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1. Proje Özeti 
Kentleşmenin hız kazandığı 21. yüzyılda, dünya nüfusunun yarısı kentsel alanlarda yaşamakta ve 
bu oran her geçen gün artmaktadır. Yaşamın devamlılığı için temel bir doğal kaynak olan suyun 
korunması ve etkin kullanılması, günümüzde özellikle insanoğlunun temel yaşam alanı haline 
gelen kentlerde hayati bir konu haline dönüşmüştür. Kentler doğal alanlara oranla suyun 
geçirgenliğini engelleyen daha büyük miktarda geçirimsiz yüzeylere sahip olmaları nedeniyle 
dikkate değer oranda yüzeysel akış oluşturmaktadır. Geçirimsiz yüzeylerde görülen artış, 
genellikle yüzeysel akış miktarını, anlık en yüksek akımları, kirletici yükünü ve yoğunluğunu 
arttırmaktadır. Bunun sonucu olarak, su kaynaklarını tehdit eden kentsel alan kullanımının iki ana 
ürünü, kanalizasyon (ve endüstriyel atıklar) ile yüzeysel akış olarak karşımıza çıkmaktadır (Ekşi 
vd., 2016). Kentsel atıklar mazgalların tıkanmasına yol açmaktadır. Yağmur sularının mazgalların 
tıkamasından dolayı sel ve su baskınlarına yol açmaktadır. Yağan yağmurlar insanların hayatlarına 
farklı alanlarda olumlu şekilde etki etmesine rağmen bazen olumsuz etki yaptığı noktalar da 
olmaktadır. Özellikle şehir planlaması yapılırken mazgallar  yeteri kadar kullanılmamış ise her 
yağmur yağdığında insanların yaşam kalitesinin ciddi şekilde düştüğü görülecektir. Bu sebeple 
Görsel 1.’de görüldüğü gibi katı atıklar yüzünden yağmur sularının tahliyesini zorlaştıran tıkanmış 
mazgal görülmektedir. 
 

 
Görsel 1. Katı atıklarla tıkanmış bir mazgal sistemi (Url, 1) 

Mazgalların, sel sularında ve aşırı yağış durumlarında gelen atıklarla tıkanması ciddi bir sorundur. 
Ülkemizde her yıl çok sayıda sel felaketleri yaşanmaktadır. Yaşanan bu sel felaketlerine sebep 
olan en önemli etkenler arasında sel sularının tahliyesinde kullanılan mazgallar da yer almaktadır. 
Problem belirlenirken sokaklardaki mazgallar incelendi, yağmur suları ile gelen büyük atıkların 
mazgallardan içeriye hareket edebileceği gözlemlendi. Projedeki amacımız tıkanan mazgalları bir 
otomasyon sistemi yardımıyla yerlerini tespit edilip, tespit edilen mazgalı oluşturduğumuz sistem 
otomatik olarak temizlemektir. Bu sayede sel felaketlerinin de önüne geçmiş olunacaktır. Nihai 
faydaları tıkanan mazgalların kolay temizlenmesi ve bu sayesinde iş gücünü en aza indirmektedir. 
Böylece yaşanan sel felaketlerine anında müdahale edilmiş olacaktır. Projemizin nihai 
faydalanıcıları özelikle kentlerde yaşayan bireyler ve mazgalların kontrolünü sağlayan 
belediyelerdir. Çalışmamız sayesinde mazgallar kolaylıkla temizlenecektir. Hedef kitle toplumdaki 
kamunun daha rahat bir yaşantı sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Ar-Ge çalışması olarak 
belediyelere ait olan mazgallar ve özel kişiler tarafından kullanılan mazgallar karşılaştıkları 



 

 

problemler araştırılarak, belediye ekiplerinin mazgalları kolay tespit edip ve hızlıca temizlenmesini 
sağlayan teknolojik mazgal temizleme sistemi 
sistemi saha taraması ile denenerek sonuçlandırılmış ve ürün haline dönüştürülmüştür.

2. Problem Durumunun Tanımlanması
Son yıllarda artan sel felaketlerinde plansız ve yanlış şehirleşmenin de büyük etkisi olduğu birçok 
çalışmayla ortaya konulmuştur (Karabulut vd., 2007).
tahliyeleri için kullanılacak olan mazgalla
alanı ilgilendirmekte; taşkın, sel, kuraklık ve benzeri meteorolojik karakterli doğal afetlere 
sebebiyet vermektedir. Bu tür afetlerin önlenmesi, tahmini ve bu afetlere ilişkin hazırlık 
planlamalarının yapılması tarım, şehircilik, endüstri, orman, inşaat, enerji üretimi, turizm ve sağlık 
gibi birçok alanın geliştirmesi ve planlanmasına yardımcı olmaktadır. Bu verilerin sağlıklı olarak 
elde edilmesi, sonuçlarının iyi yorumlanması ve kullanılması sayes
verimliliğinin sağlanması, oluşabilecek ekonomik, sosyal ve insan kayıplarının önüne geçilmesi 
mümkün olabilecektir. Aynı zamanda taşkın ve sel felaketlerinin şehirlerde altyapı üzerinde 
kıyılarda ise, limanlar, balıkçı barınakları,
üzerinde çok önemli hasarlar meydana getirmeleri muhtemeldir. Kıyıya paralel inşa edilen yolların 
derelerle olan kesişim noktaları ve bu yollar üzerine inşa edilen köprüler sağlıklı olarak inşa 
edilmelidir (Süme, Tansel, Güner, 2016).

Şekil 1. 2020 yılı meteorolojik afetler dağılımı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)

Ülkemizde 2020 yılı içinde en fazla meydana gelen meteorolojik karakterli doğa kaynaklı afet 
şiddetli yağış/sel olayıdır. 2020 yılı 
edilmiştir. 

Sel ve taşkınlar atmosferik anomalilerin ve yersel koşulların birleşimiyle meydana gelen, 
kısa sürede büyük kayıplara neden olabilen afetlerdendir. Çağımızda şehirleşmenin artmasıyla 
meydana gelen (bu çalışmada sellerin aşağı havzadaki devamı olarak kabul edilen) taşkınlarda, 
yerleşimlerin sular altında daha uzun süreler kalabilmesi, yapılaşmanın doğayla uyumlu 
gerçekleşmediğinin kanıtı olarak gösterilebilir.

Mazgalın tıkanma nedeni ise t
Ambalaj atıkları, çamurlaşma, boru kırılması ve 

ye ekiplerinin mazgalları kolay tespit edip ve hızlıca temizlenmesini 
mazgal temizleme sistemi geliştirilmiştir. Tasarlanan 

saha taraması ile denenerek sonuçlandırılmış ve ürün haline dönüştürülmüştür.
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Son yıllarda artan sel felaketlerinde plansız ve yanlış şehirleşmenin de büyük etkisi olduğu birçok 
çalışmayla ortaya konulmuştur (Karabulut vd., 2007). Şehir planları yapılırken yağmur suyu 
tahliyeleri için kullanılacak olan mazgallar yetersiz kalmıştır. Küresel iklim değişikliği hemen
alanı ilgilendirmekte; taşkın, sel, kuraklık ve benzeri meteorolojik karakterli doğal afetlere 
sebebiyet vermektedir. Bu tür afetlerin önlenmesi, tahmini ve bu afetlere ilişkin hazırlık 

nın yapılması tarım, şehircilik, endüstri, orman, inşaat, enerji üretimi, turizm ve sağlık 
gibi birçok alanın geliştirmesi ve planlanmasına yardımcı olmaktadır. Bu verilerin sağlıklı olarak 
elde edilmesi, sonuçlarının iyi yorumlanması ve kullanılması sayesinde ülke kaynaklarında 
verimliliğinin sağlanması, oluşabilecek ekonomik, sosyal ve insan kayıplarının önüne geçilmesi 
mümkün olabilecektir. Aynı zamanda taşkın ve sel felaketlerinin şehirlerde altyapı üzerinde 
kıyılarda ise, limanlar, balıkçı barınakları, çekek yerleri, dalgakıranlar ve özellikle T
üzerinde çok önemli hasarlar meydana getirmeleri muhtemeldir. Kıyıya paralel inşa edilen yolların 
derelerle olan kesişim noktaları ve bu yollar üzerine inşa edilen köprüler sağlıklı olarak inşa 

idir (Süme, Tansel, Güner, 2016). 

2020 yılı meteorolojik afetler dağılımı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)

Ülkemizde 2020 yılı içinde en fazla meydana gelen meteorolojik karakterli doğa kaynaklı afet 
şiddetli yağış/sel olayıdır. 2020 yılı içerisinde toplam 297 adet şiddetli yağış/sel afeti rapor 

Sel ve taşkınlar atmosferik anomalilerin ve yersel koşulların birleşimiyle meydana gelen, 
kısa sürede büyük kayıplara neden olabilen afetlerdendir. Çağımızda şehirleşmenin artmasıyla 

dana gelen (bu çalışmada sellerin aşağı havzadaki devamı olarak kabul edilen) taşkınlarda, 
yerleşimlerin sular altında daha uzun süreler kalabilmesi, yapılaşmanın doğayla uyumlu 
gerçekleşmediğinin kanıtı olarak gösterilebilir. 

Mazgalın tıkanma nedeni ise tamamen bilinçsizce insanların çöplerini doğaya 
atıkları, çamurlaşma, boru kırılması ve  rüzgar ile yağmurun sürüklediği yaprak, çimen, 
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Şehir planları yapılırken yağmur suyu 

el iklim değişikliği hemen her 
alanı ilgilendirmekte; taşkın, sel, kuraklık ve benzeri meteorolojik karakterli doğal afetlere 
sebebiyet vermektedir. Bu tür afetlerin önlenmesi, tahmini ve bu afetlere ilişkin hazırlık 

nın yapılması tarım, şehircilik, endüstri, orman, inşaat, enerji üretimi, turizm ve sağlık 
gibi birçok alanın geliştirmesi ve planlanmasına yardımcı olmaktadır. Bu verilerin sağlıklı olarak 

inde ülke kaynaklarında 
verimliliğinin sağlanması, oluşabilecek ekonomik, sosyal ve insan kayıplarının önüne geçilmesi 
mümkün olabilecektir. Aynı zamanda taşkın ve sel felaketlerinin şehirlerde altyapı üzerinde 

çekek yerleri, dalgakıranlar ve özellikle T-mahmuzlar 
üzerinde çok önemli hasarlar meydana getirmeleri muhtemeldir. Kıyıya paralel inşa edilen yolların 
derelerle olan kesişim noktaları ve bu yollar üzerine inşa edilen köprüler sağlıklı olarak inşa 

 
2020 yılı meteorolojik afetler dağılımı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) 

Ülkemizde 2020 yılı içinde en fazla meydana gelen meteorolojik karakterli doğa kaynaklı afet 
içerisinde toplam 297 adet şiddetli yağış/sel afeti rapor 

Sel ve taşkınlar atmosferik anomalilerin ve yersel koşulların birleşimiyle meydana gelen, 
kısa sürede büyük kayıplara neden olabilen afetlerdendir. Çağımızda şehirleşmenin artmasıyla 
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otlar mazgal tıkanıklığının başlıca nedenlerini oluşturmaktadır (Url.2, 2022).  
Şehirlerde su ve kanalizasyon hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için, 

toplumun atık yönetimi konusunda farkındalığının arttırılması gerekmektedir. Kanalizasyon 
sistemlerine bilinçsizce atılan yabancı maddeler arıza ve tıkanıklıklara sebep olmakta, endüstriyel 
tesislerden arıtılmadan sisteme de şarj edilen atık sular, bu sektörde çalışanların iş sağlığı ve 
güvenliği koşullarını tehdit etmektedir(Kaya, 2016). Mazgallara akan suların atıklar sonucu 
tıkanması çevreye koku ve görüntü kirliliği yaymaktadır. Dünyanın bir çok bölgesinde, 
büyükşehirlerdeki gibi kanalizasyon hizmetleri de, yerel yönetimler tarafından kısa vadeli 
yapılmış, merkezi yönetimlerin şehirleşmeyi körükleyecek yanlış politikalarına engel 
olunamamıştır. İstanbul’da bu yanlış uygulamaya örnek bir mega kenttir. Bu çalışma kapsamında, 
mevcut olumsuzluğa rağmen etkili bir kanalizasyon işletmesi ile kentin plansız büyümesinden 
kaynaklanan çevre kirliliğinin en aza indirgenmesinin yolları incelenmiştir. Kanalizasyonun 
tarihçesinden, tanımlarından, işletme kuralları ve yöntemlerinden günümüz için şehir altyapı 
işletmecilerine ışık tutacak uygulamalar ve çözüm önerilerinden bahsedilmiştir(Dikici, 2021). 
Yağmur sularını tahliyesi esnasında karşılaşılan birçok problem bulunmaktadır. Özellikle yağmur 
sularıyla gelen katı atıkların mazgalları tıkaması sele neden olmaktadır. Görsel 2/a’de görüldüğü 
gibi tıkanmış ve Görsel 2/b temiz bir mazgal gösterilmiştir. 
 

     
Görsel 2/a Tıkanmış mazgal sistem(Url.3, 2022) Görsel 2/b Temiz mazgal sistemi(Url.4, 2022). 
 
Günümüz kent mimarileri erişilebilirlik ve kapsayıcılıktan uzak, bireylerin yaşayabileceği şekilde 
inşa edilmektedir. Yağmur sularının tahliyesini mazgal temizleme sitemi ile kolaylaştırarak yaşam 
alanlarını bu problemlerine çözüm olarak sonradan tasarlanabilmektedir. Bu çözüm yüksek 
maliyet gerektirmemektedir.  

Atıkların mazgalların tıkamasını engellemek için mazgalların arasına döner bir sistem 
kurulur. Bu sayede mazgallar tıkanmayacak ve sel felaketleri koku ve görüntü kirliliğini 
engellemiş olunur. Eğitim ve öğretim açısından öğrenciler mazgalların önemini anlar ve hem 
kendileri atıklarını çöp kutularına atarlar. Atıkları çöp kutusuna atmayanları uyarırlar ve bu sayede 
mazgal temizleyicimiz daha temiz bir çevre yapabilirler. Mazgallardaki tıkanmalar büyük bir sorun 
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olarak karşımıza çıkmaktadır. Bizim projemiz sayesinde bu atıklardan dolayı yaşanan aksaklıkların 
önüne geçilmiştir. Çözüm olarak tıkanan mazgallar bir temizleme sistemi sayesinde açılacaktır. 
Tıkanmış olan mazgallar aynı zamanda bir otomasyon sistemi sayesinde merkeze uyarı göndererek 
mazgallardaki sorunu tespitini kolaylaştıracaktır.  

3. Çözüm  
 
Mazgallar Yağmur sularını yer altından kanalizasyon şebekesine akıtmak için yere yapılan 

üzeri parmaklıklı demirle kapatılmış suların akmasını sağlayan sistemlerdir. Toprak 
tarafından suyun emilemediği ve yağmur suyunu tahliye etmek için yapılmış kanalların olduğu her 
yerde bu ürünler kullanılabilir. Yağmur suları kolalıkla akması sebebiyle park, bahçe, yol, kaldırım 
kenarı gibi yerlerde rahatlıkla kullanılabilir. Yağmur suyu toprak tarafından hızlı bir şekilde 
emilebilir. Fakat şehirlerin yapısı incelendiğinde neredeyse hiçbir yerde toprak kalmadığı 
görülecektir. Toprağın üstü beton, parke taşı ya da asfalt ile örtülmüş durumdadır. Bundan dolayı 
da yağan yağmur sularının birikmeden tahliye edilmesi için kanalların kullanılması şarttır. Bu 
kanallar yeraltında bulunur ve sular buraya belli noktalardaki girişlerden akar. Bu girişlerde 
kullanılan yağmur suyu mazgallarının üstlendiği rol, bundan dolayı insanları çok fazla etkiler. 

Teknolojinin her alanda kendini hissettirmesi ile birlikte, su ve kanalizasyon idarelerinde de su 
ve atık suyla ilgili akıllı su yönetimi uygulamalarının yaygınlaşmaya başladığı görülmektedir. Bu 
sebeple Görsel 3.’de görüldüğü gibi yağmur sularının tahliyesini kolaylaştıran mazgal temizleme 
sitemi tasarlanmıştır. 

 

 
  Görsel 3. yağmur sularının tahliyesini kolaylaştıran mazgal temizleme sitemi 
Mazgal temizleme sitemi çözüm sisteminin alt bileşenleri şöyledir; 

 Mazgal sistemindeki işlem sırasını gösteren LCD ekran, 

 Elektronik devrelerin ve sistemin bulunduğu teknoloji kutusu, 

 Temizleme işlemini yapacak pas pas sistemi, 

 Mazgal için oluşturulmuş çubuklar 

 Mazgalın hareket sınırlarını belirleyecek sensör sistemleri. 
Bu projedeki amacımız kuraklıkla mücadele edip, yağmur suyunun toprakla buluşmasını 

sağlamaktır. Böylece yağmur sularının yer altına girerek mazgalların açılmasını sağlayıp kuraklık 



 

 

ve selin zararlı etkilerini ortadan kaldırmış olunacaktır.
yaprakları kum taneleri mazgalı tıkadığı sırada sistemimiz
mazgal mekanizması otomasyonu sayesinde merkeze bir uyarı göndermektedir. Bu uyarı sayesinde 
sistem hem harekete geçip otomatik mazgalı temizlemektedir.
alan oluşturulup kum tanelerinin o alandan dışarı atılması sağlanmıştır.
yerleştireceğimiz paspaslar ve temizleme mekanizması sayesinde mazgalların temizlen
sağlanmıştır.  Böylece temizlenen mazgallardan
sel ve su baskınlarının önüne geçilmiştir
yerleştirdiğimiz sensör mazgalın kirliliğini tespit edip
ekrana yansıtmıştır. Çözüm sürecinin blok şeması Görsel 4.’de görüldüğü gibidir. 
 

Görsel 4. Çözüm Sisteminin Çalışmasının Blok Şeması
 

4. Yöntem 
Projemizde verilerin toplanması ve analizi için bilimsel araştırma yöntemlerinden saha 

taraması yöntemi kullanılmıştır. 
LCD ekrana yazmaktadır. LCD ekrana temizleme esnasında yapıla
gözlemlenmektedir. Ultrasonik sensör okuma yaptıktan sonra, belirtilen mesafede cisim ya da su 
algılanınca GPS koordinatları ve adres 
koordinat bilgilerini ve adres bilgi
oluşturan bilgisayar destekli çizim
yapılmıştır. Proje öncelikle maket üzerinde 
sebep olmadan 2D veya 3D katı modelleri hızlı bir şekilde oluşturmanızı 
hali simülasyon üzerinde denenmiş oldukça başarılı olmuştur. Maket mazgal üzerine yerleştirilen 
sensörler mazgalda biriken katı atıkları tespit ediyor ve sistemi har
öncelikle mazgal sistemin sağa sola hareket etmesiyle mazgalın temizlenmesi sağlanmıştır.
Temizlenmeyen mazgalların ise bilgisini 
vermektedir. Çalışmada belediye içme suyun 
kullanılmıştır. Alt yapı varlıklarının mevcut durumu ortaya konmuş, mevcut su kaynakları 
incelenmiştir. Su ve atık suyun 

Projenin araştırılmasından üretimi
1. Problem tespit edildi. 
2. Yağmur suyu ile gelen atıkların

yapıldı. 
3. Çözüm önerisi algoritması 
4. Prototipteki malzemeler Solid

Çözüm Sisteminin Çalışması

Atıklar, ağaç yaprakları, kum taneleri mazgalı tıkamaktadır.

Tıkanmış olan mazgal mekanizması otomasyonu sayesinde 
merkeze bir uyarı göndermektedir.

Bu uyarı sayesinde sistem hemen harekete geçip otomatik 
mazgalı temizlemektedir.

tadan kaldırmış olunacaktır. Yağmur sularıyla birlikte gelen ağaç 
yaprakları kum taneleri mazgalı tıkadığı sırada sistemimiz devreye girmiştir. Tıkanmış olan 
mazgal mekanizması otomasyonu sayesinde merkeze bir uyarı göndermektedir. Bu uyarı sayesinde 

m hem harekete geçip otomatik mazgalı temizlemektedir. Ayrıca kum taneleri için özel bir 
alan oluşturulup kum tanelerinin o alandan dışarı atılması sağlanmıştır.
yerleştireceğimiz paspaslar ve temizleme mekanizması sayesinde mazgalların temizlen

Böylece temizlenen mazgallardan akan yağmur suları kolaylıkla logarlara gittiği için 
askınlarının önüne geçilmiştir. Kirlenen mazgalların tespiti için ise

sensör mazgalın kirliliğini tespit edip, maket mazgal üzerine ye
sürecinin blok şeması Görsel 4.’de görüldüğü gibidir. 

Görsel 4. Çözüm Sisteminin Çalışmasının Blok Şeması 

Projemizde verilerin toplanması ve analizi için bilimsel araştırma yöntemlerinden saha 
taraması yöntemi kullanılmıştır. Cihazı kullanmak için kontrol edilmek istenen yükseklik girilerek 

. LCD ekrana temizleme esnasında yapılan işlemler 
Ultrasonik sensör okuma yaptıktan sonra, belirtilen mesafede cisim ya da su 

ve adres alınıyor. Mazgallardaki bu durum, merkeze alarm olarak 
koordinat bilgilerini ve adres bilgilerini göndermektedir. Projenin çizimi Solid

çizim (CAD) ve bilgisayar destekli mühendislik (CAE) programı ile 
Proje öncelikle maket üzerinde denenmiştir. Bu CAD yazılımı, hiçbir karmaşıklığa 

ep olmadan 2D veya 3D katı modelleri hızlı bir şekilde oluşturmanızı 
hali simülasyon üzerinde denenmiş oldukça başarılı olmuştur. Maket mazgal üzerine yerleştirilen 
sensörler mazgalda biriken katı atıkları tespit ediyor ve sistemi harekete 
öncelikle mazgal sistemin sağa sola hareket etmesiyle mazgalın temizlenmesi sağlanmıştır.
Temizlenmeyen mazgalların ise bilgisini otomasyon sistemi sayesinde genel merkeze bilgis

Çalışmada belediye içme suyun toplanması atık suyun tahliyesine
kullanılmıştır. Alt yapı varlıklarının mevcut durumu ortaya konmuş, mevcut su kaynakları 
incelenmiştir. Su ve atık suyun kontrolü ile ilgili yönetmeliklerden faydalanılmıştır

Projenin araştırılmasından üretimine kadar olan yöntem aşamalarının kurgu algoritması;

atıkların mazgalları tıkaması problemleri konusunda

 ve çözüm sisteminin blok şeması (Görsel 4) 
Solid work programında çizilerek 3D taslak çizimi

Çözüm Sisteminin Çalışması

Atıklar, ağaç yaprakları, kum taneleri mazgalı tıkamaktadır.

Tıkanmış olan mazgal mekanizması otomasyonu sayesinde 
merkeze bir uyarı göndermektedir.

Bu uyarı sayesinde sistem hemen harekete geçip otomatik 
mazgalı temizlemektedir.
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sularıyla birlikte gelen ağaç 
devreye girmiştir. Tıkanmış olan 

mazgal mekanizması otomasyonu sayesinde merkeze bir uyarı göndermektedir. Bu uyarı sayesinde 
Ayrıca kum taneleri için özel bir 

alan oluşturulup kum tanelerinin o alandan dışarı atılması sağlanmıştır. Mazgallara 
yerleştireceğimiz paspaslar ve temizleme mekanizması sayesinde mazgalların temizlenmesi 

kolaylıkla logarlara gittiği için 
. Kirlenen mazgalların tespiti için ise; mazgal üzerine 

mazgal üzerine yerleştirdiğimiz 
sürecinin blok şeması Görsel 4.’de görüldüğü gibidir.  

 

Projemizde verilerin toplanması ve analizi için bilimsel araştırma yöntemlerinden saha 
Cihazı kullanmak için kontrol edilmek istenen yükseklik girilerek 

işlemler sırasıyla yazdırılıp 
Ultrasonik sensör okuma yaptıktan sonra, belirtilen mesafede cisim ya da su 

alınıyor. Mazgallardaki bu durum, merkeze alarm olarak 
Projenin çizimi Solid works, katı model 

ve bilgisayar destekli mühendislik (CAE) programı ile 
CAD yazılımı, hiçbir karmaşıklığa 

ep olmadan 2D veya 3D katı modelleri hızlı bir şekilde oluşturmanızı sağlar. Projemizin 3D 
hali simülasyon üzerinde denenmiş oldukça başarılı olmuştur. Maket mazgal üzerine yerleştirilen 

ekete geçiriyor. Böylece 
öncelikle mazgal sistemin sağa sola hareket etmesiyle mazgalın temizlenmesi sağlanmıştır. 

sistemi sayesinde genel merkeze bilgisini 
tahliyesine yönelik yöntemler 

kullanılmıştır. Alt yapı varlıklarının mevcut durumu ortaya konmuş, mevcut su kaynakları 
ilgili yönetmeliklerden faydalanılmıştır. 

ne kadar olan yöntem aşamalarının kurgu algoritması; 

konusunda literatür taraması 

hazırlandı. 
çizimi yapıldı (Görsel 5). 



 

 

 

Görsel 5. mazgal taslak 3d çizimi
 
Elektronik malzemeler ve kullanılacak
tasarlandı ve tasarlanan devreye
kutusuna yerleştirildi. Mazgal
verilmiştir. 

Görsel 6. Mazgal Sensör Sisteminin
 
Çözüm önerisinin geçerliliğini 
denenmiş halinin üretime hazır prototipi tüm alt bileşenleri birleştiriler
(görseller) kısmında detaylıca verilmiştir.

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü
Projemizi oluştururken mazgalların temizlenmesi, otomasyon sistemleri alanındaki bilimsel 

makale, araştırma ve deneyleri inceleyerek

çizimi 

kullanılacak sensörler temin edildi. Fritzing
devreye göre elektronik malzemeler bağlantıları

Mazgal Sensör Sisteminin Elektronik Devre Tasarımı

Sisteminin Elektronik Devre Tasarımı 

Çözüm önerisinin geçerliliğini sınamak için elektronik sistem test edildi. Projenin
denenmiş halinin üretime hazır prototipi tüm alt bileşenleri birleştirilerek son hali hazırlandı 

) kısmında detaylıca verilmiştir. 
nü 

oluştururken mazgalların temizlenmesi, otomasyon sistemleri alanındaki bilimsel 
makale, araştırma ve deneyleri inceleyerek bilimsel araştırmalar yapıldı. Daha

8 

 

Fritzing programında devre 
bağlantıları yapılarak teknoloji 

Tasarımı Görsel 6 da 

 

m test edildi. Projenin veri analiziyle 
ek son hali hazırlandı 

oluştururken mazgalların temizlenmesi, otomasyon sistemleri alanındaki bilimsel 
Daha önce yapılmış bir 
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çalışmaya, tez makale ve bilimsel yayına rastlanılmamıştır. Ülkemizde buna benzer hiçbir 
çalışmanın olmadığı görülmüştür. Mazgalların temizlenmesi şehirlerdeki suların taşınmasında çok 
önemli rol üstlendiği ve bu sistemlerin iyi çalışmasının sel felaketlerinin önüne geçmiştir. Ekolojik 
dengeyi sağlamak,  şehirlerdeki sel felaketlerinin önüne geçmek milli hedeflerimiz arasında yer 
almaktadır. Projenizin yenilikçi yönü Mazgallarda yaşanan tıkanmanın kurulan otomasyon 
sistemiyle tespit edilmesi en önemli yenilikçi yönüdür.Zamanında ve hızlı müdahale edilmesi 
sağlaması mazgalların otomatik olarak kendini temizlemesinin sağlanması önemli 
özelliklerindendir. Belediyelerin iş yükünü en aza indirerek milli ekonomiye katkı sağlayacaktır. 
Türk patent ve marka kurumunda yapılan araştırmalar sonucu benzer yöntem ve ürünlerin 
olmadığı görülmüştür. 

Yenilikçi yönü olarak bakıldığında mazgalları temizlemek için mazgala takacağımız bir 
temizleme sistemi otomatik olarak mazgalı temizleyecektir. Mazgalın üzerine yerleştireceğimiz bir 
kit sayesinde mazgalın tıkanıklığını anında tespit edeceğiz ve anında o bölgenin sorumlusunun 
ekranına yansıtacağız. Örneğin: A mahallesindeki B sokağın 1 numaralı mazgalı tıkalıdır. Şeklinde 
bir uyarıyı o bölgenin mazgallarından sorumlu amirliğe ait olan ekrana yansıtacaktır. Bu şekilde 
mazgalımızın tıkanıklığı konusunda bilgi sahibi olacağız. Projemiz yerli ve özgün bir projedir. 
Özgün ve yerli projemizin patent başvurusu için çalışmalara başlanmıştır. 

 
Çalışmamızın yenilikçi yönleri; 
 Mazgalların tıkanmasının yerinin tespiti için teknolojik mazgal geliştirilmesi, 
 Sisteminin çalışma ve yazılım algoritmasının özgünlüğü, 
 Mazgalların kendini otomatik olarak temizleyebilmesi teknoloji ile birleştirilmesidir., 
 Tasarımının Solid work proğramında çizilip hazırlanması denmelerinin yapılması. 

Mazgal sisteminin elektronik kutusu özgün olarak tasarlanıp, Solid work programında 
hazırlanmıştır. Çizimler denenerek üretime uygun hale getirilmiştir. Yazılım için hazırlanan 
algoritma tasarımımız özgündür. Elektronik devrelerin kodlanması bu algoritmaya göre 
yapılmıştır. Projemiz sayesinde sel olaylarının aşırı görüldüğü bölgelerde hayatı kolaylaştırmaya 
yönelik çalışmalar ortaya koymak ve teknolojileri özgün ve milli kaynaklar ile hayata geçirmek 
hedefleniyor. Yapılan bu projenin Türk patent ve marka kurumuna Faydalı Model girişiminde 
bulunulması düşünülmektedir. 

6. Uygulanabilirlik  
Çalışmamız topluma insanlık yararına katkı sağlayacak ve şehir yaşamına katma değer 
kazandıracaktır. Proje fikrimiz özellikle sel suları ile birlikte sürüklenip gelen büyük katı atıkların 
mazgalları tıkaması probleminden ortaya çıkmıştır. Mazgalların bu problemini çözmek amacı ile 
tıkanmış olan mazgalları tespit edip bir otomasyon yardımıyla temizleme sistemi teknolojik 
mazgal tasarlanmıştır. Teknolojik mazgal sayesinde tıkanan mazgalların yerleri tespit edilecek ve 
anında müdahale imkanımız olacaktır. 
 
Teknolojik mazgal ne işe yarayacak? 

 Yağmur ve kar sularının kanalizasyona ulaşmasını sağlayacak 
 Havalandırma mazgalları kapalı bir oramdaki kirli havanın ve kötü kokunun çıkmasını 

sağlayacaktır. 
 Aynı zamanda kendi kendine temizleme imkanı sağlayacaktır. 

 
 
 



10 
 

 

 Projemizin uygulanabilirlik açısından üstün yönleri; 

 Özel mülk ve arazilerde kullanılabileceği gibi her belediyenin veya kamu kuruluşlarının 
kullanabilecek olmasında dolayı kapsayıcı olması, 

 Yenilikçi ve özgün olması, 

 Maliyetinden dolayı erişilebilir olması ve yaygınlaştırılabilir olması, 

 İlk kez uzun teknolojik mazgal tasarımının yapılması, 

 Patentlenebilir ürün haline dönüştürülebilir olmasıdır. 
Projemiz ticari bir ürün haline dönüştüğünde tüm cadde ve sokaklarda kullanılacaktır.  
Ürün patenti alındıktan sonra sensör teknolojisindeki tekniğin değişimine göre olarak yeniden 
geliştirilecektir. Çalışmamız yaygınlaştırılarak milli teknoloji hamlesine destek olacaktır 
 
Uygulanabilir olduğundaki riskleri; 
 
 Teknolojik mazgalın elektronik aksamından dolayı zarar görebilir olması, 

 Ağır yükleri taşıma esnasında zarar görebileceği, 

 Uzun süre kullanımlarda sürekli bakımının yapılabilecek olmasıdır. 
 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
7.1. Tahmini Maliyet 

 
Projemiz için oluşturulan prototip modelin yaklaşık maliyeti Tablo 1’ de yer almaktadır. 
Projemizin tahmini maliyeti verilmiştir. Bu fiyat seri üretime geçme veya tekrardan tasarlama 
durumunda düşecektir. 
 

                                                       Proje Maliyet Tablosu 
 

   Malzeme adı: BiBrim fiyatı: 

Arduinouno Klon 60 TL Orjinal 250 TL 

Arduino GSM Shield Klon 200 TL Orjinal 500 TL 

Sound sensör ve sensor seti 120 TL 

Buzzer hoparlör 5 TL 

RGB LED 10 TL 

Jumper Kablo 5 TL 

Enerjipaneli 100TL 

LCD ekran 120TL 

TOPLAM MALİYET KLON :620TL ORJİNAL :1110TL 

Tablo 1. proje maliyet tablosu 
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7.2. Proje Takvimi 
Projemiz oluşturabilmek amacıyla uygulamış olduğumuz proje takvimi Tablo 2’ de gösterilmiştir. 
  

İşin Tanımı Aralı
k 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 

Takım Oluşturma       

Problem Tespiti ve Literatür Taraması       

Teknofest Başvuru Yapma       

ÖDR ve Tanıtım Vidosu Hazırlama       

Elektronik Devre Tasarımı ve Malzeme 
Temini 

      

Tasarımın Kodlanması ve Test Edilmesi       

Verilerin toplanması ve analizi       

Proje Detay Raporunun Hazırlanması        

 

Tablo 2. Proje takvimi şema/tablo gösterimi 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 
Ulaşacağı hedef kitle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
belediyeler ve bazı özel şirketler projemizdeki direkt faydalanıcılardır. Bilinçsiz bir şekilde doğaya 
zarar veren insanların bilinçlendirmek, gelecek nesillere güzel bir doğa bırakarak, Sel ile gelen 
felaketlerin önüne geçerek bu konuda tüm insanlara farkındalık yaratmak öncelikli hedeflerimiz 
arasında yer almaktadır. Proje kamu gücü ile desteklenerek tüm belediyelerde kullanılabilir. 
Doğanın ve doğadaki canlıların zarar görmesi bir milli kayıptır ve tüm insanlığın ortak sorunudur. 
Neden bu hedef kitle? Gelecek nesillere güzel bir doğa bırakmak ve yağmur sularının kolay tahliye 
edilmesiyle maddi ve manevi zararları en aza indirmek hedeflenmektedir. Milli ve özgün proje 
üreterek toplumun ihtiyaçlarına karşılık verilmiştir. 

9. Riskler 
 

Çalışmamızda risk analizi ayrıntılı olarak yapılmış olup; 
Tespit edilen riskler, gerçekleşme olasılıkları ve etkileri Tablo 3. ‘de görüldüğü gibi olasılık/etki 
matrisi yöntemi ile hazırlanmıştır. 

Tespit Edilen Riskler Olasılık  Etki 
 Düşük Orta Yüksek Düşük Orta Yüksek 
Sensörlerin mesafesinin ayarı       
Elektronik Bölüme Su Gitmesi       
Güç kaynağındaki arızalar       
Temizleyici paspas arızası       
Potansiyometre ve Motor Arızası       
Mazgal çubuklarının kırılması       

Tablo 3. Risk Planlaması 
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Projemizi hayata geçirirken ortaya çıkacak problemlere yönelik alınacak olan tedbirler ve bu 
doğrultuda hazırlanan çözüm önerileri Tablo 4.’ da görüldüğü gibi B planı olarak hazırlanmıştır. 

 
Proje Hayata Geçirilirken Ortaya 
Çıkacak Problemler  

Alınacak Tedbirler / Çözüm Önerileri 
 (B Planı) 

Projenin Zamanında Tamamlanamaması  Zaman Planlamasının Gözden Geçirilmesi / 
Yeniden Planlanması 

Elektronik aksamların kısa devre 
sorunundan Dolayı devrenin kurulamaması 

Lehimlerin temini /  Yeniden devre şeması 
yapımı ve Çıktı 

Kodlamalardaki Hatalardan Dolayı 
Yazılımın Tamamlanamaması 

Kodlar, Algoritma ve Programın Gözden 
Geçirilmesi / Yeniden Kodlanması, Yeni 
Algoritma Tasarımı ve Program Kullanılması  

Tablo 4. Proje Hayata Geçirilirken Ortaya Çıkacak Problemler / Çözüm Önerileri 
 
Projemizin zaman planlamasına bağlı risk durumu Tablo 5.’ da görüldüğü gibi hazırlanmıştır. 

 
İşin Tanımı Başarı Ölçütü (%) Önemi (%) Olasılık Etkisi 
Literatür Taraması / Riskleri %100 %10 Düşük Düşük 
Malzeme Temini  / Riskleri %100 %25 Orta Orta 
Yazılımın Kodlanması / Riskleri %100 %35 Orta Yüksek 
Veri Analizi/ Riskleri %100 %40 Orta Yüksek 

Tablo 5. Zaman Planlamasına Bağlı Risk Analizi 
 
Projemizde bütçe planlamasına bağlı risk analizi Tablo 6.’ de görüldüğü gibi hazırlanmıştır. 
 
Bütçe risk tespitleri Olasılık Etki 
Tespit Edilen Fiyatların Değişmesi / Riskleri Orta Orta 
Beklenmedik Giderlerin Ortaya Çıkması/ Riskleri Düşük Yüksek 

Tablo 6. Bütçe Planlamasına Bağlı Risk Analizi 
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