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1. ÖZET 

Küresel sıcaklık artışı ve insan kaynaklı oluşumlar normalde doğal olan sel ve taşkınları afete 

dönüştürerek dünyada ve Türkiye’de büyük can, mal ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. 

Taşkın büyük hacimli su kütlelerinin akarsu yatağına sığmaması sonucunda oluşur. Sorunun 

çözümüne yönelik çalışmalar yapılması, uygulanabilir öneriler geliştirilmesi, taşkınla ilgili   

farkındalık oluşturulması ve taşkın hususuna uyum sağlanması önemlidir. 

Projemizde, konumsal olarak olası taşkın alanından önceki bir konumda doğal akış yatağına 

yerleştirilecek dayanıklı bir sistem ile akış yataklarında oluşabilecek taşkınları algılayıp CBS/ 

GSM sistemleri ile yetkili merkezleri uyaracak ve oluşabilecek zararları en aza indirecek taşkın 

erken uyarı sisteminin tasarlanması amaçlanmıştır. Sistemin temel olarak akış yataklarında 

suyun hızını ve yüksekliğini doğru ve hassas biçimde algılayan, kolay uygulanabilir ve 

ekonomik olması hedeflenmiştir.  

Su taşkını erken uyarı sistemini tasarlarken Arduino MEGA, ultrasonik sensörler, suyun akışını 

taklit etmek için motora bağlı enkoder (motor hız sensörü), GSM/CBS modülü ve güç kaynağı 

olarak USB çıkışlı solar panel kullanılmıştır. Su taşkınlarını algılamak için en uygun bileşenler 

suyun derinliği, suyun akış hızı ve derenin debisi olarak seçilmiştir. Program içerisinde 

tanımlanan hız değerleri veya iki ultrasonik sensörün algılayacağı su seviyelerindeki fark kabul 

edilebilir sınırların üzerine çıktığında her bir hata durumu ayrı ayrı SMS mesajı olarak 

tanımlanmış telefon numaralarına gönderilir. Sistemde kullanılan cihazların maliyeti yaklaşık 

900 TL’dir. Taşkın olayının belirlenmesi ve ortaya çıkabilecek durumların saptanabilmesi için 

temel olan iki yaklaşım yerinde ölçüm ve uzaktan algılamadır. Projemizdeki önemli yenilik 

özellikle iki yaklaşımı birleştirerek düşük maliyetli, yerinde ölçüm yapabilen bir sistemin 

oluşturulmasıdır. Kullanılan ekipman ve yazılım ile iletişim hızı önerilen projemizi mevcut 

sistemlere göre ön plana çıkarmaktadır. 

 

2. PROBLEM DURUMUNUN TANIMLANMASI:  

Dünyada ve Türkiye’de birçok bölge coğrafi yapısı nedeniyle geçmişten bugüne kadar deprem, 

sel ve su taşkınları gibi çok büyük afetlere maruz kalmış ve defalarca büyük can ve mal kaybına 

uğramıştır (Esmer, 2014). Doğal afet olarak taşkın, “çeşitli nedenlerle akarsuyun yatağından 

taşarak, çevresine, yerleşim yerlerine, altyapı tesislerine ve canlılara zarar vererek, etki 

bölgesinde yaşamsal faaliyetleri kesintiye uğratacak ölçüde bir akış büyüklüğü oluşturması 

olayı” şeklinde ifade edilmektedir (Araz vd., 2015). Taşkınlar, aşırı yağışlar ve karların ani 

erimesi sonucu oluşup dünyada ve ülkemizde büyük zarar ve can kayıplarına neden olmaktadır 

(Özmen, 2015). Yüzey akışı ve hidrolojik döngünün bir aşaması olan taşkınlar; iklim, havzanın 

şekli, jeolojisi, topoğrafik yapı ve eğimi, toprak yapısı, yeşil alan ve bitki örtüsü gibi doğal 

nedenlerden oluşabilir.  

Taşkınlar, meydana gelme sürelerine göre ikiye ayrılırlar. Ani taşkınlar, 6 saat içinde 

gerçekleşen aşırı yağışlar sonucu oluşan taşkınlardır. Uzun süreli taşkınlar ise bir hafta veya 

daha uzun sürede oluşan taşkınlardır. Taşkınlar arazinin fiziki yapısı, suya doygunluk miktarı 

gibi doğal etkenler ile çarpık şehir yapılanması, ağaçların kesilmesi, akarsu yatağına baraj 

yapılması ve küresel ısınma gibi insan etkenleri olarak iki grupta sınıflandırılır (Kerim ve Süme, 

2019).  
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2.1. Su Taşkınlarının Nedenleri ve Etkileri 

Normalde doğal bir olay olan taşkınları can ve mal kaybına neden olacak afet haline 

dönüştürenler insan kaynaklı oluşumlardır. Bunlara örnek olarak plansız ve yanlış arazi 

kullanımı, çarpık yapılaşma, tarım alanları, orman ve yeşil alanların yok edilmesi, hızlı 

şehirleşme, havza ve dere yatakları gibi akış alanlarında yapılaşma verilebilir (Onuşluel ve 

Harmancıoğlu, 2002; Özmen, 2015). Dünyada yoğun ve şiddetli yağış alan bölgelerde taşkın 

olayları sıkça görülmektedir. 2005 yılında Amerika’da, Katrina kasırgasında meydana gelen 

taşkında, 1833 kişi hayatını kaybetmiştir.  

Şekil 1. Katrina kasırgası sonrası Louisiana kentinin görüntüleri (Britannica Ansiklopedisi 

Editörleri, 2005). 

 

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün istatistiklerine göre, ülkemizde en sık taşkın 

tehlikesine maruz kalan iller: Yıllık taşkın sıklığı sıralamasına göre; İzmir, Rize, 

Kahramanmaraş, Denizli, Trabzon, Antalya, Kırıkkale, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Sivas, Van, 

Batman, Zonguldak ve Ankara sayılabilir. (Özmen, 2015). Ülkemizde taşkın afetlerinin 

yönetmek için DSİ’nin yaptığı çalışmalar 6200 sayılı Kuruluş Yasası’nda tanımlanmış, yapısal 

önlemler içeren projeli faaliyetler şeklinde sürdürülmektedir. Ayrıca 4373 ve 7269 sayılı 

yasalarda ifade edilen hükümlerle taşkın afetinin her sürecinde çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu çalışmalar çerçevesinde; taşkınları önlemek amacıyla barajlar ve taşkından koruma tesisleri 

inşa etmekte, dere yataklarında düzenleme ve ıslah çalışmaları yapmaktadır (Uskay ve Aksu, 

2002). Ülkemizde genellikle aşırı taşkınlar sonrasında yıkılan veya ağır hasara uğrayan akarsu 

köprülerine karşın, gelişmiş ülkelerde sürekli araştırmalar yapılmaktadır. ABD’de 1991 

yılından itibaren akarsu köprülerinin durumları incelenmektedir (Yanmaz, 2002). 

Şekil 2. Ülkemizde 2010-2015 yılları arasında meydana gelen taşkın olayları ve etkileri (Taşkın 
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Yönetimi, 2017). 

Yaşadığımız en büyük felaketlerden biri 10-11 Ağustos 2021’de Bartın’da yaşanan, 80 üzerinde 

can kaybına neden olan taşkın ve heyelan faciasıdır (İMO, 2021). 

Şekil 3. Afetin büyük yıkıma yol açtığı Bozkurt, Kastamonu'na bağlı, 5400 nüfuslu bir ilçe. (A) 

BBC News Türkçe, 2021. (B) İTÜ Medya ve İletişim Ofisi, 2021. 

 

3. ÇÖZÜM 

Bu projede yağış toplama havzasının doğru noktalarına yerleştirilecek dayanıklı bir sistem ile 

havzada oluşabilecek taşkınları algılayıp coğrafi bilgi sistemleri CBS (Küresel Konumlama 

Sistemi) ve GSM (mobil iletişim için küresel sistem) ile yetkili merkezleri uyaracak ve 

oluşabilecek zararları en aza indirecek taşkın erken uyarı sisteminin tasarlanması 

amaçlanmıştır. Bu amaçla tasarlanan sistemin dere yataklarında su hızını ve yüksekliğini doğru 

ve hassas biçimde algılayan, kolay uygulanabilir ve ekonomik olması öncelik olarak kabul 

edilmiştir.  

4. YÖNTEM 

Kullanılan cihazlar ve deneysel çalışmalar sırasında kullanılan yöntemler aşağıda ayrıntılı 

olarak verilmiştir. 

Şekil 4. Proje tasarım aşamaları 

 

 

A B
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Tasarlanan su taşkını erken uyarı sistemimizin maketini hazırlamak için okulumuzun resim 

bölümünden alınan strafor, çim halı, mukavva, renkli fon kartonu ve tutkal kullanılmıştır.  

Su taşkını erken uyarı sistemimizi tasarlarken yazılım geliştirme kartı (Arduino MEGA), 

ultrasonik sensörler, motor hız sensörü (enkoder sayıcı), GSM/CBS modülü ve güç kaynağı 

olarak USB çıkışlı solar panel kullanılmıştır. Su taşkınlarını algılamak için en uygun bileşenler 

suyun derinliği, suyun akış hızı ve derenin debisi olarak saptanmıştır. Suyun derinliğini 

belirlemek için ultrasonik sensörler, akış hızını ölçmek için motor hız sensörleri kullanılmıştır. 

Ayrıca hız sensörlerinde kullanılan enkoder diskler Tinkercad programı kullanılarak 3B 

tasarımı yapılmış ve okulumuzda bulunan 3B yazıcıda bastırılmıştır. Bu alanda yapılmış diğer 

projelerden farklı olarak bizim cihazımızda sistemimizin konumunu ve gerekli birimlerle kısa 

mesaj hizmeti (Short Message Service-SMS) aracılığıyla iletişimini sağlamak için GSM/CBS 

modülü bulunmaktadır. Sistemimizin çalışması için gerekli enerjiyi sağlarken çevreye 

olabildiğince az zarar vermek adına solar panel tercih edilmiştir. Bu sistem maket üzerine 

yerleştirilerek denemeler ve ölçümler yapılmıştır.  

Erken uyarı sistemimizi tasarlamaya başlarken taşkın riskinin gerekli birimlere erken iletilmesi 

ve meydana gelebilecek zararların azaltılması hedeflendi. Kullanılacak sistem hassas, 

ekonomik ve pratiktir. Bu hedefleri gösterebilmek için sistemimizi uygulamayı planladığımız 

dere bölgesi ölçeklendirilerek maket haline getirilmiş ve üzerine deney düzeneği 

yerleştirilmiştir. Okulumuzun resim ve sanat atölyesinde maket çalışmalarına başlanarak, önce 

strafor plakalar kesildi, dere yatağı için mavi renkte dalgalı fon kartonu kullanıldı ve arazi 

yüzeyi yapay çimle kaplanarak maketin temeli oluşturuldu. Maketin üzerine su derinliğini 

algılayacak ultrasonik sensörler, suyun akışını taklit etmek için motora bağlı enkoder diskler ve 

hız sensörleri yerleştirildi. Sistemin çalıştırılması için Arduino MEGA, GSM/CBS modülü ve 

Solar güç kaynağımız konuldu ve sistem çalıştırılmaya hazır hale getirildi. 

4.1. Erken Uyarı Sisteminin Modellenmesi 

Şekil 5. Hazırladığımız taşkın erken uyarı sisteminin modellenmesi 

Maketimizde de belirtildiği üzere sistemimiz bölgemizde su taşkını oluşma ihtimali olduğunda 

GSM modülü ile öncelikle yetkili merkezleri uyaracak, gerekli olan bölgelerde oluşabilecek 

zararları önlemek amacıyla erken müdahale etme imkânı bulmalarını sağlayacaktır. 
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4.2. Proje Alanı 

Projemizin uygulanması için İzmir, Bostanlı, Ahırkuyu Deresi bölge olarak seçilmiştir. Bu 

bölgeyi seçmemizin nedeni güncel olarak taşkınların meydana gelmesi ve oluşan hasarların 

giderek artmasıdır. Ahırkuyu Deresi için olası ilk ölçüm noktasının koordinatları 38.5045655K, 

27.1207727D’dur. Derenin denize ulaştığı noktanın enlemi 38.4646322, boylamı 

27.1043149’dir. 

Şekil 6. İzmir ili, Bostanlı ilçesi ve Ahırkuyu Deresi görüntüsü 

Maket üzerinde gerekli cihazlar yerleştirildikten sonra sensörlerin doğrulukları yapılan 

ölçümlerle kontrol edildi. Ultrasonik mesafe sensörlerinin uzaklıkları değiştirilerek verilerin 

doğruluğu metre ile test edildi. Hız sensörlerinin verimliliği farklı hızlarda denendi. Sistemin 

çalışma basamakları Şekil 7’de gösterilmiştir. 

Şekil 7. Sistem kodunun akış şeması. 

 

 

İzmir ili Bostanlı ilçesi 

Ahırkuyu Deresi 
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5. YENİLİKÇİ (İNOVATİF) YÖNÜ  

Taşkın olayının belirlenmesi ve ortaya çıkabilecek durumların saptanabilmesi için birçok farklı 

yöntem ve yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar temel olarak yerinde ölçüm ve uzaktan algılama 

olarak sınıflandırılabilir. İki yaklaşım arasında ekonomiklik ve uygulanabilirlik bakımından 

büyük farklar vardır. Bu çalışmada üzerinde durulan yenilik özellikle iki yaklaşımı birleştirerek 

maliyeti düşük, yerinde ölçüm yapabilen bir sistemin oluşturulmasıdır. Kullanılan ekipman ve 

yazılım ile sağlanan iletişim hızı, önerilen projemizi mevcut sistemlere göre ön plana 

çıkarmaktadır.  

 

6. UYGULANABİLİRLİK 

Projemizde tasarlanan erken uyarı sistemi için kullanılan cihazlar kolay elde edilebilir ve düşük 

maliyetlidir. Sistemin enerji ihtiyacı güneş panelleri ile karşılanabilmektedir. Prototip halindeki 

sistemimiz geliştirilerek yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri tarafından temin edilmesi 

durumunda derelerin belirli yerlerine yerleştirilerek suyun yükselmesi durumunda erken uyarı 

sistemi devreye girmesi ile su taşkınlarının meydana getireceği zararlar en aza indirilebilir. 

 

7. TAHMİNİ MALİYET VE PROJE ZAMAN PLANLAMASI 

Sistemde kullanılan tüm cihazların maliyeti Tablo 1’de görüldüğü gibi yaklaşık 900 TL’dir. 

Sistemde yer alan maket ve cihazların uygun bir tasarımla amaç ve hedeflerimizi destekleyen 

bir şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir. 

 

Tablo 1. Elde edilen erken uyarı sisteminin maliyet ve cihaz tablosu. 

Cihaz Adet Birim Fiyat 

Arduino Mega 2560 R3: 1 62,27 TL 

20x4 LCD Ekran 2 43,08 TL 

JSN-SR04T su geçirmez ultrasonik 

sensör modülü 

2 53,10 TL 

Kızılötesi hız sensörü enkoder sayıcı 2 8,50 TL 

Sim808 GSM/CBS modülü 1 300,00 TL 

Solar panel güç kaynağı 1 218 TL 

5000 mA Powerbank  2 50 TL 

Genel Toplam: 11 889,63 TL 
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Tablo 2. İş-Zaman Tablosu 

 

8. PROJE FİKRİNİN HEDEF KİTLESİ: 

Yerel ve genel yöneticiler ve sivil toplum örgütleri hedef kitlemizdir. Sel ve taşkınlar akış 

büyüklüğüne göre çevrelerindeki yerleşim ve tarım alanlarına, tesislere ve canlılara zarar 

vererek insan yaşamını ve sosyoekonomik faaliyetlerini kesintiye uğratırlar. 

 

9. RİSKLER 

 

Tablo 3. Olasılık ve Etki Matrisi 

Olasılık 
Sistemin dış etkenler 

tarafından zarar 

görmesi 

Sistemimizde güç 

kaynağı durum 

kontrolünün olmaması 

 

Çok 

Normal 

Hız sensörlerinin 

suyun hızını yanlış 

ölçmesi 

GPS’in çekmemesi 

durumu 

GSM şebekesinin 

sinyal kaybı. 

Az 

Projeye ayrılan 

bütçenin yetersiz 

kalması 

Sensörlerin yanlış 

ölçüm yapması 

Akan su ile taşınan 

yabancı maddelerin 

şamandıralara zarar 

vermesi 

 
Az Normal Çok 

Etki 

 

 

 

 

 

 

AYLAR  

İşin Tanımı 
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Literatür Taraması X X X X X      

Projede kullanılacak cihazların tedariği  X X        

Maketin tasarlanması    X       

Sistemin kurulumu ve kodların yazılması    X X      

Sistemin test edilmesi     X      

Bulguların değerlendirilmesi      X X    

Proje Ön Değerlendirme Raporunun Yazılması      X X    

Proje Detay Raporunun Yazılması         X X 
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Tablo 4. Olasılık ve Etki Matrisi Risklere Yönelik Çözüm Önerileri 

Olasılık 

Sistemin koruyucu 

kafesler içine 

yerleştirilmesi 

Tasarım değiştirilerek 

solar panelin enerjisinin 

gelip gelmediği kontrol 

edilebilir. Alarm sistemi 

ile bildirilebilir. 

 

Çok 

Normal 

Hız sensörlerinin su 

üzerinde yüzen, derenin 

2 tarafından zincir ile 

karaya bağlı 

şamandıralar üzerine 

monte edilmesi 

düşünülmüştür. 

Cihazın konum bilgisi 

gelmese bile cihaz mesaj 

atmaya devam eder ama 

o bölgede açıkta olan 

cihaz GPS çekmezse 

havada yüksek elektrik 

yüklü bulutların var 

olduğu ve havanın 

patlayabileceği 

meteorolojiden kontrol 

ettirilir. 

Cihaz periyodik olarak 

her yarım saatte bir 

veya sel konusunda 

çok kritik bir yer ise 15 

dakikada bir başka bir 

numaraya mesaj 

atabilir. O kişi alarm 

gelmeyen cihazları 

kontrol etmek için ekip 

sevk edebilir. 

Az 

Eksiklerin kurum 

bütçesinden 

karşılanması 

Sensörlerin 

kalibrasyonlarının 

periyodik olarak 

yapılması 

Şamandıra önüne 

koruyucu bariyer 

yapılması  

 
Az Normal Çok 

Etki 

 

10. KAYNAKLAR 

1. Araz, M., Çolak, E., Memişoğlu, T., & Erbaş, Y. S. (2015). Akarsu Taşkınlarının 

Kentsel Altyapı Donatılarına Etkisinin Konumsal Modellenmesi. 7. Kentsel Altyapı 

Sempozyumu / 13-14 Kasım 2015, Trabzon. 

2. BBC News Türkçe, (2021). “Sel felaketi: Kastamonu Bozkurt'ta neden büyük yıkım 

yaşandı, yetkililer iddialar için ne diyor?” https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-

58187729 (Erişim Tarihi: 21.10.2021) 

3. Britannica Ansiklopedisi Editörleri. (2005). Hurricane Katrina | Deaths, Damage, & 

Facts | Britannica. https://www.britannica.com/event/Hurricane-Katrina (Erişim Tarihi: 

20.10.2021) 

4. Esmer, M. (2014). Bütünleşik Afet Etki ve İhtiyaç Tespit Sistemi (Yüksek Lisans Tezi, 

Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Sistemler ve Ulaştırma 

Yönetimi, İstanbul). 

5. İMO, (2021). Bozkurt Taşkın Felaketi Değerlendirme Raporu. Ankara Şubesi. 

https://www.britannica.com/event/Hurricane-Katrina


11 

 

 

https://www.imo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=38480&tipi=1&sube=3  (Erişim 

Tarihi:15.08.2021) 

6. İTÜ Medya ve İletişim Ofisi, (2021). Bozkurt Sel Afeti: Sebepler ve Tespitler 

https://haberler.itu.edu.tr/haberdetay/2021/08/20/bozkurt-sel-afeti-sebepler-ve-tespitler 

(Erişim Tarihi: 21.10.2021) 

7. Kerim, A ve Süme,V. (2019).Taşkınlar, Taşkın Koruma Ve Kontrol Yapıları; Rize 

İlinde Örnek Çalışmalar. Türk Hid. Der., Cilt: 3, Sayı: 1, Sayfa: 01-13   E-Issn: 2636 

8382   

8. Onuşluel, G. ve Harmancıoğlu, N.B., (2002). Su Kaynaklı Doğal Afet: Taşkın – TMH 

- Türkiye Mühendislik Haberleri Sayı 420-421-422 /4-5-6). 

9. Özmen, M. T. (2015). & Uz, İ. M. İ. B. Sel-Taşkın. 

https://antalya.imo.org.tr/resimler/dosya_ekler/97e314f2b9acbd2_ek.pdf (Erişim 

Tarihi: 9.09.2021) 

10. Taşkın Yönetimi, (2017). T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. 

http://taskinyonetimi.tarimorman.gov.tr/_engine//_engine/file.axd?file=/Dokumanlar/

Task%C4%B1n_Yonetimi.pdf (Erişim Tarihi: 12.09.2021) 

11. Uşkay, S., ve Aksu, S. (2002). Ülkemizde Taşkınlar, Nedenleri, Zararları ve Alınması 

Gereken Önlemler. TMH-Türkiye Mühendislik Haberleri Sayı 420-421-422/4-5-6 

12. Yanmaz, A.M. (2002). Yıkılan Akarsu Köprüleri Üzerine Görüşler TMH-Türkiye 

Mühendislik Haberleri Sayı 420-421-422 /4-5-6 

https://www.imo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=38480&tipi=1&sube=3
https://haberler.itu.edu.tr/haberdetay/2021/08/20/bozkurt-sel-afeti-sebepler-ve-tespitler
https://antalya.imo.org.tr/resimler/dosya_ekler/97e314f2b9acbd2_ek.pdf

