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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Küresel ısınmadan dolayı oluşan iklim değişikliği ve ani hava değişiklikleri insanların günlük 

yaşantılarına devam ederken kötü sürprizlerle karşılaşmalarına neden olabilmektedir. 

Meteoroloji gün içerisinde beklenen en düşük ve en yüksek değerleri tahmini olarak vermekte 

ve maalesef UV ışını ölçümü yapmamaktadır. Bazı bölgelerde ise ilçe genelinde anlık hava 

durumu ölçümlerini geniş zaman aralıkları ile yapmaktadır. Verilerin tahmini olarak verilmesi 

ve geniş zaman aralıklarıyla yapılması insanların kısa süreli aktiviteleri için o anda kesin ve 

doğru bilgileri sağlayamamaktadır. Ölçülen verilere göre korunma önerileri ise 

bulunmamaktadır. 

 

Projemizde, sıcaklık, nem, hissedilen sıcaklık, açık hava basıncı, rakım, rüzgâr hızı ve UV 

seviyesini anlık olarak ölçebilen, ölçülen seviyeye göre insanların nasıl tedbir alması gerektiği 

konusunda bilgi veren bir cihaz tasarladık. Mini hava istasyonunun ölçtüğü verileri Blynk IoT 

platformunda geliştirdiğimiz web arayüzü ve cep telefonu uygulamasında canlı akış olacak 

şekilde yayınladık. Tasarladığımız sistem, ölçülen kritik değer aralıklarında anlık uygulama 

bildirimleri göndererek insanların dışarıya çıkmadan önce hangi tedbirleri almaları konusunda 

bilgilendirme yapabilmektedir. Böylelikle istasyonlarımızın kurulu olduğu bölgelerdeki tüm 

insanlar aktivitelerini planlarken bizim projemizden faydalanabileceklerdir. 

 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması 

İklim koşulları, dünya üzerindeki bütün insanların sağlığını ve günlük yaşamın aktivitelerini 

etkileyen önemli faktörlerden birisidir (Aponte-Roa ve ark., 2018). Günümüzde küresel 

ısınmanın etkisi ile maalesef iklim değişikliği meydana gelmekte ve bunun sonucunda da ani 

hava değişikliği ile insanlar birçok olumsuz hava koşuluna hazırlıksız yakalanabilmektedir. 

(Şekil-1) 

 

  
Şekil-1: Olumsuz hava koşullarına hazırlıksız yakalanan insanlar 

 

 

Ayrıca güneşin zararlı olan UV ışınlarına uzun süre maruz kalmak başta açık tenli insanlar 

olmak üzere tüm insanların sağlığı için büyük risk teşkil etmektedir. Uzun süreli UV ışınlarına 

maruz kalındığında ciltte güneş yanıklarının oluşmasına, cildin esnekliğini kaybetmesine ve 

deri yaşlanmasının hızlanmasına, cilt kanserinin (melanoma, temel hücre kanseri ve pullu hücre 
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kanseri gibi) oluşmasına, gözde katarakt oluşumunun hızlanmasına, bağışıklık sisteminin 

zayıflamasına ve bazı alerjik reaksiyonlara neden olabilmektedir [1]. (Şekil-2) 

 

 
Şekil-2: Güneşin zararlı UV ışınlarına uzun süre maruz kalan insanlarda oluşabilecek 

rahatsızlıklar 

 

Meteoroloji ilçe genelinde anlık hava durumu ölçümlerini geniş zaman aralıkları ile yapmakta, 

fakat bölgesel olarak anlık hava durumu ölçümleri yapmamaktadır. UV ışını seviyesini ise hiç 

ölçmemektedir. Bu durumdan dolayı insanlar belirli bir bölgedeki kısa süreli aktivite planları 

için doğru ve kesin verilere ulaşamamakta ve uygun önlemler alamamaktadır. 

Açık tenli insanlar başta olmak üzere tüm insanların hayatını önemli derecede etkileyebilecek 

UV ışınlarının ülkemizde ölçülmemesi, insanlara bu konuda farkındalık oluşturulmaması ve 

korunma önlemleri için bilgiler verilmemesi büyük bir eksiklik.  

 

3. Çözüm  

Hazırladığımız proje ile güneşin zararlı olan UV ışınlarının seviyesi, sıcaklık, nem, hissedilen 

sıcaklık, açık hava basıncı, rakım, rüzgâr hızı gibi verileri canlı akış şeklinde anlık ve hassas 

bir şekilde ölçebilen, ölçülen seviyeye göre insanların nasıl tedbir alması gerektiği konusunda 

bilgi veren bir mini hava istasyonu tasarladık. Ayrıca ölçülen verilerin insanlar tarafından daha 

anlaşılır ve görsel olması için bir cep telefonu uygulaması ve web arayüzü tasarladık.  

Böylelikle istasyonlarımızın kurulu olduğu bölgelerdeki tüm insanlar gidecekleri yerdeki hava 

durumunu anlık olarak takip edebilecek, uygulama bildirimleri sayesinde de o anki seviyeye 

göre hissedilen sıcaklık ve UV ışınları ile ilgili alınacak önlemleri görebileceklerdir.  

 

İnsanlar etkinliklerini planlarken hem ani değişen olumsuz hava koşullarına karşı daha tedbirli 

olacaklar hem de UV ışınlarının uzun vadede oluşturabileceği rahatsızlıklardan korunup bu 

konu hakkında daha bilinçli bir şekilde hareket edeceklerdir. Bu şekilde herkes sağlıklı yaşam 

için bazı alışkanlıklarını doğru yönde değiştirebilecektir. 
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Projemizde kullandığımız ve kablosuz olarak haberleşebilen devre kartları, sensörlerden 

ölçtükleri verileri modeme bu yolla aktarmaktadır. İnternete bağlı olan modem aracılığıyla 

verileri Blynk IoT platformuna göndererek burada bulut sistemlerinde depo edip istediğimiz 

şekilde işledik. Daha sonra bu verileri insanların anlayacağı şekilde tasarımını yaptığımız cep 

telefonu uygulaması ve web sitesinde yayınladık. (Şekil-3)  

 

Şekil-3: Tasarladığımız projenin çözüm algoritması 

 

4. Yöntem 

Projemizde IoT teknolojilerinde başarılı ve birçok açık kaynak platformuna sahip olan 

NodeMCU ESP8266 ve ESP32 geliştirme kartlarını kullandık [3][4]. Diğer geliştirme 

kartlarına göre ekonomik, performanslı ve kablosuz özelliğe sahip olması tercih 

nedenlerimizden biri oldu. Sıcaklık, nem, hissedilen sıcaklık, açık hava basıncı ve rakım 

verilerini hassas bir şekilde ölçebilmek için Adafruit BME280 sensörünü tercih ettik [5]. 

Sensörden elde ettiğimiz sıcaklık ve nem verilerini kullanarak kodlamamızda bilimsel formül 

ile anlık olarak hesapladığımız hissedilen sıcaklık değerini de ölçebildik [10]. (Şekil-4 ve Şekil-

5) 

 

 
 

HI = Hissedilen Sıcaklık (°C) 

T   = Gölgede ölçülen termometre sıcaklığı (°C) 

R   = Ölçülen nem değeri (0 ile 100 arasındaki yüzde değeri) 

c    = Katsayılar 

 

Şekil-4: Hissedilen sıcaklığın hesaplandığı formül 
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Şekil-5: Hissedilen sıcaklığın °C cinsinden hesaplanması için belirlenen katsayılar 

 

Ayrıca deniz seviyesindeki açık hava basıncı değeri ile istasyonumuzun kurulu olduğu yerdeki 

açık hava basıncı farkından rakım değerini de hesapladık. BME280 sensörünü ESP8266 kartına 

bağladık. Hazırladığımız elektronik devrelerin çizimlerini Fritzing programında çizdik. (Şekil-

6) 

 

   
Şekil-6: ESP8266 devre kartı ve Adafruit BME280 sensörünün çizim devresi ve 

hazırladığımız prototip 

 

Bulunduğumuz bölgeye ulaşan, güneşin zararlı olan UV ışınlarının seviyesini ölçebilmek için 

Sparkfun ML8511 sensörünü kullandık [6]. Bu sensör ile dünya sağlık örgütünün belirlediği 

skalaya göre UV indeksinin değerini hassas bir şekilde ölçebiliyoruz [7]. Rüzgâr hızını anlık 

olarak ölçmek için ise Adafruit Anemometre rüzgâr hız sensörünü kullandık [8]. Bu iki sensörü 

de ESP32 kartına bağladık. (Şekil-7 ve Şekil-8) 

 

 
 

Şekil-7: ESP32 devre kartı ve Adafruit Anemometre Rüzgar Hız sensörünün çizim devresi 
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Şekil-8: ESP32 devre kartı ve Adafruit Anemometre Rüzgar Hız sensörü ile hazırladığımız 

prototip 

 

Geliştirme kartlarında bulunan wi-fi özelliği ile sensörlerden elde ettiğimiz verileri kablosuz 

olarak internet üzerinden Blynk adlı IoT platformuna gönderdik ve verilerin burada depo 

edilmesini sağladık [9]. Ölçülen verilerin anlaşılır ve görsel olabilmesi için web arayüzünü ve 

uygulama arayüzünü bu uygulama üzerinden tasarladık. (Şekil-9 ve Şekil-10) 

 

 
 

Şekil-9: Blynk IoT platformunda tasarladığımız verilerin anlık olarak takip edildiği  

web arayüzü 
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Şekil-10: Blynk IoT platformunda tasarladığımız verilerin anlık olarak takip edildiği 

 cep telefonu uygulama arayüzü ve uygulama bildirim örneği 

 

Kurduğumuz sistem hedeflediğimiz gibi sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

➢ Mini hava istasyonu ile ilgili daha önce birçok çalışma yapılmış olsa da bizim projemizi 

diğerlerinden ayıran en önemli özellik en yeni ve esnek IoT teknolojisini kullanmamızdır. 

Meteoroloji de dahil birçok hava istasyonu güneşten yeryüzüne ulaşan UV ışınlarının seviyesini 

ölçmezken, bizim tasarladığımız mini hava istasyonu UV ışınlarının seviyesini hassas bir 

şekilde ölçmektedir. Ayrıca daha önce hiçbir hava istasyonunda görülmemiş olan özelliğimiz, 
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hissedilen sıcaklık ve UV ışınlarının seviyesi ile ilgili ölçülen anlık değerlere göre nasıl tedbir 

alınması gerektiği konusunda insanlara faydalı bilgiler vermemizdir. Tasarladığımız mini hava 

istasyonu sağladığı özelliklere göre çok ekonomik olduğu için bölgesel olarak sahil, plaj, şehir 

merkezi ve okullar gibi insanların yoğun bir şekilde bulunacağı veya aktivite yapacağı alanlara 

yerleştirilip, anlık ve hassas ölçümler yaparak o bölgedeki insanlara yararlı bilgiler 

verebilmektedir. 

➢ Mini hava istasyonunda kullandığımız tüm yazılım ve tasarımları kendimiz yaptığımız için 

projemiz yerli ve millidir. Ayrıca ölçtüğümüz verilerin daha anlaşılır ve insanlar tarafından 

kolayca erişilebilir olması için web sitesi ve cep telefonu uygulama ara yüzünü geliştirmeye 

çalışıyoruz. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz bu haliyle bile uygulanabilir durumdadır ve kolaylıkla günlük yaşamda kullanılabilir. 

Tasarladığımız mini hava istasyonunu, belediyelerle anlaşıp insanların yoğun bir şekilde 

bulunacağı sahil, plaj, şehir merkezi ve okullara kurulabilir. İleride ürünümüzü daha da 

geliştirerek ticari bir ürün haline getirip kendi şirketimizi kurmayı ve ekibimizle kurduğumuz 

tüm istasyonların bakımını ve yönetimini yapmayı hedefliyoruz. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizde kullanılan tüm malzemeler elimizde mevcuttur. Sadece projenin maliyet 

hesaplamasının yapılması ve herhangi bir elektronik malzemenin bozulması ihtimaline karşı 

yedek ihtiyacı oluşabileceğinden aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. (Tablo-1) 

Kullanılacak Malzemeler Adet 
Birim 
Fiyat 
(TL) 

Maliyet 
(TL) 

NodeMCU V3 ESP8266 geliştirme kartı 1 100 100 

ESP32 geliştirme kartı 1 145 145 

Adafruit BME280 Sıcaklık, nem, açık hava basıncı sensörü 1 500 500 

Sparkfun ML8511 UV Sensörü 1 350 350 

Adafruit Anemometre Rüzgâr Hız Sensörü 1 450 450 

Breadboard (orta boy) 2 15 30 

Jumper Kablo ve yardımcı malzemeler 20 0,5 10 

Blynk IoT Platformu (Ücretsiz Plan) - - - 

TOPLAM 1585 TL 

Tablo-1: Projede kullanılacak malzemeler ve tahmini maliyet 
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Projemizin sunduğu faydalar düşünülürse, toplam maliyetinin ne kadar ekonomik olduğu 

açıkça ortadadır. Seri üretimde maliyetin daha da uygun seviyelere düşeceği unutulmamalıdır. 

 

Yapılacak İşlemler 
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Literatür Taraması            

Sensör seçimi ve malzeme temini           

Prototiplerin hazırlanması           

Devre kartlarının Blynk platformuna 

bağlanması 
          

Web ve uygulama arayüzünün 

geliştirilmesi 
          

Raporun Yazılması           

Sunuma hazır tasarımın yapılması ve 

uygulanması 
          

Sistemin yazılımsal olarak test edilmesi 

ve geliştirilmesi 
          

Yedek elektronik malzeme temini           

Projeyi en iyi hale getirme çalışmaları ve 

son kontrollerin yapılması 
          

Tablo-2: Proje zaman planlaması 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Güneş ışınlarına hassasiyeti olan açık tenli insanlar başta olmak üzere tüm insanların 

projemizden faydalanması hedeflenmektedir.  

 

9. Riskler 

Projemiz hayata geçirilirken karşılaşabilecek majör bir sorun bulunmamakla birlikte L tipi karar 

matrisine göre proje ve prototip için risk değerlendirilmesi yapılmıştır [11]. 
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  Risk Değerlendirme  
Risk 

No 
Risk Tanımı Etki Olasılık Risk Önlemler 

1 

Mini hava istasyonunun 

olumsuz hava koşullarından 

etkilenmesi 

4 3 
12 

Orta 

Olumsuz hava şartlarına 

dayanıklı malzemeler 

kullanılması 

2 

Elektrik kesilmesi sonucu 

cihazlarla bağlantının 

kopması 

5 2 
10 

Orta 

Güneş paneli ile enerji depo 

edilmesi ve kesintilerde bu 

kaynağın devreye 

girmesinin sağlanması 

3 Yazılım hatası 5 1 
5 

Düşük 

Uzun süreli ve kapsamlı 

testlerin uygulanarak 

yazılımın kararlı hale 

getirilmesi 

4 Sensör hatası 4 1 
4 

Düşük 

Kaliteli sensör seçimleri 

yapılması ve düzenli bakım 

yapılması 
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