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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 Karadeniz bölgesinde son zamanlarda sık sık meydana gelen halk dilinde dere gelmesi olarak 

bilinen doğal felaketlerle karşılaştık. Bu felaketler can ve mal kayıplarıyla sonuçlandı. Bu 

felaketlere karşı alınan önlemlerin araştırmalarımız sonucu yetersiz kaldığını tespit ettik. Bunun 

sebebi ise derenin nasıl ve ne zaman geleceğinin bilinmemesidir. Tasarlanan proje ise tam olarak 

bu soruna çözüm üretmek için tasarlanmıştır. Projemiz temiz enerji kaynağıyla çalışmaktadır. Yani 

projenin enerji ihtiyacını güneş panelleri sağlamaktadır. Projenin uygulama alanı iki yüksek tepe 

arası yani vadilerdir. Bu vadilerde belirli bir konum ve belirli bir yüksekliğe sensörler yerleştirilir. 

Bu yerleştirilen sensörler hem sert bir tepkiye hem de suya duyarlıdır. Sensörlere sert bir şekilde 

çarpan dere hem sensöre baskı uygulayacak hem de ıslatmış olacak. Bunun sonucunda 

sensörlerden alınan sinyaller ile o bölgede tehlike olup olmadığı tespit edilecek. Bu aşamadan 

sonra  ise  gerekli birimler tarafından o bölge halkı uyarılıp önlem almaları sağlanacak. Alınan 

önlemler sonucunda can ve mal kaybını engellenmiş olur. 

 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Engebeli ve dağlık bölgelerde birçok ufak dereler vardır. Bu bölgelerde yağış ve kuvvetli 

fırtınaların sonucunda bu dereler ağaç, toprak vb. gibi malzemelerle dolmaktadır. Baraj sistemi 

gibi akarsuyun önünü tıkayıp su birikmesine sebep olur. Biriken suyun yaptığı basınç sonucu 

oluşan set duvar bir anda yıkılıp içindeki taş toprakla beraber eğimli araziden dere boyunca 

sürüklenmeye başlar. Bu durum bir anda oluşabilecek bir durum olduğundan dolayı çevredeki 

insanlar tedbirsiz olduğundan dolayı kendileri, hayvanları veya eşyaları suyun şiddetli çarpması 

sonucu hasar görmektedir.  

 

 

3. Çözüm  

 

Dağlık arazilerde akan 1 metreküp hacmi bulunmayan derelerin, akarsuların oluşturduğu bu 

felaket Karadeniz de sıklıkla yaşanmaktadır. Ağaç çeşidinin çok fazla olması, sürekli yağış alması 

ve çok fazla akarsuyunun olması başlıca etkenlerdir. Tasarlanan proje ise bu sorunu durdurmaya 

yönelik değil bu soruna karşı tedbir almaya yöneliktir. Can ve mal kaybının ana sebebi insanların 

habersiz bir şekilde akarsuya kapılmasıdır. Projemiz ise sensörler sayesinde dere gelmesi 

durumunda alarmları devreye sokacaktır. Aynı zamanda merkezi birimlere de sinyaller 

yollayacaktır. Bu sinyaller sonucu bölgenin tehlikede olduğu anlaşılacak ve yaralanma gibi 

olaylara erken müdahale edebileceklerdir. Böylelikle can ve mal kaybını en az seviye inecektir. 
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4. Yöntem 

Genelde Karadeniz de meydana gelen dere gelmesi felaketine karşı iki adet sensör kullanıldı. 

Bu sensörlerden bir tanesi darbe diğeri ise su sensörüdür. Bu iki sensör de güvenlik ve yanlış 

sinyal almamak için hayvanların ulaşamayacağı bir muhafazalı bir kutunun içerisine konulacaktır.  

Vadiden şiddetli bir şekilde gelen dere suyu sensörlere çarptığında, darbe sensörü  eğer bunun 

yanında su sensörü de sinyal yollarsa anlaşılacak ki tehlikeli bir durum vardır. Bu sensörlerden bir 

tanesi sinyal yolladığında anlaşılacak ki dere gelmesi söz konusu değildir. Yerleştirilen sensörler 

bir arduino devresine bağlanıp sinyaller aktarılacak. Bu sinyaller sonucu gerekli tedbirler alınıp 

can ve mal kaybı önlenmiş olur. Devrenin enerjisi ise güneş panellerinden sağlanacak. Üretilen 

enerji önce bir pile depolanır. Sonrasında ise pilden aldığı enerjiyle devreye sürekli akım vermiş 

olacaktır. Proje temiz enerji kaynağıyla çalışmasından dolayı oldukça kullanışlıdır. 

 

 

 



5 

 

 

 

 
 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Proje oluşabilecek büyük bir felaketi erkenden haber vermektedir. İnsanlar o bölgeyi taliye 

edebilmesi veya kendilerini koruyabilmesi için vakit kazanmaktadırlar. Projenin yenilikçi yönü bu 

tehlike oluşturabilecek alanlara böyle önlemler alınmamasıdır.  

Projede donanımsal olarak arduino , Su sensörü, darbe sensörü, braadboard , Arduino anakart 

,Güneş paneli kullanılmıştır. 

 

Su Sensörünün kodlaması ; 

// Sensor pins 

#define sensorPower 7 

#define sensorPin A0 

 

// Value for storing water level 

int val = 0; 

 

void setup() { 

 // Set D7 as an OUTPUT 

 pinMode(sensorPower, OUTPUT); 

  

 // Set to LOW so no power flows through the sensor 

 digitalWrite(sensorPower, LOW); 

  

 Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop() { 

 //get the reading from the function below and print it 

 int level = readSensor(); 
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 Serial.print("Water level: "); 

 Serial.println(level); 

  

 delay(1000); 

} 

 

//This is a function used to get the reading 

int readSensor() { 

 digitalWrite(sensorPower, HIGH); // Turn the sensor ON 

 delay(10);       // wait 10 

milliseconds 

 val = analogRead(sensorPin);  // Read the analog value form sensor 

 digitalWrite(sensorPower, LOW);  // Turn the sensor OFF 

 return val;       // send 

current reading 

 

 

Darbe sensörünün kodlanması ; 

 

int Led = 13;   // LED Arabirimi tanımla 

int Shock = 3;   // Vurmalı Sensör Arayüzünü tanımla 

int val;        // sayısal değişkenleri tanımla 

void setup () 

{ 

pinMode (Led, OUTPUT) ;     // LED'i çıkış arayüzü olarak tanımlayın 

pinMode (Shock, INPUT) ;    // Vuruntu sensörü çıkış arayüzünü tanımla 

} 

void loop () 

{ 

val = digitalRead (Shock) ;    // Oku dijital arayüze 3 değer atanır 

if (val == HIGH);    // Sensör bir sinyal algıladığında perküsyon olduğunda, LED yanıp söner 

{ 

digitalWrite(Led, LOW); 

} 

else 

{ 

digitalWrite(Led, HIGH); 

} 
  

} 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projenin risk altında olan bölgelerde uygulanması veya o bölge halkının bireysel olarak tehlikeli 

olan yerlere bu projeyi kullanması mümkündür.  Projenin temiz enerji kaynağı kullanması maliyet 

ve kullanım yönünden oldukça avantajlıdır. Maliyetinin az olmasından ve kullanımı basit 

olmasından dolayı uygulanabilirliği yüksektir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

7.1 Tahmini Maliyet 

Kullanılan Malzeme Adet Fiyat(TL) 

Arduino Set  1 273 

Darbe Sensörü 1 13 

Su sensörü 1 14,5 

Güneş Paneli 2 109  

 Tahmini Maliyet 409,5 

 

7.2 Proje Zaman Planlaması 

 OCAK ŞUBAT  MART  NİSAN  MAYIS HAZİRAN 

Litaratür 

Taraması 

X X     

Proje 

Malzemesinin 

Temini 

 X X    

Tasarımın 

yapılması ve 

Veri Analizi 

 X X X   

Proje Detay 

Raporunun 

Yazımı 

    X X 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Proje arazisi engebeli olan ve akarsu etrafında yaşayan bölgede ki insanlara hitap etmektedir. 

Projenin hedef kitlesi sık sık sel oluşan veya evleri akarsu yatağında olan insanlardır. 

 

 

 

9. Riskler 

Proje kullanım olarak uzaktan sinyal sistemine bağlı olduğu için herhangi bir risk içermez. Fakat 

devre üzerinde gelen sinyallerde aksaklıklar olabilir. Şiddetli fırtına ve darbe sonucu muhafaza 

kırabilir böylece sinyal kesilebilir. Önlem olarak ise sağlam malzeme kullanılırsa  herhangi bir sorun 

oluşmaz. 

 

 

 

10. Kaynaklar  

1- https://www.mynet.com/trabzonda-irmak-tasti-rizede-heyelan-meydana-geldi-

7492302-myvideo 

2- https://diyot.net/arduino-ile-analog-sinyal-okuma-ve-pwm-sinyal-gonderme/ 

3- https://maker.robotistan.com/robot-kontrolculeri-sensorler/ 

4- https://www.robocombo.com/arduino-icin-knock-sensor-modulu-ky-031  

5- https://www.robocombo.com/blog/icerik/arduino-ile-su-seviye-sensoru-kullanimi-

calisma-prensibi-kodu-ve-projesi 
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