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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Taşkın, akarsu kesitinin gelen akımı nehir aşağısına aktarabilecek alana sahip 

olmamasından dolayı suyun akarsu yatağını aşmasıdır. Taşan su, yatağın etrafındaki 

yerleşim yerleri ile tarım arazilerine zarar verip, can ve mal kayıplarına sebep olur 

(Şekil 1).  

 

 
Şekil 1. 2021 yılı Kastamonu Bozkurt ilçesi taşkını  [1]. 

 

Projenin amacı; taşkın olayına neden olan akımın yerleşim yerlerine ulaşmadan önce 

tespit edilerek, risk altında bulunan yerleşkelerin tahliyesi için yeterli zamanın 

kazandırılmasıdır. Bu amaç için takım tarafından özgün şekilde bir taşkın erken uyarı 

sistemi tasarlanmıştır. Sistem, (i) akarsularda akım ölçümlerinin insan/zaman 

ekseninde hem maliyetli hem de zamandan kayıp sağlayan eski metotları ortadan 

kaldırır ve (ii) taşkın riski altında bulunan yerleşim yerinin membasına kurularak 

kesitten geçen su seviyelerini ölçümler. Ayrıca, proje kapsamında hazırlanmış internet 

sitesi aracılığıyla, daha önceden sisteme kayıt olmuş bireylerin (yetkililer ve yerel 

halk) e-posta adreslerine eşik su seviyesi değeri aşıldığında otomatik olarak uyarı 

göndermektedir. Uyarı, kayıt kategorisine göre gidebilecekleri en yakın nokta 

açısından yerel halk ve yerleşim yeri özellikleri, tahliye spesifikasyonları bağlamında 

yetkililer olmak üzere farklılık gösterir. Bu sayede sistem, taşkının yerleşim yerlerine 

ulaşmadan yerleşim yerlerinin güvenli bir şekilde tahliyesi için zaman ve taşkın 

sonrası gerekli planlamaların verimli yapılmasına olanak tanır. 

 

1.1. Tasarım 

 

Sistemin fiziki yapısı, (i) ultrasonik seviye sensörü, (ii) veri kaydedici ünite, (iii) 

modem, (iv) akü, (v) şarj kontrol regülatörü, (vi) güneş paneli, (vii) çevre koşullarına 

dayanıklı yapı ve (viii) kablaj bileşenlerinden oluşur (Şekil 2).  

Veri kaydedici ünite ise, (i) Raspberry Pi 3B+, (ii) rtc modülü, (iii) i2c lcd ekran 

modülü, (iv) tuş takımı modülü, (v) termokulp sensör modülü, (vi) ultrasonik sensör 

dönüştürücü kartı ve (vii) voltaj regülatörü içerir (Şekil 2b). 
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(a) (b) (c) (d) 

  

 

 

(e) (f) (g) (h) 

Şekil 2. Sistemin fiziki yapısı; (a) ultrasonik seviye sensörü, (b) veri kaydedici 

ünite, (c) modem, (d) akü, (e) şarj kontrol regülatörü, (f) güneş paneli, (g) 

çevre koşullarına dayanıklı yapı ve (h) kablaj bileşenleri. 

 

1.2. Yazılım 

 

Veri kaydedici ünite içerisinde bulunan Raspberry Pi 3B+ Python programlama dili ile 

kodlanmıştır. Verilerin kaydedildiği ve istasyon bilgilerinin tutulduğu iki ayrı veri 

tabanı ise Sqlite kullanılarak oluşturulmuştur. Prototipte ölçümler her iki saniyede bir 

yapılarak 10’ar saniyelik aralıklarla ortalama değerler veri tabanına kaydedilmekte ve 

cihaz ekranındaki anlık değerler yenilenmektedir. Cihaz üzerindeki tuş takımı için eşel 

seviyesi ayarlama (azaltma veya arttırma) durumları Python ile kodlanmıştır (Şekil 3).  

 

 
Şekil 3. Prototipin Raspberry Pi 3B+ Python kod kısmının bir bölümünün görünümü. 

 

Kurulacak sistemin uzaktan kontrol edilebilmesi için çok kullanıcılı özgün bir 

çevrimiçi internet sitesi HTML, CSS, Python Flask, Bootstrap ve JavaScript ile 

kodlanmıştır (Şekil 4). 

 
 

(a) (b) 

Şekil 4. Proje prototipinin; (a) yazılım ve (b) kullanıcı arayüzü. 
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1.3. Montaj 

 

Tarafımızca tasarlanan veri kaydedici ünite:  Raspberry Pi 3B+, kartı üzerine, (i) rtc, 

(ii) i2c lcd ekran, (iii) tuş takımı, (iv) termoçift sensör modülleri, (v) ultrasonik sensör 

dönüştürücü kartı ve (vi) voltaj regülatörü monte edilmiştir (Şekil 2b). 

Çevre şartlarına dayanaklı prototipe entegre yapı: Kutu içerisine, (i) veri kaydedici 

ünite, (ii) akü, (iii) şarj kontrol regülatörü ve (iv) modem montajlanmıştır (Şekil 2g). 

Ayrıca, çevre şartlarına dayanıklı prototiple tümleşik yapının ana direk üzerinde kıyıya 

bakacak şekilde montajı gerçekleştirilir. 

Prototip üzerine ultrasonik seviye sensörü montajı: Demir profilden bir kol 

vasıtasıyla akışın devamlı olacağı sahilde uygun mesafede ana direğe montajlanır 

(Şekil 2a). 

Prototipin yenilenebilir enerji kaynağı montajı: Güneş paneli ana direğin üzerine 

demir profilden bir ek yapılarak montajlanır. 

Prototip: Taşkın riski altındaki yerleşkenin memba kısmında debinin yerleşim yerine 

ulaşma süresi göz önünde bulundurularak belirlenecek uzaklıktaki kesite kurulur. 

Kurulum, demir profiller kullanılarak akışın devamlı olacağı sahilde belirlenen sabit 

kaya veya beton üzerine gerçekleştirilir. Sistem zemine sabitlenmiş flanş üzerine bir 

adet ana direkt, ultrasonik sensör kolu, güneş paneli uzatma kolu ve çevre şartlarına 

dayanaklı prototipe entegre yapının montajlanmasıyla tamamlanır (Şekil 5).  

 

   
Şekil 5. Prototipin sahadaki görünüm taslağı [2]. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

 

2.1. Problem 

 

Ülkemizde 2019-2021 yılları arasında gerçekleşen bazı taşkın olayları Tablo 1’de 

verilmiştir. AFAD verilerine göre 2020 yılında ülkemizde gerçekleşen doğa kaynaklı 

afetlerin %19,56’sı (177 adet hadise) sel ve su baskınlarıdır [3]. Acil Olaylar 

Veritabanı (Emergency Events Database, EM-DAT) verilerine göre 2000-2021 yılları 

arasındaki taşkınlar, ülkemizde 1 Milyar 306 Milyon Dolar ekonomik kayıp 

oluşturmuştur [4]. Tablo 1 ve EM-DAT’dan anlaşılacağı üzere taşkın afetleri 

ülkemizde çok sayıda can, mal ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Proje 
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prototipinin hedefi de taşkınla ilgili erken uyarılar sağlayarak can, mal ve ekonomik 

zayiatları en aza indirmektir. 

 

Tablo 1. Ülkemizde 2019-2021 yılları arasındaki bazı örnek taşkınlar. 

Kaynak Yıl Şehir 
Can 

Kaybı 

Hayvan 

Kaybı 

Zarar Gören 

Bina Sayısı 

Prototipe Benzer 

Ürünün Varlığı 

[5] 24.01.2019 Antalya 3 Bilgi yok Bilgi yok 

Yok 

[5,6] 18.06.2019 Trabzon 9 10 32 

[5,7] 17.07.2019 Düzce 7 Bilgi yok 411 

[8] 23.08.2019 Samsun 2 Bilgi yok Bilgi yok 

[8,9] 22.08.2020 Giresun 15 Bilgi yok 380 

[8] 22.06.2021 Yozgat - 3 Bilgi yok 

[10,11] 11.08.2021 Kastamonu 71 Bilgi yok 300 

[10] 11.08.2021 Sinop 10 Bilgi yok 20 

[10] 11.08.2021 Bartın 1 Bilgi yok Bilgi yok 

 

2.2. Mevcut çözümler ve çözüm analizleri 

 

Taşkın tedbirleri yapısal ve yapısal olmayanlar olarak iki kısma ayrılır. Yapısal 

olanlar, (i) taşkın akımlarının ve taşkınla gelen malzemelerin tutulması ve (ii) akarsu 

yatağı eğiminin ve pürüzlülüğünün azaltılmasıdır. Bu tedbirlerin yetersiz kalmasındaki 

nedenler, yapıların bakım ve onarım işletmelerindeki yetersizlikler, yapılardaki 

mühendislik hataları ve şehirleşmenin yapılara etkileridir. Anlaşılacağı üzere, yapısal 

tedbirlerin hepsi insan faktörü kapsamındadır. 

Yapısal olmayanlar, (i) bitki örtüsünden yararlanılması, (ii) arazi kullanımının 

düzenlenmesi, (iii) bilgilendirme ve eğitim faaliyetleriyle farkındalığın arttırılması ve 

(iv) taşkın erken uyarı sistemlerinin kurulmasıdır. 

Tablo 2’de taşkın önleme yöntemlerinin (yapısal ve yapısal olmayan) analizi, 

yetersizlikleri ve iyileştirmelere dair bilgiler detaylı şekilde karşılaştırılmıştır. Mevcut 

olarak Türkiye’de Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü tarafından sınırları içerisinde, 

ihalesi yapılmış kurulum aşamasında olan bir taşkın erken uyarı sistemi vardır. Bu 

sistem hakkında detaylı teknik bilgi, sistemi oluşturan parçaların münferit tedarik 

edilip firmalar tarafından montajlanmasından kaynaklı olarak sınırlıdır. Ek olarak, 

Tablo 3’de sıklıkla kullanılan taşkın uyarı sistemleri ve prototipimizin probleme 

yaklaşımının farklılıkları karşılaştırılmıştır.  

Sonuç olarak, Tablo 2 ve 3’de detaylandırılan mevcut sistemler, ihtimaller dahilinde 

‘taşkın gelebilir’ mesajı ile bireyleri karşılarken, proje kapsamında üretilen prototip 

ölçüm tabanlı olduğu için ‘taşkın kesin geliyor’ mesajı ile bireyleri uyarmaktadır. 

 

3. Çözüm  

 

Taşkınlardaki can kayıplarının ve mal hasarlarının en aza indirilmesi için alınacak en 

etkili tedbirlerden birisi taşkın erken uyarı sistemlerinin kurulması ve işletilmesidir 

[12]. Prototip, taşkın hadisesinden önce taşkına neden olması muhtemel akım değerini 
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gerçek zamanlı olarak tespit eder ve tahliye işlemleri için görevlendirilmiş birimlere 

erken uyarılarda bulunur. 

 

Tablo 2. Yapısal ve olmayan tedbirlerin detaylı analizi. 

Yapısal 

Çözümler 
Yetersizlikler Dezavantajları 

İyileştirme 

Önerileri 

Taşkın 

akımlarının 

tutulması 

Set ile çevrili hacim, 

taşkın akımıyla 

dolduktan sonra 

kapasite aşımından 

dolayı tahliyesi gerekir 

- Yüksek maliyet 

- Yüksek işgücü 

- Yıllar içerisinde aktif 

rezervuar hacminin 

azalması ve yüksek 

maliyetli bakım 

Yüksek 

maliyetli 

düzenli bakım 

Taşkınla gelen 

malzemelerin 

tutulması 

Rusubi malzemeyle 

dolduktan sonra 

işlevini kaybetmesi 

- Kurulum maliyetinin 

yüksek olması 

- Yüksek işgücü 

- İşletme zorluğu 

Yüksek 

maliyetli 

düzenli bakım 

Akarsu 

yatağının 

eğiminin ve 

pürüzlülüğünün 

azaltılması 

Teorik hesaplamalarda 

yapılan hatalar 

- Yüksek maliyetli 

olması 

- Yüksek işgücü 

Yüksek 

maliyetli 

düzenli bakım 

Yapısal 

Olmayan 

Çözümler 

Yetersizlikler Dezavantajları 
İyileştirme 

Önerileri 

Bitki 

örtüsünden 

yararlanılması 

Uzun dönemli çözüm 

olması 

Bitki örtüsünün 

sürekliliği 

Düzenli ekim 

ve bakım 

Arazi 

kullanımının 

düzenlenmesi 

Uzun dönemli çözüm 

olması 

Yüksek maliyet ve iş 

gücü 
Eğitim 

Eğitim 

faaliyetleriyle 

farkındalığın 

arttırılması 

Yeterli katılım ve 

ilginin olmaması 

Zaman ve personel 

ihtiyacı 
Düzenli eğitim 

Taşkın uyarı 

sistemleri 
Tablo 3’de detaylı karşılaştırılmıştır. 

 

Prototipin toplumsal faydaları, (i) taşkın tahliye işlemleri için gerekli süreyi 

kazandırarak can ve mal kayıplarını en aza indirmek, (ii) yerli ve milli üretim ile 

maliyeti minimize etmek, (iii) dışa bağımlılığı azaltmak, (iv) ticarileştirilerek ihracatla 

ülke ekonomisine katkıda bulunmak, (v) yenilenebilir enerji kullanarak enerji tasarrufu 

sağlamak, (vi) çevrimiçi platform ile istenilen zamana ait tüm verileri kullanıcılara 

ücretsiz temin etmek, (vii) haberler aracılığıyla olmayıp kayıtlı bireylere e-posta 
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üzerinden otomatik ve yüksek hassasiyette bildirim göndermek ve (viii) toplumsal 

talep kapsamında geliştirilmeye açık olmasıdır. 

 

Tablo 3. Taşkın uyarı sistemlerinin karşılaştırılması. 

Özellik 
Hidrolojik 

Model Tabanlı 

Yağış İndisleri 

Tabanlı 
Önerilen Prototip 

Yerli ve 

Milli 
   

İnsan 

Faktörü 
   

Uygulaması Zor Zor Kolay 

Ölçüm 

Yöntemi 
Teorik Teorik Deneysel 

Ölçüm 

Tahmin ve 

Doğruluğu 

Değişken Değişken Direkt ve hassas ölçüm 

Bildirim 

Haberler 

aracılığıyla 

bildirim 

Haberler 

aracılığıyla 

bildirim 

Direkt olarak e-posta ile 

kayıtlı kullanıcılara otomatik 

uyarı gönderir 

Kurulum ve 

İşletim 

Maliyeti 

Yüksek Düşük Düşük 

Opsiyonellik Zor Zor Kolay 

P2P ve 

Blockchain 
Kısmi erişim Kısmi erişim Takip edilebilirlik 

Ölçüm Hata 

Uyarısı 
Bilinmiyor Bilinmiyor Var 

Arıza 

Tespiti 

Fiziksel cihaz 

yoktur 

Fiziksel cihaz 

yoktur 
Cihaz arıza tespit sistemi 

Online 

Platform 
Var Var Var 

Geçmiş 

Veriye 

Erişim 

Ücretli Ücretli P2P ve Blockchain 

Mesaj Taşkın gelebilir. Taşkın gelebilir. Taşkın kesin geliyor. 

 

Prototip, problemi şu sıralamayla çözer:  

a) Prototipin kurulum yeri seçimi: Prototip, yerleşim yeri içerisinden geçen 

akarsuyun membasındaki bir kesit üzerine kurulur. Kesitin akarsu kolu boyunca 

yerleşim yerine uzaklığı; yerleşim yeri içerisindeki en dar kesitte taşkına neden 

olabilecek akım değerinin, kurulum kesiti ve yerleşim yeri arasındaki akarsu eğimi 

tespit edilip, ortalama akış hızının bulunmasıyla ve tahliye için gerekli süre göz 

önüne alınarak hesaplanır.  
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b) Kurulum yerinin çözüme yaklaşımı: Taşkın debisinin, projenin kurulduğu kesitten 

yerleşim yerine ulaşma süresi, tahliye işlemleri için kazanılan süredir. Hayati 

önem taşıyan bu süre ne kadar uzun olursa erken uyarının sağlayacağı fayda o 

kadar artacaktır. 

c) Çalışma felsefesi: Yerleşim yerinde taşkına neden olabilecek akımın, prototipin 

kurulu olduğu kesitteki su yüksekliği hesaplanır. Bu değer, çevrimiçi internet sitesi 

üzerinden taşkın alarm seviyesi olarak tanımlanır. Ultrasonik sensörle ölçülen 

değer alarm seviyesini aştığı zaman, çevrimiçi internet sitesi üzerinden kayıtlı e-

posta adreslerine sistem otomatik uyarı gönderir. Gönderilen uyarı can ve mal 

kayıplarının önlenmesi açısından elzemdir (Şekil 6). 

 

 
Şekil 6. Prototipin çalışmasına yönelik akış şeması. 

 

4. Yöntem 

 

Prototip, gerçek zamanlı olarak memba kısmında su seviyelerini ölçer. Ölçülen 

değerlerin, yerleşim yerindeki en dar kesitte taşkına neden olması muhtemel debiye 

sebep olacak su seviyesine ulaşması durumunda sistem, tahliye işlemleri için kayıtlı 

kullanıcılara erken uyarılarda bulunur. Projemizde kullanılan yöntem; doğrudan 

fiziksel olarak ölçülen bir büyüklüğün (su seviyesinin) yorumlanması sonucu uyarı 

üretimine dayanır. Bunun için açık kanal hidroliği denklemleri ile kesitin taşmadan 

geçirebileceği debi hesaplanır. Hesaplanan debi anahtar eğrisiyle su seviye değerlerine 

çevrilir. Taşkın bildirimi içinde ses dalgalarıyla mesafe ölçümü, elektronik modüllerin 

programlanması, internet üzerinden elektronik sistemlerle iletişim kurulması, 

çevrimiçi uygulama ve veri tabanı sistemi kullanılmaktadır. Eşik değeri 20 cm’ye 

ayarlanan prototipin işlerliği, bir kova içerisindeki su seviyelerinin 5 cm’den 

başlayarak 5’er cm artışlarla maksimum 20 cm olacak şekilde değiştirilmesi ile test 

edilmiştir. Eşik seviyesine ulaşıldığında, sistemin taşkın uyarı e-postalarını doğru 

olarak gönderdiği ve veri tabanına seviyeleri doğru şekilde kaydettiği tespit edilmiştir. 

Eşel sıfırı ve ultrasonik sensör seviyesinin cihaz üzerinden değiştirilmesiyle çevrimiçi 

internet sitesi üzerinde de güncellenebildiği ve değişen değerlerin doğru ölçüldüğü 
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belirlenmiştir. Prototipin ve çevrimiçi uygulamanın amacına uygun şekilde çalışıyor 

olması, sistemin hayata geçirilebileceğini ve taşkın afet yönetiminde insanlık yararına 

fayda sağlayabileceğini kanıtlar.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Piyasadaki benzer ürünler hakkında detaylı teknik bilgi, sistemi oluşturan parçaların 

münferit tedarik edilip firmalar tarafından montajlanmasından kaynaklı olarak 

sınırlıdır. Bilgimiz dahilinde prototipimizin özgünlükleri şunlardır: (i) veri toplama 

sisteminin tarafımızca tasarlanmış, yerli ve milli olarak kodlanmış olması, (ii) taşkın 

erken uyarı kullanıcı sistemi tasarım ve yazılım arayüzü tarafımızca oluşturulması, 

(iii) veri kaybı yaşanmaması için hem prototipte hem de sunucuda verilerin 

depolanması, (iv) eşel seviyesinin (kesitte oluşacak oyulma ve birikme durumlarında 

sensör seviyesinin fiziki olarak değiştirilmesine gerek kalmadan) hem çevrimiçi olarak 

hem de prototip üzerinden manuel olarak ayarlanabilmesi, (v) uzun dönemli veri 

kayıtları gün, ay veya yıl bazında .csv formatında indirilebilmesi, (vi) tek bir çevrimiçi 

sistem üzerinden yetkili kullanıcılara, istasyonlara uzaktan bağlanarak gerekli 

işlemleri yapabilme esnekliği sağlaması, (vii) prototipin aynı zamanda akım gözlem 

istasyonu olarak da kullanılabilmesi, (viii) ölçülen uzun dönemli maksimum debiler 

kullanılarak taşkın tekerrür debilerinin hesaplanabilmesi, (ix) prototip suyla temas 

etmediği için şamandıralı akım gözlem istasyonlarına göre kurulum ve işletme 

maliyetinin çok düşük olması, (x) prototipin taşkın durumunda zarar görmeden 

işlevine devam edebilecek kabiliyette olması, (xi) anlık veri güncelleme prosesinin 

kontrol edilebilir olması sayesinde enerji sarfiyatını minimize etmesi, (xii) cihaz 

içerisinde veri kaydı yapılmasıyla bir veri tabanı oluşturularak makine öğrenmesi ve 

veri madenciliğine elverişli ve (xiii) opsiyonelliğe açık olmasıdır. 

Opsiyonellik olarak sunulan yaklaşımlar şunlardır: (i) güneş panelinin güneş takip 

sistemi ile revize edilebilmesi, (ii) rüzgar türbini, yakıt hücresi ve benzeri yenilenebilir 

enerji kaynakları ile beslenebilmesi, (iii) ek sensörler (ortam basıncı, nemi, su kalitesi, 

rüzgar hızı vb.) takılabilmesi, (iv) e-posta bildirimine ek olarak SMS yoluyla da 

bildirim sağlanabilmesi ve (v) AFAD, Türk Kızılay’ı, Karayolları Genel Müdürlüğü 

ve diğer ilgili kurumlarla afet yönetimi ve ihtiyaçların belirlenmesi konusunda yapay 

zekâ geliştirilerek bilgilendirmenin sağlanmasıdır (tıkalı yolların belirlenmesi, 

heyelanlı alanların gösterimi, arama-kurtarma faaliyetlerindeki durum, barınma, sağlık 

ve günlük ihtiyaçlara olan talep vb.). 

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Prototipte kullanılan tüm elektronik parçalar ülkemizde bulunan yerli firmalar 

aracılığıyla temin edilebilmektedir. Projemiz belirli bir süre pilot uygulama olarak 

zorlu arazi şartlarına sahip bir kesit üzerinde denendikten sonra hayata geçirilmeye 

uygundur. Şu anki deneyler sonucunda, prototip ve çevrimiçi site proje amacına uygun 

olarak çalışmaktadır. Bir adet istasyonun tüm elektronik bağlantılarının yapılması, hali 

hazırda bulunan kodlarının yüklenmesi, kutulanarak araziye kurulması bir gün 
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içerisinde gerçekleştirilebilmektedir. Prototip halindeki cihazın tüm elektronik 

bağlantı şeması, kodlaması ve çevrimiçi sitesi hazır olduğu için sistem hızlı bir şekilde 

ticari ürün olarak sunulabilir. Projede ticari değer oluşturan bileşenler, cihazın ve 

çevrimiçi sitenin özgün tasarımı ve kodlarıdır. Ürünümüze ticari değer katan bir diğer 

ek özellik ise, sistemin aynı zamanda akım gözlem istasyonu olarak 

kullanılabilmesidir. Bu durum, su seviyesi ve akım ölçüm ihtiyacı duyulan tüm 

sektörlerde örneğin; su temini çalışmalarında, hidroelektrik santrallerin en iyi 

işletilmesi için gerekli olan baraj haznesine gelen akımların bilinmesinde, baraj, gölet 

ve regülatörlerde kanuni olarak sağlanması gereken can suyu ölçümlerinde ve tarımsal 

sulama için kanallara sağlanacak su miktarı takibinde ürünün kullanımına imkân verir. 

Ülkemizde ve yurtdışında bu tür ölçümlere ihtiyaç vardır. Prototip, yurtdışından 

gelecek taleplere karşı sadece çevrimiçi sitesinin dilinin değiştirilmesi ile farklı 

ülkelere pazarlanabilecek esnekliğe sahiptir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Projemize benzer sistemlerin anahtar teslim fiyatlarının proje sistemimize göre 

oldukça pahalı olmasının ana nedeni, yazılımdır. Bu nedenle projemiz yerli ve milli 

olarak tasarlanmasından dolayı benzer sistemlere göre çok daha uygun fiyata sahiptir. 

Prototipimize benzer ultrasonik sensörlü akım gözlem istasyonlarının iki farklı 

firmadan alınan anahtar teslim fiyat ortalaması 2021 yılı itibariyle 49500 TL’dir. 2022 

yılı itibariyle prototipimizin malzeme ve yazılım giderleri 9375 TL olup benzer 

özellikli sistemlerden yaklaşık olarak %80 daha düşük maliyete sahiptir. Prototip 

hazır olduğu için herhangi bir dönemde bir harcama gerçekleştirilmeyecektir. Bu 

nedenle dönemsel harcamalar söz konusu değildir ve malzeme listesi özet olarak 

şu şekildedir. Prototip üretiminde; Raspberry Pi 3B+, rtc modülü, voltaj regülatörü 

modülü, ultrasonik sensör, ultrasonik sensör koruyucu, 16x2 i2c lcd ekran, dört tuş 

takımı, mike konnektörler, açma kapama anahtarı, ds18b20 su geçirmez sıcaklık 

sensörü, proje kutusu, şarj kontrol cihazı, 12v akü, kilitli elektrik panosu, demir 

profiller, kablolar, vidalar ve diğer sarf malzemeler kullanılmıştır. 

 

Tablo 4. Proje zaman çizelgesi. 

Planlanan Gerçekleşen       

PROJE TAKVİMİ 28.02 17.03 18.05 10.06 05.07 12.08 

Proje ön tanıtım raporu ve tanıtım 

videosunun hazırlanması 

      

  

Mevcut prototipin işlerlik ve iklim 

koşullarına dayanıklılık testleri 

      

      

Proje detay raporunun hazırlanması 
      

   

Sunum için hazırlık yapılması       
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

 

Hedef kitlemiz, taşkın tehlikesine maruz yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar ve 

küresel ölçekte tüm canlılardır. Prototip ülkemizde su ve afet yönetiminden sorumlu 

olan yerel yönetimler, Devlet Su İşleri ve AFAD tarafından kullanılabilir. 

 

9. Riskler 

 

Takımımız 2022 Teknofest proje çalışmalarını başvuru süresinden önce ön hazırlığını 

yaparak, süresi içerisinde prototipi çalışır hale getirmiştir. Prototip hazır ve aktif 

çalışıyor olduğu için projenin hayata geçirilmesini etkileyecek herhangi bir 

olumsuz durum yoktur. Dolayısıyla, proje şablonu Madde 9’daki gereksinimler 

(zaman planlamasındaki iş paketleri, iş tanımları, süreçleri, ortaya çıkabilecek 

problemlere yönelik tedbirler, çözüm önerileri -B planı- ve riskler) bu proje önerisi 

için geçerli değildir. 

Uzun dönemli sahada karşılaşılabilecek riskler şöyledir: (i) şiddetli yağmur, dolu ve 

fırtına hadiseleri, (ii) vandallık, (iii) cihaz ana direğinin taşkın kotu altında kalması, 

(iv) güneş panel görüş açısının bitki örtüsüyle kaplanması ve (v) uzun dönemli 

kullanım sonucu bakım onarım faaliyetlerinde ortaya çıkabilecek parça 

uyumsuzlukları. 
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