GIOVINAZZI, S., Lagomarsino, S., Seismic risk analysis: a method for the vulnerability assessment
of built-up areas, European Safety and Reliability Conference, Maastricht, Nederland, (2003).
GODSCHALK, D. R., Emergency Management: Principles and Practice for Local Government:
Disaster Mitigation and Hazard Management, Washington DC, International City Management
Association, 131–60, (1991).
GOLDEN, B., Shortest Path Algorithms: A Comparison, Operations Research, 24(6), pp. 11641168, (1976).
291

Government of Alberta, A Guide to the Transportation of Dangerous Goods Regulations, Kasım
(2009), http://www.transportation.alberta.ca/Content/docType272/Production/guide.pdf
GROSS, J.L., Yellen, J., Graph Theory and Its Applications, CRC Press, Boca Raton, FL, USA,
(2006).
HADDOW, G. D., Bullock, J. A., Coppola, D. P., Introduction to Emergency Management,
Butterworth-Heinemann, USA, (2007).
HAILEMARIAM, E., Goldstein, R., Attar R., Khan, A., Real-time Occupancy Detection Using
Decision Trees With Multiple Sensor Types, Simulation for Architecture and Urban Design
Sempozyumu, (2011).
HARRIS, E.A., Determining disaster data management needs in a multi-disaster context, A report
submitted to the Graduate Faculty of North Caroline University in the partial fulfillment of the
requirements for the degree of Master of Civil Engineering, (2005).
HARJU, T., Lecture notes on graph theory, Department of Mathematics University of Turku, (2007),
http://users.utu.fi/harju/graphtheory/graphtheory.pdf.
HARTMANN, A.K., Weigt, M., Phase transitions in combinatorial optimization problems, Weinheim:
Wiley-VCH, (2008). arXiv:cond-mat/0602129v1.
HOLZER, D., Are you talking to me? Why BIM alone is not the answer, Association of Architecture
Schools Australasia Conference, University of Technology Sydney, Australia, (2007).
HUTCHINS, J., Ihler A., Smyth, P., Modeling Count Data From Multiple Sensors: A Building
Occupancy Model, IEEE Computational Advances in MultiSensor Adaptive Processing
Uluslararası Semineri, 241-244, (2007).
ISIKDAG, U., Underwood, J., Aouad, G., Trodd, N., Investigating the role of building Information
models as a part of an integrated data layer: a fire response management case, Architectural
Engineering and Design Management, 3, 124-142, (2007).
ISIKDAG, U., Underwood, J., Aouad, G., An investigation into the applicability of building
information model in geospatial environment in support of site selection and fire response
management processes, Advanced Engineering Informatics, 22, 504-519, (2008).
IVIN, A. M., Alias, A. R., Coors, V., Implementing 3D Network Analysis in 3D-GIS, The International
Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 37, Part
B2, 913-918, (2008).
UK, Department of Transport, The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable
Pressure Equipment Regulations, The Stationery Office Limited, Norwich, England, (2009),
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2009/1348/contents/made.
JONES, W. W., Bukowski, R. W., Critical Information for First Responders, Whenever and
Wherever It Is Needed, Proceedings of the 9th International Interflam Conference, Vol. 2, 10731082, Edinburgh, Scotland, (2001), Interscience Communications Ltd., London, England.
JONES, W.W., Holmberg, D.G., Davis, W.D., Evans, D.D., Bushby, S.T., Reed K.A., Workshop to
define information needed by emergency responders during building emergencies, National
Institute of Standards and Technology, (2005).
KARASAR, N., Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Hacettepe Taş Kitapçılık, Ankara, (1984).
KARAŞ, İ. R., 3B CBS’de Ağ Analizlerine Yönelik Coğrafi Veritabanının Otomatik Olarak Üretilmesi,
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye, 335-341, (2007).
Kırıkkale Cumhuriyet Savcılığı Uzman Raporu, Dosya No: Hz 2008/6455, (2008).
KIZILTAŞ, S., CE 4002 Building Information Modeling and Its Applications Week 3 Lecture Notes,
(2009), http://www.ce.metu.edu.tr/~ce4002.
KIRCHER, C. A., Nassar, A. A., Kustu, O., Holmes, W. T., Development of building damage
functions for earthquake loss estimation, Earthquake Spectra, 13(4), 663-682, (1997a).
KIRCHER, C. A., Reitherman, R. K., Whitman, R. V., Arnold C., Estimation of earthquake losses to
buildings, Earthquake Spectra, 13(4), 703-720, (1997b).
KERLE, N., Oppenheimer, C., Satellite remote sensing as a tool in lahar disaster management,
Disasters, 26(2), 140-160, (2002).
KRAWINKLER H., A general approach to seismic performance objectives, International Conference
on Advances and New Challenges in Earthquake Engineering Research, First Annual Meeting
of ANCEER, Hong-Kong, China, (2002).
KO B. C., Cheong K-H., Nam J-Y., Fire detection based on vision sensor and support vector
machines, Fire Safety Journal, 44, 322-329, (2009).
KOBAYASHI, M., Urban Post-Earthquake Fires in Japan, Proceedings of U.S.-Japan Workshop on
Urban Earthquake Hazards Reduction, pp.121-133, (1985).

292

KWAN, M.P., Lee, J., Emergency Response after 9/11: the potential of real-time 3D GIS for Quick
emergency response in micro-spatial environments, Computers, Environments and Urban
Systems, 93-113, (2005).
LAM, N.T.K., Gad, E.F., Overturning of Non-Structural Components in Low-Moderate Seismicity
Regions, EJSE Special Issue: Earthquake Engineering in the low and moderate seismic regions
of Southeast Asia and Australia: 121-132, (2008).
LAM, K. H., Höynck, M., Dong, B., Andrews, B., Chiou, Y., Zhang, R., Benitez, D., Choi, J.,
Occupancy Detection Through an Extensive Environmental Sensor Network in an Open-plan
Office Building, 11th International IBPSA Conference, 1452-1459, (2009).
Lawrance Berkeley National Laboratory, Building Vulnerability Assessment and Mitigation,
California Energy Commission Public Interest Energy Research Program Final Project Report,
California, US, (2004).
LEE, J., 3D GIS in Support of Disaster Management in Urban Areas, (2005),
http://www.directionsmag.com/article.php?article_id=2049.
LEE, J., A Three-dimensional Navigable Data Model to Support Emergency Response in
Microspatial Built-environments, Annals of the Association of American Geographers, Vol. 97,
512-529, (2007).
LEE, J., Zlatanova, S., A 3D Data Model and Topological Analyses for Emergency Response in
Urban Areas, Geospatial Information Technology for Emergency Response, 143-168, (2008),
Londra: Taylor & Francis Group, U.K.
LEE, J.K., Eastman, C., Lee, J., Jeong, Y., Kannala, M., Accessible Distance Meausrement Using
GTMetric Graph, CIB W084, Building Comfortable and Livable Environments for all International
Meeting Topic Area: Technological Tools Supporting the Accessible Environment, Georgia
Institute
of
Technology,
Atlanta,
GA,
USA.
(2008).
http://www.irbdirekt.de/daten/iconda/CIB8883.pdf.
LEE, J.K., Eastman, C., Lee, J., Kannala, M., Jeong, Y., Computing Walking Distance Within
Buildings Using the Universal Circulation Network, Environment and Planning B: Planning and
Design 2010, 37, 628-645, (2010).
LEITE, F., Akinci, B., Akin, O., Garrett, J., Supporting the Decision Making Process of First
Responders in Building Emergencies: the Need for a Vulnerability Representation, ICE08,
Plymouth, UK, (2008).
LEITE, F., Akinci, B., Garrett, J., Akin, O., Representation of Facility Contents and Threats for
Supporting Identification of Vulnerabilities in Building Emergencies, ASCE International
Workshop on Computing in Civil Engineering, Austin, Texas, USA, (2009).
LEITE, F., Akinci, B., A Formalized Representation for Supporting Automated Identification of
Critical Assets in Facilities during Emergencies Triggered by Failures in Building Systems,
Journal of Computing in Civil Engineering, doi: 10.1061/(ASCE)CP.1943-5487.0000171.
LESTER,
P.,
A*
pathfinding
for
beginners,
(2005),
http://www.policyalmanac.org/games/aStarTutorial.htm.
LEVITT, A. M., Disaster planning and recovery: a guide for facility professionals, New York: John
Wiley & Sons, Inc., (1997).
LEWIS, B. T., Payant, R.P., The Facility Manager’s Emergency Preparedness Handbook, New
York: Amacom. 370p, (2003).
LINDELL, M. K., Perry, R. W., Hazardous materials releases in the Northridge earthquake:
Implications for seismic risk assessment, Risk Anal. 17 (2), pp. 147–156, (1997).
LO, L. J., Novoselac, A., Localized air-conditioning with occupancy control in an open office, Energy
and Buildings, 42, 1120-1128, (2010).
MARCUS, D.A., Graph Theory: A Problem Oriented Approach, The Mathematical Association of
America, Washington, DC, USA, (2008).
MEIJERS, M., Zlatanova, S., Pfeifer, N., 3D Geo-Information Indoors: Structuring for Evacuation,
Proceedings of Next Generation 3D City Models, Bonn, Germany, (2005).
MEYN, S., Surana, A., Lin, Y., Oggianu, S. M., A Sensor-Utility-Network Method for Estimation of
Occupancy in Buildings, 48. IEEE Decision and Control and 28th Chinese Control Conference,
1494-1500, (2009).
MIRANDA E., Aslani H., Probabilistic response assessment for building-specific loss estimation,
Report No. PEER-2003/03, Berkeley, CA: Pacific Earthquake Engineering Research Center,
University of California, (2003).
MONDAL, G., Jain, S.K., Design of Non-structural Elements for Buildings: A Review of Codal
Provisions, The Indian Concrete Journal, (2005).

293

National Waterworks of Rural America (NWRA), Security Vulnerability Self-Assessment Guide for
Small Drinking Water Systems, Association of State Drinking Water Administrators, May 30,
(2002).
National Fire Association of Japan, Fire Investigations Report, Kobe, Japan, (1995),
http://www.nfpa.org/assets/ files/PDF/FIKobe.pdf.
NEES, Network for earthquake engineeeing simulation nonstructural: simulation of the seismic
performance of nonstructural systems, (2007), http://www.nees-nonstructural.org/index.html.
NEWMAN, M.E.J., Barab’asi, A.-L., Watts, D.J., The structure and dynamics of networks, Princeton,
NJ: Princeton University Press, USA, (2006).
NEWSHAM, G. R. Birt, B. J., Building-level Occupancy Data to Improve ARIMA-based Electricity
Use Forecasts, 2nd ACM Embedded Sensing Systems for Energy-Efficiency in Building, (2010).
NIOUSHA A., Motosaka M., System identification and damage assessment of an existing building
before and after retrofit, Journal of Structural Engineering, 53B, (2007).
O’BRIEN, W. J., Hammer, J., Future force and first responders: building ties for collaboration and
leveraged research and development, Proceedings for the 24th Army Science Conference,
(2004).
OHNISHI, K., Causes of the Seismic Fires Following the Great Hanshin-Awaji Earthquake-Survey,
13th Meeting of the UJNR Panel on Fire Research and Safety, 337-344, (1996).
ÖZMEN, S., İş Hayatı Veri Madenciliği ile İstatistik Uygulamalarını Yeniden Keşfediyor, (2001),
idari.cu.edu.tr/ sempozyum/bil38.htm.
PARK, L., Lee, J., Defining 3D Spatial Neighborhoods for Topological Analyses Using a 3D
Network-based Topological Data Model - CA-based Evacuation Simulation, The International
Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 37, Part
B2, 305-310, Beijing, (2008).
PORTER K. A., Kiremidjian A.S., LeGrue J.S., Assembly-based vulnerability of buildings and its use
in performance evaluation, Earthquake Spectra, 17(2), 291-312, (2001).
PRUGH, R. W., Johnson, R. W., Guidelines for vapor release mitigation, New York: American
Institute of Chemical Engineers, (1989).
PU, S., Zlatanova, S., Evacuation Route Calculation of Inner Buildings, Geo-Information for Disaster
Management, 1143-1161, Springer Verlag, Heidelberg, (2005).
RAZAVI, S.N., Haas, C., Multisensor Data Fusion for On-Site Materials Tracking in Construction.",
International Journal of Automation in Construction, 19(8), p. 1037-1046, (2010).REITHERMAN,
R. K., Earthquake-caused hazardous materials releases, Hazardous Materials Spills
Conference Proceedings, Milwaukee, April, (1982).
RETAMALES, R. Mosqueda, G., Filiatrault, A., Reinhorn, A.M., Experimental Study on the Seismic
Behavior of Nonstructural Components Subjected to Full-Scale Floor Motions, 8th National
Conference on Earthquake Engineering, San Francisco, (2006).
RICHTER, K.F., Klippel, A., A Model for Context-specific Route Directions, Spatial Cognition 4.
Reasoning, Action, and Interaction: International Conference Spatial Cognition 2004, October
11-13, Frauenchiemsee, Germany, 58-78, (2005).
RUEPPEL, U., Stuebbe, K. M., BIM-based Indoor-emergency-navigation-system for Complex
Buildings, Tsinghua Science and Technology, ISSN 1007-0214, 13, S1, 362-367, (2008).
QING, Z., Yuan, L., Khoon, T.Y., 3D Dynamic Emergency Routing, GIM-International, 20(6), (2006),
http://www.gim-international.com/issues/articles/id674-D_Dynamic_Emergency_Routing.html.
SANKARANARAYANAN, R., Seismic Response of Acceleration-Sensitive Nonostructural
Components Mounted on Moment-Resisting Frame Structures, Ph. D., University of Maryland,
College Park, (2007).
SARKAR, A., Fairchild, M., Salvaggio, C., Integrated Daylight Harvesting and Occupancy Detection
Using Digital Imaging, Sensors, Cameras, and Systems for Industrial/Scientific Applications IX,
cilt 6816, (2008).
SCAWTHORN, C., Chen, W.-F., Earthquake Engineering Handbook, CRC Press, U.S, (2003).
SCHÜTZ, R., Bernoulli, T., Wiessflecker, T., Walder, U., A Context-adaptive Building Information
Model for Real-time Structural Analysis in a Disaster Management System, CIB W78, 25th
International Conference on Information Technology on Construction, Santiago, Chile, (2008).
Sciencelab, Sodium hydroxide, pellets, reagent ACS MSDS", Material Safety Data Sheet,
Sciencelab.com,
Inc.,
Houston,
Texas,
(2008),
http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9924997.
SELIGSON, H. A., Chemical hazards, mitigation and preparedness in areas of high seismic risk: A
methodology for estimating the risk of post-earthquake hazardous materials release, National
Center for Earthquake Engineering Research, Technical Report, NCEER-96-0013, (1996).
294

Sivil Savunma, Afetler, Arama ve Kurtarma, Sivil Savunma Koleji, (2008).
SHAHANDASHTI, S.M., Razavi, S.N., Soibelman, L., Berges, M., Caldas, C.H., Brilakis, I., Teizer,
J., Haas, C.T., Garrett, J.H., Akinci, B., Zhu, Z., Data Fusion Approaches and Applications for
Construction Engineering, ASCE Journal of Construction Engineering and Management,
doi:10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000287, (2010).
SÖZEN A.M., Pujol S., A sensor for confident identification of structural damage in reinforced
concrete buildings, Smart Structures and Systems, 6(3), 291-307, (2010).
SPEARPOINT, M., Transfer of Architectural Data From the IFC Model to a Fire Simulation Tool,
Journal of Fire Protection Engineering, 17(4), 271-292, (2007).
STEINLE E., Kiema J., Leebmann J., Bahr H., Laserscanning for analysis of damages caused by
earthquake hazards, OEEPE Workshop on Airborne Laser Scanning and Interferometric SAR
for Detailed Digital Elevation Models, Stockholm, (2001).
STEINBERG L. J., Cruz A. M., Vardar-Sukan F., Ersoz, Y., Hazardous Materials Releases During
the August 17, 1999 Earthquake in Turkey, World Water Congress, Berlin, Germany, (2004).
STRAND, C. L., One Hundred Years of Experience with Gas Systems and Fires Following
Earthquakes, Eight National Conference on Earthquake Engineering, San Francisco, USA,
(2006).
STRINGFIELD, W. H., Emergency Planning and Management, Rockville: Government Institutes,
(1996).
ŞAFAK, E., Detection of seismic damage in structures from continuous vibration records, 9th
International Conference on Structural Safety and Reliability (ICOSSAR), Rome, Italy, (2005).
TACHWALI, Y., Hazem R., Fagan, J. E., Minimizing HVAC Energy Consumption Using a Wireless
Sensor Network, 33rd IEEE Industrial Electronics Society (IECON) Annual Conference, 439444, (2007).
TANEJA, S., Akinci, B., Garrett, J.H., Soibelman, L., East, E.W., Evaluation of Localization
Algorithms for WLAN-based Tracking to Support Facility Management Field Activities, CIB W78
2010: 27th International Conference, Cairo, Egypt, (2010a).
TANEJA, S., Akcamete, A., Akinci, B., Garrett, J.H., Soibelman, L., East, E.W., Analysis of Three
Indoor Localization Technologies to Support Facility Management Field Activities, International
Conference on Computing and Building Engineering, Nothingham, U.K., (2010b).
TODOROVSKA, M. I., Hao T. Y., Trifunac M. D., Building periods for use in earthquake resistant
design codes – Earthquake response data compilation and analysis of time and amplitude
variations, Report CE 04-02, University of Southern California, Department of Civil Engineering,
Los Angeles, California, (2004).
TOMAZEVİC, M., Earthquake-resistant Design of Masonry Buildings, Series on Innovation in
Structures and Construction, Vol. 1, Imperial College Press, (1999).
TÖREYİN B. U., Dedeoğlu Y., Güdükbay U., Çetin A. E., Computer vision based method for realtime fire and flame detection, Pattern Recognition Letters, 27, 49-58, (2006).
TRELDAL, N. (2008) “Integrated Data and Process Control During BIM Design”, Yüksek Lisans
Tezi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Danimarka Teknik Üniversitesi, Danimarka.
TS CEN/TS 54 sayılı Yangın Algılama ve Yangın Alarm Sistemleri-Bölüm 14: Planlama, Tasarım,
Montaj, İşletmeye Alma, Kullanım ve Bakım İçin Kılavuz Bilgileri, Ocak 2008.
TSAI, M. H., Liu, L. Y., Pena-Mora, F., Arboleda, C. A., A preliminary design of disastersurvivable
building black box system for urban disaster response, ITcon, Vol. 13, Sensors in Construction
and Infrastructure Management, 179-92., (2008).
TULKE, J., Tauscher, E. and Theiler, M. (2010). "Open IFC Tools.", http://www.openifctools.org/
Open_IFC_Tools/Home.html
UCLA Center For Public Health and Disasters, Hazard Risk Assessment Instrument, First Edition,
(2006), http://www.cphd.ucla.edu/npdfs/HRAI_Workbook.pdf.
URL-1, <www.haberortak.com>
URL-2, <www.protek.gen.tr>
URL-3, <www.sinerjiyangin.com>
URL-4,<http://www.active-robots.com/products/brands/inex/inex-zx-temperature-thermistor-sensorB.jpg >
URL-5, <http://www.hvwtech.com/products/267/35010_PV.jpg>
URL-6, <http://www.seeedstudio.com/depot/images/product/mq6e1.jpg>
URL-7, <http://static.howstuffworks.com/gif/carbon-monoxide-detector-5a.jpg>
URL-8,<http://www.robotshop.com/Images/big/en/sfe-breakout-board-pressure-sensorscp1000.jpg>
URL-9, <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/72/Angle_of_view.svg>
295

URL-10, <www.axaelektronik.com.tr>
URL-11, <www.gok-ay.net>
URL-12, <www.gazalarm.com>
U.S.
Department
of
Transportation,
Hazardous
Materials
Regulations,
(2012),
http://phmsa.dot.gov/hazmat/regs/
U.S. Environmental Protection Agenecy Federal Emergency Management Agency (FEMA),
Technical Guidance for Hazard Analysis – Emergency Planning For Extremely Hazardous
Materials”, (1989). http://www.epa.gov/osweroe1/docs/chem/tech.pdf
USAMI, T., List of Damaging Japanese Earthquakes”, University of Tokyo, Tokyo Pres, Japan,
(1996).
VAN TREECK, C., Rank, E., Analysis of building structure and topology based on graph theory”,
International Conference on Computing in Civil and Building Engineering, ICCCBE, 10, Weimar,
Bauhaus-Universitat, (2004), http://e-pub.uni-weimar.de/volltexte/2004/238/
WESTEN V. C., Remote sensing and geographic information systems for natural disaster
management, Environmental Modeling with GIS and Remote Sensing, Taylor and Francis,
London, 200-226, (2002).
WHITING, E.J., Geometric, Topological & Semantic Analysis of Multi-building Floor Plan Data,
Master Tezi, Massachusetts Institue of Technology, Boston, (2006).
WORBOYS M., Walton L., Towards a model of indoor space, ISA Project Technical Report, Spatial
Information Science and Engineering University of Maine, Orono, (2008).
WU Y. M., Hsiao N. C., Teng T. L., Shin T. C., Near real-time seismic damage assessment of the
rapid reporting system, Terrestrial, Atmospheric and Oceanic (TAO) Sciences, 13(3), 313-324,
(2002).
YOUNG, S., Balluz, L., Malilay, J., Natural and Technologic Hazardous Material Releases During
and After Natural Disasters: a Review, Science of the Total Environment, Vol. 322, pp. 3-20,
(2004).
YUAN L., Zizhang H., Indoor Navigation: a Framework of Combining BIM with 3D GIS, 44th
ISOCARP Congress, Dalian, China, (2004).
ZHAN, F. B., Noon, C. E., Shortest Path Algorithms: An Evaluation Using Real Road Networks,
Transportation Sciences, Vol. 32, 65-73, (1998).

296

EKLER
EK-1 AFET YÖNETİMİNDE KULLANILAN KAVRAMLAR VE ANLAMLARI
Ergünay, O., Gülkan, P. Ve Güler, H. H., (2008), “Afet Yönetimi ile İlgili Terimler Açıklamalı Sözlük”,
Kadıoğlu, M. ve Özdamar, E., (editörler)., “Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri” JICA Türkiye
Ofisi Yayınları No: 2, Ankara, 301-353” referansından derlenmiştir:
Acil Durum (Emergency): İvedilikle müdahale etmeyi ve acil yardım faaliyetlerini yürütmeyi gerektiren
durum, hal ve olayları ifade eder. Afetin meydana gelmesi hali olarak da ifade edilebilir. Afet sırasında
olağanüstü tedbirlerin alınmasına ve faaliyetlerin yürütülmesine gerek duyulan geçici bir durumdur.
Acil Durum Yöneticisi (Emergency manager): Afet ya da acil durumlarda, bir kurum veya kuruluşun
ilgili hizmet biriminde yetkili idareci olarak görev yapabilecek bilgi ve deneyime sahip profesyonel
yöneticidir.
Acil Durum Yönetimi (Emergency management): Afet olayının meydana gelmesinden hemen sonra
başlayarak, etkilenen toplulukların tüm ihtiyaçlarını zamanında, hızlı ve etkili olarak karşılamayı
amaçlayan yönetim sürecini ifade eder. Sürekli olmayıp, acil durum olarak değerlendirilen bir olayın
meydana gelmesi ile başlayıp, acil durumu gerektiren nedenler ortadan kalktığında sona eren bir
yönetim şeklidir. Afet yönetiminin olaya müdahale ve kısa süreli iyileştirme faaliyetlerini kapsar. Etkin
bir acil durum yönetimi; planlı, hazırlıklı ve koordineli olmayı ve olağan yönetimlerden farklı olarak,
olağan dışı imkân, kaynak ve yetkileri gerektirir.
Acil Yardım (Emergency relief): Afetten veya acil durumlardan etkilenen insanların aranması,
kurtarılması, tıbbi ilk yardım ve tedavileri, tahliye, barınma, beslenme, korunma, güvenlik, temizlik,
haberleşme, psikolojik destek, vb. gibi hayati ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan yardımlardır. Ana
hedefi, mümkün olan en kısa sürede, çok sayıda insanın hayatını kurtarmak, yaralıların tedavisini
sağlamak, açıkta kalanların hayati ihtiyaçlarını karşılamaktır. Afet mevzuatımıza göre acil yardım,
afetzedeleri kurtarma, yaralılara ilk yardım ve tıbbi tedavi yapma, aç ve açıkta kalan ailelerin geçici
barındırılması ve bunların yiyecek, giyecek, ısıtma, aydınlatma vb. ihtiyaçlarının karşılanması ile
muhtemel salgınların önlemesi için yapılacak yardımlardır.
Afet (Disaster): İnsanlar için fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplar doğuran, normal yaşamı
ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen, etkilenen topluluğun
yerel imkân ve kaynaklarını kullanarak baş edemeyeceği doğal, teknolojik veya insan kökenli olayların
sonuçlarına afet denilmektedir.
Afet Müdahale Ekibi (Disaster response team): Afete müdahale ve acil yardım çalışmalarında görev
almış veya alması planlanmış resmi veya özel tüm kurum ve kuruluşlara ait, özel eğitimli kişilerden
oluşan gurupları ifade eder. Afet müdahale ekipleri arama-kurtarma, lojistik destek, psiko-sosyal
destek, ilk yardım, eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme gibi afet yönetiminin çeşitli alanlarda faaliyet
gösterebilmektedir.
Afet Riski (Disaster risk): Belirli bir tehlikenin, gelecekte belirli bir zaman süresi içerisinde meydana
gelmesi halinde, insanlara, insan yerleşmelerine ve doğal çevreye, bunların zarar veya hasar
görebilirlikleri ile orantılı olarak oluşturabileceği kayıpların olasılığını ifade eder. Riskten veya kayıp
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olasılığından bahsedebilmek için, belirli büyüklükteki tehlike veya olayın varlığı ve bundan
etkilenebilecek değerlerin mevcudiyeti ile bu değerlerin tehlike veya olaydan etkilenme oranları veya
zarar görebilirliklerinin tahmin edilebilmesi gerekmektedir. Afet kayıpları ifadesinden farklı olarak olay
olmadan önce, yol açabileceği kayıp ve zararların tahminini ifade eder.
Afet Riskinin Belirlenmesi (Disaster risk assessment): Afet riskinin matematiksel olarak ifade
edilebilir biçimde hesaplanmasıdır. Tehlike, çarpı değerler yani etkilenebilecek unsurlar, çarpı zarar
görebilirlik yani etkilenme oranı, eşittir Afet Riski; (R=T*D*ZG) ifadesi ile formüle edilir. Afet riskinin
belirlenebilmesi için öncelikle afete yol açabilecek tehlikelerin neler olduklarının; yerleri, büyüklükleri,
oluş sıklıkları, tekrarlanma süreleri ve etkileyebilecekleri alanların belirlenmesi, bu tehlikeden
etkilenebilecek, nüfus, yapı ve alt yapılar, ekonomik ve sosyal değerler, çevre v.b. gibi tüm değerlerin
envanterlerinin çıkarılması gerekir. Tehlikenin gerçekleşmesi halinde ise, bu değerlerin
uğrayabilecekleri fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel kayıpların tahmin edilmesi mümkün olur.
Afet Tehlikesi (Disaster hazard): Can ve mal kayıpları ile fiziksel, sosyal, ekonomik, politik ve çevresel
kayıp ve zararlara yol açma olasılığı olan doğal, teknolojik ve insan kökenli olayları ifade eder.
Afet Yöneticisi (Disaster manager): Kurumların afetle ilgili çalışmalarında, özellikle zarar azaltma ve
hazırlık konularında görev yapan idarecilerini ifade eder. İhtiyaç duyulduğunda Acil durum yöneticisi
olarak da görev yapabilen kişilerdir.
Afet Yönetimi (Disaster management): Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afet sonucunu
doğuran olaylara zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale edilmesi ve afetten etkilenen topluluklar
için daha güvenli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi oluşturulabilmesi için, toplumca yapılması
gereken top yekûn bir mücadele sürecini ifade eder.
Afete Müdahale (Disaster response, disaster intervention): Afetin oluşundan hemen sonra başlayıp,
afetin yol açtığı kayıp ve zararların büyüklüğüne bağlı olarak, 1-2 aylık süre içerisinde gerçekleştirilen
tüm faaliyetlere verilen genel addır. Afet yönetimi döngüsündeki ilk aşamadır. Bu safhada yapılan
faaliyetlerin ana hedefi; mümkün olan en kısa süre içersinde çok sayıda insanın hayatını kurtarmak,
yaralıların tedavilerini sağlamak, açıkta kalanların barınma, beslenme, korunma, ısınma, haberleşme,
ulaşım, tahliye, güvenlik, psikolojik ve sosyal destek, gibi hayati gereksinimlerini en kısa süre içersinde
ve en uygun yöntemlerle karşılamaktır.
Arama ve Kurtarma (Search and rescue): Afet nedeniyle güç durumda kalmış insanların, özel olarak
eğitilmiş ve donatılmış resmi veya özel ekipler tarafından aranması, bulunması, kurtarılması
çalışmalarıdır. Aynı zamanda bu afetzedelere tıbbi ilk yardım yapılarak, en yakın sağlık merkezine
nakledilmesi de bu kapsamdadır.
İkincil Afet (Secondary disaster): Bir afet sonrasında onun etkisiyle meydana gelen yeni bir afet
olayına veya olaylarına verilen addır. Depremler, bazı durumlarda tsunami, heyelan, yangın, salgın
hastalık, baraj yıkılmaları gibi ikincil afetlere de neden olabilmektedir.
Kriz Masası (Crisis management office): Afet bölgesinde veya ilgili kurumların merkezlerinde geçici bir
süreyle görev yapmak üzere kurulan, acil yardımları düzenleyen veya acil durum hizmeti veren geçici
çalışma birimleridir.
Müdahale (Response, intervention): Afet sırasında veya hemen sonrasında, etkilenmiş insanların
yaşamlarının korunmasını ve temel ihtiyaçları ile geçimlerinin karşılanması için müdahale edilmesi ve
yardımda bulunulmasıdır. Bu, ilk müdahaleyle başlar, duruma göre kısa veya daha uzun süreyle
devam edebilen bir süreçtir. Arama-kurtarma, tıbbi sağlık, gıda, barınma, giyim, su ve arıtma temini
hizmetleri gibi faaliyetler ve diğer acil önlemler bu kapsamdadır. Bazen acil müdahale veya afete
müdahale olarak da tanımlanmaktadır.
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Tahliye (Evacuation): Yapıları veya bir bölgeyi, önceden belirlenmiş yollar kullanılarak hızlı ve düzenli
bir şekilde boşaltılarak insan ve canlıların güvenli yerlere taşınması işlemine verilen addır.
Tahliye Güzargahı (Evacuation route): Bir tehlike anında insanları, tehlikeli bölgelerden güvenle
uzaklaştırabilmek için önceden belirlenmiş ve işaretlenmiş nakil yolunu ifade eder.
Tahliye Planı (Evacuation plan): Bir afet anında, başvurulacak tahliye işleminin hangi yollar ve araçlar
kullanılarak yapılacağı ile bu kimselerin nakledileceği yerleri gösteren ayrıntılı planlara verilen addır.
Tehlike (Hazard): Can ve mal kaybı, yaralanma, sosyal ve ekonomik dengelerin bozulması veya
çevresel zararlara yol açma potansiyeli bulunan, değişik kökene sahip fiziksel olaylara verilen genel
addır.
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EK-2: GRAFİK TEORİSİNDEKİ BAZI ÖNEMLİ KAVRAMLAR
Bender ve Williamson (2005), Harju (2007), Hartmann ve Weigt (2008), Gross ve Yellen (2006),
Marcus (2008)’un araştırmaları temel alınarak grafik teorisinin incelenen ve bu proje kapsamında
yapılmakta olan çalışmalarda önemli olacağı düşünülen özellikleri, bu bölümünde detaylı olarak
tanımlanmış ve açıklanmıştır.
Kenarlar ve Kenar Yönleri Hakkındaki Kavramlar:
 Kenarlar için Paralellik (Paralel Edges) ve Döngü (Loops): Birden fazla kenar aynı bitiş noktaları
(endpoints) ile sınırlandırılmışsa, bu kenarlar arasında paralellik olduğu ifade olunmaktadır. Eğer
bir kenar başlangıç düğümünde sonlanıyorsa, o kenar döngü yapmaktadır.
 Yönlü Grafikler (Directed Graphs/Digraphs): Grafik içerisindeki bütün kenarlar bir bitiş
noktasından diğerine doğru gidileceğini belirten yön oklarına sahiptir ve bu oklar kenarın yönünü
belirler. Okun işaret ettiği yöndeki düğüm noktasına kafa veya tepe noktası, diğer düğüm
noktasına ise kuyruk noktası adı verilmiştir. Şekil 1’deki A grafiği, bütün kenarları üzerinde yön
belirtildiği için yönlü bir grafiktir. Ayrıca ‘ab’ kenarı üzerindeki ‘a’ noktası ‘ab kenarının kuyruk
noktası’, ‘b’ kenarı ise ‘ab kenarının kafa noktası’ durumundadır.
A

a

b

d

c

Şekil 1. Yönlü bir A grafiği
 Yönsüz Grafikler (Undirected Graphs): Grafik içerisindeki hiçbir kenar için bir yön belirtilmemişse
o grafik yönsüz grafik olarak adlandırılmaktadır. Bir başka deyişle, Şekil 2’deki örnek temel
alınacak olursa, kenarlar kümesi yazılırken ‘ab’ kenarı ile ‘ba’ kenarının aynı yolu ifade etmesi
durumunda ve tüm diğer kenarlar için de bu durum geçerli olduğunda, o grafiğe yönsüz grafik
denir. Nitekim Şekil 2’deki B grafiği yönsüz bir grafiktir.
B

a

b

d

c

Şekil 2. Yönsüz bir B grafiği
 Kısmen Yönlü Grafikler (Mixed Graphs): Hem yönlü hem de yönsüz kenarlara sahip grafikler için
kullanılan bir terimdir. Şekil 3’teki C grafiği kısmen yönlü bir grafiktir.
C

a

d

b

c

Şekil 3. Kısmen yönlü bir C grafiği
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Grafikler Hakkındaki Kavramlar:
 Basit Grafikler (Simple Graphs): Kenarları arasında paralellik veya döngü olmayan, yönsüz
grafikler basit grafiklerdir. Şekil 2’deki B grafiği aynı zamanda basit grafik örneğidir.
 Ağırlıklı Grafikler (Weighted Graphs): Grafik tarafından içerilen kenarlara değer verilmesi halinde
o grafik ağırlıklı grafiktir. Kenarlardaki ağırlıklar kullanımlarına göre fiyat, zaman, uzunluk, hız, vb.
değerler alabilir. Proje kapsamında oluşturulacak grafiklerin ağırlıklı grafik olması en kısa yol
algoritmalarının uygulanabilmesi için en uygun seçenektir. En kısa yol algoritmalarında kenarların
ağırlıklarının mesafe olması gerekmektedir. Bu mesafe ağırlıklarına göre en kısa yol seçilecektir.
Mesafeler ise bina planlarında hali hazırda bulunmakta olan bilgilerden alınacaktır. Şekil 4’deki D
grafiği kenarları üzerinde ağırlıkları verilmiş örnek bir ağırlıklı grafiktir.
D
a

3

5

b

4

4
3 4

d

c
4

Şekil 4. Ağırlıklı bir D grafiği
 Bağlı Grafikler (Connected Graphs): Bir grafik içerisindeki bütün düğüm noktalarının birbirlerine
kenarlar vasıtasıyla bağlanması halinde o grafik, bağlı grafik olarak adlandırılmaktadır. Bir başka
deyişle, grafik üzerindeki bütün düğüm noktaları arasında kalemi kaldırmadan hareket edilebiliyor
ve tüm düğüm noktalarından bu şekilde geçilebiliyorsa o grafik, bağlı grafiktir. Bina planlarına göre
kurulacak olan grafiklerin her kat için, kat içerisinde, mutlaka bağlı bir şekilde kurulmuş olması ve
düğüm noktaları arasında kopukluk olmaması gerekmektedir.
 Ayrık (Bağlı Olmayan) Grafikler (Disconnected Graphs): Bağlı olmayan bütün grafikler ayrık
grafiktir. Buna göre grafikteki bütün düğüm noktalarına kalemi kaldırmadan ulaşmanın mümkün
olmadığı ve düğüm noktaları arasında kopukluk olduğu söylenmektedir. Bu durum; bazı
uygulamalarda işe yarayan bir özellik olmasına rağmen, binalar için kurulması planan grafiklerde
olması istenmeyen bir durumdur.
Yollar Hakkındaki Kavramlar:
 Yol (Path): Bir grafikte yol denildiğinde bu kavram, o grafikte bir dizi düğüm noktası ve kenardan
oluşan bir kümeyi ifade eder. Bir başka deyişle, yol denildiğinde akla gelmesi gereken; bir grafiğin
düğüm noktalarının ve kenarlarının sıra ile geçildiği, bir düğüm noktasıyla başlayıp bir düğüm
noktasında sona eren ve her kenarın sırayı takip edecek şekilde kendisinden bir önce gelen ile bir
sonra gelen düğümü bağladığı sistemdir. Şekil 1‘deki A grafiğini örnek alırsak, tüm kenarlar sıra ile
geçildiğinde ortaya çıkacak olan yol, ‘a’ düğümüyle başlayacak ve yine ‘a’ düğümüyle sona
erecektir. {a, ab, b, bc, c, cd, d} şeklinde ilerleyecek olan yol, geçilen düğümlerin ve kenarların
listelenmesi ile ortaya çıkmaktadır. Yolun uzunluğu (length) ise o yol içerisindeki kenarların
sayısına denmekte olup bu sayıya eğer tekrarlayan kenarlar varsa onlar da dâhil edilmektedir.
 Basit Yol (Simple Path): Bir yol içerisinde hiçbir düğüm noktası veya kenarın tekrarlanmamasıyla
birlikte her birinden sadece bir defa geçiliyor ise, bu yola basit yol denmektedir. Bu proje
kapsamında çıktı olarak alınması planlanan en kısa yol algoritmalarıyla bina içindekilerin en
güvenli şekilde dışarı çıkarılmasını sağlayacak çalışmalar yapılırken elde edilen yolun aynı
zamanda kendini tekrarlamayan basit yol olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Böylece kişiler
tehlike anında oyalanmak ve aynı yerlerden tekrar geçmek zorunda kalmaksızın tahliye
edilebilmektedir. Buna göre bina planları doğrultusunda oluşturulacak olan bina grafiklerinde,
döngü (cycle) adı verilen ve başladığı düğüm noktasına dönen yollar elimine edilmelidir. Nitekim
bir grafik için bulunan en kısa yol her zaman basit yol olma özelliğine de sahiptir. Buna karşılık bir
grafik için bulunan basit yol, her zaman en kısa yol olmak zorunda değildir.
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Grafikler ve Matrisler:
 Komşuluk Matrisleri (Adjacency Matrix): Bir grafik içerisinde birbirleri arasında kenarlar
vasıtasıyla bağlantı kurulabilen düğüm noktaları birbirine komşudur. Grafik içerisinde, gerek grafik
kullanıcılarının grafiğin durumunu daha rahat anlaması gerekse bilgisayar ortamında yapılacak
işlemlerin mümkünlüğünü sağlamak amacıyla komşuluk matrisleri kurulması söz konusu
olabilmektedir. Bu matrislerde komşuluk ilişkisi olan satır veya sütunlara ‘1’, olmayan satır veya
sütunlara ise ‘0’ değeri verilerek komşuluk matrisi oluşturulmaktadır. Şekil 5‘de örnek bir grafik için
oluşturulmuş komşuluk matrisi görülmektedir.
 Çakışıklık Matrisleri (Incidence Matrix): Bu matris düğüm noktalarıyla, o noktalarla alakalı
kenarların ilişkilerini gösteren bir matristir. Çakışıklık matrisi yardımıyla düğüm noktalarının
dereceleri de görülebilmektedir. Komşuluk matrisine benzer bir şekilde, düğüm noktasında var
olan kenarlar ‘1’, olmayan kenarlar ‘0’ değeri ile gösterilmektedir. Matriste düğüm noktasının
karşına gelen satırdaki değerlerin toplamı, o düğümün derecesini gösterecektir. Yine, Şekil 5’de
örnek bir grafik için oluşturulmuş çakışıklık matrisi görülmektedir.

(a)

(b)

(c)

Şekil 5. (a) Örnek bir yönsüz A grafiği, (b) Komşuluk matrisi, (c) Çakışıklık matrisi
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EK-3A: PRİM ALGORİTMASI / DİJKSTRA ALGORİTMASI
Şekil 1’deki grafik örnek grafik olarak seçilir ve A düğüm noktası başlangıç noktası kabul edilirse; Prim
Algoritması / Dijkstra Algoritması, bu grafik için aşağıda açıklanan şekilde çalışır. Öncelikle A düğümü
işaretlenmelidir. İşaretlenmiş düğüme tekrar dönülemez ve işaretlenmiş kenardan tekrar geçilemez.
İşaretleme yapmak bu yüzden önemlidir.
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Şekil 1. Birinci adım
 A düğümünden B, D ve E düğümlerine ulaşılabilmektedir. Algoritmanın ana prensibine göre en
küçük ağırlıklı kenar seçileceğinden D veya E düğümlerinden biri seçilecektir. Hangisinin seçildiği
önemli değildir. E düğümünün seçildiği varsayılacak olursa AE kenarı boyunca E düğümüne
ilerlenir. Bu durumda AE kenarı ile E düğümü de işaretlenir (Şekil 2).
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Şekil 2. İkinci adım
 Bir sonra seçilmesi gereken düğüm ya A düğümünden ya da E düğümünden en kısa ağırlıklı
kenarla ayrılan düğümdür. A düğümünden B’ye 5, D’ye 5 mesafe mevcuttur. E düğümünden B,D
ve C düğümlerine ilerlemek mümkündür. Bu durumda seçilecek düğüm adayları; A düğümünden 5
mesafe uzaktaki D düğümü veya E düğümünden 2 mesafe uzaktaki D düğümleridir. Minimum
ağırlık kuralına göre E düğümünden 2 mesafe uzaktaki D düğümü seçilir, DE kenarı ile D düğümü
işaretlenir (Şekil 3).
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Şekil 3. Üçüncü adım
 Algoritma benzer şekilde ilerlemeye devam eder. Sırada E düğümünden 4 mesafe uzaktaki B
düğümü olacaktır (Şekil 4).
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Şekil 4. Dördüncü adım
 Geriye kalan tek düğüm olan C düğümüne en küçük ağırlıkla geçiş B düğümü üzerinden BC
kenarıyla mümkündür (Şekil 5).
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Şekil 5. Beşinci adım
Buna göre Prim Algoritması / Dijkstra Algoritması’ndan, bu grafik ile elde edilecek minimum örten ağaç
aşağıdaki gibi olacak ve bu ağaç grafikteki tüm düğüm noktalarına mutlaka ulaşacaktır (Şekil 6).
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Şekil 6. Altıncı adım
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EK-3B: A* ALGORİTMALARI
A* Algoritması’nın genel çalışma prensibi, aşağıda izah olunan 5 adımda özetlenebilir:
1. Adım: A* Algoritması’nın uygulanabilmesi ilk önce yapılacak iş modellenmekte olan alanın
parçalara ayrılmasıdır.
Böylece her alan, grafik teorisindeki grafikler gibi üzerinde algoritmanın çalışabileceği bir zemin
halini alacaktır. Alan ayırmada pek çok yöntem vardır. Bu örnek kapsamında basit bir anlatım
hedeflendiğinden, alan eş karelere ayrılacaktır. Bu bölme işlemi üç boyutlu bir alanda iki boyutlu
çalışılabilmeyi de sağlayacaktır. Aşağıdaki şekildeki (Şekil 1), gibi bir alan olduğu ve bu alanda
içinde A yazan alandan, B yazan alana gidilmek istendiği varsayılsın. Alan, şekilde de görüldüğü
gibi, eş karelere ayrılmış durumdadır. Ortadaki siyah kareler herhangi bir sebeple kullanılamayan,
yani kişilerin geçiş yapamayacağı, alanlardır (Şekil 1).

B

A

Şekil 1. Eş karelere ayrılmış bir örnek alan
2. Adım: En kısa yolu bulmak amacıyla aramalara başlanan ve komşu karelerin “uygun kareler
listesi (open list)” içerisine dâhil edildiği adımdır.
Buna göre, A noktasından başlanarak, A’ya komşu ulaşılabilecek olan kareler uygun kareler
listesine dâhil edilecektir. A noktasının içerildiği alan “ana kare (parent square)” olarak
adlandırılacaktır. A noktasının içerildiği kare, ana kare olacak şekilde uygun kareler listesine
eklenen karelere yön çizilmesi gerekmektedir. Bu yön, listedeki kareden ana kareye doğru
olmalıdır. Aşağıdaki şekil (Şekil 2), A noktasının etrafındaki uygun kareler listesini ve yönlerini
göstermektedir. Uygun kareler listesindeki karelerin yönleri kırmızı okla, listeden çıkan karelerin
yönleri siyah okla gösterilmektedir.

B

A

Şekil 2. A noktası etrafındaki uygun kareler listesi ve yönleri
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3. Adım: Bir sonraki karenin seçilmesi amacıyla “F = G + H” denkleminin kullanıldığı adımdır.
Burada G, bir noktadan diğerine gitmenin gerçek değeridir. H ise, o noktanın bulunduğu kare ile
hedef noktasının bulunduğu kare arasındaki tahmini mesafedir. H değeri tahmini bir değerdir ve
buluşsal yöntemler (heuristics) kullanılarak tahmin edilmektedir. H değerinin tahmini önemli bir
aşamadır. H değeri ile söz konusu kare ve hedef kare arasında kalan gerçek mesafe birbirine ne
kadar yakınsa, A* Algoritması da çözümü o kadar hızlı verecektir. Eğer H değeri gerçek değerden
fazla tahmin edilirse, en kısa yol elde etme garantisi ortadan kalkacaktır.
H değerinin tahmininde kullanılan birçok buluşsal yöntem vardır. En çok kullanılanlar arasında
Manhattan Metodu (Manhattan Method) ile Köşegen Kısayolu (Diagonal Shortcut) sayılabilir.
Manhattan Metodu ile hesaplanan H değerleri gerçek değerlere oldukça yakın olmasından ötürü,
A* Manhattan oldukça hızlı bir algoritmadır. Ancak, Manhattan ile tahmin edilen H değeri zaman
zaman gerçek değerden büyük olmakta ve bu durum en kısa yol garantisini ortadan kaldırmaktadır.
Her ne kadar aralarındaki mesafe çok büyük olan karelerde her zaman en kısa yolu verme
garantisi olmasa da, Manhattan Metodu’nun en büyük avantajı, hedef kareye diğer buluşsal
yöntemlere göre çok daha hızlı varışıdır. Bu sebepten, bu örneğin çözümünde tercih edilecek olan
yöntem, Manhattan Metodu’dur. Bu metoda göre, herhangi bir kare ile hedef kare arasındaki
mesafe sadece yatay ve düşey hareket edilmesine izin verilerek hesaplanmakta, çapraz
hareketlere izin verilmemektedir.
Burada incelenen örnek için, her yatay ve düşey hareket 10 mesafe değerinde, her çapraz hareket
de 14 mesafe değerinde olduğu varsayılmaktadır. Buna göre, Manhattan Metodu kullanılarak, A
noktasıyla B noktası arasında sadece yatay ve düşey hareket yapılarak gidildiğinde, mesafe 60
olacaktır. 3 yatay kare ve 3 düşey kare geçildiği takdirde B noktasına ulaşılabilir ve her yatay ve
düşey hareket 10 mesafe ederinde olduğundan toplamda 60 mesafe değerine ulaşılacaktır. Bu
bilgiler ışığında, A karesinin uygun kareler listesinde olan karelerin, H değerleri hesaplanacaktır.
H değeri hesaplandıktan sonra, G değeri ile toplanacak ve bir F değerine ulaşılacaktır. F değeri
minimum olan kare seçilecektir. Seçilen kare uygun kareler listesinden çıkarılmalıdır. Aynı
aşamalar, seçilen kare, ana kare kabul edilerek tekrar yapılacaktır. Yeni kare için uygun kareler
listesine, söz konusu ana kareden ulaşılabilecek yeni kareler de dâhil edilmelidir.
Aşağıdaki şekil (Şekil 3), A karesinin uygun kareleri içinden yapılan seçimi göstermektedir.
Karelerin içindeki değerler mesafe değerleridir. Sol altta yazmakta olan değer G’yi, sağ altta
yazmakta olan değer H’yi ve tepede yazmakta olan değer F’yi göstermektedir. Buna göre en düşük
F değerine (54) sahip kare seçilmiş ve yeni ana kare olarak belirlenip uygun kareler listesinden
çıkarılmıştır. Bu yeni ana karenin uygun kareleri ile uygun kareler listesine aşağıdaki gibi
eklenmiştir.
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54
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80
60
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10 50
94
80
74
14 80 10 70 14 60

Şekil 3. A karesinin uygun kareleri içinden yapılan seçim
4. Adım: 3. adımda anlatılan aşamalar hedef kareye varılıncaya kadar tekrarlanır. Tekrarlama
işlemleri yapılırken dikkat edilmesi gereken husus; her yeni kare seçildiğinde, o karenin uygun
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kareler listesinden çıkarılması ve yeni karenin uygun karelerinin uygun kareler listesine
eklenmesidir.
5. Adım: En sonunda hedef kareye varıldıktan sonra, seçilen karelerin yönlerini gösteren oklar
hedef kareden başlangıç karesine doğru birleştirilir ve böylelikle en kısa yol elde edilmiş olur.
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EK-4: BELİRLENEN BİLGİLERİN UML ŞEMASI KULLANILIRAK DATA MODELİNİN OLUŞTURULMASI
Data Modeli 1a: Bina genel bilgilerinin data modeli
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Data Modeli 1b: Bina tesisat, donanım ve mekanik durumunu gösteren data modeli
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Data Modeli 2: Bina sakinleri hakkındaki bilgilerin data modeli
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Data Modeli 3: Bina çevresi ile ilgili bilgilerin data modeli
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Data Modeli 4: KBRN Madde ile ilgili bilgilerin data modeli
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IfcSpace

Data Modeli 5: Hassasiyet analizi bilgilerinin data modeli
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EK-5: PİLOT BİNA İLE İLGİLİ ÇİZİMLER

Şekil 1. Bodrum kat planı (-4.20)

Şekil 2. Zemin kat planı (±0.00)

Şekil 3. Birinci kat planı (A Blok +4.20, B Blok +2.60)

Şekil 4. Ara kat planı (+5.50)
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Şekil 5. İkinci kat planı (+8.40)
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EK-6: YAZILIM MİMARİSİ UML CLASS DİYAGRAMI
(a)

317

(b)

(c)
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EK-7: DEPREM HASARLARIYLA PİLOT BİNA İÇİNDE OLUŞAN BLOKAJLAR VE TETİKLENEN
YANGINLAR SONRASI OLUŞAN DURUMLARA GÖRE BÜTÜNLEŞİK YÖNTEMİN YÖNLENDİRME
SONUÇLARI
EK-7a: Birinci deprem hasarlarına göre pilot bina katlarındaki deprem öncesi ve sonrası
durumlarının arayüzdeki ekran görüntüleri

Şekil1. Bodrum kat topolojisi

Şekil 2. Bodrum kat deprem sonrası blokaj ve hassasiyet durumuna göre oluşan topoloji
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Şekil 3. Zemin kat hasar öncesi topoloji

Şekil 4. Zemin kat deprem sonrası blokaj ve hassasiyet durumuna göre oluşan topoloji
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Şekil 5. Zemin kat deprem sonrası oluşan ağaçlar ve bloke olan noktalar (kırmızı renkle gösterilmiştir)

Şekil 6. B Blok birinci kat hasar öncesi topoloji
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Şekil 7. B Blok birinci kat deprem sonrası blokaj ve hassasiyet durumuna göre oluşan topoloji

Şekil 8. B Blok birinci kat deprem sonrası oluşan ağaçlar ve bloke olan topoloji (kırmızı renkle
gösterilmiştir)
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Şekil 9. A Blok birinci kat hasar öncesi topoloji

Şekil 10. A Blok birinci kat deprem sonrası blokaj ve hassasiyet durumuna göre oluşan topoloji
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Şekil 11. A Blok birinci kat deprem sonrası oluşan ağaçlar ve bloke olan noktalar (kırmızı renkle
gösterilmiştir)

Şekil 12. B Blok ara kat hasar öncesi topoloji
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Şekil 13. B Blok ara kat deprem sonrası blokaj ve hassasiyet durumuna göre topoloji

Şekil 14. B Blok ara kat deprem sonrası oluşan ağaçlar ve bloke olan noktalar (kırmızı renkle
gösterilmiştir)
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Şekil 15. İkinci kat hasar öncesi topoloji

Şekil 16. İkinci kat deprem sonrası blokaj ve hassasiyet durumuna göre oluşan topoloji
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Şekil 17. İkinci kat deprem sonrası oluşan ağaçlar ve bloke olan noktalar (kırmızı renkle gösterilmiştir)
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EK-7B: İKİNCİ DEPREM HASARLARINA GÖRE PİLOT BİNA KATLARINDAKİ DEPREM ÖNCESİ
VE SONRASI DURUMLARININ ARAYÜZDEKİ EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

Şekil1. Bodrum kat topolojisi

Şekil 2. Zemin kat hasar öncesi topoloji
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Şekil 3. Zemin kat deprem sonrası blokaj ve hassasiyet durumuna göre oluşan topoloji

Şekil 4. Zemin katta yangın çıktığı belirlenen noktalara sistemin yönlendirme yapmadığını gösteren
ekran görüntüsü
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Şekil 5. B Blok birinci kat hasar öncesi topoloji

Şekil 6. B Blok birinci kat deprem sonrası blokaj ve hassasiyet durumuna göre oluşan topoloji
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deforme olmuş modeline dayalı bir yönlendirme modelinin geliştirilmesi ve bu modelin yerel
izleme ve hasar tespit modeliyle bütünleştirilmesi, ve (4) bütünleşik model üzerine
geliştirilecek yerel izleme ve yönlendirme sisteminin maliyet analizinin yapılması. Projenin
çıktısı olarak bir tehlike sonrasında yapıların güvenli tahliyesini sağlayacak bütünleşik bir
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