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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Geçmişten beri doğanın ayrılmaz bir parçası olarak kuraklık, fırtınalar, seller ve benzeri 

meteorolojik afetler, sürekli ve önemli miktarlarda can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. 

Türkiye’de geçmişte bu tip meteorolojik karakterli afetlere daha az rastlanırken günümüzde, 

nüfus artışı, yanlış arazi kullanımı vb. nedenlerin bir sonucu olarak aşırı yağış, çığ, heyelan vb. 

meteorolojik karakterli afetlere daha fazla maruz kalınmakta, can ve mal kayıpları giderek 

artmaktadır (Korkanç&Korkanç,2006). 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2020 yılı yağış değerlendirilmesi raporuna göre 2020 

yılında; Samsun, Giresun ve Trabzon’un doğusu, Giresun, Rize, İzmir Çeşme, Muğla, Antalya, 

Mersin çevreleri, Adana sahil kesimi ve Şırnak’ta 1 günde (09-09 TSİ) 100 mm’den fazla yağış 

(aşırı yağış) meydana geldiği, Muğla ve Rize’de ise günlük 200 mm’yi aşan yağışların meydana 

geldiği görülmektedir (MGM,2021). 

Meydana gelen aşırı yağışlar özellikle şehir merkezlerinde maddi ve manevi kayıplara yol 

açmaktadır. Ağaç yaprakları, katı atıklar, çöpler v.b. 

gibi akışkan olmayan malzemenin zamanla 

kanalizasyon ve su tahliye sistemlerinde birikmesinin 

sel ve su baskını riskini arttırdığını düşünüyoruz. Proje 

kapsamında tasarlayacağımız sistem ile ilk etapta 

sokaklarda yer alan yağmur suyu giderlerinin kuru 

havalarda kapalı kalmasını sağlayarak su tahliye 

kanallarında zamanla tıkanıklığa neden olabilecek 

çöp, kuru yaprak, kum v.s. gibi materyallerin 

birikmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca 

yağış anında kademeli açılacak su gideri kapak sistemi 

ile sokak aralarında bulunan yaprak, çöp gibi atıkların 

yağış anında su giderini tıkayarak akışı engellemesinin 

önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

Proje kapsamında hazırlayacağımız sistemde 

mazgal kapakları klasik ızgara şekli yerine piyasada 

kelebek havalandırma olarak adlandırılan ve 

havalandırma amaçlı kullanılan parçadan esinlenilerek 

tekrar tasarlanacak ve servo motorlara entegre edilerek 

belirli açılarda açılması sağlanacaktır. Ayrıca çift 

kademeli yağmur algılayıcı sensör sistemi ile su giderinin 

etrafındaki su miktarına göre kapağın açısı ayarlanacak 

bu sayede yağış esnasında sokakta bulunan yaprak, çöp 

v.b. gibi materyalle su giderinin tıkanması 

engellenecektir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Afet ve Acil Durum Başkanlığının sel ve su baskınlarından korunmak için alınacak önlemler 

listesinde; şehir içlerinde yeterince yağmur suyu drenaj kanalının bulunması, bu kanalların 

Şekil 1- Tıkalı Yağmur Gideri 

Şekil 2- Kelebek Havalandırma  



4 

 

düzenli olarak kontrol edilip temizlenmesi ve kanalların sürekli açık olarak kalmasının 

sağlanması gerektiğini belirtilmektedir (AFAD,2021). 

Şehir merkezlerinde yer alan yağmur suyu tahliye kanallarının ağızları genellikle ızgara 

şekilli mazgallardan oluşmaktadır. Bu tasarım zaman içerisinde kuru yaprak, çöp, kum v.b. 

materyalin ızgara boşlukları arasından girerek kanalı tıkamasına neden olmaktadır. 

 

Tıkalı mazgal ve yağmur suyu tahliye kanallarının temizliği için hem iş gücüne hem de mali 

kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Harcanan iş gücüne ve mali kaynağa rağmen mazgal ve tahliye 

kanalları zaman içerisinde tekrar tıkanmakta iş gücü ve mali kaynağa tekrar ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

 

Özellikle büyükşehirler düşünüldüğünde belediye 

imkanları tüm mazgal ve yağmur suyu tahliye 

kanallarının düzenli temizliğinde zaman zaman yetersiz 

kalmakta, ani bastıran şiddetli (76-100 mm) ve aşırı 

yağışlar (100 mm üzeri) sonrası cadde ve sokaklarda su 

baskınları görülmektedir. Ani bastıran yağışlarda 

mazgallar ve su tahliye kanalı temiz olsa bile su ile 

birlikte sürüklenen çöp, yaprak v.b. gibi katı atıklar su 

giderlerinde ızgaralara takılmakta, bu durum su akışını 

sekteye uğratmakta bu durum sel ve su baskınlarına 

sebep olmaktadır.  

 

 

 

 

Şekil 3Tıkalı Mazgal Şekil 4 Tıkalı Mazgal 

Şekil 5 Tıkalı Mazgalların Araç İle Temizlenmesi Şekil 6Tıkalı Mazgalların El İle Temizlenmesi 

Şekil 7 Yaprak birikmesi Nedeniyle Tıkanan 

Mazgal 
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3. Çözüm : 

Şehir merkezlerinde su baskınlarından korunmak için kullanılan en temel yöntem yağmur 

suyu tahliye sistemi olup bu sistemin en kritik noktasını ise mazgallar oluşturmaktadır. 

Şehirlerimizde kullanılan mevcut yağmur suyu tahliye sistemi ve mazgallar yerine tahliye 

kanallarının temiz kalmasını sağlayacak ve yağış anında tıkanıklığı engellemek için kademeli 

açılacak bir otomasyon sisteminin kullanılması hem su baskınlarının yarattığı olumsuzlukları 

engellemeye yardımcı olacak hem de iş gücü ve mali kaynaklar açısından tasarruf sağlayacaktır.  

 

Proje kapsamında sürekli açık olarak tasarlanan ızgara şekilli mazgallar yerine yağış 

durumuna göre açılıp kapanabilen kapaklar kullanılacak olup bu sayede şehir altyapısında 

bulunan yağmur suyu tahliye sistemlerine katı atıkların birikmesi engellenecek ve altyapı 

sisteminin sürekli temiz kalması sağlanarak periyodik bakım ihtiyacı giderilecektir. 

Şekil 11 de görüldüğü gibi açılır kapanır kapaklar 

servo motor ile kontrol edilecek olup mazgal etrafında 

biriken su miktarına göre kapak açısı değişecek, hafif 

yağışlarda kapak bir miktar açılarak su akışı sağlanacaktır. 

Yağış anında kapak etrafında yaprak, çöp birikmesi gibi 

dış etkenlerle meydana gelebilecek tıkanıklık durumunda 

sistem mazgal etrafındaki su miktarının artması ile birlikte 

kapakların daha fazla açılmasını sağlayacaktır. Servo 

motorun sudan etkilenmemesi için kapağın hemen altında 

yer alan ve servo motor ile kapak arasında iletimi 

sağlayacak mil üzerine suyu kenarlara aktaracak koni şeklinde koruyucu katman 

yerleştirilecektir. Şekil 12 de görüldüğü gibi mazgal 

kapakları etrafındaki su miktarını ölçmek için ise 

nem sensörleri kullanılacak olup ilk sensör tabana 

yakın yerleştirilecek ve nem algıladığı zaman 

kapağın bir miktar açılması sağlanacaktır. İkinci 

sensör yer seviyesinden bir miktar yukarı 

yerleştirilecek olup mazgal ağzının yağmur suyu ile 

birlikte gelen yaprak, çöp gibi katı atıklarla 

tıkanması durumunda yükselen yağmur suyu 

seviyesini algılayacak ve servo motor aracılığı ile 

kapakların tam açılması sağlanacaktır. Bu sayede 

tıkanıklığın önüne geçilecektir. 

Şekil 8 Mevcut Mazgal Kapakları Şekil 9 Prototipte kullanılacak kelebek vana tipi kapak tipleri 

Şekil 10 Tıkanıklığı gidermek için el ile 

açılmış mazgal 

Şekil 11 Açılır Kapanır Kapak Sistemi Alttan 

Görünüşü 
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4. Yöntem 

Proje kapsamında tespit ettiğimiz soruna çözüm üretmek için problem çözme metodu ilkeleri 

benimsenmiştir. Problemin tespitinden sonra öncelikle literatür taraması yapılmış olup, literatür 

taramasına göre problem durumuna çözüm üretecek bir model tasarlanmıştır. Modelin 

tasarlanmasının ardından sistemi çalıştıracak yazılımın algoritması ve akış şeması 

hazırlanmıştır. 

 

Sonraki aşamada sistemi oluşturacak parçalar tespit edilerek devre çizimi yapılmıştır. 

Hazırlayacağımız sistemde yerli ve milli olması açısından programlama kartı olarak 

DENEYAP kart kullanılacak olup, kapakların hareketi için klasik motorlar yerine açısal 

Şekil 12 Kapak Açılma Pozisyonlarının Gösterimi 

Şekil 13 Sisteme Ait Akış Şeması 
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dönüşler yapabilen servo motorlar kullanılacak, ayrıca su seviyesinin tespiti için ise ortam 

ıslaklığını ölçen nem sensörleri kullanılacaktır. Hazırlanacak düzeneğin devre şeması aşağıdaki 

gibidir. 

 
Şekil 14 Devre Şeması 

Çizilen devre şemasına göre mevcut malzeme ile devre kurulmuş ve kodlama aşamasına 

geçilmiştir. Mblock programı ile Arduino Uno kartı kullanılarak sistemin yazılımı denenmiş ve 

amaca uygun şekilde çalıştığı görülmüştür. 

 

 

DENEYAP kartının temininden sonra devre DENEYAP kart ile tekrar kurulacak ve 

DENEYAP BLOK yazılımı ile tekrar kodlanacaktır. Sistemin devresi oluşturulup kodlandıktan 

sonra prototip oluşturma aşamasına geçilecek ve modelin tasarımı tamamlanacaktır. Prototipte 

kelebek vana tipi kapaklar kullanılacak olup oluşturulacak tasarımın TINKERCAD çizimi 

aşağıda gösterilmiştir. 

 

Şekil 15 Yazılıma Ait Kod Bloğu Şekil 17 Test Amaçlı Kurulan Devre 
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Tinkercad çizimini incelemek için lütfen tıklayınız. 

  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yapılan araştırmaya göre dünya genelinde otomasyon sistem ile yönetilen yağmur suyu 

tahliye sistemine rastlanmamıştır. Literatür taramasına göre yağmur suyu tahliye sistemleri ve 

mazgallar ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaların mazgalların sokağa ya da caddeye yerleşimi, 

sayısı, büyüklüğü gibi başlıklar çerçevesinde olduğu görülmüştür. Doğal afetler içerisinde su 

baskınları genelde diğer afetlere göre verdiği hasar kıyaslandığında geri plana atılmaktadır. 

Fakat gerçekleşme sıklığı ve şehir hayatını olumsuz etkilediği göz önünde bulundurulduğunda 

üzerinde çalışılması gereken bir konudur. Hazırlayacağımız proje bu anlamda öncü olacaktır. 

Projemizde sistemi kontrol edecek ana programlama kartı olarak yerli ve milli üretim olan 

DENEYAP kartın kullanılması ile hem yerli üretim politikasına destek verilecek hem de 

projemiz DENEYAP kartın uygulama alanlarına örnek teşkil edecektir. 

6. Uygulanabilirlik 

Projemiz belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kurumlarla iş birliği yapılarak 

hayata geçirilebilir. Su baskınları global bir problem olup projemiz gereken ilgiyi gördüğü 

takdirde tüm dünyada kullanılabilecek olup bu anlamda ticari bir ürüne dönüşürse ülkemizin 

ihracatına katkı sağlama potansiyeline sahiptir. 

Proje kapsamında tasarlanacak sistem mevcut sisteme göre daha maliyetli olsa da mevcut 

sistemde harcanan temizlik ve bakım maliyeti ve su baskınlarının meydana getirdiği ekonomik 

etkiler düşünüldüğünde projemiz uygulanabilir görünmektedir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin ihtiyaç duyulan malzeme listesi ve yaklaşık maliyeti aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: 

S. 

N. 

Malzeme Adı Birim 

Fiyat 

Adet Toplam 

Fiyat 

Fiyat Alınan Yer 

1 DENEYAP KART 140 ₺ 2 280 ₺ https://deneyapkart.org/magaza/urun-deneyap-kart.html 

2 SG 90 Servo Mini 15.54 ₺ 2 31,08 ₺ https://www.direnc.net/sg90-9g-servo-motor 

3 Nem Algılama 

Sensörü 
10,15 ₺ 2 20,30 ₺ https://www.robotistan.com/toprak-nemi-algilama-sensoru 

4 Kelebek 

Havalandırma 

65,18 ₺ 2 130,36₺ https://urun.n11.com/havalandirma/tekne-kelebek-

havalandirma-paslanmaz-krom-100mm-P387770058 

5 Jumper kablo 40 lı 5,7₺ 3 17,1 ₺ https://www.direnc.net/40-adet-erkek-erkek-jumper-20cm 

7 Muhtelif Kırtasiye 100 ₺ - 120 ₺ Yerel satıcılardan temin edilecektir. 

TOPLAM 598,84 ₺ (Fiyatlar 28.06.2021 tarihinde alınmıştır.) 

Şekil 16 Tasarım modeli Üst Görünüş Şekil 19 Tasarım Modeli Ön Görünüş 

https://www.tinkercad.com/things/267UVmcAy3u/edit
https://deneyapkart.org/magaza/urun-deneyap-kart.html
https://www.direnc.net/sg90-9g-servo-motor
https://www.robotistan.com/toprak-nemi-algilama-sensoru
https://urun.n11.com/havalandirma/tekne-kelebek-havalandirma-paslanmaz-krom-100mm-P387770058
https://urun.n11.com/havalandirma/tekne-kelebek-havalandirma-paslanmaz-krom-100mm-P387770058
https://www.direnc.net/40-adet-erkek-erkek-jumper-20cm
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Tablo 2 Proje Zaman Çizelgesi 

*TEKNOFEST Komisyonun yaptığı bilgilendirme ile projenin ilk başladığı zamandan (Ocak 2021) başlanarak zaman çizelgesi 

oluşturulmuş olup Prototip için tasarım, üretim ve test aşamaları üzerinden risk etki olasılığı çıkarılmıştır. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

      Ülkemizde yaşanan her kuvvetli ya da aşırı yağış 

sonrası hayatın olumsuz etkilendiği haberlere 

yansımaktadır. Projemizin hedef kitlesini şehirlerde 

yaşayan insanlar oluşturmaktadır. Ayrıca şehir alt 

yapısından ve yağmur suyu tahliye sistemlerinin 

bakımından sorumlu belediyeler, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı ve Afet yönetiminden sorumlu kurumlar 

da hedef kitlemiz arasında yer almaktadır. 

9. Riskler 

     Projemizde öngörülen riskler şu şekilde sıralanabilir; 

•  Proje sunumu esnasında sıvı ile sunum yapılacağı için arıza riski vardır. Önlem olarak parçalar yedekli 

tedarik edilecektir. 

•  Proje gerçek hayata uyarlandığı takdirde, yağış sonrasında tahliye kanallarının temizlenmesi 

gerekebilir. Yine de projemiz periyodik bakım sayısını ve zamanını azaltacaktır. 

•  Proje hayata geçirilirken prototipte kullanılacak olan kapakların ağız genişlikleri ve servo motorların 

dönme açıları (kapakların açılma miktarları) aşırı yağışlar için yetersiz gelebilir. Bu durum gerçek boyutta 

tasarım ve profesyonel anlamda ölçümlerle ideal ağız genişliği ve dönme açıları hesaplanarak aşılabilir. 

•  Projenin herhangi bir nedenle çalışmaması durumuna karşı sunum provalarında çalışan sistem videosu 

kaydedilecek ve sunum anında aktarılacaktır. 

•  Kapakların tam açılması sırasında düşük olsa da yayaların ve araçların zarar görme ihtimali vardır. Bu 

durumun önüne geçmek için kapakların kenarına uyarı levhaları eklenebilir ve toplumsal bilinç 

oluşturularak su baskınları sırasında insanların dikkatli olması sağlanabilir. 

Tablo 1 Tahmini Maliyet 

SEL SAVAR PROJESİ ZAMAN PLANLAMASI 

AŞAMA YAPILACAK İŞ TARİH SÜRE 
Ön 

Değerlendirme 

Raporu 

Aşaması 

Proje fikri oluşturma geliştirme, 

araştırma, literatür taraması, karar 

verme, rapor oluşturma süreçleri 

5 Ay 

Ocak 

2021- 

Mayıs 

2021 

Proje Detay 

Raporu 

Aşaması 

Ön değerlendirme rapor sonucunun 

değerlendirilmesi, literatür tarama, 

uzman görüşmeleri, proje detay raporu 

yazımı 

1 Ay 
Haziran 

2021 

ARAŞTIRMA 

VE 

RAPORLAMA 

Literatür tarama, uzman görüşmeleri 17 Mayıs-10 Haziran 2021 23 gün 

Proje detay raporunun hazırlanması 17 Mayıs-17 Haziran 2021 30 gün 

TASARIM 

3D model eskiz çalışmaları 20-30  Haziran 2021 10 gün 

Kelebek Vana alımı 10-13 Temmuz 2021 3 gün 

Devre parçalarının temini 10-13 Temmuz 2021 3 gün 

ÜRETİM 

Kapak tasarımının oluşturulması 17-20 Temmuz 2021 3 gün 

Sistem devrelerinin kurulması 20-25 Temmuz 2021 5 gün 

Sistem yazılımının oluşturulması 25 Temmuz - 10 Ağustos 2021 16 gün 

TEST 

Sistem yazılımının test edilmesi  10-15 Ağustos 2021 5 gün 

Tasarımın hazır hale getirilmesi 15-31 Ağustos 2021 16 gün 

Sunum provaları 1-20 Eylül 2021 20 gün 
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Proje Hedeflerinde Riskin Etki Skalası 

Proje 

Hedefi 

Çok Düşük / 

.05 

Düşük / .10 

 

Orta / .20 Yüksek / .40 Çok yüksek / 

.80 

Maliyet Görünmeyen 

maliyet artışı 

maliyet<632,90 

(TL) 

632,90<Maliyet<687,35 

(TL) 

687,35<Maliyet<804,24 

(TL) 

Maliyet 

>1038,02 

(TL) 

Takvim Görünmeyen 

zaman artışı 

Zaman<51,7 

(Gün) 

51,7<zaman<56,4 

(Gün) 

56,4<zaman<65,8 

(Gün) 

Zaman>84,6 

(Gün) 

Kapsam Kapsam düşüşü 

zor fark edilir 

Kapsamın 

minör alanları 

etkilenir 

Kapsamın majör 

alanları etkilenir 

Kapsam azaltması proje 

ekibi için kabul 

edilemez 

Proje sonu 

çıktısı 

yararsızdır 

Kalite Kalite düşüşü 

zor fark edilir 

Sadece özel 

talep 

uygulamaları 

etkilenir 

Kalite azaltması için 

ekibi onayı gerekebilir 

Kalite azaltması proje 

ekibi için kabul 

edilemez 

Proje sonu 

çıktısı 

yararsızdır. 

Tablo 3 Riskin etki skalası bütçe, zaman, kapsam ve kalite yönünden değerlendirme 

Projemizin hedeflerinde Riskin Etki skalasına bakıldığında maliyet ve zaman değişkenlerinin 

kapsam ve kalite yönünden ortaya çıkan olasılık etki tablosunda risk durumlarının karşılaştırılması 

yapılmıştır.  
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