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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Her yıl yaşanan sel, fırtına, çığ, heyelan vb. doğal afetler nedeniyle milyonlarca insanın 

yaşamı olumsuz etkilenmekte, binlerce ev su altında kalmakta, tarım arazileri yok 

olmakta; bu afetler büyük maddi hasarların yanında birçok can kaybına da neden 

olmaktadır. Küresel ısınmanın etkisiyle daha sık karşılaşmaya başladığımız bu afetlere 

karşı çeşitli tedbirler ve güvenlik uygulamaları geliştirilmektedir. Bu afetlere karşı 

tedbirler önceden alınmalı, dijital teknolojilerden yararlanılarak can ve mal kayıplarının 

önüne geçebilecek afet yönetim planları ve güvenlik uygulamaları geliştirilmelidir. 

Bu amaçla geliştirdiğimiz “Sel Kalkanı” projesi; sel, fırtına, heyelan gibi doğal afetlerde 

kişileri erken uyarı sistemleriyle uyaran, belirlenen alanları dayanıklı bariyer 

sistemleriyle korumayı amaçlayan bir afet yönetimi projesidir. Yerli ve milli imkanlarla, 

yüksek teknolojik yeteneklerle donatarak geliştirmeyi hedeflediğimiz projemizin; diğer 

örneklere nazaran daha ekonomik, daha güvenli ve sosyal yaşamla daha entegre bir 

mimari yapıyla sürdürülebilir hale getirilmesi hedeflenmektedir. Sel kalkanı Projesinin 

hayata geçirilmesiyle birçok yaşam ve tarım alanı afetlere karşı korunabilecek, bu 

afetlerde oluşacak can ve mal kayıplarının önüne geçilebilecektir. 

Bu kapsamda geliştirdiğimiz projemizi üç başlıkta ele almak gerekirse; 

Tasarım: Projemiz, IOT sistemler ile uyumlu, çevreci ve güvenlik yönüyle ön plana 

çıkan özgün bir tasarıma sahiptir. Ayrıca proje tasarımının sosyal yaşamla entegre bir 

yapıda oluşturulmasına dikkat edilmiştir. Proje tasarımının geliştirilmesinde 3 boyutlu 

tasarım programından yararlanılmıştır. 

Yazılım: Projemizin yazılımı yerli ve milli bir sistem olan deneyap kart ve kütüphanesi 

kullanılarak geliştirilmektedir. Hazırlanan yazılım ile sistemin merkezi bir kontrol 

sistemi üzerinden yönetilmesi sağlanabilmektedir.  

Montaj: Projemiz, ev, bahçe, sera vb. yaşam alanlarının sel, heyelan, çığ gibi doğal 

afetlere karşı korunması amacıyla geliştirilmiştir. Bu amaçla geliştirilen projemizin 

montaj elemanları, 3 boyutlu tasarım programında modellenerek hazırlanmış ve 

projenin prototipi geliştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sel Kalkanı, Hayat Kurtarıcı, Yerli, Milli ve Özgün Tasarım, 

Yaşam alanlarına özel güvenlik uygulaması. 

 

2. Problem/Sorun: 

Ülkemizde, coğrafi konumu nedeniyle sel, fırtına, çığ, heyelan vb. doğal afetler ile sıkça 

karşılaşılmakta ve bu afetler her yıl birçok can ve mal kaybına neden olmaktadır. Bu tip 

doğal afetlerin oluşumu engellenemese de alınacak tedbirlerle etkileri en aza 

indirgenebilir. Bu felaketlere karşı afet acil durum planlarının hazırlanması ve bu 

konuda çalışmalar yürütülmesi gerekmektedir. Özellikle risk altında bulunan alanlara 

yönelik geliştirecek akıllı sistemlerle bu alanların güvenliği sağlanabilir. Ayrıca 

herhangi bir risk durumunda devreye girecek ve bu afetlerin oluşturduğu riski ortadan 
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kaldırılabilecek erken uyarı sistemlerinden, gelişmiş dijital teknolojilerden de 

yararlanılmalıdır. “Sel Kalkanı” bu tarz doğal afetlere karşı geliştirilen önemli bir afet 

yönetimi projesidir. 

Doğal afetlere karşı geliştirilen güvenlik sistemleri incelendiğinde bu sistemlerin genel 

bir koruma mekanizmasına sahip olduğu, maliyet ve uygulanabilirlik açısından oldukça 

verimsiz olduğu göze çarpmaktadır. 

Ayrıca bu sistemlerin mevcut sosyal 

yaşama olumsuz etki eden 

kullanışsız tasarımlara sahip olduğu 

da bilinmektedir.  

Bu alanda geliştirilen sistemlerden 

dünyada en çok bilineni, İtalya’nın 

tarihi Venedik şehrinin gelgit ve sel 

baskınlarına karşı korunabilmesi 

amacıyla başlanmış olan “Mose 

projesi”dir. 1984 yılından beri 

yapım çalışmaları süren sistemle 

ilgili bugüne dek 5.4 milyar € 

harcanmasına rağmen proje henüz 

başarıya ulaşabilmiş değil(The Guardian, 2019). 

Bu ve benzeri projelerde geliştirilen güvenlik sistemlerinin doğal yapıya karşı değil, 

sosyal yaşamı doğal yapıya uyumlu hale getirecek bir tasarıma sahip olması gereklidir. 

Bu mantıktan hareketle projemiz ortaya çıkabilecek afetleri engellemeye yönelik değil, 

bu afetlerin etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik olarak geliştirilmektedir. 

 

3. Çözüm  

Seller, heyelanlar ve çığlar, neden 

oldukları afetler ile birçok yaşamı 

tehlikeye atıp ağır ekonomik 

kayıplara yol açarak toplumlarda 

büyük facialara/üzüntülere yol 

açmaktadır. Bunlar doğal olaylardır 

ancak doğru önlemlerle oluşma 

ihtimalleri ve oluşturacakları etkiler 

azaltılabilir(Kadıoğlu, 2008). Bu tip 

afet risklerine karşı alınabilecek en 

önemli tedbir şüphesiz yerleşim 

alanlarının risksiz bölgelerde 

oluşturulmasıdır. Ancak risk altında 

bulunduğu halde sosyal yaşamın sürdüğü yerleşim alanlarına ülkemizde sıkça 

Resim 1: Mose Projesi, Venedik 

Resim 2: Sel Felaketi, Dereli-Giresun - 24 Ağustos 2020 
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rastlanmaktadır. Bu alanlarda yaşanabilecek doğal afetlere karşı gelişmiş sistemlerle 

tedbirler alınması gerekmektedir.  

Bu amaçla geliştirmiş olduğumuz Sel Kalkanı projemiz risk altında bulunan 

bölgelerdeki yaşam alanlarının bu tip doğal afetlere karşı korunmasını ve etkilerinin en 

aza indirgenmesini sağlamaktadır. Ayrıca proje kapsamında geliştirilen koruma 

sistemleri genel şehir alanlarının korunmasına yönelik değil, özel alanların(ev, bahçe, 

sera vb.) korunmasına yönelik olduğundan uygulanabilirliği daha yüksek ve maliyeti 

daha düşüktür.  

Projemiz, sosyal yaşam alanlarının bulunduğu yerlere konulacak yüksek güvenlikli ve 

dayanıklı bariyer sistemlerinin herhangi bir tehdit durumunda merkezi bir kontrol 

sistemi üzerinden aktif hale getirilmesiyle devreye giren bir koruma sistemidir. 

Sistemde ilk olarak yaşam alanına yönelik risk durumlarının belirlenmesi ve bu risklerin 

erken tespitine yönelik çeşitli algılayıcı sensörlerin uygun yerlere yerleştirilmesiyle 

kontrol mekanizmasının kurulması planlanmaktadır. Ayrıca risk altında bulunduğu 

belirlenen yaşam alanlarının etrafına yatay konumda duran ve açılır kapanır 

mekanizmaya sahip olan bariyerler konulacaktır. Bu bariyerler merkezi kontrol sistemi 

üzerinden herhangi bir risk durumunda açılarak yaşam alanlarının korunması 

sağlanacaktır. Şehir altyapı planlamasına uygun şekilde geliştirilen bu bariyerlerin 

altında yer alan tahliye kanalları sel baskınında  oluşan su taşkınını yönlendirerek riskin 

bertaraf edilmesini sağlarken aynı zamanda bu suyun yer altı depolarda saklanarak daha 

sonra kullanılmasını da sağlayabilecektir. 

 

4. Yöntem 

Projemizin tasarım, yazılım ve mekanik yapısı hazırlanmadan önce gerekli araştırmalar 

yapılarak bu alanda geliştirilen projeler ve kaynaklar araştırılarak en uygun yöntem 

belirlenmeye çalışılmıştır. Bu aşamada uzman görüşlerinden yararlanılmıştır. Yapılan 

araştırmalar ve alınan uzman görüşleriyle doğal afetlere karşı bölgesel koruma 

sistemleri yerine özel alan koruma sistemlerinin daha uygulanabilir olacağına karar 

verilmiştir. Ayrıca bu sistemin bir afet durumunda ortaya çıktığından hareketle manuel 

bir kontrol mekanizması ya da tam otonom bir sistem yerine yarı otonom bir kontrol 

mekanizması üzerine kurgulanmasının daha uygun olacağına karar verilmiştir. Proje 

tasarımı geliştirilirken mevcut şehir yaşamına entegre edilebilecek biçimde bir sistem 

Resim 3: Sel Kalkanı Proje Görseli 



6 

 

geliştirilmeye çalışılmış ve afetlere karşı kurulacak bariyerler yol veya kaldırımlar 

üzerine inşaa edilmiştir. Bu bariyerlerin çift yönlü kullanım özelliği(üst kısmı yol alt 

kısmı bariyer) sayesinde şehir yaşamını olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılandırılması 

sağlanmıştır.  

Sel kalkanı sisteminin en önemli özelliği doğal yapı sebebiyle yaşanan bu afetleri 

engellemeye değil, yönlendirme kanallarıyla bu afetlerin oluşturduğu riskleri ortadan 

kaldırmasıdır. Bu amaçla kurulan bariyer sistemleri altına yönlendirme kanalları 

açılarak sel, heyelan vb. taşkınların şehir yaşamını olumsuz etkilemeden tahliyesi 

sağlanacaktır. Ayrıca bu yönlendirme kanalları tahliye edilen suyu yer altı depolarına 

taşıyarak bu suyun depolanmasını sağlayacaktır.  

Projemizin yerel belediye hizmetlerine sağladığı en önemli katkılardan birisi de şehir içi 

altyapı şebekelerinin(su, elektrik, doğalgaz, internet, vb.) bu kanallarda oluşturulacak 

menfezler sayesinde yürütülebilmesi olacaktır. Böylece şehir hayatını olumsuz 

etkileyen kazı yol çalışması vs. durumların ortadan kalkması sağlanacaktır. 

Projemizin kontrol mekanizması yerli ve milli bir sistem olan deneyap kart ve 

kütüphanesi üzerine yapılandırılacaktır. Bu mekanizma afet riskinin bulunduğu alanlara 

yerleştirilen algılayıcı sensörler ile risk durumunun erken tespitini sağlayarak kontrol 

birimine bildirmesi ve kontrol birimi üzerinden koruma bariyerlerinin açılmasını 

sağlamaktadır. Ayrıca oluşan riskin anons sistemleriyle kent sakinlerine erkenden 

bildirilmesini de sağlamaktadır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Doğal afet durumlarına karşı geliştirilen Sel Kalkanı projesi, bu alanda geliştirilen Mose 

projesi vb. uygulamalardan farklı olarak bölgesel alanların korunması yerine özel mülk 

alanlarının korumasını sağlayacak bir afet yönetimi projesidir. Bu özelliğiyle projemiz 

maliyet ve verimlilik açısından daha uygulanabilir bir projedir.  

Ayrıca projemiz doğal afetleri engellemeye yönelik değil bu afetlerin oluşturduğu 

riskleri ortadan kaldırmaya ve yönlendirmeye yönelik olması bakımından benzer 

Resim 4: Proje ağ tasarımı 
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projelerden ayrışmaktadır. Bünyesinde barındırdığı tahliye ve yönlendirme sistemleri, 

afet sırasında ortaya çıkan sel sularının depolanmasına ve ihtiyaç durumunda yeniden 

kullanılabilmesine imkan sağlamaktadır. 

Projemizi benzer projelerden ayıran özelliklerden birisi de sosyal yaşamla olan 

uyumluluğudur. Projede koruma bariyerleri kapalı konumdayken yol olarak 

kullanılabilmekte, bu yolların altına inşa edilen menfezler de yerel şebeke 

hizmetlerinin(su, elektrik, doğalgaz, internet, vb.) kolay ve etkili biçimde 

yürütülebilmesine imkan sağlamaktadır. 

Sel kalkanı projesinde kullanılan bariyer sisteminin yönetimi yerli ve milli bir sistem 

olan deneyapkart ve uygulama kütüphanesi ile gerçekleştirilmektedir. Geliştirilen bu 

uygulama, algılayıcı sensörlerden gelen verilerin kontrol birimine aktarılmasını, kontrol 

biriminden gönderilen komutlar ile de koruma bariyerlerinin aktif hale getirilebilmesini 

sağlamaktadır.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle daha sık görmeye başladığımız ve sel 

baskını tehlikesi altında bulunan yerleşim yerlerinde rahatlıkla uygulanabilir. Bu 

alanlarda yerel yönetimler tarafından çeşitli çözümler üretilmeye çalışılmakta ve 

geliştirilecek yeni ve akıllı sistemlere büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Projemiz güvenlik 

ve verimlilik odaklı bir proje olmasının yanında ekonomik yönden sağladığı avantajla 

rahatlıkla ticari bir hizmete dönüştürülebilir.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizi geliştirmek için gerekli olan malzemeler ve tahmini maliyetleri Tablo 1’de 

belirtilmiştir. Bu malzemeler projenin prototipinin hazırlanması aşamasında 

kullanılacaktır. Projede kullanılacak malzemelerin belirlenmesinde proje için en uygun 

malzemeler seçilmiştir. Geliştirilecek olan prototip sel kalkanı sisteminde bulunan 

tüm özellikleri bünyesinde barındıracaktır. 

 

MALZEME LİSTESİ 

Malzemeler Tahmini Fiyat 

1 2 Adet Deneyap Kart 390 ₺ 

2 1 Adet Su/Yağmur Sensörü 10 ₺ 

3 1 Adet DHT11 Isı ve Nem Sensörü 15 ₺ 

4 2 Adet MG996R Servo Motor 100 ₺ 

5 1 Adet Batarya Pili 100 ₺ 

6 2 adet Muhafaza Kutusu 30 ₺ 

7 1 adet Tablet&Dijital Ekran 1200 ₺ 

8 1 adet Temrinlik Malzeme 250 ₺ 

9 1 adet Bağlantı Malzemeleri 200 ₺ 

TOPLAM 2295 ₺ 

Tablo 1: Proje Malzeme Listesi ve Tahmini Maliyetleri 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Sel Kalkanı Projesi, doğal afetlere karşı insanların can ve mal güvenliğinin 

sağlanmasına yönelik geliştirilen bir güvenlik sistemi olup hayata geçirilmesi 

durumunda bu afetlerde oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçecektir. Bu 

itibarla sel, çığ, heyelan vb. afet riski altında bulunan bölgelerde yaşayan kişiler 

projemizin hedef kitlesini oluşturmaktadır.  

 

9. Riskler 

Projemiz donanımsal, yazılımsal ve mekanik olmak üzere 3 farklı boyutta ele alınmaktadır. 

Projemizi olumsuz etkileyebilecek riskler de bu boyutlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Donanımsal olarak projede kullanılan bağlantı ve parçalar ile bunlara enerji sağlayan 

ekipmanlarda yaşanabilecek arızalar projenin çalışmasına olumsuz etki edecektir. Ayrıca 

yazılımsal yönden karşılaşılabilecek hatalar ile proje elemanları arasında gerçekleşen veri 

aktarımlarında yaşanabilecek hatalar proje açısından hayati önem taşımaktadır. Projenin 

ana unsurları olan sel kalkanı bariyerlerinde ve bu hareketli parçaların mekanik yapısında 

meydana gelebilecek arızalar da projenin unsurları arasında yer almaktadır. 

Donanımsal yönden proje ekipmanlarının koruma altına alınması ve alternatifli bağlantılar 

ile bu sorunların ortadan kaldırılması mümkün olabilecektir. Yazılımsal yönden 

karşılaşılabilecek hataların minimize edilebilmesi amacıyla projenin test aşamasında 

yoğun bir çalışma yürütülecektir. Ayrıca proje elemanlarının rutin aralıklarla mekanik 

kontrol ve bakımları da oluşabilecek arızları minimize edecektir. 

 

Risk 
Oluşma 

İhtimali 

Etki 

Seviyesi 
Tedbir/Çözüm 

Projenin veri kaynağı 

olan ve afet riskinin 

erken tespitini 

sağlayan algılayıcı 

sensörlerde hatalar 

meydana gelebilir. 

Orta Yüksek Oluşan afet riskinin tespiti amacıyla 

alternatifli sensörler kullanılarak 

oluşabilecek riskler en aza indirgenebilir. 

Ayrıca bu sensörlerin dış ortamdan 

etkilenmemesi amacıyla koruma altında 

tutulması da sağlanacaktır.  

Sistemin yazılım 

altyapısı ve sunucu 

erişiminde bir takım 

hatalar ortaya çıkabilir. 

Düşük Orta Yazılım ve bağlantı hatalarının ortadan 

kaldırılabilmesi için sistem bir takım test 

aşamalarından geçirilecektir. 

NİSAN  MAYIS         HAZİRAN  TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 

Kaynak ve 

literatür 

taraması 

Proje 

Tasarımının 

geliştirilmesi 

Malzeme 

temini 

Sistem ve 

yazılım 

geliştirme 

Prototipin 

üretilmesi ve 

test aşaması 

Proje 

sunumu 
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Sistemin mekanik ve 

hareketli parçalarında 

hatalar meydana 

gelebilir. 

Orta Yüksek İlgili parçaların rutin kontrol ve bakımları 

yapılarak oluşabilecek hatalar en aza 

indirgenebilir. Ayrıca mekanik parçaların 

dış etkilerden etkilenmemesi amacıyla bu 

elemanların kapalı alanlarda muhafaza 

altında tutulması sağlanacaktır.  

Merkezi noktalarda 

koruma bariyerleri 

üzerinde bulunan araç, 

kişi vb. nedeniyle 

bariyerlerin açılması 

güvenlik sorunlarına 

neden olabilir. 

Yüksek Yüksek Risk durumlarının erkenden tespit 

edilmesiyle sel, çığ, heyelan vb. afet 

riskleri önceden anons edilerek bölgede 

bulunanlar uyarılacaktır. Ayrıca bariyerin 

açılması esnasında uyarı sireni ile bu 

risklerin oluşması engellenecektir. 

Tablo 2: Proje Risk Analiz Tablosu 
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EK-1. PROTOTİP GÖRSELLERİ 

 

 
Resim 5. Prototip Görseli-1 

 

 

 

 

 
Resim 6. Prototip Görseli-2 


