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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı)

Bu proje ile hedef kitlemize (otel, pansiyon, yurt, çalışanları ve sahipleri) düşük 
maliyetli kolay bir şekilde üretilebilen, yüksek geliştirme kapasiteli, oteldeki çeşitli 
bölgelerden (odalar, lobi, yemek, toplantı, düğün, salonları) gelen çevresel verilerin 
bilgisini anlık olarak paylaşacak, analiz edecek ve oluşabilecek sorunların anında ilgili 
kişilere iletilmesini sağlayacak bir sistem geliştirilecektir.  

Projemiz her türlü kurum ve kuruluş ortamlarındaki çevresel verilerin hızlı ve kolay bir 
şekilde ölçülüp paylaşılması işlevlerinin yerine getirilmesini sağlayan bir bilgilendirme 
sistemi olup, içerisindeki sensörlerden (sıcaklık, nem, titreşim, basınç, ses, hava kalite, ph 
sensör, klor sensör) alacağı verilerin analizi ile bilgilendirme sağlayan yazılım sistemi, 
ortamda bulunan ve anlık bilgi gönderen sensör bulunduran iot sistem cihazları, cihazdan 
gelen bilgileri barındıran web sunucusu, sunucuda yer alan çevresel verilerle ilgili tüm 
bilgilerin tutulduğu veri tabanı, sensörden gelen verileri anlamlandıran ve işleme imkânı 
veren web yazılımı ve paylaşım ekranlarını içermektedir. 
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2. Algoritma ve Tasarım  

 
Şekil 1 Sistem şematik görünüm 

 
1. Veri Analiz Sistemi   
2. Iot Sistem Cihazları   
3. Sıcaklık Modülü  
4. Nem Modülü   
4. Gaz Modülü  
5. Titreşim Modülü  
5. Yangın Modülü  
6. Basınç Modülü   
6. Su Seviye Modülü  
7. Ses Modülü   
8. Web Sunucusu  
9. Veri Tabanı  
10. Web Yazılım  
11. Paylaşım Ekranları  
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Şekil 2 Algoritma akış şeması 
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3. Sistem Mimarisi  
 

Projenin uygun maliyet ve 21. Yüzyılın yüksek geliştirme kapasitesine uyum 
sağlayabilmesi, yenilikçi teknolojiler ve akıllı sistemlere entegre edilebilmesi için projenin 
web ortamında yapılmasına karar verilmiştir. Projede sağladığı avantajlardan dolayı mikro 
servis mimarisi kullanılacaktır. Projenin web tarafında iki farklı mimari kullanılacaktır. İlk 
mimaride kullanıcılara HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap teknolojileri ile IoT cihazlardan 
gelen verilerin gösterilme işlemi yapılacaktır ve gerektiğinde kullanıcılardan geri dönüş 
alınıp IoT cihazlara veri gönderilecektir. İkinci mimaride ise kullanıcılara gösterilecek 
verileri iot cihazdan alma ve tekrar kullanıcılardan alınan işlemleri iot cihazlara gönderme 
sunucu tabanlı olarak PHP yazılım dili ve MySQL veri tabanı ile işlem yapılacak. Burada 
veriler sunucu tarafında veri tabanında saklanacak. Daha sonra toplanan veriler ilk mimari 
yardımıyla kullanıcılara analizler ve bilgilendirme olarak geri sunulacaktır. Üçüncü mimari 
olan sorun kontrol sistemi veri tabanından son verileri çekip algoritmasındaki değerlerle 
karşılaştırarak oluşan sorunları iletilmesi gereken kişilerle beraber bildirim sistemine 
gönderecektir (dördüncü mimari). Bildirim gönderme mimarisi olan dördüncü mimaride 
Telegram API kullanılarak sorunu çözecek kişiler bilgilendirilecektir. .   

  

 
Şekil 3 Mimari 1 Web Tabanlı Bilgi Sistemi 

 
Şekil 4 Mimari 2 IoT Cihaz Verilerini Sunucuya Aktarma 
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Şekil 5 Mimari 3 Sorun Kontrol Sistemi 

 
  

 
Şekil 6 Mimari 4 Bildirim Sistemi 

   

 

Şekil 7 Bütün Sistemin Birbiriyle İlişkisi 
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4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik  
 
4.1. Odalarda Kullanılabilirliği 

 
Projede otel odasındaki çevresel faktörler (gaz kaçağı, yangın sensörü, oda sıcaklığı, ses 

seviyesi, sıvı seviyesi) ölçülerek anlık olarak işletme sahibine bilgi ekranları ile gösterilecektir. 
Alınan bu veriler ile müşterilerden şikâyet gelmeden önce işletme müdahale edebilecektir ve 
müşteri memnuniyeti sağlanacaktır. Örneğin, odadaki ölçülen ses şiddeti ile ses seviyesi normal 
seviyenin üstüne çıktığı zaman diğer odalardan şikâyet gelmeden ilgili odadaki müşteri için bir 
uyarı verilerek olası şikâyetlerin önüne geçilebilecektir. Yazılım web tarafında olması 
tasarlanmıştır. Böylelikle IoT cihazı ile işletme sahibine ait bilgi ekranları rahatça haberleşme 
sağlayabilecektir. Alınan bu bilgilere ek olarak cihaz üzerine koyulacak butonlar ile 
müşterilerin kolaylıkla işletme sahipleri ile iletişime geçmeleri sağlanacaktır. Ek olarak oda 
temizlik, hizmet talep ve acil durum butonları cihaza eklenecektir. Örneğin cihaza eklenecek 
butonlar ile odanın rahatsız etme durumu merkezi olarak değiştirilebilir, temizlik talep 
edilebilir. Ayrıca çeşitli API ler kullanılarak odalara hortum, deprem, yakın yangınlar gibi doğal 
afetleri alarm olarak bildirmesi sağlanabilir.  
 

 
Şekil 8 Oda IoT Sistemi 
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Tablo 1 Oda Sistemi Sensörleri ve Amaçları 

Sensör  Amacı   
Pencere Sensörleri  Yağış olaylarında hangi odalarda 

pencerelerin kapatılmadığının belirlenmesi, 
Isıtma, soğutma sistemi çalışıyorsa misafiri 
bilgilendirmek ve enerji tasarrufu sağlamak  

Duman sensörü  Sigara dumanının algılanması, yangın 
dumanının algılanması  

Sıcaklık Sensörü ( Ortam)  Ortam sıcaklığının algılanması  
Sıcaklık Sensörü ( Isıtıcı)  Isıtıcı çıkışına bağlanarak merkezi ısıtma 

sisteminin çıkış sıcaklığıyla karşılaştırılarak 
odaların ısı kaybını belirlemek  

Ses Şiddeti Sensörü  Ses şiddetini tespit ederek diğer odaları 
rahatsız edecek ses seviyesine ulaşmadan 
uyarı yapılması  

Su Sızıntı Sensörü  Banyo, Jakuzi gibi  su sızma ihtimali olan 
yerlerde sızmaları tespit etmek  

Nem Sensörü  Odanın bağıl nem miktarını tespit ederek 
yüksek nem yönelimi gösteren odaların 
kontrol edilmesi, küf ve bakteri gibi koku 
oluşumlarının önlenmesi, gelen müşterilerin 
nem ihtiyacına göre oda verilmesi   

Tuşlar (Rahatsız Etme, Temizlik)  Odanın ihtiyaçlarını karşılayacak görevlilerin 
işlerini kolaylaştırmak, anında güncellenen 
verimli temizlik planları hazırlamak  

İnternet Hız Testi  Periyodik hız testleri yaparak internet hızı 
stabil olmayan odaların belirlenmesi  
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4.2. Lobide Kullanılabilirliği 
 

Toplu kullanım alanlarında yaşanabilecek sorunlar müşteri memnuniyetini 
etkileyebilmektedir bu yüzden de lobinin otonom bir şekilde 7/24 kontrol edilmesi önemlidir. 
Projemizde lobide ses sensörleri hoparlörlerin yakınlarına takılarak çalınan müziğin durması, 
sesin gelmemesi gibi durumlarda otelin teknisyenlerine bilgi gönderilmesi, ortam ses şiddetinin 
de fazla yüksek olduğunda görevlilerin bilgilendirilmesi sağlanacaktır.  
 
Covid-19 pandemisi nedeniyle hijyen şartlarında ciddi bir artış olmuştur, Çevre Bilimleri 
Araştırma Kooperatifi Enstitüsü ve Colorado Boulder Üniversitesinin yaptığı araştırmaya göre 
odalarda CO2 seviyesinin ölçülmesi korona virüs riskini tespit etmenin ucuz ve etkili bir yoludur.  
 
Araştırmaya göre, CO2 seviyesinin iki katına çıkması virüsün bulaşma ihtimalini iki kat 
arttırmıştır ancak güvenli bir karbondioksit seviyesi belirtilmemiş bu değerin göreceli olduğu 
belirtilmiştir. Bir spor salonundaki CO2 seviyeleri 2,800'den 1000 ppm'ye düşerse (dışarı 
seviyelerinin ~2400 üzerinde 600'e düşerse), COVID-19 bulaşma riski de dörtte bire düşer. 
Kütüphanede, bir insan yoğunluğu CO2'yi 800'den 1.600'e (dışarı seviyesi çıkarılırsa 400'den 
1.200'e) sıçratırsa, COVID bulaşma riski üç katına çıkar. Bu nedenle lobiye ve dışarı eklenecek 
CO2 sensörlerinden okunacak değerler kaydedilecek ve göreceli risk iniş çıkışları hem 
müşteriye hem de çalışanlara bildirilecektir. 
 
Eğer otel nemli bir bölgedeyse, odaların nem düzenlemelerinin dikkatli bir biçimde yapılması 
gerekmektedir. Bu yüzden de müşterilerin ilk gireceği yer olan lobide müşterilere iyi bir izlenim 
sağlanması çok önemlidir. İklimlendirme sistemleri üreten bir şirketin önerilerine göre ideal 
bağıl nem oranı yaz için %30-50 arası olmalıdır. Nem sensörlerinin gönderdiği veriler kontrol 
sistemindeki uygun değerlere uymuyorsa lobinin iklimlendirme sistemi tetiklenebilir. 
Kütüphanelerde hangi salonun ne kadar dolu olduğu bilgisi bildirilmektedir, otellerde toplu 
kullanım alanlarında da bu bilgilerin önemli olduğu düşünülmüştür. 21. Yüzyılda hepimizin 
taşıdığı akıllı telefonların bluetooth mac adreslerini sayarak yaklaşık doluluk bilgisinin 
hesaplanması ve bunun paylaşılmasının faydalı olduğu öngörülmüştür. Bu özelliği sağlamak 
için açık kaynaklı bir proje olan ESP32 Paxcounter (https://github.com/cyberman54/ESP32-
Paxcounter) projesi de kullanılarak, istenildiğinde MQTT ile ana sunucuya periyodik olarak 
bilgi gönderilecektir.  
 
Yapılan bir araştırmaya göre otellerde ücretsiz internet verilmesi otelin değerlendirme puanını 
%8 artırmıştır (Bulchand‐Gidumal, 2011). 21. Yüzyılda internetin önemi herkes için 
tartışılmazdır, otellerde genellikle yeterli teknisyenin bulunmamasından ötürü internet sorunları 
fark edilmemektedir. Sisteme eklenecek Wi-Fi hız testi sonuçları müşterilerle paylaşılacak oteli 
tercih etme ve iyi yorum bırakma olasılığı artırılacaktır.  

https://github.com/cyberman54/ESP32-Paxcounter
https://github.com/cyberman54/ESP32-Paxcounter
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Şekil 9 Lobi IoT sistemi 

4.3. Otel Havuzlarında Kullanılabilirliği 
 

Otellerdeki havuzlarda halk sağlığının korunması için belirli testler düzenli olarak 
yapılmaktadır (sıcaklık, serbest klor, hidrojen peroksit ve biguanid parametresi. pH). Sıcaklık, 
serbest klor,  ve pH değerleri için üretilen uygun fiyatlı sensörler mevcuttur ve sisteme entegresi 
kolaydır. NSPI standartlarına göre bir karşılaştırma tablosu “Kontrol Sistemi” nde 
bulunacaktır. Yapılacak olan resmi analizlerde sorun çıkmaması ve işin şansa bırakılmaması 
için havuzdan sorumlu görevlilere anlık veri akışı sağlanacaktır. Ayrıca havuzun temizliğinden 
emin olmayan müşteriler için de sonuçlar açık olarak paylaşılacaktır.  
 

Tablo 2 NSPI Standartları 
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Şekil 10 Havuz IoT Sistemi 

 
 
4.4. Kamera Kontrol Sistemi 

Tesiste bulunan kameraların çalışır ve net durumda görüntü vermesinin 7/24 manuel 
kontrolü zordur. Bu nedenle kamera sistemine yerel ağ üzerinden erişip kamera görüntülerini 
OpenCV’ye besleyerek Tenengrad gradyan yöntemi kullanılarak kameranın netliği kontrol 
edilecektir. Bütün kameralar kontrol edileceğinden sunucuyu zorlamayan saatte 1 kontrol yapan 
bir algoritma geliştirilecektir. Ayrıca maske takılması zorunlu olan bölümlerde “Face Mask 
Detection (https://github.com/chandrikadeb7/Face-Mask-Detection)” modeli de kullanılarak 
istenildiğinde gerekli bilgilendirme sağlanacaktır. 
 
4.5. Yazılım ve Donanım 

Yazılım kısmında Web ortamında PHP, MySQL ikilisi ile arka plandaki kodlar 
yazılacak, HTML, CSS, JS ve Bootstrap teknolojileri ile bilgi ekranları tasarlanacaktır. MQTT 
ile ise anlık IoT cihaz ile ana sunucudaki yazılımın haberleşmesi sağlanacaktır. Çevresel 
faktörler için elektronik sensörler, sersörlerden alınan verileri iletmesi için Arduino, Raspbery 
Pi, iletilen verilerin karşılanması için web sunucuları kullanılacaktır. PHP dili popüler 
olduğundan entegrasyon imkânı geniştir ve yardım bulunması kolaydır.  

 
 

 

https://github.com/chandrikadeb7/Face-Mask-Detection
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4.6. Entegrasyon Uygulanabilirliği 
 

Otellerde kullanılan sistemler genelde kapalı kaynaklıdır ve sınırlıdır. Projemizde bu tip 
sınırlar bulunmamaktadır, her türlü API kullanılabilir sınırsız bir ekosistem oluşturulabilir.  

 
Otellerde bulunan sensörlerden farklı olarak bu cihaz ile örneğin, yangın riskinin hangi odada 
olduğu tespit edilebilir ve direkt ilgili odaya yönelik önlem alınabilir veya hızlı şekilde 
müdahale edilebilir, sistem web tabanlı olduğu için tek bir noktadan erişilebilen yangın kontrol 
panellerinin eksiği de kapatılabilir.  

 
Şekil 11 Use-Case Diagram 

 
 

5. Yenilikçilik/Özgünlük  
 

Geliştirdiğimiz sistemin özgünlüğü açık kaynağa verdiği önemden gelmektedir. 
Piyasada bulunan akıllı otel sistemleri, kapalı kaynaklı, pahalı, geliştirme özelliği düşük 
özelliklere sahiptir. Orta ya da küçük ölçekli oteller için projemize benzer geliştirilebilir bir 
sistem bulunamamıştır. Modüler, modülleri ve üzerindeki parçalar kolay bulunabilir sistemler 
bu tip işletmeler için idealdir. Sistemde sorun çıktığında parçaların kolayca tamir edilebilmesi 
ve atık oluşturulmamasına dikkat edilmiştir, böylece ülkemizde uygulanan Sıfır Atık 
programına katkıda bulunulmuştur. Ayrıca sisteme eklenebilecek olan kamera kontrol 
sisteminde tesiste bulunan kameraların çalışırlığı, görüntü kalitesi kontrol edilecek parazit 
yapan, çalışmayan kameralar anında tespit edilecektir. Ayrıca birbirinden uzak, dışarıda 
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konumlandırılmış hobbit, bungalov tipi ev tipi işletmelerde ise LoraWAN kullanılarak uzak 
haberleşme ile her ünitenin sorunları tespit edilebilir. Bir diğer özgün özelliği olan API 
entegrasyonlu alarm özelliği ile radyasyon, deprem, hava kirliliği, doğal afet gibi durumlar 
ulusal ya da uluslararası sistemlerden çekilerek tehlike durumunda haber verme işleminde insan 
faktörünü sıfırlamıştır. 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi  
Otel, pansiyon yurt gibi konaklama yapılan işletmelerde oda konforunu belirleyen 

çevresel etmenlerden ötürü müşteriler sürekli şikâyet etmekte, şikâyetlerle ilgilenilmemekte ve 
hizmet kalitesi düşmektedir. Bu işletmelerin değerlendirme puanlarının düşmesine yol 
açmaktadır. Nesnelerin interneti (IoT) ve MQTT , Görüntü İşleme gibi modern teknolojiler 
kullanarak geliştirilen yenilikçi projemizle çevresel veri ölçüm sensörlerinden alınan veriler 
anlık olarak kaydedilip yönetici ve çalışanlarla paylaşılarak turizm alanında hizmet kalitesi 
artırılacaktır ve kalan yabancı misafirlere ülkemizden iyi bir izlenim bırakılması sağlanacaktır. 
Özellikle müşterilerden şikâyet olarak gelen gürültü, ses, kirlilik, titreşim, ısı- sıcaklık ile ilgili 
veriler sensörler üzerinden anlık değerlendirilecek müşteriler istenmeyen durumlarla 
karşılaşmadığı için şikâyet etmek yerine memnuniyetlerini dile getireceklerdir. Çevresel 
verilerden ötürü gelen müşteri şikâyetlerin önlenmesi dışında düşük maliyetle gerçekleştirilip 
kolay uygulanabilen projemiz sayesinde hizmet kalitesini düşüren diğer sorunlar önlenmiş 
olacaktır. Ayrıca sensör ve temizlik verileri herkese açık olarak paylaşılacak olup müşterilerin 
içlerinin rahatlatılması sağlanacaktır. Sistem piyasada küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
belirtilen bütün sorunlarını çözecek özelliklere sahip olarak tasarlanmıştır. Kamera kontrol 
sistemine eklenebilecek maske kontrol algoritması ile maske takılması gereken bölgelerde 
kontrol sağlanabilir, virüs bulaştırma riski en aza indirilebilir. Sistemimizin API entegrasyon 
özelliğiyle standart olarak sunulmayan uyarılar (orman yangını, hava kirliliği, radyasyon, 
deprem) misafirlere iletilebilir. İşletme sahibine otelin verimliliği hakkında analiz için daha 
fazla veri sunabilir ve bu veriler işlenerek otel mükemmelleştirilebilir. 
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7. SWOT Analizi  

Sıra: Risk Açıklaması Risk Yönetimi (B Planı) Olasılık 

1 İnternet erişiminin olmaması Otelin kablolu internet erişiminde 
kopma olduğunda, bulunan ağ 
altyapısındaki yedek WAN portuna 
bağlı olan VINN tipi cihaza geçilmesi, 
Global internet ile erişime ek olarak 
local çalışacak yedek sistem eklenmesi 

Yüksek 
Risk 

2 Gelen verilerin kullanıcıya 
sunulmaması 

Veriler veri tabanına kaydedilerek 
kullanıcıya iletilememe durumunda veri 
tabanından verilerin tekrar çekilmesi 

Orta Risk 

3 IoT Cihazının Wi-Fi Ağının 
Çekim Alanında Olmaması 

Uygun fiyatlı tekrarlayıcılar sorun 
oluşan noktaya takılır. 

Orta Risk 

4 Sensörler, butonlar veya IoT 
cihaz çalışmaması 

Web sunucusu tarafına koyulacak 
kontrol cihazı ile cihazların iletişimi 
kontrol edilecek ve kontrol sırasında 
cevap alınamayan cihazın bakımı için 
sorumlu teknisyene uyarı verilir. 

Düşük Risk 

5 Kullanıcıların sistemi 
kullanırken gereken özeni 
göstermemesi 

Cihaza koyulan yardım butonu ile ilgili 
odaya bir personel yönlendirilecektir. 

Düşük Risk 

8.  Proje Takvimi  
 

  
 

Ocak 2021

•Proje fikrinin belirlenmesi
•Literatür araması ve gereksinim analizinin yapılması

Şubat Mart 
Nisan 2021

•Proje ilk versiyonun gerçekleştirilmesi
•ÖDR rapor hazırlanması ve yarışma  başvurusunun tamamlanması

Mayıs Haziran 
2021

•Proje geliştirme ve testlerini yapılması
•PDR rapor hazırlanması

Temmuz 
Ağustos 2021

•Proje prototip iyileştirmelerinin yapılması ve test senaryolarının doğrulanması
•Sisteme özgü baskı devre ve kutu tasarlama gibi işlemlerin tamamlanması

Eylül 2021
•Yarışma durumuna bağlı yapılacak olan düzenlemeler eklenecektir.
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