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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Türkiye’nin özellikle kuzey-kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde, çığ olayına uygun topografik ve 

meteorolojik koşullara sahip dağlık alanlar mevcuttur. Bu bölgelerde meydana gelen çığlar, birçok 

can kaybının yanı sıra, yerleşim yerlerini, yolları, turistik tesisleri ve diğer bütün devlet yatırımlarını 

tehdit etmektedir. Çığ olayının yerleşim yerlerine etkisi her afet türü gibi sosyal ve ekonomik açıdan 

birçok olumsuzluklara neden olmaktadır. 

Doğu Anadolu bölgesinde ulaşımın sağlandığı yollar arazinin dağlık ve engebeli olması 

nedeniyle derin vadilerden geçmekte ve ulaşım bu yollar aracılığıyla sağlanmaktadır. Yol üzerinde 

bulunan dik yamaçlar çığ tehlikesine davetiye çıkarırken çığ için gerekli koşulların olması 

durumunda ise çığ felaketiyle birçok can ve mal kaybına neden olmaktadır. Bizler erken uyarı 

sistemleri ile birlikte çığ olma riski taşıyan yamaçlara yerleştireceğimiz cihazlar ile çevreden 

aldığımız (Yamaç Eğimi, Kar kalınlığı, Rüzgar Şiddeti, Sıcaklık, Ortam Ses Şiddeti gibi) veriler 

ışığında çığ felaketi olma olasılığını hesaplayan ve bu doğrultuda yol güzergahında bulunan köy 

muhtarlıklarına, Jandarmaya ve AFAD yetkililerine konum ve durum bilgisi atarak olumsuzlukların 

anlık kontrolünü sağlayan, Çığ olma olasılığı %75 üzerine çıkması durumunda ise jandarma, Yol 

güzergahındaki Muhtarlıklar ve AFAD a çığ tehlikesini ileten bir sistem yapmaktayız. Sistemin 

atmış olduğu uyarı mesajı ile birlikte Jandarmanın kontrol altına alarak kapattığı mevkide, AFAD 

yetkililerinin komutu ile cihaz üzerinde bulunan yüksek ses çıkarma özelliğine sahip gaz dolu tüpün 

insan eli değmeden kilometrelerce uzaktan patlatılmasıyla kontrollü çığ yapılarak can ve mal 

kaybının önüne geçilmiş olunacak 

 

 

 

2. Problem/Sorun: 

 

Türkiye’nin özellikle kuzey-kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde, çığ olayına uygun topografik 

ve meteorolojik koşullara sahip dağlık alanlar mevcuttur. Bu bölgelerde meydana gelen çığlar,  

birçok can kaybının yanı sıra, yerleşim yerlerini, yolları, turistik tesisleri ve diğer bütün devlet 

yatırımlarını tehdit etmektedir. Çığ olayının yerleşim yerlerine etkisi her afet türü gibi sosyal ve 

ekonomik açıdan birçok olumsuzluklara neden olmaktadır.  

Projemizle; Van'ın Bahçesaray ilçesinde iki günde iki defa çığ felaketi yaşanmasıyla 5 

kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı ilk çığ felaketinde kar altında kalan 2 kişiyi kurtarmak 

isteyen ekiplerin üzerine de çığ düşmesi sonucu ikinci felakette 33 kişinin hayatını kaybettiği acı çığ 

felaketi sonrasında asker ve sivillerimizin hayatını riske etmeyecek erken uyarı sistemi geliştirmeye 

karar verdik. Dolayısıyla bizleri bu projeye iten temel etken bu çığ felaketinin yaşanmış olmasıdır.  

Şekil 1.Türkiye Çığ Afet Haritası 
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 Aşağıda bulunan askerimizin çaresiz ve üzüntülü bir şekilde arkadaşlarının cansız 

bedenlerinin çıkarılmasını izlemesi bizleri ve tüm Türkiye’yi derinden sarsmıştır.  

 

 

 

Durum böyleyken ve 33 askerimizi şehit verdiğimiz bu durum Milli teknoloji hamlesinin 

vermiş olduğu bu fırsatla çözüme ulaşacağını düşünerek ve kolları sıvadık.  

 

Çığ oluşum nedenleri genel olarak 3 başlık altında incelenmektedir. Bunlar; kar kütlesi, arazi 

ve iklim özellikleridir. Bu üçlü etkileşim çığ üçgeni olarak adlandırılmaktadır (Fredson and Fesler, 

1994). Bu çığ üçgeni Şekil…. Da verilmiştir. Bu veriler tetiklenmesinde ve oluşumunda çok büyük 

paya sahip olmaları münasebeti ile projemizde yapacağımız Akıllı Yol Çığ Sinyalizasyon Sisteminin 

de temelini oluşturacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çığ felaketi üzerine yapmış olduğumuz araştırmalarda mevcut çözümler bulunmaktadır . 

Aşağıda verilen resimlerde mevcut çözümlerin örnekleri mevcuttur. Var olan bu çözümler yeterli 

olmamakla beraber teknolojiden yoksun olan ve çığ olayı esnasında yerleşim yerlerini koruma  

dışında herhangi bir fonksiyona sahip olmayan yüksek maliyetlere sahip olan Kar Köprüleri, Çığ 

saptırma duvarları, Çığ tünellerinin olduğunu gördük. Bu sistemler Maliyetin yanı sıra anlık önlem 

alma ve haber verme gibi fonksiyonları barındırmadığı için birçok yönüyle yetersiz kalmaktadır.  

Bizlerin gerçekleştireceği proje ile mevcut olan çığ önlem sistemlerine güç katarak daha güvenli ve 

Akıllı yolların yapılması sağlanacaktır. 

 

        Şekil 3. Çığ Üçgeni 

Şekil 2. Van'ın Bahçesaray Çığ Felaketi 
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3. Çözüm  

 

Doğu Anadolu bölgesinde yollar arazinin dağlık ve engebeli olması nedeniyle derin 

vadilerden geçmekte ve ulaşım bu yollar aracılığıyla sağlanmaktadır. Yol  üzerinde bulunan dik 

yamaçlar çığ tehlikesine davetiye çıkarırken çığ için gerekli koşulların olması durumunda ise çığ 

felaketiyle birçok can ve mal kaybına neden olmaktadır. Bizler erken uyarı sistemleri ile birlikte çığ 

olma riski taşıyan yamaçlara yerleştireceğimiz cihazlar ile çevreden aldığımız (Yamaç Eğimi, Kar 

kalınlığı, Rüzgar Şiddeti, Sıcaklık, Ortam Ses Şiddeti gibi) veriler ışığında çığ felaketi olma 

olasılığını hesaplayan ve bu doğrultuda yol güzergahında bulunan köy muhtarlıklarına, Jandarmaya 

ve AFAD yetkililerine konum ve durum bilgisi atarak olumsuzlukların anlık kontrolünü sağlayan, 

Çığ olma olasılığı %75 üzerine çıkması durumunda ise jandarma, Yol güzergahındaki Muhtarlıklar 

ve AFAD a çığ tehlikesini ileten bir sistem yapmaktayız. Sistemin atmış olduğu uyarı mesajı ile 

birlikte Jandarmanın kontrol altına alarak kapattığı mevkide, AFAD yetkililerinin komutu ile cihaz 

üzerinde bulunan yüksek ses çıkarma özelliğine sahip gaz dolu tüpün insan eli değmeden 

kilometrelerce uzaktan patlatılmasıyla kontrollü çığ yapılacaktır. Yapılan bu sistem ile can ve mal 

kaybının önüne geçilmiş olunacaktır. 

        Şekil 4. Kar Köprüleri 

Şekil 5.Akıllı Yol Çığ Sinyalizasyon Sistemi 3B Tasarımı 



 

5 

 

Aşağıda Şekil-6’da blok diyagram şeklinde vermiş olduğumuz Şekil-5 de 3B tasarımını 

yaptığımız sistemin çalışması şu şekildedir: Tasarlamış olduğumuz sistem yerden bir direk 

aracılığıyla yaklaşık olarak 2-3 metre yüksekliğe dağ yamacına dik bir şekilde yerleştirilmektedir. 

Cihaz bu yerleştirmeden sonra otomatik olarak dağın yamaç eğimini üzerinde bulunan sensörler 

aracılığıyla hesaplamaktadır. Kurulum sonrasında cihaz çalışmaya başladıktan sonra yerden 

yükseltiyi alarak kar yağışıyla oluşan yükseltiyle karşılaştırmak için EPROM a kaydetmektedir. 

Cihazımız Üzerinde dış ortam sıcaklığını ölmek için sıcaklık sensörü, rüzgarın şiddetini  ölmek için 

Anemometre, Ortamın gürültü şiddetini ölmek için soğuktan yalıtılmış mikrofon modülü ve AFAD 

yetkililerinden gelen komutla yüksek sesli patlama yapabilen Sıkıştırılmış tüp vardır. Kurulumdan 

sonra sistem çalışmasıyla birlikte ilk olarak dağın yamaç eğimini sonra yerden yüksekliğini alarak 

kendini kalibre etmektedir. Sonrasında ise sistem otomatik olarak her saniyede bir ortamı dinlemekte 

yer yükseltisini kontrol etmekte rüzgarın şiddetini kontrol etmekte ve sıcaklığı da alarak kendi 

içerisinde bulunan yazılım doğrultusunda almış olduğu verileri işleyerek karşılaştırma yapmaktadır. 

Dış ortamdan alınan bilgiler normal değerlerin dışına çıkması durumunda sistem Önceden kendisine 

bildirilen telefon numaralarına otomatik olarak çığ tehlikesi olan bölgenin konum ve durum bilgisini 

bildirmektedir. Bu birimler Jandarma, İlgili köy, kasaba veya belde muhtarları ve AFAD 

yetkilileridir. Sistem haber vermesi sonrasında Jandarma çığ tehlikesi bulunan noktada gerekli 

güvenlik önlemlerini alması planlanmakta ve AFAD yetkililerinin sisteme tekrar gönderdiği onay 

mesajı ile cihaz üzerinde bulunan yüksek ses genliğine ve frekansına sahip olan bir patlama ile  yapay 

çığ ile çığ tehlikesi ortadan kaldırılmış olunacaktır. Sistem Normal durumlarda da bulunduğu 

ortamdaki verileri topladığı için istenildiği zaman AFAD yetkililerinin binlerce kilometre uzaklıktan 

istedikleri gibi bilgi almasını sağlayacaktır. Projemiz kullanışlılık yönüyle birçok yeniliği 

barındırırken zamandan ve maliyetten ciddi tasarruflar sağlamaktadır. En önemlisi ise can kaybının 

önüne geçmektedir. 

       Şekil 6. Akıllı Yol Çığ Sinyalizasyon Sistemi Çalışma Mantığı 
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Projemizde kullanmış olduğumuz sensör ve sistemler blok diyagram üzerinde gösterilmiştir. 

Yapmış olduğumuz Akıllı Yol Çığ Sinyalizasyon Sistemi yolların daha akıllı bir ulaşıma sahip 

olmasıyla birlikte toplumda ulaşıma olan güveni artırarak daha güvenli ve huzurlu yolculuk 

sunacaktır. 

4. Yöntem 

Akıllı Yol Çığ Sinyalizasyon sistemi tamamen sahada ciddi bir şekilde probleme çözüm 

olacak şekilde çalışması için tasarlanmıştır. Yapmış olduğumuz deney ve analizler sonucunda ön 

tasarımını yaptığımız Akıllı Yol Çığ sinyalizasyon sisteminin Şekil-7’de 3B görseli bulunmaktadır. 

Tasarlamış olduğumuz bu sistem dış ortamdan etkilenmemesi için dış ortamdan yalıtılmış ve yoğun 

kar yağışı tipi fırtına gibi olaylarda sistemin sensörlerini koruma için ise üzerine dik çatı 

konulmuştur. Sistem üzerine yabani kuşların yuva yaparak sisteme zarar vermelerini engellemek 

için de sistem önüne dikenli örgüler gerilmiştir.  Yapılan bu önlem ve çalışmalar robotik 

çalışmalarda edindiğimiz bilgi ve tecrübeyle kazanılmış bir öngörüdür. Çalışmalarına başladığımız 

bu sistem gerçek sahada denemelerinin yapılmasıyla daha güvenli ve kullanışlı hale getirilerek 

AFAD yetkililerinin kullanımı için sunulacaktır. Sistem enerjisini güneşten alarak üzerinde bulunan 

aküyü şarj edecektir. Sistem Toplamda anlık olarak 20mA değerinde akım çektiği için üzerinde 7A 

saatlik aküyü tamamen bitirmesi bile 350 günü almaktadır. Bizler her türlü duruma karşı aküyü 

güneşli günlerde güneş enerjisiyle sürekli şarjda tutarak sistemin düzgün ve sürekli kesintisiz 

çalışmasını sağlayacağız. 

Sistemi hayata geçirmeden önce geniş bir arkadaş kitlesi ile tartışıp artı ve eksilerini irdeleyip 

gerçek hayatta oluşabilecek olumsuzlukları farklı gözlerden görme imkanı bulduk. Bu durum 

sistemin çalışmasında maliyet ve zaman yönünden daha ekonomik ke kararlı çalışmasını 

sağlayacaktır. 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Proje fikrinden sonra yaptığımız ilk işlem literatür taraması oldu. Yapmış olduğumuz araştırmalar 

sonucunda yurt içinde ve yurt dışında benzer bir çalışma olmadığını gördük. Var olan çalışmalar çığ 

esnasında kar kütlesinin yerleşim yerleri veya yollara zararını en aza indirmek için olduğunu 

görürken çığ olayı öncesinde uyarı sistemi gibi bir çalışmanın olmadığını  saptadık. Akıllı Yol Çığ 

Sinyalizasyon Sistemi teknolojinin imkanlarından yararlanarak anlık uyarı halinde gerekli birimlere 

aktarması ve maliyetinin çok çok aşağı olması nedeniyle var olan projelerden çok daha avantajlı bir 

sistemdir. Projemiz diğer projelerin yerine geçme gibi bir durum yoktur. Çünkü bizim projemiz çığ 

Şekil 7. Sistemin 3B Görünüşü 
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esnasında bir işlevi yokken var olan sistemler çığ esnasında hasarı aza indirgemekte bizim projemiz 

ise çığ olayı olmadan önce çığ tehlikesinin yaklaştığını gerekli birimlere haber etmektedir. Bizim 

projemiz var olan sistemlere entegre edilerek birlikte tamamlayıcı bir şekilde bir bütünlük 

oluşturacaktır. Projemizin temel amacı Çığ felaketi nedeniyle yaşanan Can kayıplarını 

engellemektir. 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizi Teknofestin sağlayacağı imkanları doğrultusunda geliştirip günlük hayatta kullanım için 

hazırlamayı hatta daha da geliştirip yurt dışına pazarlamayı düşünmekteyiz. Akıllı Yol Çığ 

Sinyalizasyon Sistemi Ticari bir şekilde pazara girmesi için çok ciddi ARGE çalışmalarımızın 

olması gerekte ve bunu Teknofest sonrasında da çalışmalarımızı sürdürerek gerçek hayatta tam 

kullanılır hale getirmeyi planlamaktayız. Uygulama yönünden ön gördüğümüz birkaç sorunla 

karşılaşabiliriz bunların en başında hırsızlık olayı cihaz üzerinde bulunan GPS kutu sökülse de 

çalışmaya devam ettiği için failin yerini tespit etmede kullanabiliriz. Kar ve fırtınada sensör 

önlerinin kapanması bir diğer olumsuzluk bunu da ev çatısı gibi yapılarak sistem dışardan izole 

dilecek yapacağımız çalışmalarda ve test aşamasında diğer riskler de tespit edilerek sağlam ve 

güvenilir bir ürün elde etmeyi planlamaktayız. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin tahmini bütçesi Tablo-1  de gösterilmiştir. 

Malzeme Cinsi Adet Harcama 

Dönemi  

Birim 

Fiyat(TL) 

Malzeme Özelliği 

Arduino UNO 1 Nisan 60 Mikrokontrolör olarak kullanacağımız programlanabilir 

işlemcimiz 

Kapadokya GSM+GPS Shield 1 Nisan 1100 Bilgi alış verişini sağlayacağımız haberleşme yerli haberleşme 

modülümüz  

Sıcaklık Sensörü 1 Nisan 30 Ortamın sıcaklık değerini ölçerek mikroişlemciye veri 

toplayacak 

Anemometre 1 Mayıs 450 Ortamın rüzgar şiddetini ölçerek Mikro ilemciye veri sağlayacak 

GYRO sensör 1 Mayıs 60 Dağın yamaç eğimini otomatik olarak sistemin kendisi 

yapmasına olanak sağlayacak sensör 

Analog Ses Sensörü Modülü 1 Nisan 30 Ortamdaki gürültüyü alarak mikroişlemcimize veri sağlayacak 

Güneş paneli 1 Haziran 130 12 VOLT 125 mA 1.5 WATT güneş paneli 

Akü 1 Temmuz 180 12 Volt 7AH (Amper Saat) lik sistemin sürekli çalışması için akü 

Domuz Kovucu Teybi 1 Temmuz 700 Yüksek Sesle birlikte yapay Çığ Oluşturmak için kullanılacak 

Modül 

Diğer Giderler  Temmuz 500 Sistemin kurulumunda kullanılacak Tahmini direk ve kutu 

giderleri 

Sistemin Toplam Maliyeti  3240 TL 

Tablo 1. Proje Tahmini Maliyet ve Harcama Dönemi 
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Projemiz ARGE çalışmaları bittikten sonra kendi yerli ve özgün tasarıma sahip Elektronik 

kart sayesinde maliyeti daha aşağılara çekecektir. Sistem kullanışlılık yönünden günümüz şartlarına 

göre maliyeti düşük bir sistemdir. Projemize ait zaman planlaması ve uygulaması Tablo-2 de 

gösterilmiştir. 

 Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

İşin Tanımı  ֍ ֍      

Literatür Taraması  ֍ ֍ ֍     

Materyal Seçimi ve 

Elektronik Devre 

Şemasının Hazırlanması 

   

֍ 

 

֍ 

 

֍ 

  

Yazılım ve Donanım 

Entegresi 

   ֍ ֍ ֍  

Test Ve Sonuçları      ֍ ֍ ֍ 

Tablo 2. İş Zaman Çizelgesi 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

  

Projemizin hedef kitlesi tüm insanlık olup özelikle de çığ tehlikesiyle karşı karşıya olan bölgelerde 

yaşayan insanların daha güvenli bir yolculuk yapması için yapılmış bir akıllı ulaşım çözümüdür.  

9. Riskler 

Projemizi olumsuz yönde etkileyecek risk teşkil eden durumlar Tablo-3 de gösterilmekte 

ve bu risklerin Olasılık, Derece ve Etkileri hesaplanarak tabloya işlenmiştir. Bu risk durumları için 

bir B planı ortaya konarak oluşacak sorunların aşılması planlanmıştır. Projemiz bu yönüyle daha 

sağlam ve kararlı bir şekilde çalışması planlanmaktadır. 
RİSK (Projeyi olumsuz yönde 

etkileyecek unsurlar) 

DERECE EYLEM PLANI (B-PLANI) 

Yer Şekillerinden Dolayı 

Sistem ile Haberleşmede 

Yaşanabilecek Sıkıntılar 

ETKİ:4 

DERECE:8 

OLASILIK:7 

Ülkemizde GSM operatörlerinin verici Sistemleri yeteri kadar gelişmiştir.  

Sistemin çekmediği noktalar olması durumunda GSM operatörlerinden yardım 

istenerek o mevkiye verici sistemler yapılarak çözüm üretilecektir. 

Doğada Bulunması Nedeniyle 

Hırsızlık Olayının Yaşanması 

ETKİ:3 

DERECE:7 

OLASILIK:4 

Sistem Sökülerek uzaklaşması durumunda Acil Bilgi Mesajı ve Anlık Konum 

bilgisiyle beraber iletilecektir. Sistem Bu Şekilde Kendisini Koruyacaktır. 

Aşırı Soğuklarda Sistemin 

Donma Riski 

ETKİ:2 

DERECE:5 

OLASILIK:2 

Sistemimizi Elektronik aksamı Soğuktan etkilenebildiği İçin dış ortamdan Kalın 

Strafor köpükle yalıtılmıştır. 

Sistemi Yabani Kuşların Yuva 

olarak kullanmak İstemesi 

ETKİ:2 

DERECE:3 

OLASILIK:2 

Sistemin çalışmasına mani olacak yabani kuş ve hayvanların uzak tutulması için 

sistem üzerine dikenli tel çevrilecektir. 

Aşırı rüzgardan Sistemin 

Kurulu Direğinin Devrilmesi 

ETKİ:3 

DERECE:7 

OLASILIK:2 

Sistem Aşırı rüzgardan ve fırtınadan etkilenmesin diye Monte edilecek direk 

beton ile yere tutturulup destek amaçlı halatlarla da çevrelenmesi 

planlanmaktadır. 

 

Sistemin Aküsünün Bitmesi 

ETKİ:3 

DERECE:7 

OLASILIK:3 

Sistem akü ile çalıştığı için aküyü destekleyen bir güneş enerjisi sistemi 

konulacak. Şöyle bir durumda var ki akü sistemi hesaplamalarımıza göre 350 

gün boyunca kesintisiz olarak çalıştırmaktadır. Güneş enerjisi tedbir amaçlıdır 

Tablo-3. Olasılık Ve Etki Matrisi 
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