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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bu proje ile hedef kitlemize(barınma ihtiyacı duyan göçmenler, evsizler, 

yaşlılar, kadınlar, çocuklar, engelliler) düşük maliyetli kolay bir şekilde üretilebilen, 

yüksek geliştirme kapasiteli ,yaşanılan tehlikeli durum anında konum bilgisini anlık 

olarak paylaşacak, gerekli merkezlerle bilgi paylaşımına ve erken müdahaleye imkan 

verecek bir sistem yapılacaktır. 

 

Projedeki  amaç ; Acil durum bildirme sistemi  ile göçmenler, evsizler, yaşlılar, kadınlar, 

çocuklar, engelliler gibi incinebilir grupların internet erişimine ihtiyaç duymadan acil 

bir durumu ve konum bilgilerini yetkililere bildirmelerini sağlayan, düşük güç 

tüketimine sahip  bir sistem tasarlamaktır.  

 

Projemizde ihtiyaç duyan kişilerin yardım istemek için internet veya şebeke bağlantısı 

bulamayacağı durumlarda kullanabileceği uzun mesafelere veri gönderebilen bir yardım 

isteme devresi geliştirilmiştir. Sistem LoRaWAN protokolünü kullanacaktır. Protokol 

çevre LoRa cihazları ile mesh ağı oluşturabilmesi ve kendi konumunu tespit edebilmesi, 

düşük güç tüketimiyle uzak mesafelere erişebilmesi nedeniyle tercih edilmiştir. 

Cihazdan gönderilen yardım paketleri çevreye yerleştirilmiş olan LoRa Ağ Geçidi ile 

internete aktarılacak gerekli yardım birimlerine iletilecektir ( cihazların seri numaraları 

üzerinden sistem veritabanından yardım ekipleri daha detaylı verilere erişebilecektir). 

Yardım çağırma cihazlarının ve LoRa Ağ Geçidi cihazlarının üretilmesinin kolay olması 

nedeniyle vatandaşlar kendi cihazlarını üretip acil durum anında kullanabilir, Ağ Geçidi 

cihazı sayesinde ağın genişlemesini sağlayabilirler. 

 

Proje Ekibi: 

 

 

Sıra: 

 

İsim Soyisim 

 

Okul 

 

Görev 

 

Rol 

1  

Rüzgar ERİK 
 

Sivas Fen Lisesi 

 

Raporlama, Test 

Tasarım, Kodlama 

 

Takım Kaptanı 

2  

Emirhan FIRTINA 
Sivas Fen Lisesi 

Gereksinim Analizi 

Tasarım, Kodlama 

 

Takım Üyesi 

 

Proje ekibimiz Sivas Fen Lisesi öğrencileri tarafından oluşturulmuştur. Nesnelerin 

İnterneti-  Yenilikçi internet teknolojileri, 3d yazıcılar, web ve mobil projeler ile robotik 

kodlama üzerine düşük maliyetli, kolay üretilebilir çözümler geliştirmek için çalışmalar 

yapmaktayız. 
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2. Problem/Sorun: 

Herkes hayatında bir acil durumla karşılaşma potansiyeline sahiptir. Acil durum anında 

yetkili birimleri bilgilendirmek internet ya da şebeke erişimi olmayan kişiler için zorlayıcı 

olmaktadır. Özellikle yaşlılar, kadınlar, çocuklar, engelliler gibi ilgiye ihtiyaç duyan 

grupların bu tip durumlarda çözüm üretmeyip yardım çağıramaması gibi bir durum tespit 

edilmiştir. Ayrıca akıllı telefonlarda bulunan acil durum tuşlarının erişilebilirlik engeline 

takıldığı gözlemlenmiştir. Yardıma ihtiyacı olan bireyler ve incinebilir grupların 

ihtiyaçlarına anlık olarak yanıt verilememesi uzun yıllardır devam eden bir sorundur. İstek 

ve sorunlar hızlı yanıtlanmadığı için telafisi mümkün olmayan durumlar ve olaylar 

yaşanmaktadır. Ülkemizde son dönemlerde kades(kadın destek uygulaması) gibi 

uygulamaların kullanımın yaygınlaşması bizim projemize olan ihtiyacı artırmıştır. 

Geliştirilen iot sistem ile anlık yardım ve istek bildirimi yapılarak ihtiyaç sahibi bireylerin 

yaşam kalitesi artacak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilecektir. 

İncinebilirlik  kişinin yaş, cinsiyet, etnik kimlik, sağlık sorunları ,ekonomik güç, göçmenlik, 

özgürlük halleri ve cezai ehliyetine  ve örselenmelerine bağlı olarak değişmektedir. 

İncinebilir bireylerin fiziksel, ekonomik, sosyal, yönden zarar görmemesi için çeşitli yasalar 

ve yasal düzenlemeler  çıkarılmıştır. Geliştirilen sistem sayesinde incinebilir grupta yer alan 

tüm bireylerin sorunu çözülecek ve istekleri hızlı yanıtlanacaktır. 

İncinebilir bireylerin yaşadığı en büyük dört sorun : 

 Haklarını istedikleri gibi kullanamamaları, 

 Zarar görmelerinin engellenememesi, 

 İstek ve görüşlerini dile getirememeleridir. 

 Zarara sebebiyet verecek davranış ve hareketler sonuçlanmadan durum 

bilgilendirmesinin yapılmamasıdır. 

 

3. Çözüm  

Güçsüz olanı ve zarar göreni koruma, incinebilir bireye haklarını kullandırmak, 

isteklerini tamamlamak ve belirlediğimiz problemlerin çözümü için incenebilir grupta yer 

alanlar  (barınma ihtiyacı duyan göçmenler, evsizler, yaşlılar, kadınlar, çocuklar) ve 

gençlerin acil durum bildirimi ve istek bildiriminin yapılmasını içeren bir sistem 

geliştirilmiştir. Bu sistem sayesinde olumsuzluk yaşayan birey  iot cihaz üzerinde bulunan 

butonlara basarak isteklerini ve durum bilgisini iletecek. Bu butonlar sayesinde yetkililere, 

istediği kişilere ve kolluk kuvvetlerine anlık bilgilendirme yapılacak bu bilgilendirmede 

bireyin kişisel ve konum bilgileri yer alacaktır. Gerçek zamanlı olarak alınan 

bilgilendirmeler sayesinde incinebilir bireyler ve gençlerin acil durumlarına hızlı çözüm 

üretilecek, isteklerine kısa sürede yanıt verilecek , olay başlangıcında bildirim yapılması ile 

yaşanılacak olumsuz durumların tamamen engellenmesi , oluşacak büyük hasarlar 

engellenecek ve iş yükü azaltılacaktır. 

Belirtilen sorunları çözmek için, kolay üretilme, şebeke-internet bağlantısı gerektirmeme, 

düşük maliyet, engelliler için kullanımı kolaylaştırılabilir, yüksek menzil özelliklerine sahip 

bir sistem tasarlanması uygun görülmüştür.  

Tasarladığımız yardım çağırma cihazının üzerinde 3 adet durum ledi, buzzer, li-po şarj 

modülü,yardım isteme tuşu, Arduino Nano ve LoRa Ra-02 433mhz Uzun Menzilli 

Kablosuz Alıcı Verici Sx1278 modülünün kullanılması tercih edilmiştir. KiCad 
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programında devre tasarlanmış ve üretim için 2 katmanlı bir PCB tasarlanmıştır. Cihaz 

üzerinde bulunan JST konnektörüne Li-Po batarya bağlanarak ya da arduino usb girişinden 

güç verilerek çalıştırılabilecektir. Üretiminin kolay olması açısından sadece Ra-02 modülü 

SMD olarak seçilmiştir. 

Verici anteni olarak ¼ dalga antenlerin kullanılması uygun görülmüştür, eğer harici bir 

anten bağlamaya uygun durum varsa ev çatılarına ground plane, tekerlekli sandalye benzeri 

durumlarda ise manyetik tabanlı ¼ dalga dikey antenlerin  kullanılması dalgaların 

gönderilmesindeki kazancı arttıracaktır. 

Gönderilecek sinyalde, nirengi hesabı yapılarak bulunan konum ve cihazın seri numarası 

yer alacaktır. Bu sayede gönderilen paketler LoRa Ağ Geçidi’nde yakalanınca seri 

numarasından sistemden ihtiyaç sahibinin bilgilerine erişilecek ve yardım iletilecektir. 

Ağ Geçidi maliyetinin düşürülmesi, alıcı cihazların sayısının artırılarak çekim mesafesinin 

artırılması ve konum doğruluğu sağlanacaktır. Alıcı cihazlar için Raspberry Pi Zero üzerine 

bağlı yüksek maliyetli condenser shield yerine yardım isteme cihazlarının üzerinde bulunan 

modül kullanılacak. 

4. Yöntem 

Projenin uygun maliyet ve yüksek geliştirme kapasitesine uyum sağlayabilmesi, yenilikçi 

teknolojiler ve akıllı sistemlere entegre edilebilmesi için projenin web ortamında 

yapılmasına karar verilmiştir. Platform ve tarayıcı bağımsızlığı bu kararın en önemli iki 

sebebidir.Web ortamında içerik geliştirmenin kolaylığıda tercihlerimizi etkillemiştir. 

Projenin web tarafında iki farklı mimari kullanılacaktır. İlk mimaride kullanıcılara 

html,css,javascript teknolojileri ile iot cihazlardan gelen verilerin gösterilme işlemi 

yapılacaktır ve gerektiğinde kullanıcılardan geri dönüş alınıp iot cihazlara veri 

gönderilecektir. İkinci mimaride ise kullanıcılara gösterilecek verileri iot cihazdan alma ve 

tekrar kullanıcılardan alınan işlemleri iot cihazlara gönderme sunucu tabanlı olarak php 

yazılım dili ve mysql veritabanı ile işlem yapılacak. Burada veriler sunucu tarafında 

veritabanında saklanacak. Daha sonra toplanan veriler ilk mimari yardımıyla kullanıcılara 

analizler olarak geri sunulacak. Projenin devamında tehlikeli durum ve istek bilgileri 

telefonlar,tabletler ve paylaşım ekranları  üzerinden takip edilecek   hibrit ve mobil 

uygulamalar geliştirilecektir.  
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4.1 LoRaWan Protokolü  

Düşük-Güç-WAN (LPWAN) kablosuz geniş alan ağı teknolojisidir. Düşük bant 

genişliği, az güç tüketimi ile uzun bir menzil kapsaması ana özelliklerindendir. Bu yeni 

teknoloji, kablosuz veri iletişimi için tasarlanmış ISM (Industry, Science, Medical) 

bandı olarak bilinen lisanssız spektrumda çalışmaktadır. Çalışma ortamları konut, 

sanayi ve modern kent merkezleri olarak tanımlanabilmiştir (Nur et al., 2017).  
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LoRaWAN protokolü kapsamında birden fazla frekans ve veri hızı kullanılmaktadır. 

Frekans bantları ülkelere göre farklılık gösterebilir. Projemizde EU433 MHz frekans 

bandı ile çalışılacaktır. Bu bant aralığı Türkiye için “433.05–434.79 MHz” dir (LoRa 

Allience, 2019). 

 

Veri boyutu ve veri hızları göz önüne alındığında LoRaWAN protokolü ile teoride 10 

km, pratikte ise 4-5 km’lik alanda haberleşme sağlanabilmektedir. Bu farkın temel 

sebepleri, coğrafi özellikler ve kent yapılaşma durumudur. Ayrıca 8 temel alt frekans ve 

6 veri hızı olduğu düşünüldüğünde toplam 48 adet node / mote aynı anda 

dinlenebilmektedir. (Tankut et al., 2019) 

 

4.2 Yardım İsteme Cihazı 

 

 Yardım isteme cihazı KiCad kullanılarak tasarlanmıştır, parça seçimi yapılırken 

uygun maliyetli olması ve çip sıkıntısından etkilenmemesi için malzeme seçimine 

dikkat edilmiştir.  

 

Tablo 1 Yardım İsteme Cihazı Maliyet Tablosu 

Kullanılacak Malzeme Fiyatı 

Arduino Nano 50 ₺ 

3 Adet 3mm  LED 1 ₺ 

4 Adet Direnç 0.20₺ 

Buzzer 2 ₺ 

Button 0.3 ₺ 

TP4056 Lipo Şarj Modülü 5 ₺ 

JST Konnektör 1₺ 

LoRa Ra-02 433mhz Uzun Menzilli 

Kablosuz Alıcı Verici Sx1278 

70 ₺ 

1000 mAh Bl-5c Batarya 20₺ 

PCB  10 ₺ 

 

30 Haziran 2021 tarihinde hesaplanan ortalama fiyatlara göre yardım cihazının üretim 

maliyeti 160₺ civarı olmaktadır. Tasarlanan prototip cihazın devre şeması  Şekil 1’de 

verilmiştir. Şekil 2’de tamamlanmış cihazın 3B tasarımı gösterilmiştir.  

 
Şekil 1 Yardım İsteme Cihazı Devre Şeması 
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Şekil 2 Yardım İsteme Cihazı 

J2 ye bağlanabilecek özelleştirilmiş butonlar ellerini kullanamayan engelliler için kullanım 

kolaylığı sağlayacaktır. J1’den bağlanacak telefon bataryası cihazı çalıştırmakta 

kullanılabilecek yöntemlerden biridir SW1 ile açıp kapatılabilir. 

4.3 Konum Belirleme  

Cihazın konumunu tahmin etmek için kullanılabilecek, her biri farklı özelliklere sahip birkaç 

teknik vardır. Son düğümden bilinen bilgilere bağlı olarak en uygun olanı seçmek önemlidir. 

Coğrafi konum belirlemeyi gerçekleştirmek için kullanılan en yaygın üç yöntem üçgenleme, 

trilaterasyon ve multilaterasyondur. Üçgenleme, vericiden alınan sinyalin geliş açılarını 

kullanır. Bunlardan ikisi ile bir üçgen tanımlanır ve uç düğüm konumu trigonometrik formüller 

uygulanarak tahmin edilir. Trilaterasyon, varış zamanından (TOA), uçuş zamanından (TOF) 

veya alınan sinyal gücü göstergesinden (RSSI) elde edilebilen verici ve alıcı arasındaki 

mesafeyi gerektirir. Bu nedenle, verici ve alıcı arasında senkronizasyon gerektirir. Konum, 

farklı mesafelerden elde edilen üç dairenin kesişimidir. Multilaterasyon, trilaterasyona oldukça 

benzer; ancak konumu hesaplamanın ana özelliği varış zamanı farkıdır (TDOA). Vericiler 

birbirleriyle senkronize edilirken alıcının olması gerekmez. Bu nedenle, bu teknikteki konum, 

en az iki hiperbolün kesişimidir (üç anten gereklidir) (Fargas ve Petersen, 2017).  Projemizde 

birden fazla alıcı istasyon bulunacağı için bu yöntem tercih edilmiştir. 

 

 
Şekil 3 Konum Belirleme Senaryosu 

4.4 Alıcı İstasyon – LoRa Ağ Geçidi 
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Birkaç kanalda eşzamanlı alım yapabilen ve LoRaWAN spesifikasyonunu 

uygulayabilen birçok gelişmiş ve iyi entegre edilmiş LoRa ağ geçidi vardır. Bu ağ 

geçitleri, SX1301 temel bant yoğunlaştırıcıyı temel alır. LoRa ağ geçidimiz, 

SX1272/76'yı kullandığı için, bir uç cihazın yapacağı gibi "tek kanal" olarak 

nitelendirilebilir. Yapacağımız alıcı istasyonlarda veri işlemesinin yapılması ve 

internete veri aktarımının sağlanması için Raspberry Pi Zero kullanılacaktır. Gelen 

veriler MySQL veritabanına kaydedilecektir yeni veri geldiğinde tetiklenen Python 

yazılımı verinin şifresini çözecek ve gelen seri numaeasından yardım gönderilecek 

kişinin bilgilerine erişecek ve yetkili birimlere haber gönderecektir. 

 
Şekil 4 Sistem Şeması 

 

Tablo 2 Ağ Geçidi Üretim Maliyeti 

Kullanılacak Malzeme Fiyatı 

Pi Zero 60 ₺ 

RFM95W-868S2 90₺ 

16GB Sd Kart + Ağ Adaptörü+ Kablolar 

+ Güç Adaptörü  

60 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Piyasada yardım çağırma cihazları kablolu-kablosuz bir şekilde bulunmaktadır ancak bu 

sistemler bina içi ve kısa mesafe kullanımlar için tasarlanmıştır. CallSys şirketinin ürettiği 

CS-YCZ çağrı cihazının çekim gücü açık alanlarda 100 metredir. Konum belirleme özelliği 

bulunmamaktadır. 

MUTELCOR şirketinin ürettiği IoT LoRa Panic Button ürünü sistemimize benzerdir ancak 

tasarladıkları sistemde konum tespiti bulunmamaktadır ve cihaz maliyeti 40-50 $ arasıdır. 

MOKO LORAWAN PANIC BUTTON ürünü kendi konumunu GPS ile tespit etmektedir. 

Kaynak kodu kapalıdır ve harici anten takılması mümkün  değildir. Cihaz başına maliyet 
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50 €’dur.Bizim projemizin belirtilen ürünlerden farkı 15 € gibi bir maliyete gönderici 

cihazın tasarlanmış olması ve toplumsal bir yardım programı oluşturulmasıdır.  

İstek ve acil durum sonrası  zararları en düşük düzeyde tutacak önlemlerin alınmasını için yapılması 

projemizin özgünlük ve yenilikçi durumuna katkı sağlamaktadır. 

 

6. Uygulanabilirlik 

LoRa ağ geçitlerinin kurulup bir kapsama alanı sağlanması zaman alabilecektir. 

Ülkemizde TheThingsNetwork projesine bağlı Ankara’da 7, İstanbul’da 11, İzmir’de 3 

ağ geçidi bulunmaktadır. Yapacağımız sistem TheThingsNetwork üzerinde de 

çalışabilecektir. Avrupa ülkelerinde sistemimizin kullanılabilirliği daha yüksek 

olacaktır. Sistemin üretimi için seçilen parçalar kolay bulunabilir parçalardır, kendi 

yardım cihazını üretmek isteyen ilgili bir kişi kolayca üretebilir.  Proje Sivas’ta pilot 

olarak denenebilecektir. 

TÜİK’in 2019 verilerine göre  güvenlik birimlerine suç mağduru olarak  206 bin 498 

çocuk gelmiştir. 

4 Mart 2018 tarihinde hayata geçirilen Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını 

02.06.2020 tarihi itibari ile indiren kişi sayısı 453 bin 12 olduğu 30 bin 601 kadın 

ihbarda bulunmuştur.(İç işleri bakanlığı,2020) 

Resmi istatistiklere göre Türkiye’de 2020 yılı haziran ayı itibarıyla 3.585.198 kişi geçici 

koruma statüsü altında yaşamını devam ettirmektedir (GİGM, 2020). Bununla birlikte 

Türkiye’de hemen hemen yarısı Afganlardan oluşan 368.230 kişilik Suriyeli olmayan 

uluslararası koruma statüsüne sahip sığınmacı da bulunmaktadır (BMMYK, 2020). 

Mevcut bu verilere göre Türkiye’deki sığınmacı nüfusunun ülke nüfusuna oranı 

yaklaşık %5’tir. Türkiye barındırdığı sığınmacı sayısı açısından dünyada ilk sıralarda 

yer almaktadır 

6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanunun 83.maddesinin 6.fıkrasına görede projemiz 

sanayiye uygulanabilir yapıdadır. 

 

 

Şekil 5 TheThingsNetwork Kapsama Haritası Avrupa 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin tahmini bütçesi 1250TL olarak hesaplanmıştır. Oldukça minimal bir tasarım 

yapılmaya çalışılıp en az maliyetle proje gerçekleştirmek hedeflenmiştir. Tablo 1’de 

belirtilen cihazdan 3 tane, 4 adet de ağ geçidi cihaz üretilecektir. 

Proje harcamaları prototip aşamasına geçilmeden önce gerçekleştirilir. 

 

Ürün Adı  Ortalama Fiyat(TL) 

Raspberry Pi 4 4 GB Kombo Set 920,82 TL 

Arduino Node Mcu (3 Adet) 112,29 TL 

LCD Ekran (2 Adet) 84,54TL 

Lipo Pil (2 Adet) 100,84 TL 

Soğutma Fanı  Heatsink 3d Yazıcıda 

üretilecek kasa  

50,00 TL 

RFM95W-868S2 90,00 TL 

                                                            

Toplam : 

1246 TL 

 

AYLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS 

Problemin 

Belirlenmesi 

✓ ✓       

Literatür 

Taraması 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

Verilerin 

Toplanması 

ve Analizi 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Projenin 

Hazırlanması 

Ve Test 

Edilmesi 

    ✓ ✓ ✓ ✓ 

PDR 

Hazırlanması 

     ✓   

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin öncelikli hedef kitlesi herhangi bir nedenden ötürü barınma ihtiyacı duyan 

göçmenler, evsizler, yaşlılar kadınlar, çocuklar ve engelliler başta olmak üzere tüm 

dünyada yaşayan insanlardır. Öncelikli kitle grubunda şebeke bulunmayan köylerde 

yaşayan vatandaşlar da eklenebilir. Proje ilerledikçe sisteme katılmak isteyen 

vatandaşlar kendi cihazlarıyla katılabileceklerdir. 
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9. Riskler 

SWOT Analizi  

Sıra: Risk Açıklaması Risk Yönetimi (B Planı) Olasılık 

1 Ağ geçitlerinde İnternet 

erişiminin olmaması 

Otelin kablolu internet erişiminde 

kopma olduğunda, bulunan ağ 

altyapısındaki yedek WAN portuna 

bağlı olan VINN tipi cihaza geçilmesi, 

Global internet ile erişime ek olarak 

local çalışacak yedek sistem eklenmesi, 

TheThingsNetwork alyapısındaki diğer 

aıcı cihazlardan faydalanılması 

Orta Risk 

2 Gelen yardım isteğinin 

iletilememesi. 

Veriler veri tabanına kaydedilerek 

yetkililere iletilememe durumunda veri 

tabanından verilerin tekrar çekilmesi 

Düşük Risk 

3 Cihazının LoRA Ağının 

Çekim Alanında Olmaması 

Uygun fiyatlı ağ geçitleri sorun oluşan 

noktalara takılır. TheThingsNetwork 

alyapısından faydalanılır. 

Orta Risk 

4 Sensörler, butonlar veya IoT 

cihaz çalışmaması 

Cihaz modüler olarak tasarlanmıştır. 

Tamir edilebilirliği yüksektir. 

Düşük Risk 

5 Şehir içi RF enterferansının 

gönderme kapasitesini 

etkilemesi 

Şehir içinde ağ geçidi yoksa sayısı 

artırılacaktır.  

Orta Risk 
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