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1. Proje Özeti (Proje Tanımı): 

Projenin asıl amacı ülkemizde (özellikle Doğu ve Batı Karadeniz kıyıları) ve Dünya’da 

(özellikle Ekvatoral, Muson Asyası ve Orta Kuşak Karaların Batı Kıyıları) görülen sel 

felaketinde yaşanan can ve mal kayıplarını en aza indirmektir. Sel felaketi detaylı olarak 

araştırıldığında en az, yaşanan yağışların verdiği hasar kadar yağış sonrası yer üstünde biriken 

suların da hasara sebep olduğu görülmüştür. Bu projede önüne geçilmeye çalışılınan durum 

budur. Ülkemizde biriken yer üstündeki suların tahliye sürecinde yağmur suyu tahliye 

kanallarının yanı sıra kullanılan rögar kapakları üzerindeki ufak deliklerden, biriken suyun bir 

kısmı yeraltına yönlendirilir fakat bu tahliye yönteminin yeterince verimli olmadığı 

araştırmalarımızca görülmüştür. Rögar kapakları aracılığıyla yeraltına tahliye edilecek olan 

suyun çok daha hızlı ve etkili bir şekilde taşınması amaçlanmıştır. Bu projede rögar 

kapaklarının üzerindeki küçük deliklerden tahliye edilen suyu daha hızlı tahliye edebilmek 

için rögar kapağının içine ayrı bir mekanizma koyularak suyu çok daha hızlı bir şekilde tahliye 

etmek planlanmıştır. Bunu sağlamak için bir adet ultrasonik sensör aracılığıyla sel esnasında  

rögar kapağının deliklerinden yeraltına sızan su seviyesinin ölçülmesi ve bu su seviyesine 

göre, servo motor kullanarak rögar kapağının açılması sağlanmıştır. Normal durumlarda rögar 

kapaklarının altında pisliklerin takılıp kalmaması için en az 20 mm su bulunmalıdır[1]. Rögar 

kapağının altına yerleştirilen ultrasonik sensör, olması gereken su seviyesinin çok üzerinde bir 

seviyede su olduğunu tespit ederse rögar kapağının içine yerleştirilen mekanizmanın servo 

motorlar sayesinde döndürülmesiyle rögar kapağının üstündeki deliklerin boyutunu arttırarak 

daha büyük hacimdeki su kütlelerinin tahliyesine olanak sağlamış olur. Ayrıca rögar 

kapağının altında biriken su belirli bir seviyeye geldiğinde ultrasonik sensör bunu tespit 

ederek rögar kapağını kapatır ve birikmiş olan bu suyun tekrar yerüstüne çıkmasına engel olur. 

Bu projenin kodlaması esnasında ultrasonik sensör ve servo motor bir arada kullanılıp en 

efektif yöntem olarak düşünülmüştür. Yerliliği üst seviyelerde tutmak için ise prototipteki 

rögar kapağı tarafımızca 3D yazıcıda üretilmiş olup, tamamen yerli ve milli olan "DENEYAP 

KART" kullanılmıştır. Prototipin görselleri rapora eklenmiştir.  

Yukarıda anlatılanlara ek olarak projemiz can kayıplarının yanında mal kayıplarına da 

engel olmayı hedeflemektedir. Selden sonra şehir içlerindeki dar cadde ve sokakları su 

basmasına karşı bu yöntem kullanılarak tesirli bir şekilde dükkan ve binalarda gerçekleşen 

hasarlardan büyük oranda kaçınılmış olunur ve böylece can ve mal kayıpları en aza indirilmiş 

olur. 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

 Sel felaketi yaşandığında yerüstünde biriken suların tahliye edilme sürecinin uzaması 

sebebiyle alınan hasar artar. Saatlerce tahliye edilemeyen suların evlere, dükkanlara, arabalara 

dolması sebebiyle bir çok mal kaybı yaşanır. Selde kaybolan insanların arama kurtarma 

süreçleri de uzar. Bu durum birkaç saniyenin bile önemli olduğu olaylarda olumsuz sonuçlara 

yol açabilir [2]. Özellikle de bu kişi veya kişilerin su altında mahsur kalmış olma riski varsa 

arama çalışmalarına başlamak için bir an önce ortamdaki suyun tahliye edilmesi gerekir. Aksi 

takdirde arama kurtarma ekiplerinin zamanının çoğu su altı ekipmanlarını hazırlamak için 

harcanmış olur bu da kurtarılacak hayatların yanında göze alınamayacak bir etkendir. 
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Rögar kapaklarında bulunan deliklerin boyutlarından dolayı tahliye kısmında yetersiz 

kalmakta ve suların tahliyesi gecikmektedir. Bu sebeple yağmur suyu tahliye kanallarının 

yetersiz kaldığı durumlarda takviye olarak tasarladığımız rögar kapakları devreye girer ve 

daha hızlı bir şekilde sular tahliye edilir. Zaten hali hazırda her sokak, caddede mevcut olan 

rögar kapakları daha farklı bir şekilde tasarlanarak bu sorun çözüleblir.  

       

         Görsel 1:Su basmış olan dükkân                   Görsel 2:Sokaklar su tarafından işgal edilmiş 

             

 

Görsel 3: Şehirde Su Taşkını               Görsel 4: Selde Mahsur Kalan Vatandaş 

 

3. Çözüm: 

Projemiz, şu anda kullanılmakta olan rögar kapaklarının 3 bölmeli olarak yeniden 

tasarlanmasıyla en efektif şekilde suyu tahliye etmeyi hedeflemektedir. Üst ve alt katman sabit 

olacak şekilde iki katmanın arasına rulman sistemine benzer sürtünme kuvvetini en aza 

indirgeyen bir sistem kullanarak kolay bir şekilde dönebilen orta katman koyulmuştur. Yeni 

tasarladığımız rögar kapağının altındaki suyun yüksekliği, alt katmanda sabit olarak bulunan 

ultrasonik sensör yardımıyla tekrarlı olacak bir şekilde ölçülür. Ultrasonik sensörün su ile 

arasındaki mesafe 130cm den küçük ve 20 cm den büyük bir değer aldığında orta katmana bağlı 

olan servo motor, katmanı 90 derece döndürerek kapağı nerdeyse normal rögar kapaklarının 

sahip olduğu deliklerin nerdeyse 6 katı oranında açmaktadır. Bu sistem kapağın üzerindeki 

boşlukların alanını arttırarak suyun yeryüzünden yeraltına olan geçiş hızını  artırmaktadır. 
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Rögar kapağının altında biriken su seviyesi ile ultrasonik sensör arasındaki mesafe 130cm’den 

büyük ya da 20cm’den küçük olduğu zaman, servo motora komut gönderilerek kapağın 

kapatılmasını ve bu sayede suların kapaklardan taşmasını önlemiş olur. Ayrıca mevsim 

normallerinde veya su tahliyesi gerektirmeyen durumlarda önceden yaptığımız araştırmalar 

sayesinde yeraltında bulunan su yüksekliği ultrasonik sensör aracılığıyla ölçülerek ona göre 

değerler güncellenir. 

 

 

Görsel 5: Sistemin akış diyagramı 

 

Görsel 6: Kapağın bölümleri 

4. Yöntem: 

Projemizi hayata geçiriken birçok yöntem kullanılmıştır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: 

A) Fusion 360 üzerinden tasarlama: 

Prototipimizin üretimini yapmadan önce fusion 360 programı kullanılarak 

tüm parçaların tasarımı takımımız tarafından yapılmıştır.  
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 Görsel 7:Kapalı durumdaki kapak          Görsel 8:  Açık durumdaki kapak 

 

B) 3 boyutlu yazıcı kullanarak üretim: 

Projemizin tasarım süreci bittikten sonra 3D yazıcılar aracılığı ile üretime 

geçilmiştir.  Prototipin hazırlanmasında dayanaklı olan ABS filament kullanılmıştır. 

 

Görsel 9: 3D basım aşaması 

C) Arduino IDE kullanarak kod hazırlamak: 

Arduino IDE uygulaması üzerinden Deneyap karta uygun olan kodlar takım 

üyelerimiz tarafından yazıldı. İlk denemelerde ufak hatalar bulunsa da bu hatalar 

teker teker tespit edilerek kodumuz çalışır bir şekilde son haline ulaştı. 

D) Elektronik devre şeması hazırlanması: 

Projemizde bulunan kodlamanın yanı sıra Deneyap kart, ultrasonik sensör ve servo 

motor arasındaki elektronik devrelerinde kurulması lazımdı. Bu yüzden işimizi 

kolaylaştırması adına elektronik devre şeması tasarladık. 
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Görsel 10: Devre şeması 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü: 

Projemiz piyasada bulunan ürünlerden çok daha avantajlı bir konumdadır. Gerek yapıldığı 

malzemenin geri dönüşüme uygun ve maliyeti düşük olması, gerek su tahliyesini klasik 

rögar kapaklarından ve su tahliye kanallarından çok daha hızlı ve efektif yapması 

yönlerinden büyük bir üstünlük kazanmaktadır. Ayrıca böyle bir ürün daha önce 

üretilmemiş olup tamamen yerli kaynaklar kullanılarak ve en önemlisi de Deneyap kartın 

kullanılması ve ileriki projelerde de başarılı bir şekilde kullanılabileceğinin de 

kanıtlanmasıdır. 

6. Uygulanabilirlik: 

Öncelikle, bizim tasarladığımız rögar kapağının son tasarımı örnek alınarak prototip 

denemelerine başlanmalıdır. Olumlu sonuç alınan prototipler arasından en uygun olanı 

seçilip seri üretime başlanılmalıdır. Seri üretim başladıktan sonra ise gerekli pazarlama ve 

reklam yöntemleri kullanılarak ürünümüz piyasaya sürülebilir. Yeterli talep alındığı sürece 

üretime devam edilir. Ancak taleplerin yetersiz kalması durumunda üretilen rögar kapakları 

il ve ilçe belediyeleri tarafından eski olanlarla değiştirilebilir ve böylece sel bölgesinde 

bulunan il ve ilçelerin sıkıntılarına bir nebze çare bulunmuş olur. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması: 

A) Maliyet Planlaması: 

 

 

ÜRÜNLER Birim fiyatı  Net fiyatı 

Deneyap Kart 318 tl 318 tl 

Ultrasonik sensör 24 tl 24 tl 

Servo motor 58 tl  58 tl 

İzole bant 5 tl 5 tl 

Epoksi reçine 55 tl 55 tl 

ABS filament 200 tl/kg 140 tl 

TOPLAM  600 tl 
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B)Zaman Planlaması: 

 

Faaliyetin Adı  

 

 

Şubat  

 

Mart  

 

Nisan  

 

Mayıs  

 

Haziran  

1.Proje takımının kurulması  
✓     

2.Proje konusunun belirlenmesi ve 

malzeme temini   ✓ ✓   

3.Proje takviminin hazırlanması  
 ✓ ✓   

4.Literatür taranması  
 ✓ ✓   

5.Tinkercad prog. 3D modelleme ve 

Arduıno prog. kod algoritması yapımı    ✓ ✓  

6.Düzenek kurulumu ve prototip yapımı  
   ✓ ✓ 

7. Test edilmesi  
    ✓ 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Projemizin yardım etmeyi hedeflediği kişiler çoğunlukla sel bölgelerinde yaşayan 

topluluklardır. Özellikle ülkemizin Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan sel afetlerinden zarar gören 

insanların sayısı gün geçtikçe iklim değişikliği sebebiyle artmaktadır. Bu yüzden bu gibi 

bölgelerde önceden alınnmış tedbirler büyük önem arz etmektedir.  

 

 

                                                Harita 1:Türkiye’de görülen yağış miktarları ve bölgeleri 

9. Riskler: 

Projemizi tasarlarken ortaya çıkabilecek birçok sorun olduğunu fark ettik ve bunun 

sonucunda çözüm aramayı kararlaştırdık. İlk farkettiğimiz sorun bütün elektronik devrelerin 

içinde bulunduğu devre kutusuna su dolmasıydı. Bu soruna çözüm olarak bir B planı 
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geliştirdik. Planımıza göre devreye suyun girdiğini anlayacak bir su seviye ölçme sensörü 

konacaktı ve suyun varlığı algılanınca deneyap karta giden güç bir servo motor yardımıyla 

kesilecekti. Ancak bu fikrin, proje maliyetini yüksek oranda arttıracağını bildiğimizden dolayı 

vazgeçtik ve daha ekonomik bir çözüm yolu aradık. Sonuç olarak, devre kutusuna suyun 

sızabileceği boşlukları tespit ettik ve epoksi ile doldurduk. Böylece ilk sorun çözülmüş oldu. 

Diğer bir sorun olarak devre kablolarının pinlerden çıkabileceğini saptadık. Bunun sonucunda 

kabloları pinlere lehimleyerek bir sorunu daha ortadan kaldırdık. Ayrıca lehimlediğimiz 

kabloların etrafını izole bant ile sararak suya karşı dayanıklılığını arttırmış olduk. 

Farkettiğimiz diğer bir sorun ise servo motorun orta katmanı döndürmeye gücünün 

yetmemesiydi. Gücü daha yüksek bir motor seçilerek bu sorunun da üstesinden gelinildi. Son 

olarak ise kapağın açık olduğu durumda insaların deliğe düşüp zarar görmesini önlemek adına 

kapağa mazgallar eklenmiştir. 

RİSKLER   Çok düşük Düşük Orta Yüksek Çok yüksek 

Devreyi Su Basması X     

Ultrasonik Sensörün 

Yanlış Değer Ölçmesi 
  X   

Servo Motor Gücünün 

Döndürmeye 

Yetmemesi 

   X  

Kabloların Pinlerden 

Çıkması 
    X 
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