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1. PROJE ÖZETİ 

 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki çalışma 

imkanlarını, asri ve iktisadi tedbirlerle en yüksek seviyeye çıkarmalıyız.” sözünden ilham 

alarak çiftçileri ve onların emeklerini korumayı kendine görev edinen BTU ATIFET takımı, 

yağmacıların veya yaban hayvanlarının oluşturabileceği her türlü tehlikeyi önceden fark edip 

kullanıcılara ve yetkililere uyarı verebilecek bir alarm sistemi geliştirmiştir. Darbeye, soğuğa, 

yağmura ve sıcağa dayanıklı bir koruma kalıbının içinde yer alacak alarm sistemi, 

konumlandırıldığı pahalı tarım mekanizmalarını, çiftçilerin araçlarını veya mahsulleri her türlü 

tehlikeden koruyacaktır. Kullanıcının bildirdiği durumlar dışında gerçekleşen hareketleri 

tehlike olarak algılayıp belirlenen eşik değeri geçildiğinde tetiklenecek olan alarm sistemi, 

korunacak değerli malzemelere konumlandırılacak, üzerindeki sensörler sayesinde malzemenin 

konumunda bir değişim veya hareketin algılandığını kullanıcıya bildirecektir. Eş zamanlı 

olarak, yanıp sönen alarm ışıkları ve sesli ikazla tehlike uyarılacak, çevreye de bu tehlikenin 

varlığı haber verilmiş olacaktır. Kullanıcı bu harekete onayı olmadığını belirttiğinde de kolluk 

kuvvetlerine anlık ihbarda bulunulacaktır. 

Ormanların korunmasını da görev edinen BTU ATIFET takımının PROTEC adlı bu alarm 

sistemi, kaçak ağaç kesimini engelleme ve doğal mirasları koruma amaçlı da kullanılabilir. 

Ağaç gövdelerine veya dallarına yerleştirilecek bu sistemler tehlikeli insan hareketi 

saptandığında orman bekçilerine hem sesli, hem ışıklı hem de elektronik uyarı gidecek, bu sesli 

ve ışıklı ikaz sistemiyle de kaçak kesime gelen insanlar korkup kaçırılması sağlanacaktır. 

Üzerindeki ışıklı alarm sistemleri hayvanları ikaz edecek olan 3 renkten ilham alınarak kırmızı, 

beyaz ve mavi olacak, sesli ikaz sistemindeki sesler; insanları ve hayvanları uyaracak ve onların 

duyma becerilerine zarar vermeyecek frekansta olacaktır. 

 

2. PROBLEM/SORUN: 

 

Son yıllarda kırsal alanlardaki nüfusun azalması ile hırsızlar ve yabani hayvanlar rahat bir 

şekilde dolaşmakta ve etraftaki tarım ürünlerine zarar vermektedir. Başta kıymetli tarım 

ekipmanları olmak üzere tarım ürünleri, arı kovanları vb. üretilen doğal mamuller hırsızlar ve 

yabani hayvanlar tarafından zarar görmektedir. Tarım ürünlerinin gelişim zamanında kullanılan 

ekipmanlar gece boyu arazide kaldığından dolayı hırsızlar için kolay hedef olmaktadır. Tarım 

ürünleri olgunlaşma ve hasat zamanında da hırsızlar ya da yabani hayvanlar tarafından saldırıya 

uğramaktadır. Yabani hayvanların son zamanlarda artması ile birlikte olgunlaşan ürünlerin 

hayvanlar tarafından uğradığı zarar da artmıştır.  Çiftçinin bir sezon boyunca emek vererek 

meydana getirdiği tarım ürünlerinin yabani hayvanlar tarafından talan edilmesi ya da hırsızlar 

tarafından çalınması çiftçiler için büyük maddi zarar oluşturmaktadır. Tablo ve grafiklerdeki 

(Tablo 2.1, Grafik 2.2, Grafik 2.3) verilere bakıldığında tarım ürünleri ile ekipmanlarının 

çalınması ve gördüğü zarar yıl geçtikçe artmaktadır. Çiftçiler ürünlerini ve ekipmanlarınıher 

zaman koruyacak ve tehdit durumunda haberdar edecek bir sisteme ihtiyaç duymaktadırlar.  
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Tablo 1: Bölgesel Kırsal Hırsızlık Zararları [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2: 2015 Yılı Ekipman Kayıpları Sayısı [3] 

 

 
Şekil 1: çalınan ekipman türleri 2015 [2] 

 

Bu sorunlara ek olarak Türkiye’nin oksijen kaynağı 21,2 milyon hektar orman varlığı yılda 4-

5 milyon m3kaçak odun kesilmesi nedeniyle her geçen gün yok olmaya yüz tutmaktadır. 

Hırsızlar; ağaç kesme, bulundurma, taşıma ve sarf etme eylemlerini gerçekleştirerek evrenin 

hayat damarlarını yok etmektedirler. Tablo 2.4 ve Grafik 2.5 teki veriler incelendiğinde orman 

suçlarının sürekli arttığı ve her yıl birçok farklı suçların işlendiği görülmektedir. Ormanların 

yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalınan bu zamanlarda ormanları korumak için bilinçsizce 

yapılan orman kaçakçılığının da engellenmesi gerekmektedir. 
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Orman suçları 

(2010- 2019)       

          

 Orman ağaçlarını Orman ürünlerini Orman ürünleri 

 kaçak kesme kaçak nakletme usulsüz sarf suçu 

  suçu  suçu   

       

 Suç Kesilen ağaç Suç  Suç Sarf edilen 

 sayısı miktarı sayısı  sayısı ağaç miktarı 

Yıl Adet m3 Kental Adet m3 Kental Adet m3 Kental 

          

2010 4 114 

18 

712 35 449 1 339 722 17 566 300 374 563 

2011 3 742 

18 

739 24 960 841 689 8 262 213 289 373 

2012 4 149 

19 

297 27 430 1 017 862 10 083 178 287 362 

2013 3 620 

19 

844 21 649 892 

1 

416 10 998 169 212 252 

2014 3 519 

66 

378 22 837 689 

1 

550 3 478 133 225 306 

2015 2 944 

18 

326 15 647 708 949 8 645 82 100 74 

2016 2 891 

17 

616 13 875 658 862 7 134 68 149 51 

2017 2 993 

20 

305 15 110 802 

1 

675 8 763 68 104 119 

2018 2 880 

26 

483 11 239 670 

1 

330 6 370 58 143 30 

2019 3 356 

33 

742 13 515 706 

1 

442 6 167 96 252 300 

Şekil 2: orman suçları verileri [3] 

 
Şekil 3: orman suçları dağılımı 



BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTSEİ – BTU ATIFET - PROTECT 

6 | S a y f a  

 

 

Belirtilen sorunların çözümü için bekçi alımı ve kamera sistemi kurulumu yapılmaktadır. Fakat 

bekçilerin her zaman her yerde olamaması ve kamera sistemlerinin %90’ının yetersiz olması 

nedeniyle yüksek maliyete rağmen %100 güvenlik sağlanamamaktadır. Yine belirtilen sorunun 

çözümü için arazinin etrafına elektrikli çit çekme kurulumu yapılmaktadır. Ancak bu sistem 

hem yüksek maliyetli hem de uzun emek sonucu kurulmasına rağmen yabani otların teması 

halinde çalışmayı durdurması ve küçük darbelere bile dayanıksız olması sebebiyle güvenliği 

sağlayamamaktadır. Bu sebeplerden dolayı %100 güvenlik sağlayacak üst düzey bir teknolojik 

ürüne çok büyük ihtiyaç vardır. 

3.ÇÖZÜM 

 

“PROTEC”; orman kaçakçılığına, ziraat ürün ve ekipmanlarının zarar görmesine karşı 

tasarlanan yenilikçi algoritmalar ve devre tasarımı ile imal edilecek olup,  hiçbir bitki ve canlıya 

karşı olumsuz bir durum oluşturmadan yaşanılan kaçakçılık, hırsızlık ve hayvan zararı 

problemlerini en aza indirgemeyi amaçlamaktadır. Projede kullanılacak olan baskılı devre 

üzerindeki arduino nano işlemcisi ile kontrol edilip bataryadan gücünü alan Mpu6050 Gyro 

ivme ölçer sensörü, hedeflenen kısma monte edilerek herhangi bir konum ve hareket değişikliği 

olduğu takdirde veri farklılığı algılanıp NRF24L01 wi-fi modülüyle iletişim kurularak gerekli 

kurum ya da kişilere uygulama üzerinden bildirim iletilecektir. Uygulama üzerinden gelen 

bildirim neticesinde ürünlerin sahipleri herhangi bir çalınma, zarar görme vb. durumlardan 

anında haberdar olacak böylece kaçakçılık ve zarar görme problemleri reaktif değil 

“PROAKTİF” bir yaklaşım sonucunda en aza indirgeneceği öngörülmektedir. 

 

3.1 Sistemlerin Çalışma Durumları 

3.1.1 Tarım Ürünlerinin ve Ekipmanlarının Çalınması Durumunda Sistemin Çalışması 

 

Hırsızlar tarım ürünü ve ekipmanlarını sahibin en son koyduğu noktadan ufak bir hareket 

ettirdiği yani cismin son konumunu değiştirdiği anda gyro sensörü hareketi algılıyor. Hareket 

algılandığında sistemin üzerindeki ses ve ışık birimleri devreye girerek çeşitli ses ve renkli 

ışıkların çalışması ile tehlike oradan uzaklaştırılacaktır. Uyarıcı sistemlerin çalışması ile birlikte 

eş zamanlı olarak kullanıcıya bildirim gidiyor. Kullanıcı da isterse kendi gidip müdahale 

edebilir ya da güvenlik güçlerine bildirerek ürünleri koruyabilir.  

 

3.1.2 Orman Kaçakçılığı Durumumda Sistemin Çalışması 

 

Hırsızlar orman suçları kaçakçılığı yapmaya kalktığı zaman en ufak konum değişikliğinde sesli 

ve ışıklı ikazlar devreye girecek ve bildirim gerekli güvenlik güçlerine giderek hırsızlık 

engellenecektir. 

 

3.1.3 Yabani Hayvan Saldırıları Durumunda Sistemin Çalışması  
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Birçok yabani hayvan tarım ürünlerine saldırmakta ve onları yok etmektedir. Hayvan ürünün 

konumunda yaptığı en ufak değişiklikte sistemin devreye girmesini sağlayacaktır.Böylece 

hayvanların korkup kaçacağı sesli ve ışıklı birimler çalışınca hayvan korkarak kaçacak ve ürün 

en az hasar hile korunmuş olacak ve sahibine bildirim göndererek güvenliği sağlayacaktır. 

 

3.2. Yazılım  

3.2.1 KONTROLCÜ  

 

Protec günümüzde yaygın şekilde kullanılan yazılım dillerinden olan ve programlanması kolay 

olan C tabanlı yazılım dili ile programlanmış ve Arduino devre kartı kullanılmıştır.  

 

Özellikler Arduino Mikroişlemci Raspberry Pi 

Kolay Programlama 5 3 3 

Basit Kullanım 5 4 3 

Geniş Kütüphane 4 5 4 

Kontrol Etme Kabiliyeti 5 4 5 

Maliyet 4 5 1 

TOPLAM 23 21 16 

Tablo 3.1: Kontrol İşletim Sistemi Karşılaştırılması 

3.2.2. YAZILIM DİLİ 

 

Özellikler Python Java C 

Güçlü İşlem Operatörü 5 4 5 

Esneklik 4 4 5 

Verimlilik 5 5 5 

Bellek Tasarrufu 3 4 4 

Makine Diline Çevrilebilme 5 3 4 

Kütüphane 4 3 5 

Erişilebilirlik 4 3 5 

TOPLAM 30 26 33 

Tablo 3.2: Yazılım Dili Karşılaştırılması 

3.2.3. DURUM AKTARIMI 

Sensörlerden gelen verileri algılayıp, eşik değerlerini geçip geçmeme durumuna göre 

kullanıcıya uyarı verecek şekilde tasarlanmış olan system, internete bağlıysa bu uyarıları 

aplikasyon üzerinden kullanıcıya iletip, kullanıcının bilgisi doğrultusunda gerçekleşip 

gerçekleşmediği sorgulanacak. Kullanıcıdan gerekli izinlern alınması halinde tehlikeyi yetkili 

birimlere konum bilgileri ile aktaracak. İnternete bağlı olunmayan ortam ve durumlarda ise ürün 

sahibine GSM operatörü tarafından anlık bilgi SMS’i atılacak, kullanıcı SMS deki bilgiler 

dahilinde durum müdahalesi konusunda hangi aksiyonun alıancağı sorgulanacak, bu sırada 

ışıklı ve sesli ikaz birimleri çevreyi kaçakçılık duruma karşı uyarmaya devam edecektir. 
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3.3. Nihai Tasarim Konfigürasyonu 

 

Alıcı ve verici devreleri yağmur, soğuk vb. çevre şartlarına karşı koruma amaçlı devrelerin 

dışına tüm olumsuz şartlara karşı koruyacak dayanıklı bir kutu tasarlanmıştır. Bu kutu ile 

devreler hiçbir olumsuz şarta mağruz kalmayacak ve sistem her zaman çalışacaktır. 

 

 

Şekil 4: önden görünüm 

 

Şekil 5: iç yerleşim 

 
Şekil 6: soğutma/havalandırma boşluğu / soldan görünüm 
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Şekil 7: cihaz ve komponentlerin gösterimi / ön perspektif görünüm 

 

3.4. Sistem Çalışma Algoritması  

 

 

Şekil 8: Sistem Algoritması Blok Diyagram Şeması 

 

 

3.5 Sistem Devre Tasarımı ve Yerleşimi 

 

 EVET 

                 HAYIR 

   

 EVET 

 

 

                                                                                        HAYIR                                               

HAYIR           

                 

                                                                                           

        EVET 

BAŞLA 
KONUM 

DEĞİŞTİ 

Mİ? 

 

KULLANICIYI 

UYAR 

KULLANICININ 

BİLGİSİ VAR 

MI? 

SESLİ VE IŞIKLI İKAZ 

KONUM 

DEĞİŞMEYE 

DEVAM EDİYOR 

MU? 

  POLİSİ ARA 

KULLANICIYI 

BİLGİLENDİR 
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şekil 9: sistem devre tasarimi - a: hareket sensörü devresi  b: gyro devresi c: alternatif devre 

 

Tüm devre şemaları takım tarafınca özgün olarak Proteus program kullanılarak çizilmiştir.  

 

3.6 Devre Elemanlarının Yerleşimi ve Pin Bağlantıları 

 

 

 

şekil 10: devre yerleşim ve pinleri -a:gyro, nrf, arduino (verici ) b: sesli ve işikli ikaz birimi (alici) 

 

Şekil 3.7: Devre Elemanlarının Bağlantıları (Fritzing programı ile oluşturulmuştur) 

 

3.7 Projenin Çözümünün Toplumsal Yönü 
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Protec ile tarım ürünleri ve ekipmanlarının çalınması ya da zarar görmesi engellenerek çiftçinin 

maddi ve manevi zarar görmesi engellenmesi sonucunda doğal ürünlerin miktarının artması ile 

halk sağlıklı mamullere daha çok ve uygun fiyatla ulaşılabilecektir. 

 

Bununla birlikte orman kaçakçılığının da engellenmesi sonucunda hayat kaynakları 

tükenmeyeceği için toplumun oksijen kaynağını kaybetmemesi sayesinde daha temiz bir doğa, 

uzun bir yaşam ve evren imkanı sunulacaktır. 

4. YÖNTEM 

4.1Tarım Ekipmanlarını veya Ürünlerini ve Ormanları Koruma 

 

Korunması gereken malzemelerin veya tarım ürünlerinin üzerine sağlam bir dış kalıp ile monte 

edilecek alarm sistemi; Mpu6050 Gyro ivme sensörünün veya HC-SR04 Hareket Sensörünün 

tetiklenmesiyle çalışmaya başlar. Tehlikeyi oluşturan canlının korkarak kaçmasına sebep 

olacak uyarıcı sistemine bu tetikleyici veri NRF24L01 Wireless Modülüyle iletilir ve sistemin 

alarmı devreye girer. Hem sesli hem ışıklı uyarı veren alarm sisteminde hayvanların ikaz rengi 

olan beyaz, mavi ve kırmızı renkli ışıklar yanıp sönmeye başlar. Hayvanlar ve insanların ses 

algılarının farklı olması nedeniyle insanları uyarıya geçirecek olan sesler bazı hayvanlar için 

korkutucu (uyarıcı) değildir. Bu durumun tam tersi de mevcuttur, örneğin; köpek için 27000Hz 

uyarıcı bir sestir fakat insan kulağı bu sesi algılayamamaktadır. Sesli ikaz sistemi ise 2 canlı 

türünü de uyarı için 2 ayrı şekilde çalışacaktır; insanların duyamayacağı (20.000Hz’den yüksek, 

60Hz’ten düşük frekanstaki sesleri insan kulağı algılayamaz) fakat hayvanların duyup 

korkacağı frekansta seslerle çalışıp yabani hayvanların saldırısını önleyip, aynı zamanda diğer 

sesli ikaz sistemiyle insan sesinin duyabileceği aralıkta(60-20.000 Hz) sesler üreterek hem 

kullanıcıya haber verecek hem de tehlikeyi ortaya çıkaran canlı insan ise onu korkutacaktır. 

Ormanları korumak yaşamın sürekliliği için kaçınılmaz bir vazifedir fakat bilinçsiz insanlar 

tarafından ormanların yok edilmesine de henüz nihai bir çözüm bulunamamıştır. 

BTU ATIFET’in PROTEC adlı alarm sistemi burada da hırsızların korkulu rüyası olabilecek 

bir projedir. Ağaç kütüklerine sabitlenecek olan yukarıda belirtilen sensörler sayesinde, 

kullanıcının haber vermediği her hareketi analiz ederek tehlike eşiğini geçtiği anda önce alarm 

sistemi çalışacak tehlike korkutulacak sonra da kullanıcıya ve onun izniyle beraber kolluk 

kuvvetlerine haber verilerek, kaçakçıların yakalanmasına yardım edecektir. Hareket 

sensörünün etki alanının dışından bir tehlike yaklaşırsa da, kütüklerin x,y,z konumları Gyro 

ivme sensörü ile analiz edilip, herhangi bir değişimde aynı aksiyomlar izlenecektir. 

 

4.2. Sensörlerin Çalışması 

4.2.1. HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Ölçüm Sensörü 

Sensörün çalışma prensibi kısaca şöyledir: TRIG pininden sinyal verildiğinde 40 Khz 

frekansında bir ses dalgası sensör tarafından üretilir ve bu ses dalgası bir cisme çarpıp geri 

döndüğünde ECHO pini aktif hale gelir. Sesin havada yayılma hızını bilindiği için TRIG pinine 

verilen sinyalden sonra ECHO pininin aktif olduğu zaman kadar ki süreyi ölçülerek aradaki 

mesafe hesaplanır. Arduino ile kodlanacak bu sensörden alınan veriler NRF24L01 kullanılarak 

alarm modüllerinin bulunduğu diğer devrelere gönderilecektir. 
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Şekil 11: cisim sensörü ile nesne ve mesafe tespiti 

 
Şekil 12: NRF kablsouz haberleşme modülü 

4.2.2. Nrf KABLOSUZ modülü 

Arduino ile kontrol edilecek olan bu modüller alarm sisteminin görevini belirleyecek verileri 

belirli frekanslarla sisteme iletir. NRF24L01 wireless modülü, maksimum 10 Mb / sn veri hızı 

ile 4 pinli Serial Peripheral Interface (SPI) üzerinden iletişim kurar. Frekans kanalı (125 

seçilebilir kanal), çıkış gücü (0 dBm, -6 dBm, -12 dBm veya -18 dBm) ve veri hızı (250kbps, 

1Mbps veya 2Mbps) gibi tüm parametreler SPI arabirimi üzerinden yapılandırılabilir. Nrf 

modülü bağlı oldukları devrelerin verilerini karşı sisteme ve komut iletilerini kontrolcüye iletir. 

 

4.2.3 GYRO İvme Ölçer 

Gyro sensörü,  açısal hızı algılayabilen bir sistemdir. Yani sabit duran bir cismin, üç dikey 

eksende açısal oranlar karşılaştırılarak dönüş yönü ve hızı belirlenir. Algıladığı 

verileri işlemci sayesinde işleyerek elektriksel sinyale çevirir. Gyro, yön ölçümü veya 

ayarlamasında kullanılan, açısal dengenin korunması ilkesiyle çalışır. Gyroskopik hareketin 

temeli fizik kurallarına ve merkezkaç ilkesine dayalıdır. Gyro ivme sensörü cismin x,y,z 

koordinatlarındaki konumunu ve bu konumdaki değişiklikleri izleme amacıyla kullanılır. Bu 
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konumlardaki değişimlerle neler yapılacağı, verilerin nasıl değerlendirileceği Gyro’yu 

çalıştıracak kontrolcü ile kodlanır. 

 

Şekil 13: chiazın hareket ettirildiğitaktirde alarm vereceği eksenler 

5.YENILIÇI (İNOVATIF) YÖN 

 

21. yüzyılda hayvan ve insan kaynaklı olan güvenlik sorunlarına, teknolojinin gelişmesiyle 

birlikte haberleşme sistemlerinin kullanılması zaruri yenilikçi bir yöntemdir. Gyro (ivme 

sensörü) ve hareket sensörünün senkronize şekilde kullanılması sonucunda güvenlik sistemi 

olarak tanımlanabilen “PROTEC” aynı zamanda hayvanların da yaşama hakkını gözeterek 

onlara zarar vermeden entegre edildiği ürünün kaçakçılık faaliyetlerine dahil olmasını da 

engellemeye çalışmaktadır. Gelişmiş iletişim, hareket tanıma, konum değişim raporu 

algoritmalarını ürün sahibi ve onayı ile yetkili kolluk kuvvetlerine bildirmesi ile asılsız uyarılar 

göndermezken, kullanıcıdan onay alıp gerekli aksiyonların uygulanmasına katkı sağlamaktadır. 

Kablosuz veri aktarımı NRF ve GSM modülleri ortaklaşa kullanılarak gerçekleştiren PROTEC, 

yakındaki kullanıcıyı veya dünyanın dört bir tarafında bulunan ürün sahibini kolaylıkla ürünün 

durumundan haberdar edebilmektedir. Bahsi geçen durumlar ise itme, çekme, kaldırma gibi 

kaçakçılık faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlayan en temel kuvvetlerdir.  Alıcı ve Verici 

sistemler üzerinde yer alan komponentlerden yüksek verim alınması için tamamen yerli ve 

“BTU ATIFET” takımı tarafından tasarlanan devre kartına ek olarak imal edileceği malzeme 

doğrultusunda maliyet, dayanım, çekme, yorulma, burma gibi laboratuvar ortamında testlere 

tabi tutulacak olup, seri üretime uygun hale getirilmesi için tüm görev gereksinimlerini 

karşılaması beklenecektir. Birçok alanda kullanılabilecek olan PROTECE kullanıldığı alana 

göre farklı sensörler ve modüller entegre edilebilir. Güvenliğini sağladığı  ürünün değerine göre 

maliyetine ekleme yapılarak güvenliğini daha da arttırmak oldukça kolaydır. Örnek olarak 

hırsızlara karşı alınan önlemlerde hırsızın kimliğini tespit etmek için kamera modülü 

kullanılabilir. Suçlunun suçüstü yakalanması adına GPS modülü ile birlikte ürün çalınması 
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durumunda anlık yer tespiti sayesinde hırsızın yakalanmasını sağlayabilir. Maliyete ve gerekli 

olan koşula göre revize edilebilmesiyle ileriye dönük daha fazla alanda kullanılmasına olanak 

sağlayacaktır. 

6.Uygulanabilirlik  

Protec; günümüzde her alanda kullanılan ve kolay ulaşılabilir parçalardan oluşması sebebiyle 

hızlı  ve düşük maliyetli bir üretime sahiptir. Çiftçilerin görüşleri  ve tarım ve orman bakanlığı  

verilerine göre tarım arazilerinde ve ormanlık alanlarda bulunan  ve giderek artan güvenlik 

açığına karşı geliştirdiğimiz Protec yaygın kullanım alanı sayesinde ciddi bir pazar payı 

oluşacaktır. Günümüzde her alanda kullanılan Mpu6050  Gyro ivme sensörü ve HC-SR04  

Hareket sensörünün tetiklenmesi ile çalışmaya başlayarak Ardunio devre kartı ve C tabanlı 

yazılım dili ile kolay programlama sayesinde üretim konusunda bir sorunu bulunmamaktadır. 

Basit kullanımı sayesinde kullanıcılar tarafından kurulumu ve kullanımı sağlanabilir. Bu sayede 

kullanıcılar kendi gereksinimlerine göre kullanım alanlarını seçebilir ve gerekli olan 

zamanlarda kullanımını sağlayabilir.   Prototip ürünlerin tarım ve ormanlık alanda yapılacak 

olan saha denemeleri ile birlikte ortaya çıkan sonuca göre yapılacak olan optimizasyonlar ile 

birlikte üretime hazır hale gelmesi hedeflenmektedir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
 

Projenin tahmini tamamlanma zamanı 6 Haziran   olarak planlanmıştır. Maliyet cihaz dış 

malzemesi, Arduino,Wi-fi modülü,sensör , baskı devre ve elemanları olarak belirlenmiştir. Bu 

ekipmanlar doğrultusunda projenin seri üretim tahmini maliyeti 95 Türk Lirasıdır. 

 

 

 

 

 

 

GÖREVLER ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS 

Sorun Belirleme        

Literatür Taraması        

ÖTR Hazırlık        
Ürün/maliyet 

Belirlenmesi 
       

Devre Tasarımları        

Yazılım Denemeleri        

Nihai Tasarım        

PDR hazırlık        
PCB devre baskısı ve 

Devre Tesltleri 
       

Prototip Hata 

Ayıklama 
       

Şekil 14: gantt chartt 
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Tablo 3: Bütçe Planlaması 

 

Üretim maliyeti ürün başına tekil fiyat olarak 12 TL’di. Seri üretim halinde fiyatın %70 

düşeceği hesaplanmıştır. 

8.Hedef Kitle  

Çevre ve insan olmak üzere iki ana hedef kitle başlığı altında. hırsızlık ve yabani  hayvan  

saldırılarından korumak amacıyla  geliştirilen protect bu soruna çözüm olabilecek birçok alanda  

kullanılabilir. Tarım alanında çalışan çiftçiler kıymetli ekipmanlarını ve tarım ürünlerini 

korumak için protec’i kullanabilir. Bunun yanı sıra arıcılık ile uğraşan kişiler hırsızlık ve yabani 

hayvan saldırılarından korumak amacıyla protec’i kullanabilir. Orman kaçakçılığında ise 

girilmesi yasak olan kesim sahasına girerek kaçak ağaç kesme ve sarf etme girişiminde bulunan 

kişilerin alana girmesi tespit edilmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğü, orman çevre sakinleri 

ve muhtarları tarafından ormanlarımızı korumak için  kullanılabilir.  

9.Riskler 

 

Toplam 6 ve fazla olan risk derecesinin iyileştirilmesi gerekmekte olduğunu belirtien Risk 

Analiz tablosu ile öngörülen hata ve zararlar proaktif bir yaklaşım ile en aza indirgenecektir. 

 

tablo 4: projede oluşabilecek riskler ve problemlere karşi çözüm önerileri 

 

MALZEME ÜRÜN ADEDI FIYAT 

Arduino Nano 2 15 TL 

Batarya 2 35 TL 

NRF24L01 Wi-fi Modülü 1 2,5 TL 

Mpu6050 Gyro Sensörü 1 2,5 TL 

PLA kalıp 1 5 TL 

Baskılı Devre ve 

komponentler 
1 15 TL 

Diğer(Led,Buzzer) 1 10 TL 

TOPLAM  95 TL 

Değişken Maliyet 

Batarya Değişimi aylık: 12 TL  

Batarya Şarj aylık: 5 TL  

Sensör Bakım/Değişim Yıllık :25 TL  
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Tablo 5: rşisk analiz tablosu, olasılık ve etki matrisi 

Risk No Olasılık Etki Toplam 

R-1 2 2 4 

R-2 1 2 2 

R-3 3 1 3 

R-4 2 2 4 

R-5 1 3 3 

R-6 2 2 4 

R-7 3 2 6 

1: Düşük, 2: Orta, 3: Yüksek 

 10.Proje Ekibi 

ADI 

SOYADI 
PROJEDEKI GÖREVI OKUL 

Projeyle veya problemle ilgili 

tecrübesi 

Muhammed 

ATAMAN 

Takım Lideri 

Devre Tasarım & Yazılım 

Bursa Teknik Üniversitesi  

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği/2 

Hafif araçların çalınmasına 

karşı alarm sistemi 

geliştirilmesi 

Esmanur 

AYDOĞAN 
Elektronik ve Yazılım 

Bursa Teknik Üniversitesi  

Mekatronik Mühendisliği / 3 

Hafif araçların çalınmasına 

karşı alarm sistemi 

geliştirilmesi 

Alican 

GÜLAK 
Elektronik ve Donanım  

Bursa Teknik Üniversitesi 

Mekatronik Mühendisliği / 3 

Hafif araçların çalınmasına 

karşı alarm sistemi 

geliştirilmesi 

Zeynep 

İrem 

GÜNDÜZ 

Tasarım 

Bursa Teknik Üniversitesi 

Mekatronik Mühendisliği / 3 

Tasarımcı 

Ender 

ASLAN 
Mekanik 

Bursa Teknik Üniversitesi 

Mekatronik Mühendisliği / 1 

Tarım alanında çalışan ve 

problemi ekibe ileten kişi 
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NOT: sistem yazılım ve devresi şuan Büyük Final’de sergilenmek üzere çalişir bir halde 

bulunmaktadir. protatip için üretim aşamalari gerçekletirilmektedir.  
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