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1.Proje Özeti (Proje Tanımı):  

 Projemizin amacı sosyal yaşam alanlarının aydınlatılmasında sadece aydınlatmanın 

ihtiyaca göre çalışmasını sağlamak ve enerji israfının önüne geçebilmektir. 

Proje; okul, hastane gibi sosyal yaşam mekanlarında, ortam aydınlatmasının yapay 

bir zekâ ile kontrol edilmesidir. Biz projemizin uygulama alanı olarak bir okul alanı belirledik. 

Dolayısıyla ihtiyaçları da buna göre karar verdik. Uygulama alanına göre projede değişikliklere 

gidilebilir. 

 Okul aydınlatmasındaki kriterleri şöyle belirledik. 

a. Okul aydınlatma sisteminin belirli günler ve belirli saat aralığında olmasını sağlamak. 

(Örneğin okulun açık olduğu hafta içi saat 07:30 ile 19:00 arası gibi) 

b. Sınıf ve koridorların karanlık olması durumunda aydınlatılmasını sağlamak. 

c. Ortamda hareketlilik varsa aydınlatılmanın sağlanması.  

d. Gerektiği durumlarda sınıf aydınlatılmasının manuel olarak tamamen on/off durumuna 

bluetooth modülleriyle getirilmesidir. 

e. Eğer okul ilk maddede belirtilen zaman aralığının dışında aydınlatılmanın ihtiyaç olduğu 

bir durumla karşılarsa manuel olarak sistemin tamamına müdahale imkanının olması 

gerekmektedir. 

Yukarıda bahsedilen maddeler ışığında okul aydınlatılması kişileri elinden kısmen alınmış 

olup, ihtiyaca binaen aydınlatma sistemi sağlanmış olmaktadır. 

Projemizde sensörlerden veri almada, okul aydınlatma sisteminin çalıştırılmasında çipi olarak 

Arduino Uno R3 seçilmiştir. Projede Arduino kullanılması; kullanım kolaylığı, ekonomik olarak 

ulaşılabilirliği ve donanım-yazılım performansının projemize uygunluğundan dolayı tercih 

edilmiştir. Projemizin maketinde 1 adet Arduino Uno R3, 3 adet LDR ve 4 adet power LED lamba, 

4 adet HC-05 Bluetooth modülü, 4 adet PIR, 1 adet 5Volt/12 Volt güç kaynağı, 1adet breadboard, 

1 adet RTC modülü (zaman modülü) ve yeterli sayı ve ebatta kablo kullanılmıştır.  

Projemizde RTC modülü sistem zamanlamasını tetikleyecektir. LDR ortamdaki ışık miktarını 

ölçecektir. PIR modülleri ortamdaki hareketi algılayacaktır. Bluetooth modülü ise sistemi manuel 

olarak ON/OFF konumuna getirmeye sağlayacaktır. 

Tasarımımızı gerçekleştirmek için 3 adet sınıf, 1 adet koridor ve de 1 adet sistem odasından 
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oluşan bir okul maketi oluşturduk. Sınıf sayıları ve mekânın büyüklüğü sensör sayısını 

etkileyebilir. Burada mekânın büyüklüğüne ve ihtiyaca göre ek olarak Arduino işlemciler ve 

sensörlerle sistem büyültülebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMBOLLER VE KISALTMALAR 

 Arduino bir Giriş/Çıkış (Input/Output) kartı ve Processing dilinin uygulamasını barındıran 

bir fiziksel programlama platformudur. (1) 

 LDR Işıkla direnci değişen eleman(Light Dependent Resistance) (2) 

 Bluetooth kablo bağlantısını ortadan kaldıran kısa mesafe radyo frekansı teknolojisinin 

adıdır. (3) 

 PIR sensörü  Pasif Kızılötesi: (4) 

PIR sensörleri, bir ortamda oluşan canlı hareketini algılamak için kullanılan sensörlerdir. Bu 

minik boyutlu sensör, çeşitli elektronik, robotik ve hobi uygulamalarında rahatça 

kullanabileceğiniz, Arduino başta olmak üzere birçok mikro denetleyici platformu ile beraber 

kullanılabilir modüldür. Dijital çıkışlı olan bu modül, ortamda hareket algılamadığı zaman lojik 0, 

hareket algıladığı zaman ise lojik 1 çıkışı vermektedir. Sensor üzerinde Sx ve Tx olmak üzere iki 

adet potansiyometre bulunmaktadır. Sx potansiyometresi sensörün görme mesafesini 3 ile 5 metre 

arasında değiştirmektedir. Tx potu ise sensör gördükten sonra ne kadar süre daha çıkış pininden 

lojik 1(3.3V) çıkışını vereceğini ayarlamaktadır. Algılama Açısı: 140º dir. Bekleme Süresi: 5-200 

saniye’dir. 

 RTC Gerçek zamanlı saat, güncel zamanı gösteren bilgisayar saati (5) 

 Röle (Relay) Röle, elektromanyetik çalışan bir devre elemanıdır 

LED, yarı-iletken, diyot temelli, ışık yayan bir elektronik devre elemanıdır. 

 Regülatör  Şebeke gerilimindeki yükselme, düşme ve tüm dengesizlikleri önleyip ,  gerilim 

regülasyonu yapan cihazlara Regülatör denir. 

Şekil 1 Okul Maket Sisteminin Bina yerleşim Düzeni 
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2. Problem/Sorun: 

Son zamanlarda enerjinin yüksek maliyetli olması nedeniyle yüksek enerji tüketen 

kurumlar enerji tasarrufu sağlamak için aydınlatma, iklimlendirme, yalıtım vb alanlarda yatırımlar 

yaptılar. Endüstride otomasyona enerji tasarrufu sağlamak ve verimliliği arttırmak nedeniyle 

geçilmiştir.  

Enerji tasarrufu sağlamanın en etkili yolu enerji yönetimi sistemi kullanmaktır. Enerji 

yönetimi sistemi demek enerji giderlerini arttıran etkenleri tespit etmek ve tüketilen enerjiyi takip 

edip yönetmek demektir.  

Kurumlarda da akıllı enerji yönetimine geçildiği zaman ısı enerjisi tüketimi %10, ışıkların 

%90 daha parlak yakılması, gereksiz ışıkların söndürülmesi, ısıtma ve soğutma sistemlerinin 

gereksiz yere çalıştırılmaması gibi yöntemler enerjiyi daha tasarruflu kullanmamızı sağlayacaktır 

ve enerji tüketimi %30’a varan oranda azaltılabilecektir.(6) 

3. Çözüm: 

 Kurumlarda aydınlatma sisteminin manuel olmaktan çıkarıp, sadece ihtiyaca göre çalışan 

bir aydınlatma sistemi ile enerji israfına son vererek ülke ekonomisine ve çevreye duyarlı bir 

sistem oluşturmaktır. 

 Sistem otomatik ve yarı otomatik olacak şekilde iki türlü çalışacaktır. 

a. Otomatik çalışma düzeni: Bu düzende aydınlatmanın olabilmesi için 3 şartın yerine 

gelmesi gerekiyor. Birincisi sistemdeki zaman aralığının istenen aralıkta olması ikincisi 

ortam aydınlığının az olması üçüncüsü ise ortamda hareketin varlığıdır. 

b. Yarı otomatik düzen: sınıf içinde bulunan bluetooth modülleri ve sınıf öğretmeninin 

cep telefonuna yüklenecek aplikasyon ile sınıf aydınlatmasının tamamen kapatılmasını 

veya tamamen aydınlatılmasını sağlayacaktır. Fakat aydınlatmada sistem kendini bir 

saat sonra bluetooth modülünün kontrolünden çıkaracaktır. 

Sistem odasında bulunan bluetooth modülü ise sistemin tamamını açma özelliğine sahip 

olacaktır. Bu da diğer bluetooth modülleri gibi belli bir süre sonunda sistemin kendisi 

bluetooth modülünden kurtaracak şeklinde tasarlanacaktır. Bu şekilde aydınlatma 

sisteminin manuel olarak açılıp tekrar unutarak kapatmamanın önüne geçilmesi 

sağlanmış olacaktır.   

4.Yöntem:4.1.Dijital Tasarım ve Mekanik Devrenin Kurulması 

Projemizin tasarım aşamasında Fritzing 0.9.3elektronik devre çizim programı kullanılmıştır. 

Maket üzerinde elektronik parçalar birleştirilmeden önce Fritzing üzerinde çizimleri yapılmış ve 

çalışabilirliği kontrol edilmiştir. Fritzing programında çizimler bittikten sonra elektronik parçalar 

maket üzerindeki yerlerine yerleştirme aşamasına geçilmiştir. 

 

 
Şekil 2 RTC Zaman Modülünün ve HC-05 Bluetooth modüllerinin Arduino ’ya bağlanması 
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RTC zaman modülünün Arduino üzerine bağlantıları; 

Vcc=5V   , Gnd=Gnd   , Clk=Digital Pin(6)   , Dat=Digital Pin(7)  ,  Rst=Digital  Pin(8) 

 

HC-05 Bluetooth modülünün Arduino üzerine bağlantıları; 

Rxd=Tx  , Txd=Rx  , Gnd=Gnd  , Vcc=5V 

 

LDR modülünün Arduino üzerine bağlantıları ; 

Do=Analog Pin(A5,A4,A3)   ,  Gnd=Gnd  ,  Vcc=5V 

 

PIR modülünün Arduino üzerine bağlantıları; 

Vcc=5V  ,   Gnd=Gnd   ,   Out=Digital Pin(9,10,11,12) 

 

 

 

Şekil 3 LDR ve PIR sensörleri ile LED ve Rölelerin Arduino ‘ya Bağlantı Şeması 

 

 

  
Şekil 4 Projemizin Tamamını Gösteren Fritzing Çizimi ve Maket Üzerinde Malzemelerin Yerleşimi 

4.2. Kodlama Bölümü 

 Projemizde kullandığımız Arduino UNO R3'ün çalışması için kullandığımız kodlar aşağıda 

adım adım gösterilmiştir. Kodlamaya başlamadan gösterilen program içerisinde kullanacağımız 

değişkenlerimizi tanımlanması ve devre elemanlarının Dijital ve Analog Pinlere Atamaların 

Yapılması (Şekil 5 ) 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 
Şekil 5 Değişkenleri Tanımlanması ve Dijital-Analog Pinlerin Atanması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şimdi ise “VOID LOOP” 

yani döngü kısmındayız. (Şekil 6) 

Burada ilk başta önceden ayarlarını 

yaptığımız saatimizi projemize 

uygun olması amacı ile saatimize 

haftayı, günü, saati ve dakikayı 

tanımlattık. Sonrasında Bluethooth-

tan alacağımız veri için “if”ler 

yardımıyla kodumuzu yazdık. 

Kısaca burada bluetooth ile 

telefondan aldığımız veri eğer “1” 

ise saatimize bakmaksızın ledimizi 

açıyor fakat eğer sonrasında veri “0” konumuna getirmezseLED’ler açık kalmasın diye saat 23.59 

olduğunda LED’ler sönüyor. Bu, akşam yani saat 18.00`dan sonra toplantı olması gibi  zamanlarda 

LED’lerimizin açılmasını sağlıyor. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü:  

Piyasada merdiven otomatik aydınlatmalarındaki gibi kullanılan bir uygulama değildir. 

Zaman kontrollü, hareket devam ettiği ve ortam ışığı az olduğu sürece LED’lerin sönmesine izin 

vermeden çalışabilen ve istenildiğinde manuel kontrollü bir sistemdir. Ortam aydınlatılmasında 

minimum enerji harcanma prensibine dayanmaktadır. Bulunduğumuz bölgede hiçbir kurumsal 

binada böyle bir aydınlatma sistemi bulunmamaktadır. 

6. Uygulanabilirlik:  

Projemiz her türlü kurumsal yapıya uygun çalışabilir nitelikte bir projedir. Enerji tasarrufu 

da sağladığı için enerji dostu bir projedir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması: 

Projemizin çalışır bir prototipini hazırladık. Yaklaşık maliyet yerine tam maliyet yandaki 

Şekil 7’de belirtildiği gibidir. Covid-19 tedbirleri kapsamında ev karantinasında olduğumuz 

dönemde projemizi bitirdik. Projemiz gerçek bir aydınlatma sistemi değil onun prototipidir. 

Sistemde kontrol edilecek mekân sayısı arttıkça sistem gereksinimleri değişecektir. Bizim 

Şekil 6 Kodlamanın VOID LOOP (Döngü )Kısmı  
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prototipimiz 3 sınıf 1 koridordan oluşan bir prototiptir. Projemizde Şekil 7’de belirtilen 

malzemeler kullanılmıştır. Tahmini değil toplam maliyet 408,29 ₺ dir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

 Projemiz tüm resmi ve özel kuruluşlarda kullanılabilir. Her kurumun kendi özle istek ve 

doğrultularında ayarlamalar yapılıp istenen ergonomik kullanım oluşturulabilir. 

9. Riskler: 

 Projemizde sistemsel bir risk bulunmamaktadır. Fakat devre elemanları üzerinde 

oluşabilecek kusurlardan dolayı sistemde aksamalar yaşanabilir. Örneğin LDR modülü üzerinde 

meydana gelebilecek bir kirlilik sisteme sürekli ortamın karanlık olduğu bilgisini işlemciye 

aktaracaktır. LDR temizliği yapılıp bu durum düzeltilebilir. 

Başka bir örnek ise Bluetooth modüllerinin istenmeyen başka bir kişinin kontrolü altına 

geçmesidir ki bu durumda sistemin şifresini değiştirilmesi gerekmektedir. 

  

10. Proje Ekibi: 

Takım Lideri: Eylül Nisa Seviniş 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul 
Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

Erdinç ORTA Danışman Öğretmen Zafer Ortaokulu - 

Eylül Nisa SEVİNİŞ Proje Yürütücüsü Zafer Ortaokulu - 

 

11. Kaynaklar 

1. https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HomePage 

2.https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/isiga-duyarli-direnc-(ldr)-nedir-ozellikleri-

nelerdir/22209#ad-image-0  

3. http://blog.ikizoglu.com/2018/05/arduino-hc-05-bluetooth-kullanimi/ 

4. https://learn.adafruit.com/pir-passive-infrared-proximity-motion-sensor 

5. http://arduinoturkiye.com/ds1307-ile-gercek-zaman-saati-rtc-yapimi-ve-arduino-ile-kullanimi/  

6. http://gesteknik.com/enerji-tasarrufu-icin-pratik-yontemler/ 

 

 

 

 

Şekil 7 Proje Bütçe Tablosu 

Malzeme Adet Birim Fiyat Toplam

Arduino UNO 1 26,44 ₺ 26,44 ₺

RTC DS 1302 (pilli) 1 6,35 ₺ 6,35 ₺

220V Erkek Fiş 1 5,00 ₺ 5,00 ₺

Yaylı klemens 1 2,00 ₺ 2,00 ₺

Lehim Teli (200 gr) 1 45,00 ₺ 45,00 ₺

5V 1 Kanal Röle Kart 4 4,41 ₺ 17,64 ₺

5mm LDR 3 0,72 ₺ 2,16 ₺

HC-SR 501 Ayarlanabilir Pır 4 6,39 ₺ 25,56 ₺

HC-05 BluetoothModül 2 25,00 ₺ 50,00 ₺

Led Driver 1 38,06 ₺ 38,06 ₺

LM 2596 Regülatör 1 6,00 ₺ 6,00 ₺

40 Pin Kablo 2 5,00 ₺ 10,00 ₺

Dişi Header -2 sıra 2 1,00 ₺ 2,00 ₺

Şerit Led 1 10,00 ₺ 10,00 ₺

Okul Maketi 1 150,00 ₺ 150,00 ₺

Kablo Bağı 50 0,10 ₺ 5,00 ₺

Bağlantı Kablosu 15 0,35 ₺ 5,25 ₺

erkek Jack 1 1,83 ₺ 1,83 ₺

Genel Toplam 408,29 ₺

https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HomePage
https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/isiga-duyarli-direnc-(ldr)-nedir-ozellikleri-nelerdir/22209#ad-image-0
https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/isiga-duyarli-direnc-(ldr)-nedir-ozellikleri-nelerdir/22209#ad-image-0
http://blog.ikizoglu.com/2018/05/arduino-hc-05-bluetooth-kullanimi/
https://learn.adafruit.com/pir-passive-infrared-proximity-motion-sensor
http://arduinoturkiye.com/ds1307-ile-gercek-zaman-saati-rtc-yapimi-ve-arduino-ile-kullanimi/
http://gesteknik.com/enerji-tasarrufu-icin-pratik-yontemler/
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Ek-1 Prototip Maketinin Görselleri 

 
 


