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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Ulusal strateji hedeflerimizin ve enerji politikalarımızın en önemli bileşenlerinden biri olan 

enerji tasarrufu ve verimliliği binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel 

işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim veya ürün 

miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasını hedefleyen proje kapsamında, binalardaki 

iklimlendirme, aydınlatma ve personel yönetimi konusunda doğru bir yönetim sağlayarak 

enerji verimliliğini arttırmak için konum ve zaman bazlı kişi sayısı ve insan sirkülasyonu 

ölçümü yapabilme yeteneğine sahip düşük maliyetli nesnelerin interneti tabanlı elektronik 

cihaz geliştirilmiştir. Geliştirilen bu cihazlar iç mekanlarda kolay bir kuruluma sahip olup, 

düşük maliyeti sayesinde binaların birçok alanında kullanılabilmektedir. Cihazlardan elde 

edilen binalardaki konum-zaman bazlı kişi sayısı verileri ve insan sirkülasyonu verileri 

makine öğrenmesi yöntemi ile işlenerek binalardaki odaların ve diğer alanların doğru bir 

şekilde ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma yapabilmesi için bu aktiviteleri 

yöneten birimleri yönlendirmesi planlanmaktadır. Buna ek olarak haftalık, aylık ve 

sezonluk kişi sayısı ölçümleri destek vektör regresyonu yöntemiyle gelecek günlerdeki 

değerlerin tahmin edilmesi amacı ile de kullanılabilecektir. Ayrıca birçok iş merkezi, 

restoran, konferans salonu ve otel gibi ortak kullanım özelliği bulunan yapılarda temizlik 

vb. konularda bina alanlarına yönelik personel ihtiyacı bilgileri de edinebilmesi ve bu 

sayede doğru personel yönetimi ve planlaması için işletmelere yardımcı olması 

beklenmektedir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Enerji verimliliği ve tasarruf çalışmaları kapsamında Türkiye'nin Enerji Yoğunluğunun 

(milli gelir başına tüketilen enerji) 2023 yılına kadar, 2011 yılına göre en az %20 

azaltılması hedeflenmiştir. Üretilen enerjinin %40'ı binalar tarafından tüketilmektedir. 

Birçok mağaza ve iş yerlerindeki havalandırma, ısıtma, soğutma ve aydınlatma aktiviteleri 

çalışma gününün yada döneminin değişen kişi sayısı ve insan sirkülasyonu koşullarına 

bağlı olarak etkin ve verimli bir şekilde yönetilememektedir. [1] [2] [3] 

 Gerçekleştirilen literatür taraması kapsamında, kişi sayısı ve insan sirkülasyonu ölçüm 

çözümlerinin çoğunluğunun sadece tek yönlü ölçüm yapabilmesi, cihaz ve kurulum 

maliyetlerinin yüksek olması, enerji tüketiminin yüksek olması, gerçek zamanlı 

görüntüleme özelliğinin olmaması, ölçüm hatalarının yüksek olması ve HVAC ve 

aydınlatma aktiviteleri için makine öğrenmesi çözümü içermemesi bu sistemleri verimsiz 

kılmaktadır. Bu sebeple akıllı çözümler tercih eden firmalar bile HVAC ve aydınlatma 

aktivitelerini planlarken; hava koşullarını, mevsimsel değişiklikleri göz önünde 

bulundururken, ortam içerisindeki insan sayısı ve sirkülasyonunu hesaplayıp sistem 

değişkenlerine dahil etmeyi göz ardı etmektedir. [4] [5] [6] [7] [8] 

 

3. Çözüm  

Proje kapsamında prototopi üretilen düşük maliyetli, düşük güç tüketimine sahip nesnelerin 

interneti ve makine öğrenmesi tabanlı akıllı kişi sayma sistemi çözümü ile etkili bir şekilde 

kişi sayımı ve insan sirkülasyonu ölçümü yaparak iklimlendirme, aydınlatma aktiviteleri ve 

personel yönetimi konusunda firmalara yardımcı olmayı hedeflemektedir. Elde edilen 
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konum ve zaman bazlı, kişi sayısı ve yoğunluk verilerin işlenmesi ve makine öğrenmesi ile 

anlamlandırılarak, akıllı sistemlerin yönetimine entegre edilmesi planlanmaktadır. 

Geliştirilen prototip mevcut kişi sayma sistemlerinin büyük çoğunluğundan farklı olarak 

sadece düşük güç tüketimine sahip dar görüş açılı pasif kızılötesi sensörler (PIR) ile 

çalışmaktadır. Düşük güç tüketimli ve entegre wi-fi, BLE bağlantısına sahip 

mikrodenetleyi ile cihaz hem maliyet olarak hem de enerji tüketimi olarak büyük avantaj 

sunmaktadır. Mekanik tasarımı sayesinde binaların bütün giriş-çıkış bölümlerine kolay bir 

şekilde kurulabilmekte ve çift yönlü ölçüm yapabilmektedir. Ölçümler wi-fi bağlantısı ve 

IFTTT platformu sayesinde anlık ve çevrimiçi olarak görüntülenebilmektedir. Bina 

alanlarındaki kişi sayısı ve yoğunluk verileri makine öğrenmesi algoritmaları sayesinde 

binaların ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma fonksiyonlarını verimli bir şekilde 

kontrol etmeyi ve gelecek dönemlere yönelik tahminleri belirleyerek doğru bir enerji 

yönetimi politikası oluşturmayı amaçlamaktadır.  

 

4. Yöntem 

Proje geliştirme aşamaları; elektronik tasarım, mekanik tasarım, donanım programlama, 

nesnelerin interneti alt yapısı ve makine öğrenimi yazılımı bölümlerinden oluşmaktadır. 

Şekil 1'de görüldüğü gibi, proje kapsamında kişi sayma sisteminin donanım ve yazılım 

altyapıları geliştirilmiş ve prototipi yapılmıştır. 

 
Şekil 1Akıllı Kişi Sayma Sistemi Diyagramı 

4.1 Elektronik Tasarım 

Prototipin elektronik tasarım bölümünde Espressif Systems tarafından geliştirilen ESP32 

Wi-Fi, BT, BLE 32bit çift çekirdekli Mikrodenetleyici (MCU) modülü ve iki adet 

Panasonic tarafından geliştirilen dar görüş açısına sahip AMN33112 Spot Detection pasif 

kızılötesi (PIR) sensör ve güç yönetim birimi kullanılmaktadır. [9] 

 

Proje kapsamında geliştirilen kişi sayma sistemi, Şekil 2'te görüldüğü gibi iki PIR 

sensörünün görüş alanı içerisinde sensörlerin kişi algılama sırasına göre kişi sayısı 

değerinin mikrodenetleyici tarafından artırılması veya azaltılması esasına dayanmaktadır. 

Buna göre sarı ok, iç ortama giriş yönünü, turuncu ok ise iç ortamdan çıkış yönünü 

göstermektedir. Kişi geçişi sırasında kesme fonksiyonu ile S1 sensörü kişiyi algılar ve 

ardından S2 sensörü belirlenen süre içerisinde aynı kişiyi algılarsa burada mikrodenetleyici 

tarafından artırma işlemi gerçekleştirmektedir. Bunun tam tersi bir harekette ise önce S2 

sensörü kişiyi algılar, ardından kesme süresince S1 sensörü aynı kişiyi algılarsa 



4 

 

mikrodenetleyici burada azaltma işlemini gerçekleştirmektedir. Görüş açılarını insan 

boyutuna ve hızına sınırlamak için PIR sensörlerinin yarısı üç boyutlu mekanik tasarımdaki 

sensör yuvaları ile kapatılmıştır.  Bu sınırlama ayrıca kart üzerindeki sensörler ile sensör 

görüş açıları arasındaki mesafenin eşit olmasını sağlar. 

 
Şekil 2 Sensör Çalışma Prensibi 

Proje kapsamında şekil 3’te görüldüğü gibi elektronik tasarım bölümü tamamlanmış, PCB 

kartlar üretilmiş, devre elemanları lehimlenmiş ve test edilmiştir. 

 
Şekil 3 Elektronik Tasarım ve PCB 

4.2 Mekanik Tasarım  

PCB'yi dış etkenlerden korumak, sensör görüş alanlarını sabit tutmak ve pili muhafaza 

etmek için cihaz kutusu tasarlanmıştır. Tasarımlar Autodesk Fusion ve Solidworks 

programları kullanılarak üç boyutlu olarak tasarlanmıştır. Öncelikle sensör havuzu 

tasarlanmış olup sensör havuzları test edildikten sonra elektronik karta uygun olacak 

şekilde tüm kutu tasarımı tamamlanmıştır. Elektronik kart ve piller için özel bağlama 

alanları ve birçok farklı kapı türüne uygun bağlama aparatları mekanik tasarım kapsamında 

tamamlanmış ve şekil 4’te görüldüğü gibi üç boyutlu yazıcı ile üretimi gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 4 3B Cihaz Kutu Baskısı 

4.2 Donanım Programlama  

ESP32 Mikrodenetleyicisi, Arduino ile programlanmış olup, sensörlerin kesme 

fonksiyonlarının kullanımı konusunda resmi Arduino kartlarına göre farklılıklar 

bulunmaktadır. AnalogWrite.h’, ‘WiFi.h’ and ‘HTTPClient.h’ kütüphaneleri kullanılmıştır. 

Kişi sayısı ölçümünün yanında, IFTTT platformuna bağlanılması için htttp_request 

gönderilmesi yine donanım programında yer almaktadır. Enerji verimliliğinin arttırılması 

için sensör verileri buluta dakikada bir aktarmaktadır. Ölçüm hatalarının yüksek olması 

sebebiyle mikrodenetleyicide uyku modu kullanılmamaktadır. 

 

4.2 Nesnelerin İnterneti – IFTTT Platformu 

IFTTT platformu tetik ve aksiyon bölümlerinden oluşan, içerisinde birçok dijital servis 

bulunduran nesnelerin interneti platformudur. Tetik bölümünde Maker Webhooks servisi 

bulunmaktadır. Bu servis DIY olarak geliştirdiğimiz cihazlarımızdaki http_request’leri 

dakikada bir alıp aksiyon bölümüne aktarmaktadır. Aksiyon bölümünde Google 

Spreadsheet servisi bulunmaktadır. Bu servis sayesinde alınan veriler şekil 5’te görüldüğü 

gibi düzenli bir şekilde tabloya işlenmektedir. Veriler zaman, cihaz, toplam arttırma sayısı, 

toplam azaltma sayısı ve mevcut değer olarak kaydedilmektedir. 

 

 
Şekil 5 Google Sheet Üzerindeki Örnek Veriler 

4.2 Makine Öğrenmesi ve Tahmin 

Makine öğrenmesi için Python programlama dili Scikit-learn makine öğrenmesi 

kütüphanesi kullanılmıştır. Makine öğrenmesi konsepti olarak iki günlük ölçüm verileri, 

destek vektör regresyon algoritmaları ile üçüncü günün tahmini için kullanılmıştır. 
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Verilerin yüzde yetmişi modeli eğitmek için ve kalan yüzde otuzu ise modeli test etmek 

için kullanılmıştır. [10] 

 

 
Şekil 6 Üç Gün-Üç Cihaz Test Sonuçları 

 
Şekil 7 Makine Öğrenmesi 3 Cihaz 3. Günün Tahmin Sonuçları 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Mevcut kişi sayma cihazlarının büyük bir bölümünün tek yönlü sayma işlemi 

gerçekleştirip, giriş-çıkış ölçümü için fazla sayıda cihaza ihtiyaç duyulurken, 

proje kapsamında geliştirilen cihazın tek bir yapıda olup, tek bir cihaz ile çift 

yönlü, giriş çıkış kişi sayısı ölçümü yapabilmesi.  

 Tasarımı ve çalışma prensibi sayesinde kolay kuruluma sahip olması. 

 Mevcut pasif kızılötesi sensörlere göre daha iyi tasarlanmış ve sensör yuvasının 

uygun görüş alanı açısına sahip olan bir dizaynın olması. 

 Ölçüm algılayıcıları sadece pasif kızılötesi sensörlerden oluştuğu, kamera ve 

diğer algılayıcılara ihtiyaç duymadığı için maliyetinin düşük olması ve bu 

sebeple enerji verimliliği yaklaşımına uygun olması. 

 Nesnelerin interneti alt yapısı sayesinde verilerin anlık olarak 

görüntülünebilmesi 

 Binaların ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma fonksiyonlarının 

kontrolü için makine öğrenmesi temelli yeni bir değişken yaklaşımı içermesi. 

6. Uygulanabilirlik  

Proje fikrimiz doğrultusunda üçüncü nesil prototipimizi geliştirmiş bulunuyoruz. Mekanik, 

elektronik ve yazılım bölümleri tamamlandıktan sonra prototipler, Erciyes Teknopark 

içerisinde yer alan bazı firmalarda test edilmiştir. Prototipler normal geçiş testlerini ve sıralı 

geçiş testlerini başarılı bir şekilde geçmiştir. Makine öğrenimi için konsept olarak kullanılan 

tahmin uygulaması ile başarılı sonuçlar elde edilmiş olup, HVAC ve aydınlatma sistemleri ile 

ilgili çalışmalar hala devam etmektedir. Proje akademik danışman ve sanayi danışmanı 

rehberliğinde yürütülmüş olup, ticari bir ürün olarak hayata geçmeye hazırdır. Alışveriş 

merkezleri ve iş merkezlerinde aktif bir şekilde kullanılabilecek olan bu cihazın gerekliliği 

Covid-19 Pandemisi kapsamındaki, iç ortamlardaki kişi sayısı kısıtlamaları da göz önünde 

bulundurulduğunda sağlık açısından da etkili bir çözüm sunmaktadır. Firmaların enerji 
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verimliliği konusunda yeterince bilinçli olmaması, bu tür sistemlerin tercihi açısından henüz 

soru işaretleri barındırsa da, kurulum ve alt yapı maliyetlerinin uygun olmasının, firmalar için 

tercih sebebi olacağını düşünmekteyiz. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje süresince üç prototip geliştirilmiş olup, saha testleri ve geliştirme çalışmaları devam 

etmektedir. Prototiplerin tanesi donanım ve yazılım bölümleri dahil olmak üzere ortalama 

500TL’ye mal olmuş olup, bu prototiplerden toplamda üç adet üretilmiştir. Bu maliyetler 

prototipleme maliyetleri olup seri üretimde bu maliyetlerin %40’a kadar ucuzlaması 

beklenmektedir. 

Aşağıda projenin zaman planlanması detaylı olarak yer almaktadır. 

No 
İş Paketlerinin Adı ve 

Hedefleri 

Kim(ler) 
Tarafından 

Gerçekleştiril
eceği 

Zaman Aralığı 
Başarı Ölçütü ve Projenin 

Başarısına Katkısı  

1 
Araştırma ve Sistem 
Tasarımı 

Beyza Çapan 
Zeki Batuhan 

Meral 
 01.12.2020 - 15.01.2021 

Doğru malzeme ve yöntem 
seçiminin yapılması. Başarı 

Katkısı: %20 

2 Malzeme Temini 
Tevhide 

Yurdasucu 
15.01.2021 – 01.02.2021 

Malzemelerin temin edilmesi. 
Başarı Katkısı: %10 

3 
Elektronik ve Mekanik 
Prototipleme 

Beyza Çapan 
Tevhide 

Yurdasucu 
01.02.2021 – 15.03.2021 

Tasarımların prototiplerin 
gerçekleştirilmesi. Başarı Katkısı: 

%20 

4 
Yazılım ve Makine 
Öğrenmesi 

Zeki Batuhan 
Meral 

15.03.2021 – 01.05.2021 
Makine Öğrenmesi Çıktılarının 
Alınması: Başarı Katkısı: %25 

5 

Prototip Testleri ve 
Sonuçların 
Değerlendirilmesi ve 
Geliştirmelerin 
Yapılması 

Beyza Çapan 
Tevhide 

Yurdasucu 
Zeki Batuhan 

Meral 

01.05.2021 – 15.08.2021 
Prototip testlerinin 

gerçekleştirilmesi. Başarı Katkısı: 
%25 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Alışveriş merkezleri, iş ve üretim merkezleri, mağazalar ve firmalar hedef kitlesi olarak 

belirlenmiştir. Bu işletmelerin aşağıdaki faaliyetleri için kullanılması planlanmaktadır. 

 

 Müşteri Sayısı ve Satış Hacmine Göre Dönüşüm Oranı Hesaplanması  

 Pandemi Acil Durum Kuralları Gereği Kapasite Ölçümü Gerçekleştirilmesi 

 Kişi Sayısı/Alan bazlı İklimlendirme Optimizasyonu 

 Kişi Sayısı/Alan bazlı Aydınlatma Optimizasyonu 

 Yoğunluğa Göre Personel Optimizasyonu Sağlanması 

 

9. Riskler 

9.1 Sensör Görüş Alanı Optimizasyonu 

 Sistemin doğru bir şekilde çalışabilmesi için görüş alanının doğru bir şekilde 

optimizasyonu gerekmektedir. Aksi halde iki sensörün görüş alanları birbiri ile 

çakışmakta ve sensör doğru bir şekilde kişi sayısı ölçümü yapamamaktadır. Bu 

sorun AMN33112 Spot detection sensörü ve mekanik tasarımdaki sensör yuvası 

ile çözülmüştür, daha düşük maliyetli daha geniş açılı sensör kullanılması 

durumunda bu riskler göz altında bulundurulmalıdır. 

9.2 Sensör On-Off Geçiş Zamanı Problemi 
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 Sensörlerin karakteristiği gereği on-off geçişlerinde belirli bir bekleme süresi 

bulunmaktadır. Deneme yaptığımız dönemde bu sensör on-off geçişlerinden 

kaynaklı çift sayma ya da saymama gibi problemlerle karşılaşıldı. 

9.3 Bir Saniyenin Altındaki Sıralı Geçişlerdeki Ölçüm Problemi 

 Benzer uygulamalarda en sık karşılaşılan problemlerden birisi de sıralı arka arkaya 

geçişlerde çift sayma ya da ikinci geçen kişiyi saymama problemidir. 

Belirlemiş olduğumuz riskler neticesinde riskleri ortadan kaldırmak adına laboratuvar 

testlerimiz başarılı şekilde devam etmektedir. 

9.4 Test Sonuçları 

Laboratuvar ortamında çeşitli testler gerçekleştirilmiştir. Normal geçiş, yavaş geçiş, hızlı geçiş, 

beklemeli geçiş, sıralı geçiş gibi sensör doğruluğunu gözlemleyebilecek test uygulamaları 

yapılmıştır. Elde edilen geri bildirimlere göre algoritma ve sensör veri kitapçığı çerçevesinde 

sensör çalışma zamanları tekrar tekrar kalibre edilmiştir. Son yapılan testler sonucunda normal, 

yavaş ve beklemeli geçişlerde %98, bir saniyenin altında sıralı arka arkaya geçişlerde cihazın 

%92 doğru ölçüm gerçekleştirdiği belirlenmiştir. 
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Strateji Belgesi Erişim tarihi: 11.2004,  

https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/Vizyon2023_Strateji_Belgesi.pdf  
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