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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Güvenlik ağı projesi, açık ve kapalı alanlardaki nesneleri tespit etmeyi, sahada istihbarat amaçlı 

bilgi toplanmasını ve belirli bir bölgenin güvenliğini sağlamak için iletişim ağı kullanan güvenlik 

projesidir. Günümüzde askeri amaçlı saha gözlemleri için kullanılan kızılötesi kamera, hareket 

algılama sistemlerindeki başarısızlıklar bu projede bahsedilen yeni tip algılama radarı ile 

çözülmektedir. Proje, saha güvenliği ve istihbarat edinme amaçlı tüm ilgililer tarafından 

kullanılabilir. Rapor kapsamında sistemin tanımı, geliştirme süreci, kullanılan teknolojiler ve 

hazırlanan prototip modelin açıklaması yer almaktadır.  

 Burada anlatılan teknoloji, literatüre ve ülkemizin güvenliğine katkı sağlamak amacıyla 

üretilmiş ve 9.ISPEC kongresinde “Elektromanyetik dalgaları kullanan radar” başlıklı bildiri ile 

sunulmuştur. Projenin hayata geçmesiyle açık sahada, bina içerinde, mağara içlerinde ve su altında 

nesnelerin tespitini sağlayabilecek yeni teknolojik gelişme barındırmaktadır.  

 
Şekil 1:  Elektromanyetik dalga radarının ilk prototipi(10x15x15cm (En,boy,yükseklik)) 

 

 

 

2. Problem/Sorun: 

Projenizin, yapılmasını gerekli kılan sorun/sorunların neler olduğunu belirtmelisiniz. Var olan 

çözümlerin neden yetersiz olduğunu ve hangi tür iyileştirmelerin gerekli olduğunu bu bölümde 

belirtmelisiniz. Projenin ele aldığı sorun eğer karmaşık ve ilişkili alt sistemlerden oluşuyorsa 

problemi alt parçalara ayırabilirsiniz. 

 

Günümüzde güvenlik kuvvetleri tarafından sınır koruma, saha güvenliği sağlama ve saha istihbaratı 

elde etme amaçlı çeşitli kameralar(gece görüşlü, kızılötesi vb) kullanılmaktadır. Bu kameralar sis, 

toz fırtınası, yağış, parlak ışık gibi doğal ve yapay etkilerden ciddi olarak etkilenmekte ve işlevleri 

yeterli olmamaktadır. Hareket algılama görevlerinde kullanılan PIR(Passive Infrared Sensor) 

sensörler ise hareket algılama kabiliyetleri ve menzilleri yeterli olmamakla beraber kameralarda 

olduğu gibi benzer hava koşullarından ciddi olarak etkilenmektedir. Terör unsurlarının güvenlik 

güçlerine yakalanmamak için mevcut kamera ve hareket sistemlerini aşmak için çeşitli kıyafet, 

şemsiye ve kamufle edici araçlar kullandığı da görülmüştür. Saha güvenliğinin sağlanması sadece 

insanlı gözlem uygulamalarıyla değil teknolojik imkanların yeterliliğine bağlıdır. Bunun yanında 
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saha güvenliği ve istihbarat edinme amaçlı saha gözlemi yapan insanlı ve insansız hava araçlarının 

uçuş ve uçuş sonrası bakım maliyetleri oldukça yüksektir. Ayrıca geniş bir sahanın hassas olarak 

gözlemlenmesi için çok sayıda hava aracına(S/IHA) ve mali kaynaklara ihtiyaç vardır. Bunun 

yanında terör unsurlarının meskun mahallerde yer alması sebebiyle can ve mal kaybı da karşılaşılan 

diğer bir sorundur. Bina içlerinde hareketleri tespit edip güvenlik güçlerine bildirecek bir teknoloji 

şuan uygulanmamaktadır. Güvenlik ağı projesi ile burada bahsedilen sorunları düşük bütçeli ve etkin 

yeni bir teknoloji kullanarak çözmeyi hedeflemektedir. 

 

 

3. Çözüm  

Problem için çözüm önerisi veya önerilerinizi belirtiniz. Proje fikrinin toplumsal olarak hangi 

problemi/sıkıntıyı çözümlüyor olduğunu belirtiniz. Problemi nasıl çözdüğünüzü mümkün olduğunca 

en açık ve net bir şekilde tarif ediniz. Bu kısımda çözüme ait görsellere (prototip fotoğrafı, 3B teknik 

resimler vb.) ve tasarım hakkında bilgilere yer verilmelidir. Prototipinizle alakalı alt bileşenler 

detaylı bir şekilde anlatılmalıdır. Kolay ve net anlaşılabilir olması için akış şeması şeklinde 

açıklayabilirsiniz. 

 

Saha gözlemi, sınır güvenliği sağlama ve istihbarat amaçlı görevler için 2020 yılında 

gerçekleştirilen 9. ISPEC kongresinde bildiri olarak sunduğum “Elektromanyetik dalgaları kullanan 

radar” çalışması temel alınmıştır[1]. EDR(Elektromanyetik Dalga Radarı), sahip olduğu özel tasarım 

anteni ve donanımı ile atmosferdeki elektromanyetik dalgaları ve dalgalardaki değişimleri hassas 

olarak tespit edebilmektedir.  

Tüm nesnelerin üzerinde pozitif ve negatif elektrik yükleri bulunmaktadır. Atmosferde serbest 

olarak dolaşan elektromanyetik dalgalar nesnelere çarparak nesnelerin boyut, şekil, hareket yönü ve 

materyaline göre farklı davranışlar kazanmaktadır. EDR, atmosferde bulunan bu dalgaları sahip 

olduğu donanım ve algoritma ile okuyarak çevresinde bulunan hareketli ve hareketsiz nesneleri 

tespit edebilmektedir. EDR modüller kendi aralarında, sahip oldukları uzun menzilli Lora modüller 

ile oluşturulan şifreli bir ağ ile iletişim kurmaktadır. Sisteme 2.4Ghz bandında oluşturulan özel 

iletişim kanalları ile çalışmaktadır. EDR’ lerden biri hareket algıladığında kendi ID ve hareket 

bilgisini komşu EDR modüllere iletmektedir. Komşudan-komşuya iletişim ile tüm güvenlik ağında 

hareket algılama bilgisinin dalga şeklinde yayılması gerçekleştirilmektedir. Bu sayede tüm 

sistemdeki modüller hareketi algılayan//nesneyi tespit eden EDR modülden haberdar olmaktadır. 

EDR modüllerin oluşturduğu bu güvenlik ağının yaptığı tespit 5 km menzilli Lora modüller ile 

merkezi sisteme iletilerek hareket tespit eden EDR modülünden haberdar olmaktadır(Şekil-2). Uzak 

mesafedeki merkezi birim tarafından alınan bu bilgi ile hareketi tespit eden EDR modüllerinin 

ID’sinden hareketin algılandığı yerin koordinatı ve harekete neden olan nesne(insan, araç vb) 

hakkında bilgi alınmaktadır. 

EDR modüllerde bulunan alt sistemler şu şekildedir(Şekil-3): 

1. Ana kontrolcü: 32 bitlik ARM mimarisine sahip 72Mhz hızında çalışan STM32F103 mikro 

denetleyicisi kullanılmaktadır. EDR alıcısının yakaladığı sinyalleri işleyerek ortamda 

nesne/hareket olup olmadığını tespit etmek ve tespit varsa bu bilgiyi uzak sistem 

bilgisayarına göndermekle görevlidir 

2. EDR Alıcısı: Ortamda bulunan elektromanyetik sinyalleri yakalamak için spiral antene ve 

sinyal işleme birimlerine sahiptir. 

3. Güç kaynağı: 3.2v 7000mAh kapasiteli yeni nesil Lityum-Demir fosfat(LiFePO4) batarya 

kullanılmaktadır. Bu bataryanın özelliği LiPo bataryalar gibi patlayıcı olmaması, uzun 

ömürlü(en az 8000 şarj-deşarj döngüsü) ve uygun gerilim altında çok kısa sürede şarj 
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olmasıdır. 

4. Solar panel: EDR modülün en üstünde bulunan 6V 500 mA solar panel sayesinde gün ışığı 

altında bataryanın doldurulması sağlanmaktadır. 

5. İletişim: EDR modüllerin komşu EDR modüllere ve merkezi bilgisayara veri aktarması için 

7 km menzilli Lora teknoloji iletişim modülleri kullanılmaktadır. 

6. Merkezi sistem bilgisayarı: EDR modüller oalsı bir hareket veya nesne algıladığında her 

EDR modülü kendi ID bilgisini ve algılama türünü merkezi bilgisayar iletmektedir. Merkezi 

bilgisayar gelen ID bilgisini veritabanındaki kayıtlara işleyerek bu ID’ye sahip EDR 

modülün bulunduğu/kayıtlı olduğu koordinat bilgileri elde edilmektedir. Bu sayede GPS 

sistemine sahip olmadan hareketin/nesne tespitinin yeri öğrenilmektedir. Elde edilen 

koordinat bilgisi C# harita programında gösterilmektedir(Şekil-9). 

 

 
Şekil 2: EDR’ lerin kullandığı uzun menzilli Lora iletişim modülleri 

   

 
Şekil 3: EDR Prototipi iç yapısı 

 

 

 

 

4. Yöntem 

Önerdiğiniz çözümü hayata geçirirken kullandığınız yöntemi açık ve detaylı olarak açıklayınız. 

Yönteminizi hangi bilimsel ilkeler ve teknolojik uygulamalar üzerine kurguladığınızı belirtiniz. 
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Özellikle prototip varsa yapılan deneylerin sonuçlarını açık bir şekilde belirtmelisiniz. Sonuçlar 

analiz ederek yorumlamalısınız. Görsel (2B, 3B) ve/veya prototipiniz ile bu kısmı açıklayınız.  

 

EDR, iki farklı çalışma moduna sahiptir: Aktif radar ve pasif radar 

 

4.1.Pasif Radar Çalışması 

Elektromanyetik radar malzemelerden kaynaklı elektromanyetik dalgaları tespit etmek için iki farklı 

çalışmaya sahiptir. Pasif modda radar sistemi hareketli nesnelerin tespitinde kullanılmaktadır(Şekil 

4). Buna göre ortamda bulunan malzemelerin üzerinde bulunan elektriksel yükler, malzemenin 

hareketinden dolayı çevredeki komşu yüklerle etkileşime girerek elektromanyetik dalgaların 

oluşumu gerçekleşmektedir. Radar anteni tarafından toplanan elektromanyetik dalgalar elektrik 

sinyaline dönüştürülerek güçlendirilmektedir. Mikrodenetleyici tarafından ölçülebilir ve işlenebili 

seviyeye getirilen elektrik sinyali sinyal işleme sürecinden sonra hedef malzemenin uzaklığı, boyutu 

ve hareket yönü bilgileri tespit edilebilmektedir. 

 
Şekil 4. Pasif mod radarın çalışma diyagramı 

 

4.2.Aktif Radar Çalışması 

Elektromanyetik radar, ortamdaki hareketsiz nesnelerin tespitini gerçekleştirmek için aktif modda 

çalışmaktadır. Ortamda hareketli nesnelerden kaynaklı elektromanyetik dalgaların oluşmadığı 

durumda bu dalgaların radar sistemi tarafından yapay olarak oluşturulması gerekmektedir(Şekil 5). 

Bu durumda elektromanyetik radarın anteni tarafından ortama yüksek frekanslı elektromanyetik 

dalga yayımlanmaktadır. Bu elektromanyetik dalga ortamda bulunan nesnelere çarparak malzeme 

üzerindeki yüklere çarparak bu yüklerin harekete geçmesi sağlanmaktadır. Bu sayede elektrik 

yüklerinin hareketinden doğan elektromanyetik dalgalar, radar anteni tarafından tespit edilerek radar 

menzilindeki nesnelerin algılanması gerçekleşmektedir.  

 

 
Şekil 5. Aktif mod radarın çalışma diyagramı 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

1. Doğa şartlarından etkilenmediği için kamera sistemlerine göre daha güvenlidir. 

2. EDR modüller nesnelerin içinden geçebilen elektromanyetik dalgaları kullandığı için kapalı 

alanlarda ve engellerin arkasındaki hareketleri tespit etme yeteneğine sahiptir. 

3. Sistem duvar arkasındaki hareketleri de algılama kabiliyetinde olduğu için mağara içlerinde 

ve meskun mahallerdeki bina içi hareket/nesne tespitinde güvenlik güçleri için bu alanda 

yenilik getirmektedir. 

4. Sistem su altında belirli bir menzile kadar çalışma kabiliyetine sahiptir. Sistem gücü 

arttırıldığında su altında denizaltıların tespitinde kullanılabilir.  

5. Düşük güç tüketimi ve yüksek batarya kapasitesi ile uzun kullanım süresine sahiptir. 

6. EDR grupları ile oluşturulacak güvenlik ağı ile sahadaki nesnelerin konumu hassas olarak 

tespit edilebilir. 

7. Büyük sahaların gözlemlenmesi için düşük bütçeli bir çözümdür. 

8. Küçük boyutlu ve milli imkanlarla üretilebilecek bir projedir. 

9. Uçaklardan atılarak stratejik sahaların izlenmesinde kullanılabilir. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Güvenlik ağı projesi, düşük maliyetli ve küçük boyutlu EDR modüllerin sahadaki riskli bölgelere 

yerleştirilmesiyle gerçekleştirilecektir. Düşük enerji tüketimine sahip EDR modüllerin sahada 

sürekli aktif olması için bu modüllerin güç kaynağı olarak solar panel kullanılabilir. Terörle 

mücadele kapsamında sınırlarımızda gözlemlenmesi zor olan vadiler, kanyonlar, mağaralar ve 

dağlık alanların gözlemlenmesi ve istihbarat elde edilmesi güvenlik güçlerimizi riske atmadan ve 

maddi kaynakları(yakıt, araç vb) tüketmeden gerçekleştirilecektir(Şekil-6). Düşük maliyeti ve düşük 

boyutları ile dronlar ve diğer hava araçları tarafından görev sahalarına bırakılabilir. EDR modüllerin 

diğer algılama cihazları(PIR, kamera vb) gibi engel sorunu olmadığı için meskun mahallerde olası 

tehditlerin önceden tespiti mümkün olabilecektir[2,3]. Prototip üretim maliyeti 600TL olan sistemin, 

parçalarının yerli imkanlarla üretilmesi ve seri üretim süreciyle daha düşük maliyetle üretimi 

mümkün olacaktır. Prototip sistemin pasif modda algılama menzili 10 metre iken aktif modda 

menzili 100 metreye kadar çıkmaktadır. Sistemde kullanılan gücün arttırılması ve sistem 

iyileştirmeleri ile menzilin arttırılması mümkündür. Sistem canlılara zararlı bir uygulamada 

bulunmamaktadır. 
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Şekil 6: EDR modüllerin saha kullanımında örnek konumlandırmaları(Türkiye-Suriye sınırı) 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Sistemin geliştirme ve prototip oluşturma süreçleri tamamlanmıştır(Şekil-7 ve Şekil-8). 

 

Kasım 2020 yılında tamamlanan EDR projesinin Teknofest İletişim Teknolojileri Yarışmasına 

sunulması için sistemde ufak bir güncelleme yapılmıştır. Bu kapsamda daha önce kullanılan 250 

metre menzilli ESP8266 Iot modül yerine yarışma kapsamında sunulan alt kategorilerden biri olan 

Lora teknolojisinde katılmaya karar verilmiştir. Sistemde Iot iletişim modülü yerine 5 km menzilli 

E28 2G4T27SX Lora iletişim modülü kullanılmaktadır. 

 

Bir EDR modülün üretim maliyeti 600TL’dir. Sistemin çalışması için hazırlanan C# EDR 

programının Windows işletim sistemine sahip herhangi bir dizüstü veya masaüstü bilgisayara 

yüklenmesi yeterlidir. Sistem iletişim menzili 5km’dir. 5 km arayla yerleştirilen EDR modüller ile 

kontrol ve iletişim sahası arttırılabilmektedir.  
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Şekil 7: EDR modül prototipi 

 

 
Şekil 8: EDR modülün sahada kullanımı(Solidworks tasarımı) 
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Şekil 4: C# EDR programında EDR modülün tespit ettiği hareket/nesnenin tespiti ve haritada 

gösterimi(İzmir/Konak/Üçyol) 

 

 

EDR SİSTEM MALİYET TABLOSU 

No Parça Fiyat(TL) 

1 STM32F103 kontrolcü kartı 65 

2 6v 500 mA solar panel  120 

3 LifePO4 batarya 80 

4 Lora iletişim modüller 200 

5 Batarya şarj ünitesi 25 

6 Cihaz dış kasa üretimi 40 

7 EDR Alıcı modül üretimi 60 

8 Kablolama, montaj 10 

TOPLAM 600 TL 

 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Proje, ülkemizin sınır güvenliğini sağlama, terörle mücadele, kaçakçılıkla mücadele, meskun mahal, 

saha ve su altında olası düşmanların ve tehditlerin tespitinde güvenlik güçlerimiz için 

önerilmektedir. Sivil uygulamalarda ise bina içi güvenlik sağlama, arazi güvenliği sağlama, olası 

doğal afetlerde can kurtarma görevlerinde kullanılması için önerilmektedir. 
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9. Riskler 

Su altı kullanım: Denizaltıların tespiti günümüz teknolojik imkanlarıyla oldukça zor olmaktadır. 

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin güvenliğini sağlamak için EDR projesi su altındaki 

denizaltıların tespitinde uygun bir çözüm olabilir. Bunun için sistemin deniz yüzeyinden yüzlerce 

metre aşağıda çalışabilmesi için sağlam bir ünite içine alınması gerekebilir. (Risk skoru: %60) 

Bütçe: Başlangıç üretim maliyeti 600TL olan sistemin toplu kullanımlarda toplam maliyeti 

düşürmek gerekebilir. Seri üretim ile birlikte sistem parçalarının yerli imkanlarla üretilmesi ile 

maliyet düşürülebilir. (Risk skoru:%40) 
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