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İçindekiler 

 

1. Proje Özeti 

 

Projemiz akıllı şapka ve bileklikten oluşmaktadır. Projemizin amacı işitme engelli 

bireylerin ve kadınların özellikle gece ıssız yerlerde yürürlerken arkalarından gelen ya da 

onları takip eden biri olursa fark etmelerini ve olası zarar görmelerine karşı tedbir almalarını 

sağlamak. Projemizin özellikle kadınların kendilerini bir nebze olsun daha güvende 

hissetmelerine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 

Proje içeriği; 

Tasarım: Prototipimizin daha uygun maliyetli olması için varlık sensörü yerine mikrodalga 

radar sensörü kullanılacaktır. Barette bulunan mikrodalga radar sensör belirli mesafedeki 

cisimleri algılayınca NRF24L01 kablosuz haberleşme modülü aracılığı ile bileklikteki 

NRF24L01 kablosuz haberleşme modülüyle iletişime geçerek titreşim modülüne titreşim 

gönderecek. Ayrıca bileklikte bulunan 0.96 inch Oled TFT LCD Ekran Modülüne de takip 

eden kişi ile aradaki mesafe yazdırılacak. 

Yazılım: Proje prototipimiz Arduıno IDE programlama dili ile kodlanacaktır. 

Montaj: Devre elemanlarının montajının daha kolay olması açısından prototipimizde baret 

kullanılacaktır. 

Baret üzerine Arduino Nano(Şekil-1), RCWL-0516 Mikrodalga Radar Modül(Şekil-3), 

NRF24L01 kablosuz haberleşme modülü(verici)(Şekil-4), NRF24L01 Adaptör(Şekil-5),  

Bileklikte ise Arduino Nano(Şekil-1), Arduino titreşim motoru modülü(Şekil-2), NRF24L01 

kablosuz haberleşme modülü (alıcı)(Şekil-4), NRF24L01 Adaptör(Şekil-5), 0.96 inch Oled 

Arduino TFT LCD Ekran Modülü (Şekil-6) monte edilecek. Bileklikte bulunan mini bir buton 

ile sistem istenildiği zaman aktif ya da pasif edilebilecek (ortamın kalabalık olma durumuna 

göre) 

                
 

 

 

           
 

 

 

Şekil-1 Şekil-2 Şekil-3 

Şekil-4 Şekil-5 Şekil-6 Şekil-7 
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Şekil-1 Arduino Nano: ATmega328P dayalı küçük bir ana karttır. DC güç jakı 

yoktur. Arduino Nano'ya, Mini-B USB bağlantısı ile güç verilir. Güç kaynağı otomatik olarak 

yüksek voltaj kaynağını seçer. Çalışma gerilimi 5V - 12V aralığındadır. Ancak önerilen 

çalışma geriliminin 7V 'tan fazla olmaması gerekmektedir. 

 

Şekil-2 Arduino Titreşimli Motor Modülü:  Küçük bir dahili titreşim motoru modülüdür. 

5.3-7V aralığında gerilimle çalışır. Titreşim gücü giriş voltajına göre değişir. 5V verildiğinde 

normal bir cep telefonu kadar titreşim sağlar ve oldukça sessiz çalışır. Arduinodan gönderilen 

0-255 değerleri arasındaki PWM sinyali ile titreşim voltajı kontrol edilebilir.  

Boyut: 2.9 cm x 2.4 cm x 0.5 cm 

 

Şekil-3  RCWL-0516 Mikrodalga Radar Modül: PIR hareket sensörüne alternatif olarak 

hareket algılayabilen bir doppler radar mikrodalga hareket sensör modülüdür. Bu 

sensör hareketli nesneleri algılamak için hareket eden bir kişi tarafından yayılan kızılötesi 

radyodaki değişiklikleri algılamak yerine mikrodalga doppler radarı kullanır. 5 ~ 7 metre 

algılama mesafesi bulunmaktadır. Çalışma gerilimi 4-28 volt 

 

Şekil-4 NRF24L01 Kablosuz Haberleşme Modülü:  Ucuz olmasının yanı sıra, küçük 

boyutları ve uzun haberleşme menzili ile öne çıkmaktadır. Açık alanda 800 metreye 

kadar haberleşme sağlayabilmektedir. 2.4GHz frekansında kablosuz haberleşme yapılmasına 

imkân sağlayan düşük güç tüketimine sahip bir modüldür. Antenli ve antensiz olmak üzere iki 

modeli vardır. Antenli olan modeli antensiz modeline göre daha uzak mesafelerden 

haberleşebilmektedir. SPI arabirimini desteklemekte olup, bu sayede tam 6 tane Arduino’nun 

bir ana Arduino ile haberleşmesini saylayabilmektedir. Çalışma gerilimi 1.9-3.6 volt 

 

Şekil-5 NRF24L01 Adaptörü: NRF24L01 modülleri 3.3v ile çalışırlar, Arduino’ya modül 

direkt bağlayarak kullanıldığı zaman güç problemleri ya da iletişimsizlik problemleri ortaya 

çıkabilmektedir. Güç problemine çözüm olarak tasarlanmıştır. 

 

Şekil-6 0.96 inch Oled TFT LCD Ekran Modülü: 0.96 inç ekran boyutundadır. Ekran modu 

siyah IPS'dir. Çalışma gerilimi 3.3 volt 

 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması 

 

Geçmişte olduğu gibi günümüz dünyasında da kadınlar ve çocuklar maalesef ki bir 

takım fiziksel ve psikolojik şiddet ve zorbalığa maruz kalmaktalar. Bu şiddet kimi zaman en 

yakınlarından kimi zamansa hiç tanımadıkları insanlardan gelmekte. Erkek ve kadın 

arasındaki fiziksel farklılıklardan dolayı da çoğu zaman kadınlar kendilerini 

savunamamaktalar. Bazen de tehlikeyi fark etmedikleri için tedbir alma şansları olmamakta. 

Özellikle tenha yerlerden geçerlerken takip ve taciz edilme durumları maalesef ki sıkça 

yaşanmakta. Bazen ıssız olan yerlerden geçmemek adına yollarını uzatsalar da bazen mecbur 

kalabilmekteler. Akıllı şapka-bileklikten oluşan projemizle kadınların ve kız çocuklarının 
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kendilerini güvende hissetmelerini sağlayabileceğimize inanıyoruz.  Ayrıca projemiz işitme 

engelli bireylerin de arkalarındaki kişileri fark etmelerini sağlayacaktır. Projemize benzer bir 

proje bulunmadığı için var olan çözümlerin yeterli-yetersiz yönlerini karşılaştırmak söz 

konusu olmamıştır. 

Aşağıda kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili çeşitli haber sitelerinden alınan görseller 

bulunmaktadır. 

 
 

3. Çözüm 

 

Okulumuzda çalışan işitme engelli yardımcı personelimiz Turhan abinin hayatını nasıl 

biraz daha kolaylaştırabiliriz düşüncesiyle proje fikrimiz ortaya çıkmıştır. Turhan abi okul 

çıkışında temizlik yaparken okulda yalnız oluyor, arkası dönük olduğu zaman arkasına kadar 

biri gelirse fark etmiyor. Bu durumun onun için bir problem olduğunu fark ettik ve "Gözüm 

Üstünde" proje fikrimiz ortaya çıktı. Sonrasında ise kadınların da yaşadığı problemleri 

Resim-1 

https://www.sondakika.com/hab

er/haber-adim-adim-takip-edip-

genc-kiza-dehseti-yasatti-

14268556/ 

 

Resim-2 

https://www.superhaber.tv/gupe

gunduz-taciz-etti-hedefi-yalniz-

gezen-kadinlar-video-342011 

 

Resim-3 

https://www.cumhuriyet.com.tr/t

urkiye/metroda-takip-ettigi-

kadini-taciz-etti-1890568 

 

https://www.sondakika.com/haber/haber-adim-adim-takip-edip-genc-kiza-dehseti-yasatti-14268556/
https://www.sondakika.com/haber/haber-adim-adim-takip-edip-genc-kiza-dehseti-yasatti-14268556/
https://www.sondakika.com/haber/haber-adim-adim-takip-edip-genc-kiza-dehseti-yasatti-14268556/
https://www.sondakika.com/haber/haber-adim-adim-takip-edip-genc-kiza-dehseti-yasatti-14268556/
https://www.superhaber.tv/gupegunduz-taciz-etti-hedefi-yalniz-gezen-kadinlar-video-342011
https://www.superhaber.tv/gupegunduz-taciz-etti-hedefi-yalniz-gezen-kadinlar-video-342011
https://www.superhaber.tv/gupegunduz-taciz-etti-hedefi-yalniz-gezen-kadinlar-video-342011
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/metroda-takip-ettigi-kadini-taciz-etti-1890568
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/metroda-takip-ettigi-kadini-taciz-etti-1890568
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/metroda-takip-ettigi-kadini-taciz-etti-1890568
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düşününce hedef kitlemizi genişletmek istedik. Gece vardiyasından çıkan kadınlar, 2. 

öğretimde okuyan öğrenciler ya da gece bir yerlerden evine dönen kadınlar ıssız sokaklardan 

geçmek zorunda kaldıkları zaman büyük bir korku ve stres yaşıyorlar, maalesef ki her gün 

haberlerde de takip ve taciz edilen kadınları görüyoruz.  

Kadınların korkmadan, özgürce, hayata daha fazla dahil olabilmeleri, kendilerini 

güvende hissederek yaşayabilmeleri en tabii hakları. Projemiz kadınların olası tehlikeleri 

önceden fark ederek tedbir almalarını sağlayacak ve yüksek ihtimalle zarar görmelerini 

önleyecek. İşitme engelli bireylerin de günlük hayatlarında büyük kolaylık sağlayacaktır. 

Prototipimizde baret kullanılacak, baret üzerinde bulunan RCWL-0516 Mikrodalga 

Radar Modül belirli mesafedeki varlığı algıladığı zaman NRF24L01 kablosuz haberleşme 

modülü (verici) ile bileklikte bulunan NRF24L01 kablosuz haberleşme modülüne (alıcı) veri 

göndererek bileklikte bulunan titreşim motoru aktif olacak ve TFT LCD Ekran Modülüne 

takip eden kişi ile arasındaki mesafe bildirilecek. Ayrıca bileklikte bulunan on/off butonu ile 

sistem ihtiyaç duyduğu zaman aktif hale getirecek. Böylece kalabalık yerlerden geçerken 

sistemi pasif duruma getirme imkanı olacak. Barette ve bileklikte mikrodenetleyici olarak 

Arduino Nano kullanılacak. Sistemde bileklik kullanılmasının en önemli amacı LCD ekran 

sayesinde kişi varlık ile arasındaki mesafeyi görüp yaklaşıp yaklaşmadığını daha kolay bir 

şekilde anlayabilecek. Projenin hayata geçirilmiş halinde “Kamera Bazlı İnsan Varlığı 

Sensörü” kullanılmasını düşünüyoruz, bu sayede takip eden kişi sayısı da belirlenerek 

bileklikte bulunan ekrana aktarılabilecek. 

                 

 

 
Şekil-8 Akıllı Bileklik 3B Çizim 
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Şekil-10 

Baret Devre Şeması 

Şekil-9 Baret 3B Çizim 

Şekil-11 

Bileklik Devre Şeması 
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4. Yöntem  

 

Hareket ve varlık sensörlerinin temel çalışma prensibinde ufak da olsa hareket olması 

beklenmektedir. Daha gelişmiş teknoloji olan Kamera Bazlı İnsan Varlığı Sensörleri (HPD2) 

ise “hareket etmese dahi insan” varlığını algılayabilmektedirler. HPD2, yüklü olan insan 

formu verileri ile anlık olarak izlediği görüntüyü görüntü işleme algoritmalarını kullanarak 

eşleştirmektedir ve teorik olarak mümkün görünen “hareket etmese dahi insan varlığının 

algılanması” sonucunu sunmaktadır. Bununla birlikte ortamda bulunan insan sayısını sayarak, 

5 ayrı bölgeye bölünebilen mekanda hangi bölgede kaç kişinin bulunduğunu tespit ederek ve 

bunları yaparken evcil hayvan veya motorlu araç gibi diğer hareketli objelere tepki vermeden 

“hareket etmese bile sadece insan” algılama tepkisi vermektedir.  

Şekil-12, Şekil-13 ve Şekil-14’te gösterildiği üzere Kamera Bazlı İnsan Varlığı Sensörü 

tüm odayı denetlemekte ve görüntü işleme analizi ile sadece insanları algılamakta, objeler 

veya kedi, köpek gibi hayvanları algılamamaktadır. Ayrıca sensör ortamda hareket etmese 

dahi kaç adet insan bulunduğunu da net bir şekilde raporlayabilmektedir. 

 

                     
 

 

 

 

         
                  

 

 

 

Şekil-15’te gösterildiği gibi dış ortam kullanımında PIR sensörlere göre farklı 

karakteristikte olan kamera ile algılama yöntemi ile evcil hayvan, sallanan ağaç, rüzgârda 

uçan objeler gibi istenmeyen algılamalara sebep olabilecek etkenleri göz ardı ederek, sadece 

algılama alanına giren insanlara tepki göstermektedir. 

Şekil-15 Dış ortamda kamera bazlı  

İnsan sensörü kullanımı 

Şekil-12 Algılama alanını isteğe 

bağlı olarak belirleme ve sadece 

insan algılaması 

Şekil-13 İnsan 

algılama  

animasyonu 

Şekil-14 Menzil içerisinde algılan 

kişi sayısı 
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HPD 2 gibi kamera bazlı algılama sistemleri algoritmaları ne şekilde olursa olsun 

gelecek yıllarda daha çok karşımıza çıkacak varlık ve hareket algılama sensörleridir. Varlık 

sensörü olarak adlandırılan sistemler arasında bu tanımı en çok hak eden teknolojinin bu 

teknoloji olduğu düşünülmektedir. Oluşan hareketlere veya ortam değişimlerine bağımsız 

olarak “hareket etmese dahi insan” algılayan bu sistem, insan odaklı varlık sensörünü en iyi 

anlatan uygulamadır.  

Bahsedilen avantajlar göz önüne alındığında projemiz hayata geçirilirken “Kamera 

Bazlı İnsan Varlığı Sensörü” kullanımı en uygun yöntem olacaktır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü  

 

Yaptığımız araştırmalar sonucu piyasada projemize benzer bir ürün bulunmadığı tespit 

edilmiştir, bu açıdan kadınlar ve işitme engelli bireyler için projemiz oldukça yararlı ve özgün 

olacaktır. Benzer ürünler bulunmadığı için herhangi bir karşılaştırma yapma imkanımız 

olmamıştır. Kamera Bazlı İnsan Varlığı Sensörü teknolojisi kullanılarak gerçek hayata 

geçirilecek projemiz, teknolojinin geldiği noktayı sosyal hayatta bireysel güvenlik alanında 

kullanma imkanı sunacaktır. Kadınların, çocukların ve işitme engelli bireylerin karşılaştıkları 

sorunlara çözüm olacaktır. 

Proje prototipimizde kullanılacak donanımsal parçalara 1. Bölümde detaylı olarak 

değinilmiştir. 

Projemizin gerçek hayata geçirilmesinde kullanılacak Kamera Bazlı Varlık Sensörü 

teknolojisine ise 4. Bölümde detaylı olarak değinilmiştir. 

 

6. Uygulanabilirlik 

   

 Hareket sensörleri sadece apartman önleri ve wclerde kullanılırken şimdilerde tüm 

kamu binalarında, ofislerde, okullarda hatta evlerimizin içindeki koridor ve merdivenlerde 

bile kullanılır hale geldi. Burada gerçekleşen en önemli atılım yazılım mühendisliğinin geldiği 

noktadır. Günümüzde ve yakın gelecekte hareket ve insan bulunurluğu algılamada bizlere en 

verimli sonuçları üretecek olan kamera bazlı insan varlığı sensörünün üretim maliyetleri 

teknolojinin gelişimine paralel olarak düştükçe şu an kullanmakta olduğumuz pasif infrared 

okuma, yüksek frekans sinyal yankısı ve ultrasonik ses yankısı teknolojilerinin önüne 

geçmesine kesin gözüyle bakılmaktadır. Günümüzde “Kamera Bazlı İnsan Varlığı Sensör” 

teknolojisi farklı sektörlerde kullanılmaktadır(Aydınlatma, güvenlik). Kullanılan sektörler 

gereği montajı göz önünde bulundurulduğunda (tavan, duvar) sensörlerin (Şekil-16) ebatları 

projemiz için biraz büyük bulunmakta fakat akıllı şapka-bileklik projemiz hayata geçirileceği 

zaman sensörün daha küçük boyutlarda üretilmesi sensör sektöründeki ve teknolojideki 

gelişmeler sayesinde mümkün görülmektedir. Proje fikrimiz çok rahat bir şekilde hayata 

geçirilip ticari bir ürüne dönüştürülebilir. Projemizin hayata geçirilmesinde ciddi riskler 

bulunmamaktadır. Başlangıç aşamasında maliyet bir risk olabilir fakat gelişen teknoloji ile 

ürün maliyetinin zaman içerisinde düşeceği öngörülmektedir. 

 

Şekil-16  

Kamera Bazlı İnsan Varlığı Sensörü 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması  

 
PROJE ZAMAN ÇİZELGESİ 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREVLER 

Görev 

Dağılımı 

HAFTALAR 
ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Yarışma 

başvurusu 

Yasemin 

SÜRÜCÜ 

Takım 

Danışmanı 

                            

                            

2 

Literatür 

taraması 
TEKNOWEB 

                            

                            

3 

ÖDR 

hazırlanması 

Egehan 

Durgun  

 

                            

                            

4 

Proje tanıtım 

videosunun 

çekilmesi 

TEKNOWEB 

                            

                            

5 

ÖDR ve 

Tanıtım 

videosunun 

sisteme 

yüklenmesi 

Yasemin 

SÜRÜCÜ 

 

                            

                
   

 
 

       

6 

Detay 

raporunu 

hazırlanması 

TEKNOWEB  

                            

                            

7 

Malzeme fiyat 

araştırması 

Ece AKIN 

Elif 

BİLGİN 

                            

                            

8 

Malzemelerin 

temin edilmesi 

(Harcamaların 

yapılacağı 

zaman dilimi) 

Yasemin 

SÜRÜCÜ  

                
   

 
 

       

                
   

 
 

       

9 

Prototipinin 

mekanik 

montajı 

Ece AKIN 

Elif 

BİLGİN 

                            

                            

10 

Prototipin 

elektronik 

devre montajı 

Berk 

DOĞAN 

Oğuz 

Kağan 

ÇULHA 

                            

                            

11 

Prototipin 

yazılımının 

yapılması 

Egehan 

DURGUN 

                            

                            

12 
Afiş, Poster 

Tasarımı 

Berk 

DOĞAN 

                            

                            

*Sarı alanlar Planlanan, mavi alanlar tamamlanan görevler. 
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TAHMİNİ MALİYET TABLOSU 

No Malzeme Adet Birim Fiyat Toplam Fiyat 

1 Arduino Nano 2 169 TL 338 TL 

2 Arduino Titreşim Motoru Modülü 1 23 TL 23 TL 

3 NRF24L01 Alıcı Verici Modülü 2 22 TL 44 TL 

4 NRF24L01 Adaptörü 2 10 TL 20 TL 

5 RCWL-0516 Mikrodalga Radar 

Modül 

1 40 TL 40 TL 

6 128x32 Oled Lcd Ekran 0.91 inch 1 127 TL 127 TL 

7 On/Off Anahtar 1 2 TL 2 TL 

8 Jumper Kablo Seti 20cm 40’lı 45 TL 45 TL 

9 Baret 1 25 TL 25 TL 

TOPLAM 664 TL 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 

Hedef kitlemiz işitme engelli bireyler, kadınlar ve çocuklar. Özellikle ülkemizde 

yaşayan kadınların sorunlarının farkındayız ve hayatlarını kolaylaştırmak için bizim de 

katkımız olsun istiyoruz. Projemiz sayesinde işitme engelli bireyler ya da kadınlar sürekli 

arkadan gelen var mı diye tedirgin halde yürümek zorunda kalmayacaklar. 

 

 

 

 



12 

 

 

9. Riskler  

 

Kamera Bazlı İnsan Varlığı Sensör teknolojisi hali hazırla çeşitli firmalar tarafından iç 

ve dış mekan aydınlatma, güvenlik, otomasyon sistemlerinde kullanılmaktadır. Fakat ürünler 

projemizdeki şapkada kullanılabilecek boyutta değildir. Bu sebeple projemiz hayata 

geçirileceği zaman Kamera Bazlı İnsan Varlığı Sensör teknolojisi kullanılarak daha minimal 

sensörlerin üretilmesi gerekmektedir. Bu sensörler üretilmediği takdirde ise hali hazırda 

piyasada bulunan çeşitli mini kızılötesi sensörlerin (Şekil-17) kullanımı Kamera Bazlı İnsan 

Varlığı Sensör teknolojisi kadar hassas ve kapsamlı olmasa da uygun olacaktır. 

 

             
 

Olasılık ve Etki Matrisi 

Risk Tanımı 

Riskin 

Gerçekleşme 

Olasılığı 

Riskin Proje 

Hedefine Etkisi 
Riske Karşı Alınacak Önlemler 

Zaman 

Yönetimi 
Az Çok  

Yapılacak iş ve işlemler için zamansal çakışma 

olmayacak şekilde takım üyeleri arasında görev 

dağılımı yapıldı, olası bir aksama durumunda tüm 

takım üyeleri iş birliği yaparak çalışacaklar. 

Malzeme 

Kaynaklı 

Sorunlar 

Az  Orta  

Projemizde kullanılacak malzemeler robotik 

malzemesi satan pek çok sitede stoklarda 

bulunmakta fakat olası bir malzeme temini sıkıntısı 

yaşanırsa kullanılacak çoğu malzemenin alternatifi 

düşünüldü.(Örn: Arduino Nano yerine Arduino 

UNO, RCWL-0516 Mikrodalga Radar Modül yerine 

herhangi bir ultrasonik mesafe sensörü bigi) 

Yazılım 

Kaynaklı 

Sorunlar 

Az Orta  

Projemiz Arduino IDE’ de programlanacak, 

sensörlerde kodlama problemi yaşanırsa alternatif 

sensör kullanımına gidilecek. 

Bütçe 

Kaynaklı 

Sorunlar 

Orta  Çok  

Ön görülenden fazla (yedek ya da alternatif) 

malzeme almak gerekirse yerel sponsorlar destek 

olacaklar. 

Şekil-17  

İnsan Algılayan Kızılötesi Sensör 
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10. Kaynaklar  

https://www.robotistan.com/mikrodalga-radar-modul-rcwl-0516 

https://www.direnc.net/led-mikrodalga-radar-modul 

https://kablosuzkontrol.net/urun/rcwl-0516-mikrodalga-radar-sensor-modulu/ 

https://www.direnc.net/arduino-titresimli-motor-modulu 

https://www.motorobit.com/urun/arduino-titresim-motoru-modulu 

https://www.motorobit.com/marka/motorobit 

https://www.youtube.com/watch?v=MWqKVodMXC4 

https://www.emo.org.tr/ekler/b99e1cdf4361091_ek.pdf 

http://www.saosteknoloji.com.tr/tr/sensor-teknolojileri/ 

http://www.saosteknoloji.com.tr/tr/kategori/sensorler/ 

https://www.pelsan.com.tr/tr-TR/catalogue/sensorler/varlik-sensoru/916/21983 

https://www.ykaelektrik.com.tr/urunler/sensor/varlik-sensoru/ 

https://www.infomet.com.tr/Blog/Article/11 

https://www.makermarketim.net/096-inch-oled-arduino-tft-lcd-ekran-modulu 

https://www.direnc.net/arduino-kablosuz-haberlesme 

https://forum.donanimhaber.com/insan-varligini-algilayan-sensor--77540687 

https://www.aydinlatma.org/hareket-sensoru-nedir-nasil-calisir.html 

https://www.menteautisme.nl/product/digital-pyroelectric-infrared-sensor-

rda226/index.html 

https://www.energetisch-

gezondheidscentrum.nl/3748_rd_piroelektrik_k%C4%B1z%C4%B1l%C3%B6tesi_se

ns%C3%B6r.html# 

https://www.lachebekkies.nl/product/rd-624-infrared-pyroelectric-sensor/ 

https://www.youtube.com/watch?v=-ew-8BGMTwE 

https://www.youtube.com/watch?v=EFitY5cZ1V4 

https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/konu/egitim/arduino-401/arduino-ile-kablosuz-

haberlesme 

https://lezzetlirobottarifleri.com/nrf24l01-kablosuz-alici-verici-haberlesme-modulu/ 

https://www.makermarketim.net/096-inch-oled-arduino-tft-lcd-ekran-modulu 

 

 

 

 

 

https://www.robotistan.com/mikrodalga-radar-modul-rcwl-0516
https://www.direnc.net/led-mikrodalga-radar-modul
https://kablosuzkontrol.net/urun/rcwl-0516-mikrodalga-radar-sensor-modulu/
https://www.direnc.net/arduino-titresimli-motor-modulu
https://www.motorobit.com/urun/arduino-titresim-motoru-modulu
https://www.motorobit.com/marka/motorobit
https://www.youtube.com/watch?v=MWqKVodMXC4
https://www.emo.org.tr/ekler/b99e1cdf4361091_ek.pdf
http://www.saosteknoloji.com.tr/tr/sensor-teknolojileri/
http://www.saosteknoloji.com.tr/tr/kategori/sensorler/
https://www.pelsan.com.tr/tr-TR/catalogue/sensorler/varlik-sensoru/916/21983
https://www.ykaelektrik.com.tr/urunler/sensor/varlik-sensoru/
https://www.infomet.com.tr/Blog/Article/11
https://www.makermarketim.net/096-inch-oled-arduino-tft-lcd-ekran-modulu
https://www.direnc.net/arduino-kablosuz-haberlesme
https://forum.donanimhaber.com/insan-varligini-algilayan-sensor--77540687
https://www.aydinlatma.org/hareket-sensoru-nedir-nasil-calisir.html
https://www.menteautisme.nl/product/digital-pyroelectric-infrared-sensor-rda226/index.html
https://www.menteautisme.nl/product/digital-pyroelectric-infrared-sensor-rda226/index.html
https://www.energetisch-gezondheidscentrum.nl/3748_rd_piroelektrik_k%C4%B1z%C4%B1l%C3%B6tesi_sens%C3%B6r.html
https://www.energetisch-gezondheidscentrum.nl/3748_rd_piroelektrik_k%C4%B1z%C4%B1l%C3%B6tesi_sens%C3%B6r.html
https://www.energetisch-gezondheidscentrum.nl/3748_rd_piroelektrik_k%C4%B1z%C4%B1l%C3%B6tesi_sens%C3%B6r.html
https://www.lachebekkies.nl/product/rd-624-infrared-pyroelectric-sensor/
https://www.youtube.com/watch?v=-ew-8BGMTwE
https://www.youtube.com/watch?v=EFitY5cZ1V4
https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/konu/egitim/arduino-401/arduino-ile-kablosuz-haberlesme
https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/konu/egitim/arduino-401/arduino-ile-kablosuz-haberlesme
https://lezzetlirobottarifleri.com/nrf24l01-kablosuz-alici-verici-haberlesme-modulu/
https://www.makermarketim.net/096-inch-oled-arduino-tft-lcd-ekran-modulu

