
TEKNOFEST   

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YARIŞMASI 

PROJE DETAY RAPORU 

 

PROJE KATEGORİSİ: Biyometrik verilerin toplanması ve analiz 

edilmesi  

PROJE ADI: HAVA DURUMU VE AFET KONTROL SİSTEMİ 

TAKIM ADI: KOU-IOT 

TAKIM ID: #68076 

TAKIM SEVİYESİ: ÜNİVERSİTE 

TAKIM ÜYELERİ: ERTAN AKTAŞ, EREN ALP ŞENTÜRK 

DANIŞMAN:  Dr. Öğr.Üyesi OĞUZHAN KARAHAN 



İÇİNDEKİLER 

İÇİNDEKİLER ............................................................................................................................................. 2 

Şekiller .......................................................................................................................................................... 2 

Tablolar ......................................................................................................................................................... 2 

Özet ............................................................................................................................................................... 3 

Problem/Sorun: ............................................................................................................................................. 4 

Çözüm ........................................................................................................................................................... 4 

YÖNTEM ..................................................................................................................................................... 7 

Yenilikçi (İnovatif) Yönü ............................................................................................................................. 8 

Uygulanabilirlik ............................................................................................................................................ 9 

Tahmini maliyet ve Proje Zaman Planlaması ............................................................................................... 9 

Maliyet Planlaması: .................................................................................................................................. 9 

Zaman Planlaması..................................................................................................................................... 9 

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi ........................................................................................................................ 10 

Riskler ......................................................................................................................................................... 10 

Şekiller 

Şekil 1 Akış diyagramı .................................................................................................................................. 5 

Şekil 2 PCB TASARIMI .............................................................................................................................. 6 

Şekil 3  Saha için tasarlanan verici devresi ................................................................................................... 6 

Şekil 4 Alıcı devresi ...................................................................................................................................... 6 

Şekil 5 Anlık günlük, haftalık, aylık ve oluşturulan harita paneli ................................................................ 8 

Tablolar 

Tablo 1 Maliyet Tablosu ............................................................................................................................... 9 

Tablo 2 Zaman Planlaması ............................................................................................................................ 9 



 

Özet 

KOU-IOT ekibi olarak çevresel sorunlara, insan ve ekosistemin sağlığına tehdit oluşturan 

durumlara ve doğadan nasıl daha fazla verim alabiliriz gibi birbirinden farklı konulara çözüm 

getirmeyi hedefliyoruz. Bu birbirinden farklı konuların çözümü için anlık ve geçmişe dayalı olarak 

belirlenen ortamdan veriler alınarak grafikler, tablolar ve harita paneli üzerinde takip edilmesini 

amaçlıyoruz.  

Kendi devremizi ilk aşamada test etmek belirlediğimiz sahalar arasında tarım ve ormanlık araziler 

var bu ortamlar insan yaşamından uzakta olduğu için wifi veya GSM servislerinden yararlanmak 

mümkün olamayabiliyor. Bu problemin önüne geçmek için Lora kablosuz haberleşme modülünü 

tercih ettik. Tercih etme sebeplerimizden ilki kırsal alanlarda 10 km üzerine varan iletim mesafesi 

bunun yanında düşük güç tüketimli olması aynı zamanda kullanımının ve kontrol edilmesinin 

kolay olmasıdır (Raj, 2019). 

Lora ile veri iletmeden önce mikroişlemciye bağlı olan sensörlerimizden veriler alınarak mikro 

işlemci içinde sensörlerden gelen veriler birleştirilir daha sonra bu veriler şifrelenerek lora 

üzerinden ana bilgisayarımıza iletilir. Verilerin şifrelenmesindeki amaç aynı frekans bandında 

dinleme yapan başka cihazların bu verileri çözmesini ve verilerin anlamlandırılmasının önüne 

geçilmesidir. Sahada konumlandırılan cihaz bir batarya ile uzun süre sahada kalabilmektedir. 

Bunun sebebi mikroişlemci, Lora ve sensörlerin düşük güç tüketiminde çalıştırılmasıdır (S., 2019). 

Sahada ki cihazdan gönderilen verileri almak için hem üstünde kullanıma hazır olan GPIO pinleri 

ve dahili internet modülü olması sebebi ile Raspberry pi 4 kartı tercih edilmiştir. Alıcı tarafında 

bulunan Lora Raspberry pinlerine bağlanılarak kullanıma hazır duruma getirilir daha sonra gerekli 

programlar yapılarak cihazdan gelen veriler alınır. Verilerin şifresini çözüp ayrıştırdıktan sonra 

web sitesi ile raspberry arasına yazılan API ile veriler web sitesine yollanır. Web sitesine gelen 

veriler öncelikle bizim kendi bilgisayarımızdan gelen yapıya uygun olup olmadığına göre 

filtrelenir başka cihazlardan gönderilen verileri kendi veri tabanımıza yazmamak için böyle bir 

kontrol işlemi uygulanır. Veriler uygunsa veri tabanına eklenir. 

Web sitesinin kullanıcı ara yüzünde bu veriler anlık, günlük, haftalık ve aylık olarak tutulur bu 

veriler grafikler üzerinde kullanıcıya gösterilir. Kullanıcıların cihazların konumlarını ve son gelen 

verileri takip edebilmesi açısından bir harita paneli tasarlanmıştır. Harita paneli cihazların olduğu 

konumları gösterir ve konumların üzerine tıklandığında son gelen verilerin tablosunu ve zamanını 

gösterir. Bunun yanında tabloların üzerine tıklandığında son 24 saatte gelen verilerin grafikleri 

gösterilir. Alınan verilerin değerleri sürekli takip edilir değer değer olması gereken seviyelerden 

düşük veya yüksek olduğu zaman sistem ilgili kullanıcıya mail atarak anlık geri bildirim sağlar. 



Yukarıda anlattığımız sistemin web sitesi çıktılarını görmek için www.kouiot.com sitesini 

hazırlanmıştır. Site aktif olarak çalışmaktadır ve veri kayıtlarını saklamaktadır. Kullanıcı girişine 

açıktır. 

Problem/Sorun:  

Projemizin temel amacı aşağıda listelenen sorunlara çözüm getirmektir: 

• Tarım arazilerinin verimine etki eden verilerin yeterince iyi takip edilmediği kanaatindeyiz, 

bu yüzden üretimden maksimum verimin alınması amacı ile tarım arazilerinin verimine 

etki eden verilerin daha iyi takip edilmesinin sağlanmasını amaçlanmıştır. 

• Türkiye kara alanlarının %30’unu kapsayan ormanlık alanlarımızın her yıl gerçekleşen 

orman yangınları ile azalmaktadır. Dolayısıyla yangınlardan dolayı ekosistemimiz zarar 

görmektedir. Yangınlara müdahalede erken davranılması ve için bir alarm sisteminin 

eksikliği söz konusudur bu yüzden zayiat artmaktadır (mamabus, 2021). 

• Yeraltı madenlerinde çalışanların içinde bulunduğu yüksek sıcaklık, nem veya ortamdaki 

gaz yoğunluğu gibi verilerin anlık takip edilerek herhangi bir kaza veya insan sağlığını 

tehdit eden bir durumun oluşmasının önüne geçilmesi sağlayan bir sistemin eksikliği 

nedeni ile bu tür kazalar vb. sorunların oluştuğunu düşünmekteyiz. 

Yukarıda listelenen sorunlar örneklerden sadece bir kaçıdır. Projede genel olarak sorun 

gördüğümüz durum genellikle insanların yaşadıkları ortamlardan uzak olunan yerlerde yaşanan 

süreçleri anlık olarak takip edilmemesidir. Bu sebeple önemsiz olarak gördüğümüz bir alanda ki 

küçük bir sorun ileride daha büyük sorunlara yol açabilme ihtimalini doğurmaktadır. Bu Projede 

bu tür sorunlara çözümler bulmayı amaçlıyoruz. 

Çözüm 

Problem ve sorunların anlatıldığı bölümde bahsedilen Tarım arazilerinin verimsiz kullanılması, 

orman yangınlarına müdahalede gecikilmesi, madenlerde oluşabilecek sağlıksız durumlar veya 

olabilecek kazaların erken tespit edilmesi ve benzeri birçok sorunun temel nedeni ortamlarda ki 

verilerin yeterince iyi takip edilmemesidir. Projemizde bu soruna çözüm getirmeyi amaçlıyoruz. 

İnsan yerleşkelerinden uzakta bulunan konumlarda anlık veri takibi internet veya GSM servisleri 

olmadığı ya da yeterince verimli çalışmadığı için böyle yerlerden anlık veri takibi zorlaşmaktadır. 

Bu soruna çözü üretmek için lora kablosuz haberleşme teknolojini kullanmayı hedefliyoruz 

Loranın sahip olduğu uzak mesafede radyo sinyalleri ile haberleşmesinin yanı sıra çift yönlü veri 

aktarımı yapabilmesi ve düşük güç tüketimi ile bizim sorunumuza çözüm üretmektedir. Lora, 

ortama bağlı olarak kullanılan sensörler ve bir mikroişlemci ile sahadan veriler toplanabilir üstelik 

kullanılan malzemeler düşük güç tüketimli olduğu için uzun bir süre sahada konumlandırılabilir. 

Toplanan bu veriler ana konumda bulunan bilgisayarımıza iletilip daha sonrasında web sitesi 

üzerinde anlık, günlük, haftalık, aylık olarak tablolar ve grafik üzerinde kullanıcıların veya ilgili 

http://www.kouiot.com/


kişilerin hizmetine sunulması ile verilerden yararlanılabilir. Herhangi bir kaza veya başka bir 

problemde verilerin anlık olarak izlenmeme ihtimaline karşı olarak bir alarm sistemi tasarlanarak 

gerekli kurum ve şahıslara hızlı bir şekilde ulaşılması sağlanabilir. Örnek vermek gerekirse 

ormanlık alanda bulunan cihazımız ortamdan CO2 ve sıcaklık değerlerini anlık olarak takip ediyor 

bu veriler belli bir limitin üstüne çıktığında ise bir mail veya mesaj sistemi ile gerekli kurumlara 

cihazın verileri aldığı konum bunun yanında anlık sıcaklık ve karbondioksit verilerin iletilmesi 

sağlayarak zayiatın azaltılması veya kazaların daha başlamadan önüne geçilmesini sağlanmış olur. 

 
Şekil 1 Akış diyagramı 

Yukarıdaki şekil 1’de sistemin genel akış şeması gösterilmiştir. Bu çözümün gerçeklemesi için 

tasarlanan devremiz hala geliştirme aşamasında olmaktadır. İlk yapılan testlerde sistemin 

uygulanabilirliğini kontrol etmek için arduino atmega328-pu işlemcisi üzerinde çalışmıştır. Mikro 

işlemciyi kullanmak için bir devre şeması tasarlanmıştır ve Easyeda üzerinden çizilmiştir 

devremizin pcb çizimi şekil 2’de verilmiştir. 



 
Şekil 2 PCB TASARIMI 

Tasarlanan devre daha sonra test etmek için basılmıştır. Basılan devre ile ilk testler 

gerçekleştirilmiştir ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Yapılan kısa mesafeli testlerde veriler kayıpsız 

iletilmiştir. Aşağıdaki Şekil 3’de basılan devrenin çıktısı gösterilmiştir. Şekil 4’de alıcı tarafında 

bulunan raspberry’mize ile bir tane Lora bağlanmıştır aşağıdaki şekilde demo için tasarladığımız 

alıcımız gösterilmiştir. 

 
Şekil 3  Saha için tasarlanan verici devresi 

 
Şekil 4 Alıcı devresi 

Sistemin uygulanabilirliğini test ettiğimiz bu sistemimiz ile veri tabanına 4000’den fazla veri 

gönderilmiştir ama sistemin verimliği ve sürdürebilirliğini arttırmak için Stm32 gibi ileri düzey 

mikro işlemciler üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir. 

 



YÖNTEM 

Bu bölümde sistemi oluştururken kullanılan yöntemlerden bahsedilecektir. 

Gerçekleştirilmiş olan prototip IOT teknolojisi ile entegre edilmiş bir web tasarımdır. Burada 

sistemi gerçekleştirmek için 2 adet verici ve 1 adet alıcı mikroişlemci kullanılmıştır. Bu kartların 

gömülü tasarımı yapılmıştır. Verici ve alıcı arasında LoRa haberleşme teknolojisi aracılığıyla veri 

aktarımı yapılması sağlanmıştır. Verici tarafında bulunan sensörlerden (hava kalitesi, yağmur 

oranı, sıcaklık, nem) sensör bilgileri okunarak alıcı tarafına yollanmaktadır. Alıcı (Raspberry Pi) 

tarafından alınan veriler alıcı üzerinde işlendikten sonra internet sayfasında oluşturulan PHP 

tabanlı API görevi gören dosyaya JSON-Python yazılımıyla yollanır. Dosya üzerinde okunan 

değerler anlık olarak veri tabanına gönderilir. Gönderilen bu veriler veri tabanında kaydedilir. Bu 

işlemden sonra CMS (İçerik yönetim sistemi) ile birlikte veri tabanındaki veriler MySQL 

yardımıyla sorgu işlemleriyle görselleştirme ve yorumlama için işlenir (GLOSSARY, 2021).  

Görselleştirme işlemi yapıldıktan sonra oluşturulan yapılar ve grafikler internet sayfası üzerine 

entegre edilir ve sayfa tasarımı gerçekleştirilir. Bu tasarım sonucunda kullanıcı verileri anlık olarak 

takip edebileceği gibi ortalama olarak günlük, haftalık, aylık verileri görseller üzerinden hava 

durumu paneli sayfasında yorumlayabilecektir. Eş zamanlı olarak harita paneli üzerinde 

konumlandırılmış tasarımların yerini görebilir ve bu harita paneli üzerinden bulunduğu ortamın 

anlık değerlerini görebilir. Aşağıdaki Şekil 5’de oluşturulan sistemin deneysel çıktılarına yer 

verilmiştir. 

 
 



  

 
Şekil 5 Anlık günlük, haftalık, aylık ve oluşturulan harita paneli 

Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Gerçekleştirilen IOT tabanlı hava durumu web tasarımı projesine benzer birçok çalışma 

yapılmıştır. Bu çalışmalarda genel olarak tek bir mikroişlemci tarafından okunan veriler internet 

ortamına aktarılmaktadır veya mobil uygulamalar üzerinde görselleştirilmektedir. Genel olarak bu 

tarz IOT çalışmaları gerçekleştirilirken Raspberry Pi, STM32, Arduino vb. mikroişlemciler 

kullanılır ve wifi modülleri ile internet ortamına aktarım yapılır. Bu çalışmada diğer çalışmalara 

ek olarak; 

• LoRa haberleşme teknolojisi  

• Verilerin anlık gösterimine ek günlük, haftalık ve aylık görselleştirilmesi 

• Harita paneli üzerinden eş zamanlı veri takibi ve görselleştirilmesi 

• Alarm sistemi 

 



Uygulanabilirlik  

Projenin uygulanabilirliği kendi yaptığımız testler sonucunda kanıtlanmış ve başarılı bir şekilde 

çalışmaktadır. Proje ticari bir projeye dönüştürülebilir yapıdadır çünkü kullanılan sensörler 

istenilen ortama göre uyarlanabilir yapıdadır bu ortamlar: tarım arazisi, orman, fabrika ve 

madenler olabilir. Projenin ihtiyaca göre şekillenebilir olması talep görmesine yardımcı olacaktır. 

Uzun süre sahadan bilgi aktarım yapabilecek kapasitede olması ve maliyeti  ile çıkarabilecek 

yapıda olduğunu düşünmekteyiz.  

Projeye hazırlık seviyesi olarak gömülü devre programlama, baskı devre tasarlama ve web 

geliştirme konusunda orta ve ileri düzeyde bilgi sahibi olmak ve gerekmektedir bu yeterlilikler ile 

proje başarılı bir şekilde kullanıcı ürününe dönüştürülebilir. 

Tahmini maliyet ve Proje Zaman Planlaması  

Maliyet Planlaması: 

Tablo 1 Maliyet Tablosu 

Ürün Fiyat 

Sıcaklık-Nem sensörü DHT21 38,49₺ 

MQ-135 Gaz sensörü  22,30₺ 

Yağmur sensörü 8,76₺ 

Bakır plaket 7,64₺ 

Devre basımı için lehim teli, HCl, H2O2 vb… 40₺ 

Direnç,Kapasitör,Crstal Osilatör, buton vb.. 40₺ 

Raspberry Pi 4 - 4 GB Model B 683₺ 

STM32 F4 Discovery Geliştirme Kiti  306₺ 

Arduino uno R3 klon 60₺ 

Lora RA-02 100₺ 

Projenin toplam maliyeti: 1180,19₺-1426,19₺ arasında değişiklik göstermektedir her bir cihaz için. 

Fiyattaki bu değişikliğin sebebi projenin arduino ve stm32F4 kartı üzerinde yapılan test 

sonuçlarına göre karar verilecek olmasındandır. 

Zaman Planlaması 

Tablo 2 Zaman Planlaması 

Hafta Yapılacak görevler 

1 Literatür taraması yapılması 

2 Daha önceki çalışmaların incelenmesi 

3 Kullanılacak malzemelerin belirlenmesi 

4 Malzemelerin Sipariş Verilmesi 

4 Web sitesinin domain ve hosting hizmetlerinin 

alınması 

5 Web sitesinin front-end kısmının hazırlanması 



6 Devre Şemasının çizilmesi ve basılması 

7 Devrenin programlanması Arduino -Raspberry 

8 Devrenin Programlanması STM32 

9 Web sitesinin Back-end kısmının 

programlanması 

10 Arduino testlerinin yapılması ve hata düzeltme 

11 STM32 testlerinin yapılması ve hata düzeltme 

12 Projenin teslim edilmesi-Sunum 

 

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi 

Birden fazla ortama uyumlu bir şekilde çalışan devremiz ilgili kurumun ilgisine göre düzenlene 

bilir yapıdadır bu yüzden sahadan veri isteyen her kurum hedef kitlesi olarak kabul edilebilir. 

Genel olarak hedef kitlesi ise çevreyi korumayı amaç edinen belediyelerdir; orman yangınlarına 

erken müdahale sistemi oluşturmak için. Bir diğer hedef kitlesi ise tarım firmalardır; Daha kaliteli 

ürün almak için tarım arazisinden gereken veri ihtiyacını karşılayabilir durumdadır. Son hedef 

kitlesi olarak ise Fabrikalar örnek verilebilir üretim hatlarının üretim verimliği, güç tüketimi vb… 

verilerin sensörler yardımı ile toplanarak iletilmesini sağlamaktadır. 

Riskler 

Projeyi olumsuz yönde etkileyebilecek riskler şunlardır: 

• Devrenin sensörlerinde arıza oluşması ve bu yüzden sahadan veri alınamaması. 

• Arazi ve hava koşullarından veri iletiminde sıkıntılar yaşanması 

• Üretim sırasında oluşabilecek aksaklıklar ve hatalar yüzünden maliyet yükselmesi ve 

malzeme tedarikinde gecikmeler 

Yukarıda listelenen risklerin yaşanma ihtimaline karşı çözüm olarak devrenin sahaya 

yerleştirilmeden önce testlerden geçirilmesi ve arıza ihtimalini minimuma indirilmesi, arazi ve 

hava koşullardan devrenin en az düzeyde etkilenmesi için saha testlerinin her durumda 

yapılması ile cihazlar arası uzaklık için en doğru konumların tespit edilmesi, Üretim sırasında 

oluşabilecek hataların önüne geçebilmek için tecrübeli kişiler tarafından devre yapılmalı olası 

hata durumunda maliyeti düşük tutmak için kullanılan sensörlerin uygun maliyetli olması 

gerekmektedir.  
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