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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Sahillerde görülen Rip akıntısının farkındalığını arttırmak, çocukları ile birlikte denize 

girmek için güvenli sahiller oluşturmak,bu sahilleri evimizden çıkmadan internet ve mobil 

uygulamalar yardımı ile görebilmek amacıyla projemizi geliştirdik.Projemizin birinci 

aşaması rip akıntısını erken tespit etmek ve rip dalgası geldiğinde uyarı veren bir sistem 

oluşturmak.REUS (Rip Erken Uyarı Sistemi) içerisinde sıvı dolu bir tank ve tankın sıvı 

seviyesini ölçen elektronik bir devreden oluşur.Sıvı tankı dışarıdan sızdırmaz pistonlar 

aracılığıyla dalga ile hareket edebilen çanak benzeri yapılardan oluşur. REUS sahilden 20m 

uzağa deniz içerisine yerleştirilir. REUS cihazı dalgayla geniş yüzeyli yapısı  

sayesinde sekil 1 de olduğu  gibi pistonlarla içindeki sıvı  birlikte   çekilir. 

 
Şekil 1:REUS(Rip Erken Uyarı Cihazı) 

Pistonlar içerdeki sıvıyı emerken elektronik devre içerdeki su seviyesi değişimini anlık 

olarak Wifi modülü sayesinde bilgiyi web e aktarır. 

Web sitemiz:https://sites.google.com/view/sahilim/ana-sayfa/rip-erken-uyar%C4%B1-

sistemi 

Aynı anda sesli ve ışıklı uyarılar ile bulunduğu bölgedeki insanları da uyarır.  

 

Şekil 2:Web sitemiz 

Web sitesindeki veriler aynı anda mobil uygulamamıza aktarılır. Mobil uygulamamızda rip 

akıntısı,hava durumu,dalga yüksekliği , su sıcaklıkları,sahilin sahip olduğu hizmetler 

(Park,,Duş,Yiyecek hizmetleri) de yer almaktadır. 

https://sites.google.com/view/sahilim/ana-sayfa/rip-erken-uyar%C4%B1-sistemi
https://sites.google.com/view/sahilim/ana-sayfa/rip-erken-uyar%C4%B1-sistemi
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Şekil 3:Mobil uygulamamızdan 

2. Problem/Sorun 

Rip akıntısı sorununu AFAD şöyle tanımlar; 

Çeken Akıntı Nedir? 

Çeken akıntılar, deniz dip yapısının topuk-dalyan-topuk (kum tepeciği-yarık-kum tepeciği) 

şeklinde olduğu bölgelerde görülen ve sığ sudan derin suya hareket eden oldukça kuvvetli 

akıntılardır. Rüzgarlı havalarda topuklarda (kum tepesi) kırılan dalgaların dalyan (çukurluk) 

bölgelerinden geriye doğru hareketi sonucu oluşan bu akıntılar, dünya şampiyonu bir yüzücünün 

dahi karşı koyamayacağı kadar güçlüdür. 

Çeken Akıntı Nerelerde ve Ne Zaman Görülür? 

Çeken akıntılar tüm Karadeniz sahillerinde görülebilen kuvvetli akıntılardır. Rüzgârlı, fırtınalı ve 

dalgalı havalarda görülür. Dalga yüksekliği arttıkça çeken akıntının gücü de artar. 

 

Çeken Akıntı Neden Tehlikelidir? 

Halk arasındaki yaygın söylentilerin aksine, 

bu akıntılar insanları dibe çekmezler; 

akıntıya kapılanları kıyıdan uzaklaştırıp 

açığa doğru taşırlar. Boğulma olayları, 

nispeten güvenli sığ sulardan açığa doğru 

çekildiğini fark eden insanların, korku ve 

panikle çırpınarak kıyıya dönmeye 

çabalamaları ve sonuçta yorgun düşerek 

kendilerini su üzerinde tutamamaları 

sonucunda gerçekleşmektedir. 

 
 

Şekil 4:Tespit edilen rip dalgası 
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Çeken Akıntıyı Nasıl Tespit Ederiz? 

 Denizin belli bir bölgesinde su rengi, diğer bölgelerden bariz biçimde farklıysa; 

 Sanki bir kanal boyunca devam eden birbirine karışmış ve düzensiz ilerleyen su görüntüsü 

varsa; 

 Düzenli bir biçimde denize doğru ilerleyen köpükler bulunuyorsa; 

 Kıyıya doğru gelen dalgalarda bozulma ve düzensizlik görülüyorsa; o bölgede çeken akıntı 

görülme riski yüksektir. 

Çeken Akıntıya Kapılmamak İçin Neler Yapmalıyız? 

 Dalgalı havalarda denize girmemeyi tercih edin. 

 Denize girmek için cankurtaran ve sağlık ekibi bulunan sahil ve plajları tercih edin. 

 Çocuklarınız denizdeyken bir an bile gözlerinizi onlardan ayırmayın. 

 Kendiniz ve çocuklarınız için, denizde su yüzeyinde kalmanızı sağlayacak can yeleği, can 

simidi gibi can kurtarma malzemeleri bulundurun. 

 Tek başınıza denize girmeyin. Yanında kurtarma malzemeleri bulunan ve iyi yüzme bilen 

birisini gözcü olarak sahilde bırakın. 

 Denize mutlaka deniz kıyafetiyle girin. 

Çeken Akıntıya Kapılırsak Neler Yapmalıyız? 

 Çeken akıntıya kapılmanız halinde öncelikle sakin olun. 

 Akıntı sizi dibe çekmez, sahilden açığa doğru sürükler. 

 Sahile doğru yüzmeye çalışarak kendinizi yormayın, akıntıyı yenemezsiniz.Akıntının sizi 

götürmesine bir süre izin verin. 

 Akıntı zayıfladığında sahile değil, yanlara doğru yüzerek akıntıdan kurtulun. 

 Her zaman su üzerinde kalmaya çalışın ve elinizi kaldırarak yardım isteyin. 

 Görüldüğü gibi birçok kişinin boğulmasına neden olan rip akıntısının toplumun 

farkında bile olmadığı çok tehlikeli bir akıntıdır. Rip akıntısı ile ilgili geliştirilmiş herhangi 

bir uygulama veya teknolojik araç halihazırda yoktur. 

3. Çözüm  

Denizin içine yerleştirilen  şekil 1 deki REUS cihazı içine yerleştirilen su sensörleri 

sayesinde rip dalgasıyla pistonlara çekilen sıvıyı algılar, şekil 4 de devre şeması verilen 

devre ile tüm değişimleri algılayarak üzerinde bulunan Wifi modülü ile anlık veriler web e 

yüklenir. Sisteme bağlı ledler bulunduğu bölgede uyarıcı görevi görür.Web e aktarılan 

veriler internet sitemizden ve mobil uygulamamızdan anlık olarak takip edilebilecektir. 

Böylelikle uzun yoldan gelip “gelmişken bir denize girelim“ diyerek kendilerini tehlikeye 

atmayacak, evlerinden çıkmadan gidecekleri güvenli sahili seçebileceklerdir. 

 

 

Güvenle  

yüz 
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Şekil 5:Rip Akıntısı Erken Uyarı Sistemi Devre Şeması 

Maliyeti çok düşük bir REUS yapmakta mümkün. 

 

  
Şekil 6:Maliyetsiz bir REUS 
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Şekil 7:Proje Algoritması 

4. Yöntem 

Beyin fırtınası yaparak projemizi seçtik. 

Takımımızın ilgi ve yeteneklerini dikkate 

alarak projenin alt basamaklara bölüp görev 

dağılımı yaptık.Her grup kendi alanında 

yapmış olduğu kaynak taramasını pandemi 

şartlarında zoom üzerinden toplanarak 

paylaştık.Telefon uygulamalarını kullanarak 

iletişimde kalmaya özen gösterdik.Projenin 

gerçekleştirilebilmesi için oluşturduğumuz 

hipotezin doğruluğunu ,gerekli bilgi ve 

analizleri yaptık.Bir ekibimiz elektronik  

devre şeması ve uygulamasını yaparken 

REUS 

Kaynak  

Taraması 

Hipotez 

oluşturma 

Analiz  

yorum 

Tasarım  

Yazılım 

Test 

Sorunun 

Tespiti 

 

Şekil 8:REUS yöntem şeması 
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diğer bir ekibimiz ise mobil uygulamayı yaptı.Bir diğer ekibimiz ise web tasarımını 

yaptıktan sonra parça parça yapılan bu çalışmaları  bir arada çalışır bir şekilde entegre 

ettik.Artık tasarımımız hazır ve son olarak test ettik. 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Rip akıntısı toplumda bir çok kesim tarafından duyulmamış ve ya duyulsa bile tehlikesi 

yeteri kadar anlaşılamamıştır.Durum böyle olunca bu konu ile ilgili çok fazla çalışmada 

yapılmamıştır.Sitemizde de yer verdiğimiz gibi bazı ülkelerde yapılan çalışmalarda rip 

dalgasının tespitinden öte gidememiştir.REUS tamamen bizim eserimiz olup benzer bir 

proje tespit edilememiştir.Güvenli sahillerin web ve mobil uygulamalar ile tüm insanlara 

iletilmesi de kişilerin kendi gayretleri dışında yaygın değil. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizin güvenli sahiller bölümü Türkiye’deki sahillerin konum,hava durumu,dalga 

yükseklikleri ve sıcaklık parametreleri alınarak ticari bir web ve mobil uygulama yapmak 

oldukça kazançlı olacaktır.Rip Akıntısı Erken Uyarı sistemi de eklendiğinde dünya çapında 

bir proje olacağı açıktır.Rip uyarı cihazının profesyonel bir yardım sonucu üretilmesi ise 

çok daha uygun olacaktır.Projenin tehlikeleri göz önüne alındığında ortaokul olarak test 

aşamasının yapılmasının uygun olmadığı açıktır.Projenin diğer aşamaları ise şimdiden 

tamamlanmıştır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Malzeme/Hizmet Adı Harcama Dönemi Miktar Maliyet 

Arduino Uno Mayıs 1 40tl 

Arduino USB 

Kablosu 

Mayıs 1 10tl 

Led lamba Mayıs 3 5tl 

Su Sensörü Mayıs 3 6tl 

ESP8266 Wifi 

Modülü 

Mayıs 1 10tl 

Jumper Kablo 

(20cm) 

Mayıs 120 17tl 

Mekanik malzemeler       Haziran  20tl 

Alan Adı  Ağustos  100tl 

Mobil Uygulama Ağustos  60tl 

TOPLAM   268tl 

Tablo 1:Tahmini Maliyet Tablosu 
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Projenin web ve mobil kısımları ücretsiz olarak yapılabilir.Bu sebeple projenin zorunlu 

bölümleri 108 tl ile kapatılabilir.Proje daha dayanıklı malzemeler kullanılarak 

zenginleştirilebilir. 

 
Şekil 9:Proje Zaman Çizelgesi 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

  Başta Karadeniz olmak üzere yurdumuzun bir çok yerinde sahillere gitmek orada 

güvenle denize girmek isteyen herkes projemizden yararlanabilir.Özellikle İstanbul gibi 

yoğun nüfuslu yerlerde daha fazla ihtiyaç duyulur.Şimdilik yalnızca şile için geliştirdiğimiz 

bu uygulama tüm mavi vatana da uygulanabilir. 

 

9. Riskler 

 ŞİDDET 

OLASILIK HAFİF ORTA CİDDİ 

KÜÇÜK Rip dalgası hiç 

görülmez ise  

B planı:Bu hepimizin 

arzusu 

 

Projenin alıcısının olmaması 

B planı:Proje belediyelere 

tavsiye edilebilir. 

Ayrıca sahillerdeki 

işletmelerinde reklamı 

yapılabilir. 

Web ve mobil 

uygulamaya insanlar 

ulaşmakta zorlanır 

ise 

B planı:Uygulamayı 

Türkiye geneline 

yaymak 

Kaynak taraması 

yap. 

Proje fikrinin 

geliştirilmesi için 

bilgi topla ve 

analiz et 

Proje 

basamaklarını 

belirle ve görev 

dağılımı yap 

REUS sistemini 

kur. 

Web ve 

Mobilden takip et 

Mobil 

uygulamayı ve 

Web siteni 

geliştir. 

REUS hazır.Web 

ve mobilden izle ve 

test sonuçlarını 

kaydet 

Projeni sunmaya 

hazır ol 
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ORTA Maliyetlerinin yüksek 

olması 

B planı:Sistem tam 

anlamı ile 

kurulduğunda bir devlet 

kurumuna devredilmeli 

REUS tanklarının tuzlu su 

içinde deforme olması 

B planı:Tuzlu suya 

dayanıklı bir tank ve piston 

geliştirmeli 

Denizden karaya 

doğru olan dalgalar 

ile karışır 

B planı:Karaya 

doğru olan dalgalar 

REUS da bir 

gösterge oluşturmaz. 

YÜKSEK REUS için enerji 

gerekmesi 

B planı:REUS su 

üstünde kalan 

bölümüne güneş pili 

yerleştir. 

Rip dalgasının REUS 

cihazına zarar vermesi 

B planı:Tüm cihazları bir 

birine halatlar ile sabitle 

Rip dalgasının 

REUS dan uzak bir 

noktada oluşması 

B planı:Dronla 

gözetle ve Dronu 

sisteme entegre et 

Tablo 2:Riskler ve B planımız 

Danışman : Necdet SOYSAL Şilem75 Takımı 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul Projeyle ilgili Tecrübesi 

Sena Nur 

SOYSAL 

Takım Kaptanı 

Web sorumlusu 

75.Yıl Ortaokulu Yerel proje tecrübesi  

Yağmur 

OKANLAR 

Sunum ve Organize  

sorumlusu 

75.Yıl Ortaokulu Yerel proje tecrübesi 

Azranur KAR İletişim  

sorumlusu 

75.Yıl Ortaokulu T4 tecrübesi var. 

Metehan 

YURDUSEVEN 

Mobil Uygulama  

sorumlusu 

75.Yıl Ortaokulu Mobil programlar 

geliştirebiliyor. 

Ozan GİRGİN Elektronik 

Sorumlusu 

75.Yıl Ortaokulu Elektronik konusunda 

ilgi ve becerileri var 

Mert AKÇAY Reklam Sorumlusu 75.Yıl Ortaokulu Proje tecrübesi yok 

Tablo 3:Şilem75 takımımız 

10. Kaynaklar  

https://www.afad.gov.tr/denizdeki-gizli-tehlike-ceken-akinti 

 https://fritzing.org/ 

 https://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=11176&tipi=2&sube=6 

 https://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/be3080a8d5e8cd0_ek.pdf 

 https://sites.google.com/view/sahilim/ana-sayfa (Bizim adresimiz) 

 https://oceantoday.noaa.gov/ripcurrentfeature/ 

 https://oceantoday.noaa.gov/ripcurrentsafety/welcome.html 

 
 

https://www.afad.gov.tr/denizdeki-gizli-tehlike-ceken-akinti
https://fritzing.org/
https://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=11176&tipi=2&sube=6
https://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/be3080a8d5e8cd0_ek.pdf
https://sites.google.com/view/sahilim/ana-sayfa
https://oceantoday.noaa.gov/ripcurrentfeature/
https://oceantoday.noaa.gov/ripcurrentsafety/welcome.html

