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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
 
   Gürültü, kabul edilmeyen, istenmeyen ya da hoşa gitmeyen ve genellikle rahatsızlık ile 
sonuçlanan seslere denir. Yaşamın doğal akışına ait olmayan her unsur kirleticidir ve bunun 
yaşama verdiği her türlü zarar kirliliktir. Gürültü kirliliği; nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme, 
ulaşım vb. gelişme faktörleri ile birlikte artış göstermekte ve her geçen yıl etkileri artmaktadır. 
Gürültü kirliliğinin fizyolojik, psikolojik ve sosyo-ekonomik etkileri üzerine yapılan 
araştırmalarda çarpıcı sonuçlar elde edilmektedir. Tanımından da anlaşıldığı üzere gürültü 
kişiye, mekâna ve zamana göre farklılık gösterir. Bu sebeple yönetimi ve kontrolü çok zor bir 
kirlilik şeklidir. (Yalçındağ, 2021). Genelde dış ortamlarda bulunan, uzun etkilenme süresine 
sahip, yüksek düzeyde olmadıkça işitme kaybı oluşturmayan, fakat kısa, orta ve uzun vadede 
çeşitli konfor ve sağlık sorunları oluşturan kaynaklar için çevre gürültüsü terimi 
kullanılmaktadır (Kurra, 2009).  
Çalışmalardan da anlaşıldığı üzere gürültü stresi artıran ana unsurlardan biridir. İnsanlar ev 
alırken evin bulunduğu konumun gürültü açısından ne durumda olduğunu bilemez. Bu sebeple 
projemizde şehrin gürültü haritasını çıkaran bir uygulama yapmaktayız. Yapmış olduğumuz 
mobil uygulama telefon mikrofonunu kullanarak ses seviyesini ölçecektir. Elde edilen verileri, 
veri tabanına mevcut konumu ile beraber aktaracaktır. Veriler sadece telefonla değil arduino 
sistemi üzerinde bulunan ses sensörü ile de toplanacaktır. Daha sonra www.sessizkonum.org 
adında açacağımız siteye giren kullanıcılar istediği bir konumun saatlere göre ses düzeylerini 
buradan görebileceklerdir. Ayrıca bu ses seviyelerinden harita oluşturarak yeşilden kırmızıya 
doğru artan 3B alanlar görebileceklerdir. Böylece oturmak istediği mahallenin veya konumun 
gürültü düzeylerini görerek tercih yapabileceklerdir. 
 
2. Problem/Sorun: 
  Elastik bir ortamda işitme duyusunun algılayabildiği küçük basınç dalgalanmalarının ya da 
değişimlerinin oluşturduğu duyuma “ses” denir. “Gürültü” ise fiziksel olarak gelişigüzel yapılı 
ve birbiriyle uyumlu tonal bileşenleri bulunmayan, genelde yüksek düzeyli karmaşık ses 
toplulukları olarak tanımlanırken, subjektif olarak istenmeyen ses olarak nitelendirilir (Yalıtım, 
2017). Özetle, gürültü belirgin bir özelliği olmayan ve istenmeyen ses kaynakları olarak 
tanımlanmaktadır (Arlı ve Öztürk, 2010). Çeşitli çevresel gürültülerin (ulaşım, endüstri, 
yapım/inşaat, eğlence, toplum ve yapı içi gürültüler) insan ve toplum sağlığı üzerinde olumsuz 
etkiler ile büyük bir risk oluşturduğunun ortaya konulması ve gürültüden etkilenen kişi sayısının 
giderek artması, gürültü konusuna verilen önemi artırmıştır. (Yalçındağ, 2021). Yapılan 
araştırmalarda da görüldüğü üzere gürültü insana ilk etapta zarar vermeyebilir ama sürekli 
maruz kalındığında strese ve psikolojik rahatsızlara neden olabilir. Şehirde yaşayan insanlar 
hafta sonu tatilinde bile sessiz huzurlu bir ortam için kilometrelerce yol gidebilmektedirler. 
İnsanlar şehir merkezlerini, vermiş olduğu rahatlık, sosyal ortam ve iş olanakları sebebi ile 
tercih etmektedirler. Yaşam alanlarının ise sessiz sakin bir bölgede olmasını istemektedirler. 
Kişiler satın alacakları veya kiralayacakları evin bulunduğu bölgenin gürültü düzeyinin düşük 
veya yüksek olduğunu fark edemeyebilir. Evi ilk ziyaretlerinde sessiz bir mekânda bulunuyor 
olabilir ama farklı saat dilimlerinde çok hareketli ve işlek bir yer olabilir. Ya da tam tersi çok 
kısa bir zaman diliminde oldukça hareketli olan bir bölge günün geri kalan saatlerinde çok 
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sessiz olabilir. İnsanların oturmak istedikleri mekânın günlük, aylık gürültü istatistiklerinin 
olmaması evlerini seçerken hata yapmalarına neden olabilir.  
  
3. Çözüm  
  Ev alırken veya kiralarken, evlerinin sessiz bir mekânda olmasını isteyen bireylerin ellerinde 
herhangi bir yardımcı kaynak bulunmamaktadır. Evi gezdiren emlakçı veya tanıdıklarının 
söylemlerine inanmak zorunda kalmaktadırlar.  
  Projemizde şehrin belli noktalarının ses seviyelerini ölçüp, elde ettiğimiz verilerle mahalle 
mahalle 3B haritalar çıkartmayı hedeflemekteyiz. Gün içindeki hareketlilikler saat saat 
değiştiğinden dolayı haritalarımızı çıkartırken günü dörde bölmeyi düşünmekteyiz. Elde edilen 
verileri 6 saatlik dilimler halinde gruplandırıp, 3B haritalar çıkaracağız. Her mahallenin 4 tane 
gürültü haritası olacak. Bu haritalar herkesin kullanımına açık olacak olup internet sitemizden 
ulaşılabileceklerdir. Böylece kişiler ev temin ederken kendilerine yardımcı olacak eş zamanlık 
bir kaynakları olabilecektir.  
 
3.1.Çözüm algoritması 
 

 
 
4. Yöntem 
  Projemizde çevrenin gürültü şiddetlerini ölçebilmek için iki farklı yöntem uygulanacaktır. İlk 
yöntemde, bitirmek üzere olduğumuz mobil bir uygulama olacaktır. Kodular, birçok kişinin 
rahatlıkla mobil uygulamalar hazırlayabileceği blok tabanlı kodlama sitesidir. (URL-1) Bu site 
ücretsiz açık kaynak kodlu bir sitedir. Mobil uygulamamız bu site üzerinden hazırlanmaktadır. 
Uygulamamız telefonların mikrofonunu kullanarak çevrenin ses seviyesini ölçmektedir. Her 15 
saniyede bir ölçüm yaparak bu verileri elde ettiği konum bilgileri ile birlikte veri tabanına 
anında aktaracaktır. Veri tabanları proje için açacağımız www.sessizkonum.org web sitemizin 
içinde saklanacaktır. Bu yöntem ilk etapta gönüllü arkadaşlarımızın telefonlarına yüklenecektir. 
İlerleyen zamanlarda daha çok kişinin telefonlarına yüklenerek daha fazla veri elde 
edilebilecektir. Veri tabanlarında herhangi kişisel bir veri saklanmayacaktır.  
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Projemizin ikinci yönteminde ise ses şiddeti ölçme sistemi şehrin belli noktalarına 
yerleştirilecektir. Bu sistem o noktaların ses verilerini konum bilgileri ile birlikte 15 saniye 
aralıklarla aynı veri tabanlarına aktaracaktır. Arduino tabanlı olan sistemiz ses sensörleri ile ses 
ölçümü yapacaktır. Esp8266 modülü ses verilerini veri tabanına aktarmayı sağlayacaktır. Şehrin 
gürültü haritasını görmek isteyen kişi www.sessizkonum.org sitemize girecek harita üzerinden 
istediği konumu seçerek mevcut ses verilerinden elde edilmiş gürültü haritasını görebilecektir.  
 

  
Uygulamamız açıldığında harita ekranı 

gelecek ve üst kısımda konum bilgileri yer 
alacaktır. Ses seviyesini gösteren 

rakamlarda ses şiddetine göre değişecektir. 
Arka planının kırmızı olması sistemin 
açılmadığını dolayısıyla veri gönderme 

işlemi yapılmadığını belirtir.  

Sistem Aç tuşu açıldığında arka plan yeşil 
olur. Yeşil olması veri göndermeye hazır 
anlamına gelmektedir. Bu modda harita 

üzerinde konumunuz işaret ile 
gösterilmektedir. 

Enlem ve 
Boylam 
bilgileri 

Gürültü 
seviyesi Sistemi aktif 

etme switch 
butonu 

Konumunuz 
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Gürültü seviyesi ne kadar çok olursa değer 
de o kadar da yüksek olur. 

Arka planın sarı olması verinin başarılı bir 
şekilde veri tabanına iletildiği anlamına 

gelmektedir. 

Şehrin belli noktaların 
yerleştirilerek sabit bir 

şekilde veri gönderecek olan 
sistemimizin prototipi. 

Veri göndermeye hazır 
olduğunda kırmızı led 

yanacaktır. 

Gürültü verisi 
gönderildiğinde mavi renk 
yanmaktadır. Her 15 saniye 

de bir veriler 
gönderilmektedir. 

 

 
 

Sabit elektronik sistemiz 3B 
yazıcıda bastığımız bu 

kutuların içinde 
saklanacaktır. Arduino uno 
yerine nano kullanılacaktır. 

Veri tabanında biriken 
verilerden bir kesit. 

Test aşamasında elde edilen 
verilerin en küçüğü yeşil en 

büyüğü kırmızı olacak 
şekilde haritalandırılmıştır. 

Ses 
Sensörü 

Arduino 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
 Kullanıcıların istediği zaman sitemize girerek, istediği konumun ses seviyesini anlık olarak 
görebilecek olması projemizin yenilikçi özelliklerindendir. Bazı belediyelerin bu tür ses 
haritaları oluşturdukları bilinmektedir. Lakin bu haritalar anlık olarak değil 2-3 sene aralıklar 
ile güncellenmektedir. Projemizde cep telefonlarından ve arduino sisteminden gelen veriler veri 
tabanlarına json verileri ile gönderilmektedir. Bu veriler web sitesinden de aynı şekilde json 
verileri halinde alınmaktadır. Json verilerinin birçok programlama dilleri tarafından 
kullanılabilmesi, projemizin farklı platformlarda da kullanılabilmesini sağlamaktadır. 
 . 
6. Uygulanabilirlik  
 Projemizde mobil uygulamamız ilk etapta ekip üyeleri ve gönüllü arkadaşların telefonlarına 
kurulacaktır. İlimizin farklı mahallelerinde, değişik saatlerde yürüyüşler yapılarak 
uygulamamızın verileri toplaması sağlanacaktır. Şehrin belli noktalarına yerleştirilen elektronik 
sistemimiz de anlık olarak verileri toplayacaktır. Oluşturmuş olduğumuz web sitemizde veri 
tabanındaki veriler sayesinde harita uygulamaları ile gürültü haritaları çıkacaktır. Haritada 
gürültü seviyesinin yüksek olduğu yerler daha kırmızı, düşük olduğu yerler ise daha yeşil renkte 
olacaktır. Projemizde risk olarak görünen nokta, verilerin az olması sebebiyle istenilen 
doğruluğa ulaşamamasıdır. Bu sebeple projemiz için belediye ve valilikle görüşülerek gönüllü 
veri toplayıcıların artırılması için destek istenecektir.  
 
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
7.1.Malzeme Listesi 

 Malzeme/Hizmet Çeşidi Fiyat 

E
le

k
tr

on
ik

 S
is

te
m

 Arduino Nano 55TL 

Gürültü/Ses Sensörü 26TL 

ESP8266 Ekonomik Wifi Serial Transceiver Module 25TL 

3B Kutu  5TL 

 3S Lipo Pil 145 

 Üst kısımda bulunan kalemler 1 kemer için gerekli maliyet olup alttaki kalemler ise 
tüm kemerler için dahildir. 

W
eb

 

Site Domain www.sessizkonum.org 90TL 

Site Hosting www.sessizkonum.org 160TL 

 Toplam 506 TL 
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7.2.Tasarım/Üretim/Test Planlaması 

Tasarım Üretim Test 

Mayıs ve haziran ayları 
içinde mobil uygulama ve 
site tasarımları ayrıca sistem 
algoritması yapılacaktır.  

Temmuz ve ağustos aylarında 
projemizin elektronik sistemi 
tamamlanacak olup mobil 
uygulama aktif hale getirile-
cektir.  

Ağustos ve eylül aylarında 
testler gerçekleştirilerek 
proje kullanıma hazır hale 
gelecektir.  

Proje harcamalarımız temmuz ayı sonu ve haziran ayı başlarında yapılacaktır. Temmuz ayında 
veri tabanları için gerekli olan web sitesi aktif hale getirilecek olup veri tabanları da aktif hale 
getirilecektir. Ağustos ayı içerisinde projemizin elektronik sistemi hazırlanacaktır. Dolayısı ile 
Elektronik Sistem kategorisinde olan malzemeler ağustos ayı içinde harcanacaktır. 

 
7.3.Proje Takvimi 
 
 
 

 

 

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  
 
 Projemiz ev sahibi olmak isteyen veya ev kiralamak isteyen her kişiye hitap etmektedir. Ayrıca 
belediyeler veya valilikler çeşitli istatistikleri gözlemleyip yol haritası çizmek için 
kullanabilirler. Şehrin belli noktalarının imara açılması veya daha iyi bir kentleşme açısından 
projemiz ilgili kişiler tarafından da kullanılabilir.  
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9. Riskler 
 
9.1.İş Paketleri ve Görev Dağılımı 
 
 İş Paketi  Görevli Kişi Takım içi 

Rolü 
Zaman 

1 Proje fikri 1-Müslüm YAPAR 
2-Alihan ARI 

1-Kaptan 
2-Üye 

Ocak ayı 
içerisinde 

2 Mobil uygulama tasarım 1- Alihan ARI 
 

1-Üye Mayıs  

3 İnternet sitesinin aktif edilip 
veri tabanlarının 
oluşturulması 

1- Alihan ARI 
 

Üye Haziran 

4 Elektronik Sistem Montaj 1-Müslüm YAPAR 
2-Alihan ARI 

1-Kaptan 
2-Üye 

Temmuz-
Ağustos 

5 Mobil uygulama kodlama 1- Müslüm YAPAR 1-Kaptan Temmuz-
Ağustos 

6- Projenin Testleri 1-Müslüm YAPAR 
2-Alihan ARI 

1-Kaptan 
2-Üye 

Ağustos-Eylül 

 
9.2.Olasılık-Etki Matrisi 
Risk  Derecesi  Eylem Planı  
Verileri toplayan web sitesinin 
çalışmaması 

Olasılık 1,  
Etki 5  
Derece 5  

Günümüzde kaliteli web servis 
sağlayıcılarında bu tür sıkıntılar 
yaşanmamakta olup, olası bir hata 
durumunda sistemimiz verileri şahsi 
sitelerimize geçici olarak aktarılacaktır. 

Arduino sistemimizin sürekli 
çalışmasından dolayı enerji 
ihtiyacı. 

Olasılık 1,  
Etki 3 
Derece 3 

Elektronik sistemimizin şehrin belirli 
noktalarına sabit bir şekilde 
yerleştirileceği için elektrik bağlantısı 
olan noktalar seçilecektir. Elektriklerin 
kesilmesi durumunda 10 saat dayanabilen 
Lipo piller kullanılacaktır. 

Sensörlerin arıza yapması  Olasılık 1,  
Etki 5  
Derece 5  

Bu durumda düzgün veri algılamayan 
sistemimize anında müdahale edilecektir. 

Olasılık 1-5, Etki 1-5 , Derece, olası ve etkinin çarpımı ile bulunur. 
Derece En Az 1, En Çok 25 

 
 
  Projemiz için temmuz ayı içerisinde malzeme alımı gerçekleştirilecektir. Herhangi bir sıkıntı 
yaşanması durumunda Karaman Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Tasarım ve Beceri 
atölyesinden malzeme temini yapılması konusunda gerekli görüşmeler yapılmıştır. 
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