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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Projemiz, toprak kayması (heyelan), erozyon, çığ gibi felaketlerin önüne geçilmesi, belirtilerin 

izlenmesi yoluyla geliştirilen cihaz desteği büyük felaketlerin oluşumunu engelleyecek 

özellikte olup, tamamen yerli ve milli kaynaklarla geliştirilmiş özgün bir niteliğe sahiptir. 

Yeryüzü şekillerinin ani değişimi şeklinde gelişen kaya düşmesi, moloz/toprak akması gibi 

kütle hareketleri, çığ düşmesi birbirini tetikleyen doğal ve/veya doğal olmayan çeşitli 

faktörlerin de etkisi ile oluşabilmektedir. Heyelanlar doğal felaketlerde %16’lık oranla ikinci 

sırada yer almaktadır (Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları, 2022). Heyelanların gelişebileceği 

alanlar eski heyelandan sonra kayma potansiyeli olan alanlar ve yamaçların zirve ve alt 

kesimleridir. Proje, bir erken uyarı sisteminden oluşmaktadır. Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı’nın (AFAD), geliştirdiği afet sözlüğünde “erken uyarı” kelimesi; “gelmekte olan 

tehlike veya tehdidin, kaynağı, yeri, zamanı, şiddeti veya büyüklüğü, olasılığı, muhtemel 

etkileri belirlenerek, resmî kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan duyurular” olarak 

belirtilmiştir (AFAD, 2014: 70). Afetlerde erken uyarı çalışmaları, toplumun karşılaşacağı 

yaklaşmış tehlikelerin beklenen zararlarını en aza indirmek ve en geniş anlamda güvenliği 

sağlamak amacıyla uygulanan, bu bağlamda toplumsal birlikteliğe ihtiyaç gösteren, ihtiyatlı 

olma ilkesinin eylemsel halidir (Karaman, 2018). 

Projenin gerçekleştirilmesinde kullanılan cihaz, toprak kayması, çığ gibi felaketlerin 

oluşmasına sebep olan toprak hareketliliklerini anında tespit ederek uygun yazılım ile yüklenip 

(cep telefonu ve elektronik cihazlar) Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, İç İşleri 

Bakanlığı Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı ve AFAD merkezlerine 

konuşlandırılacak denetim merkezlerine iletecektir. Bu bildirimler neticesinde ilgili birimler 

gerekli müdahaleleri yapabilecek, can ve mal kayıplarını önleyebilecek ve/veya asgari düzeyde 

atlatılmasını sağlayacaktır. Başlangıçta yapılan ilk 2 boyutlu (2B) tasarım silindirik  (Şekil 1) 

bir şekle sahipti. Ancak, proje gelişim aşamalarında, silindirik tasarım yerine dikdörtgenler 

prizması şeklinin daha ergonomik ve kullanışlı olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple Görsel 1 ve 

Görsel 3’te görülen tasarım gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 1: Hazırlanan ilk prototip (2B) 

 

 
 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

 

Yeryüzünde toprak kayması (heyelan), doğal yollarla olabildiği gibi doğal olmayan sebeplerle 

de gerçekleşebilmektedir. Bilinçsiz bir şekilde bitki örtüsünün yok edilmesi, arazilerin yanlış 

kullanımı, bilinçsiz yamaç kazıları ve yapay dolgular can ve mal kaybına sebep olmaktadır. 

Toprak kayması hiçbir zaman ani bir şekilde gelişmez, mutlaka belirtiler gösterir, işaretler verir. 

Bu belirtiler; daha önce gözlemlenmiş su kaynakları, sızıntı suları, zemin kaldırım ve yollarda 

daha önce gözlemlenmiş yeni çatlak oluşumları ve kabarmalar, beton zeminlerde çatlamalar, 

ağaç ve bitki köklerinde eğilme, bükülmeler şeklinde ortaya çıkabilir (Karaman, 2018).  

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP, 2014) afet risklerinin azaltılmasına yönelik hedefleri 

ortaya koyan, ilk kapsamlı bir stratejik belge olması açısından önemlidir. Ayrıca Türkiye’nin 
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İklim Değişikliği ile ilgili Uyum Stratejisi Eylem Planı (2011– 2023) hazırlanmış ve hatta 

destek talep eden ülkelerde, afet yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, afete hazırlık ve risk 

azaltmaya yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilebilirliğine yer verilmiştir. Ancak bu çalışmalar 

afet risklerine yönelik toplumsal farkındalık ve her kademede idari çalışmalar ile 

bütünleştirilmiş değildir (Akt. Karaman, 2018). 

Yapılan literatür taraması ve doküman analizi sonucunda elde edilen veriler ve kullanılan 

yöntemler incelendiğinde ülkemizde, afet riski ile ilgili uyarılar yapılmakta olsa bile anlık 

heyelan oluşma, erozyon ve çığ riski için hızlı erken uyarı sistemi gibi cihazların mevcut 

olmadığı tespit edilmiştir. Bu problem neticesinde can ve mal kayıpları önlenememektedir. 

Mevcut sistemlerin sadece eğim ölçümleri, eğim ölçümlerindeki sapmalardan,  ibaret olduğu 

anlaşılmaktadır. Ayrıca, bölge halkına çığ düşmesi, toprak kayması gibi afetlere karşı yerleşim 

bölgelerinde hazırlıklı olunması için yağış uyarılarının yapılmasını sağlayan AFAD Bütünleşik 

İkaz Alarm Sistemi Projesi (İKAS) vardır, ancak bu uyarı afet riskinin ve zaman kaybının 

azaltılması, önlenmesi için dijital yazılımlarla desteklenmelidir. Bu hususlar, yaşanan ve 

yaşanması muhtemel afetler için çözüm olamamaktadır. Bu önemli noktalarda iyileştirmelerin 

yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Tespit edilen bu eksiklik ve yetersizlikler, projemizin çıkış 

noktası olmuştur. Bu noktada, “Zeminde oluşabilecek hareketliliklerin tespiti, eğimlerde 

meydana gelebilecek kayma/yer değişmelerin belirlenmesini sağlayacak afet gerçekleşmeden 

önce bilgi vererek önlenmesini sağlayacak bir cihaz tasarlanabilir.” Varsayımı ile araştırma 

geliştirme süreçleri başlatılmıştır. 

Projemizde geliştirdiğimiz cihaz ile gözlem ve kayıt süresinden sonra bilgi aktarımı elektronik 

ortamda ilgili birimlere gönderilecektir. Ölçülen mevcut eğimlerde oluşabilecek sapmalar 

anında müdahale edilmesi sağlanacaktır. Tespit edilen riskli bölgelere yerleştirilecek olan 

cihazın çalışma prensipleri ve topluma sunacağı faydalar ile ilgili olarak bölge halkının 

bilinçlendirilmesi projenin etki alanını ve verimli bir şekilde sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. 

 

3. Çözüm  

 

Türkiye’de yaşanan ve yaşanması muhtemel olan afet risklerinin tespiti ve önlenmesi 

konularında çözüm sunabilecek nitelikte olup, yaşanabilecek can ve mal kayıplarını önleme 

yolunda hem ilgili kurum ve kuruluşlara (Tarım ve Orman Bakanlığı, Karayolları Genel 

Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Harita Genel Müdürlüğü ve 

AFAD merkezleri, İç İşleri Bakanlığı, Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı)  hem 

de vatandaşlara destek sunacaktır. Risklerin tespiti, eğimlerdeki sapmaların ölçümü için 

belirlenen riskli bölgelere projede geliştirilen cihazlar numaralandırılarak yerleştirilecektir. 

İlgili ve yetkili birimlere, eğimlerdeki sapmalar ve toprak kayması oluşumları, mesajlarla 

iletilerek bilgi verilecektir. Böylece, süratle, zaman kaybetmeden gerekli önlemlerin alınması 

sağlanacaktır. Başlangıç için cihaz, pilot bölgelere, yaygınlaştırma sürecinde ise risk tespit 

edilen her noktaya yerleştirilebilecektir. Hem yerelde hem ülke genelinde uygulanabilmesi için 

ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. 

Görsel 1: Cihazın açık alanda tatbikatına ait görseller 
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Projemizde geliştirdiğimiz cihaz, gerek kapalı ortamda gerekse açık alanlarda yapılan 

tatbikatlar neticesinde herhangi bir sarsıntıyı 1 saniyeden daha kısa bir sürede ilgili ve yetkili 

birimlere mesaj yoluyla ileten bir donanıma sahiptir. Yetkili birimler daha önceden 

numaralandırılmış olan cihazların hangisinden uyarı mesajı geldiğini tespit ederek, ilgili 

konumdaki verilerin kontrol edilmesini sağlayacaktır. Bu cihaz sayesinde toprak kayması ve 

çığ başlama ihtimali başladığı andan itibaren eylem planlarının hazırlanmasına, afet risklerinin 

asgari düzeye indirilmesine, can ve mal kayıplarının önlenmesine olanak sağlayacaktır.  

 

4. Yöntem 

 

Projenin hazırlık aşamasında literatür tarama, doküman inceleme ve görüşme teknikleri 

kullanılmıştır. Tespit edilen ihtiyaç doğrultusunda cihaz tasarlanmaya başlanmıştır. Cihaz 

arduino yazılımı ile bilimsel verilerin dijital ortamda iletilerin gönderilmesi ile çalışan erken 

uyarı sistemidir. GPRS sistemi ile verileri ilgili cihazlara ileten sistem ile afet riskinin oluşmaya 

başladığı saniyeden itibaren mesajla iletişimi sağlayan donanımlar mevcuttur. Tasarlanan 

cihazda arduino yazılımı, GSM modülü, ultrasonik mesafe sensörü, eksen ivme ve gyro 

sensörü, anten, lojik gerilim ve seviye dönüştürücü, batarya kullanılmıştır. Cihaz ile hem kapalı 

hem açık alanlarda birçok deneme yapılmıştır. Simülasyon ve tatbikatlar neticesinde cihazın 

başarılı olduğu tespit edilmiştir. Cihaz X, Y, Z düzlemlerini ve mesafe bilgisini, belirlenen 

telefon numarasına 1 saniyeden daha kısa bir sürede gönderdiği belirlenmiştir. 

 

Görsel 2. Telefona gönderilen mesaj örnekleri 

 

 
 

Görsel 3. Cihazın 3B tasarımı 

 

 
 

3B çizim Solidworks programı ile yapıldıktan sonra iç donanımlar (arduino yazılımı, GSM 

modülü, ultrasonik mesafe sensörü, eksen ivme ve gyro sensörü, anten, lojik gerilim ve seviye 

dönüştürücü) yerleştirilmiştir.   
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Araştırmalar, alan yazın inceleme ve ilgili alanda yetkili kişilerle yapılan görüşmeler 

neticesinde, projemize benzer bir cihazın mevcut olmadığı tespit edilmiştir. Mevcut 

uygulamaların sadece eğitim ölçümü ve eğimlerdeki değişimler olduğu görülmektedir. Bu 

tespit, projemizde geliştirdiğimiz cihazın yenilikçi yönünü güçlendirmiştir. Ülkemizde bu 

alanda gerçekleştirilecek bir çalışmanın ilk olması ve sunacağı katkılar düşünüldüğünde cihazın 

yerli ve milli olarak gelecekte insanlık yararına afet alanında büyük bir adım olacağı 

düşünülmektedir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, öğrencilerimizin uzmanlarla güç 

birliği yaparak ülkemizin gelişmesine, muhtemel afetlerde can ve mal kayıplarının önlenmesine 

katkı sunacaktır. Tasarlanan cihazda arduino yazılımı, GSM modülü, ultrasonik mesafe 

sensörü, eksen ivme ve gyro sensörü, anten, lojik gerilim ve seviye dönüştürücü, batarya 

kullanılmıştır. 

 

Görsel 4: Cihaz tasarımı 

 

   
 

Literatür incelendiğinde, daha önce afet önleme ile ilgili tasarlanmış cihazların sesli ve ışıklı 

uyarı sistemi, mikrodenetleyici, toprak nem sensörü, yağmur sensörü, ledler ve siren odaklı 

çalışmalar olduğu tespit edilmiştir. Projemizde geliştirdiğimiz cihaz çalışma prensipleri ve 

hedefi açısından benzerlerinden ayrılmaktadır. Bu farklılıklar, tasarlayıp, uygulamalar 

yaptığımız cihazın özgün ve orijinal yönünü güçlendirmiştir. Projemizdeki cihaz, en ufak bir 

sarsıntıyı ve/veya hareketliliği, konum değişikliğini 1 saniyeden daha kısa bir sürede ilgili 

birimlere iletebilecek potansiyeldedir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Proje, fikir aşamasından uygulamaya tam anlamıyla geçirilebilmiş bir projedir. Tasarımı 

tamamlanan cihaz teorik aşamada desenlenen tüm bilimsel aşamalardan sonra, öngörülen 

parçaların temini ile tamamlanmış ve tatbikatı gerçekleştirilmiştir. %100 oranında uygulanabilir 

bir proje olduğu sonucunda ulaşılmıştır. Mevcut şartlar altında proje ticari bir ürüne 

dönüştürülme kapasitesine sahiptir ve cihaz patent ve faydalı model başvurusuna hazırdır. 

Gerek kapalı alanda gerekse açık alanda denemelerin tamamlanması neticesinde, araştırmanın 

başlangıcında belirlenen hipotez başarı ile gerçekleştirilmiştir. Ancak her projenin belirli riskler 

taşıması muhtemeldir. Projemizde geliştirdiğimiz cihaz, açık alanda batarya ile çalışmaktadır. 

Bu bataryaların da belirli bir ömrü vardır. Bu sebeple cihazın çalışma performansı bataryanın 

ömrü ile doğru orantılıdır. Bu riskin giderilebilmesi için güneş panellerinin ya da jeneratörlerin 

devreye girmesi gerekmektedir. Bu panellerin, jeneratörlerin edinilmesi ve uygulanabilirliği 

süreci devam etmektedir. Yapılacak pilot uygulamalar sayesinde gerekli iyileştirmeler ve 

düzenlemeler yapılabilecektir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
 

Projemiz, az maliyetle uygulanabilir bir projedir. Projede kullanılan araç ve gereçlerin fiyatları 

aşağıda belirtilmiştir: 

Batarya: 65 TL 

Arduino mega: 680 TL 

Anten: 120 TL 

İvme sensörü: 50 TL 

Ultrasonik mesafe sensörü: 100 TL 

GPS Modülü: 220 TL 

Lojik gerilim seviye dönüştürücü: 7 TL  

Projenin toplam maliyeti 1242 TL’dir. 

 

Tablo 1: Proje takvimi 

Yapılacak 

İşler 

T
em

m
u

z
 

A
ğ
u

st
o
s 

E
y
lü

l 

E
k

im
 

K
a
sı

m
 

A
ra

lı
k

 

O
ca

k
 

Ş
u

b
a
t 

M
a
rt

  

N
is

a
n

  

M
a
y
ıs

  

H
a
zi

ra
n

 

Literatür 

Taraması 
   

 
         

Arazi 

çalışması, 

video ve 

görsellerin 

hazırlanması 

            

Verilerin 

toplanması ve 

analizi 

            

İyileştirme, 

geliştirme 
            

Uygulamalarla 

cihazın 

tamamlanması 

            

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

  

Toprak kayması riskinin olduğu bölgede yaşayan tüm çevre halkı projenin hedef kitlesini 

oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalar, toprak kayması ve çığ riskinin sadece kırsal alanlarla 

sınırlı olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla, hedef kitle, hem kırsal alanda hem şehir 

merkezinde yaşayan tüm insanlardır. Toprak kayması gibi afetlerin diğer canlılara da zarar 

verebileceği düşünüldüğünde habitatı bozulabilecek tüm bitkiler ve hayvanlar da ikincil hedef 

kitle olarak düşünülmektedir. 

 

9. Riskler 

 

Projemizde geliştirdiğimiz cihazın yaşayabileceği en büyük risk, sistemin çalışmasını sağlayan 

pillerin tükenmesidir. Buna çözüm olarak jeneratör ve güneş panellerinin devreye sokulması 

düşünülmüştür. Ancak bu durum maliyeti artırabilir. İkinci olarak, mesajın iletilmesini sağlayan 

antenlerde oluşabilecek arıza veya kapsama alanı dışında kalma ihtimalidir. Bu duruma çözüm 
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olarak, farklı operatörlerin hücresel veri erişimi için operatör şirketlerden destek alınması 

sağlanabilir. Belirlenen üçüncü risk, yabani hayvanların ve doğal bitki örtüsünün cihaza zarar 

verebileceğidir. Bu riskin giderilmesi için cihazın zemine güçlü bir şekilde sabitlenmesi, 

koruyucu ama erişimine engel olmayacak bir madde ile koruma altına alınması gerekmektedir. 

Gerçekleşmesi muhtemel bir diğer risk ise, bilgi/bilinç eksikliği olan ya da kötü niyetli 

insanların, sistemi devre dışı bırakabileceği gerçeğidir. Bu riskin giderilmesinin tek yolu ise 

çevre halkının cihaz, çalışma prensipleri ve sunacağı katkılar ile ilgili bilgilendirilmesidir. 

Böylece, insanlık yararına konuşlandırılmış bu cihazın çevre halkına faydası sürdürülebilir 

olacaktır. 

 

Tablo 2: Olasılık ve Etki Matrisi 

Risk Düzeyi Risk Çözüm  

Düşük Risk Proje etkisinin düşük olması Projede tespit edilen noktalarda gerekli 

iyileştirmelerin yapılması 

Orta Risk Mesajın iletilmesini sağlayan 

antenlerde oluşabilecek arıza veya 

kapsama alanı dışında kalma 

ihtimal 

Farklı operatörlerin hücresel veri erişimi 

için operatör şirketlerden destek 

alınması 

Orta Risk Tahmini risklerin giderilmesi ile 

artan maliyet 

Ek mali kaynaklar temin edilmesi 

Yüksek Risk Sistemin çalışmasını sağlayan 

pillerin tükenmesi 

 

Jeneratör ve güneş panellerinin devreye 

sokulması 

Yüksek Risk Bilgi/bilinç eksikliği olan ya da 

kötü niyetli insanların, sistemi 

devre dışı bırakabileceği 

Çevre halkının cihaz, çalışma 

prensipleri ve sunacağı katkılar ile ilgili 

bilgilendirilmesidir 

Çok Yüksek 

Risk 

Yabani hayvanların ve doğal bitki 

örtüsünün cihaza zarar vermesi 

Cihazın zemine güçlü bir şekilde 

sabitlenmesi, koruyucu ama erişimine 

engel olmayacak bir madde ile koruma 

altına alınması 

 

 Zaman planlaması, iş tanımları ve süreçleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 

Tablo 3: İş paketi 

İP İP 

İş tanımı 

Kimler tarafından 

gerçekleştirileceği 

Mayıs 

  

Haziran Temmuz 

1 Cihazın 2 boyutlu 

tasarımı 

Duru Şahin ✓ ✓ ✓ 

2 Cihazın 3 Boyutlu 

tasarımı 

Zülal Kayar ✓ ✓ ✓ 

3 Arduino kodlama, 

yazılım eğitimlerinin 

alınması 

Duru Şahin, Zülal Kayar ✓ ✓ ✓ 

4 Bölge seçimi, prototip 

yerleştirme, tatbikat 

yapma 

Duru Şahin, Zülal Kayar ✓ ✓ ✓ 

5 Cihazda gerekli 

iyileştirmeleri yapma 

Duru Şahin, Zülal Kayar ✓ ✓ ✓ 

6 Proje yönetimi Çiğdem Şahin ✓ ✓ ✓ 
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