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Özet: Bu çalışma, internete bağlanabilen bir kablosuz erişim noktasının bulunduğu herhangi bir 
noktadaki sıcaklık ve nem değerlerini toplayabilen, bu değerleri uzak bir sunucuya 
(ThingSpeak) aktarabilen, bilgileri sosyal bir medya sitesi Twitter üzerinden paylaşabilen ve 
kritik değerleri mobil cihazlara (Android) bildirim olarak gönderebilen bir sistem tasarlanmıştır. 
Cihaz ayarları kablosuz bir şekilde yapılabilmekte ve her cihaza ait benzersiz isimle otomatik 
bir şekilde sunucu üzerinde alanlar oluşturulabilmektedir. Bu sayede aynı ortamda bir çok cihaz 
çalıştırılabilmekte ve takibi herkese açık bir adres üzerinden sağlanabilmektedir. Tasarlanan bu 
sistem sıcaklık ve nem takibi yapılması gereken birçok ortamda kullanılabilecektir. Sonuç 
olarak, Nesnelerin İnterneti konusu üzerine basit, maliyeti düşük, küçük boyutlu ve çok yönlü 
bir sistem tasarlanmıştır. 
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Abstract: This work has been conducted to design a small and cheap embedded device that can 
collect the temperature and humidity values from any place where there is a wireless access 
point, transfer these values to a distant server (ThingSpeak), share the data through a social 
media site (Twitter), and send the undesired values to a mobile device (Android) as a 
notification. The configuration setting of the device can be wirelessly made and a data storage 
space can be given to every device with a distinguished name automatically. This way, many 
devices can operate in the same environment and the tracking can be done on a publicly 
accessible address. At the same time, when unwanted values in the setting that the device is in 
are detected, the values and the situation can be reported to the user with an application by using 
mobile notifications. In conclusion, the small, simple, low-cost and multi-purpose system is 
designed with consideration of the Internet of Things topic. 
 
1. Giriş 
İnternet teknolojisinin hızla gelişmesi ve 
günümüzdeki her türlü cihazın internete 
erişiminin kolaylaşması farklı bir 
teknolojinin altyapısını oluşturmuştur. 
Nesnelerin interneti (Internet of Things –
IoT) kavramını ilk olarak 1999 yılında 
Kevin Ashton tarafından bir sunuda 
bahsedilmişitr [1]. Nesneler bulundukları 
ortamın verilerini ortak bir platformda 
toplayıp, bu platform üzerinden analiz edip, 
karar verme, yönetme fikrine 
dayanmaktadır [1]. Gelişen gömülü 
sistemler  daha küçük boyutlarda, daha az  
 

 
enerji tüketimi, kablosuz iletişim 
teknolojilerine sahip kolay 
programlanabilir sayesinde ortamdaki 
verileri alan sensör nodeları 
tasarlanabilmektedir. Bu çalışmamızda 
ESP8266 mikrodenetleyici ile DHT11 
sensörleri ile ortam sıcaklık ve nem 
verilerini alabilen, her ortamdan kolay 
ayarlanabilen ve verileri ThingSpeak 
platformunda toplayıp, kritik değerleri 
aşınca akıllı telefona bildirim verebilen 
sistem tasarlanmıştır.  

 
2. Kullanılan Teknik ve Teknolojiler 
 



Sistemde (Şekil 1), mobil cihaz için 
ESP8266 – 01 ve DHT11, verilerin uzak bir 
sunucuda depolanması ve takibi için 
ThingSpeak ve mobil uygulama için de 
PhoneGap, Firebase ve OneSignal 
kullanılmıştır.  
 

 
           Şekil 1. Sistem Mimarisi 
 
Ortama ait sıcaklık ve nem bilgisi 
sensörden okunmakta, Wi-Fi modül ile 
internet üzerinden API anahtarı ile 
ThingSpeak’e aktarılmakta ve 
kaydedilmektedir. Değerler sınırların 
dışındaysa yine API üzerinden kullanıcı 
bilgilendirilmektedir. Verinin izlediği yol, 
sistemin yüzeysel olarak çizilmiş akış 
diyagramından (Şekil 2) daha net 
görülebilir. 
 
 
2.1 ESP8266     
 
ESP8266, Espressif Systems tarafından 
üretilen, Wi-Fi teknolojisine sahip, yüksek 
performanslı, küçük boyutlu ve düşük güç 
tüketimli bir yongada sistemdir. Wi-Fi 
teknolojisinin yeteneklerini başka cihazlara 
kazandırmak ya da bu yetenekleri kullanan 
bağımsız düşük maliyetli uygulamalar 
yapmak için uygundur [2]. 

 
Şekil 2. Sistemin Akış Diyagramı 

 
 
 
ESP8266’nın genel özellikleri: 
 

- 802.11 b/g/n desteği 
- Düşük güç tüketimine sahip 32 

bit’lik dahili işlemci 
- Dahili TCP/IP protokol yığını 
- WiFi 2.4 GHz, WPA/WPA2 

desteği 
- STA/AP/STA+AP modlarında 

çalışma 



- Uyanma ve veri paketi alma süresi 
2ms’den az 

- Bekleme durumunda güç tüketimi 
1mW’tan az 

- Uyku durumunda 10uA’den az 
akım tüketme 

 
 
2.2 Arduino IDE 
Arduino IDE, kod yazmak ve kartlara 
yüklemek için kolay kullanımlı açık kaynak 
bir yazılımdır [3]. Arduino yazılımı (IDE) 
"Processing", Arduino programlama dili ise 
"Wiring" tabanlıdır [4]. 

 
2.3 DHT11 
DHT11, uzun vadede yüksek güvenilirlikle 
ve kararlılıkla çalışan, kalibre edilmiş 
dijital sinyal çıkışına sahip bir sıcaklık ve 
nem algılayıcıdır. Sıcaklık değerini 0°C ile 
50°C arasında 2°C, nem değerini %20 ile 
%90 RH arasında %5 hata payı ile 
belirleyebilen, kaliteli ve hızlı tepki veren, 
anti-parazit özelliğine ve 8-bit mikro 
denetleyiciye sahip ucuz bir sensördür [5]. 
Veri sayfasında (datasheet) yer alan tipik 
uygulama şematiği Şekil 3’te gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 3. DHT11 Tipik Uygulama Şeması 

 
 
2.4 ThingSpeak 
 
ThingSpeak, Nesnelerin İnterneti için 
tasarlanmış ücretsiz olarak sunulan bir veri 
platformudur. Gerçek zamanlı olarak 
verileri toplar ve depolar. Bu verilerin 
MATLAB ile analiz edilmesine ve 
görselleştirilmesine imkan tanır [6]. Aynı 
zamanda uygulamaları ve API anahtarları 
sayesnde diğer platformlar ile kolayca 
entegre olabilmektedir. 

 
2.5 PhoneGap 
 
PhoneGap, web teknolojilerini kullanarak 
mobil uygulama yapılmasını sağlayan açık 
kaynak kodlu bir uygulama çatısıdır. 
HTML, CSS ve Javascript ile çapraz 
platform uygulama geliştirilmesini sağlar 
[7]. Ancak doğrudan tüm platformlar için 
çalışabilen bir uygulama üretilmesini 
sağlamaz. Herhangi bir platform için 
hazırlanan uygulama her platform için ayrı 
ayrı ayarları yapılarak derlenmesi 
gerekmektedir. Çapraz platformdan kasıt, 
kullanılan dilin ve yazılan kodun 
değiştirilmesine gerek kalmadan tüm 
platformlar için uygulama geliştirmenin 
mümkün olmasıdır. 
 
2.6 Google FCM ve OneSignal 
 
OneSignal, mobil ve web uygulamaları için 
çapraz platform bildirim gönderme 
sistemidir. Tüm büyük yerel ve mobil 
platformlar için kullanılabilir. API anahtarı 
ile bildirim gönderilebileceği gibi kullanıcı 
panelinden de bildirim göndermek 
mümkündür [8]. Aynı zamanda bu 
panelden API’ye bağlı bildirim alan 
kullanıcı bilgileri, bildirimin ulaşma ve 
görülme durumu gibi bilgiler takip 
edilebilmektedir. OneSignal bildirimleri 
"Firebase Bulut Mesajlaşma" (FCM) 
sistemi üzerinden göndermektedir. 
Firebase API’si OneSignal API’sine 
bağlanarak kullanılır.    
  
 
3.Gömülü Sistem         
 
Kablosuz internet bağlantısı olan herhangi 
bir noktadaki sıcaklık ve nem değerlerini 
uzak bir sunucuya aktarabilen küçük ve 
ucuz bir gömülü sistem tasarlanmıştır. Bu 
cihaz bir adet Wi-Fi modülü, bir adet 
sıcaklık ve nem sensörü ve bir adet pilden 
oluşmaktadır. Wi-Fi modül Arduino 
programlama dili ve yazılımı (IDE) ile 
programlanmıştır. 
 



3.1 Donanım    
 
Mobil cihazda Wi-Fi modülü olarak ESP-
01, sıcaklık ve nem sensörü olarak DHT11 
ve güç kaynağı olarak da 3.7V Li-ion pil 
tercih edilmiştir (Şekil 4). 

 

 
Şekil 4. Devre Şeması 

 
3.2 Çalışma Prensibi  
 
Cihaz ilk çalıştığında internete 
bağlanabilmek için kullanacağı kablosuz 
erişim noktasına ait daha önceden 
EEPROM’a kaydedilmiş bir ağ adı var mı 
diye kontrol etmektedir. Eğer ağ adı yoksa 
kendi yerel ağına kurulan bir web 
sunucusuyla istek beklemektedir. 
Kullanıcının cihaza istek gönderebilmesi 
için cihaz, bir kablosuz erişim noktası 
haline gelmekte ve kendi ağ adı ve 
şifresiyle (Şekil 5) kendi üzerindeki 
sunucuya bağlanılmasına izin vermektedir.  
 

 
Şekil 5. Kablosuz Erişim Noktası Modu 

 
Kullanıcı Wi-Fi teknolojisine sahip 
herhangi bir cihazdan kablosuz olarak 
cihaza bağlanabilmektedir. Cihaz kendi 
üzerindeki sunucuya erişim için bir IP 
adresi (bu çalışma için "192.168.4.1" 
adresini) atamaktadır. Kullanıcı cihazın 

yerel ağına bağlandığı cihazdan bu IP 
adresi ile cihaz üzerindeki sunucuya istek 
gönderdiğinde, örneğin bir web tarayıcısı 
kullanarak bu adresi açtığında, sunucu 
kullanıcının isteğine cihaz ayarlarının 
yapılacağı bir form (Şekil 6) ile cevap 
vermektedir.  
 

 
Şekil 6. Cihaz Ayar Formu 

 
Kullanıcı, internete bağlanmak için 
kullandığı kablosuz erişim noktasının ağ 
adı ve şifresi ile ilgili alanları doldurup 
cihazın bulunduğu ortamın arzu edilen 
sıcaklık ve nem değerlerinin alt ve üst 
sınırlarını tercih edip formu onayladığında 
bu bilgiler sunucuya "GET" isteğiyle 
ulaşmaktadır. Bilgiler, istekteki “=” ve “&” 
karakterleri arasında kalan bölümlerden 
çekilmekte ve kullanılabilir hale 
gelmektedir. Bu işlemden sonra cihaz 
erişim noktası halinden çıkmakta ve 
istasyon halinde çalışarak elde edilen ağ adı 
ve şifreyle internete bağlanmak için 
kullanacağı erişim noktasına bağlanmayı 
denemektedir. Eğer bağlantı yirmi saniye 
içinde kurulamazsa cihaz kendini yeniden 
başlatmakta ve tüm işlemler tekrar 
edilmektedir. Bağlantı başarılı bir şekilde 
kurulursa kullanıcının bilgilerini girdiği 
formdan çekilen ağ adı, şifre ve sınır 
değerleri EEPROM’a kaydedilmekte ve 
cihaz kendini yeniden başlatmaktadır. 
 
Cihaz, daha önceden EEPROM’a 
kaydedilmiş bir ağ adı varsa ilk olarak 
EEPROM’a önceden kaydedilen bir 
ThingSpeak kanal API anahtarı var mı diye 
kontrol etmektedir. Eğer yoksa kullanıcı 
API anahtarı kullanılarak otomatik bir 
şekilde; tüm ziyaretçilere açık, “Sıcaklık” 



ve “Nem” bilgi alanlarına ve her cihaza 
özel olarak belirlenmiş benzersiz isimle 
aynı isme sahip bir kanal 
oluşturulmaktadır. Kanal oluşturma isteği 
ThingSpeak’e gönderildiğinde sunucu 
oluşturulan kanala ait bilgileri geri 
göndermektedir. Cihaz “json” formunda 
gönderilen bu bilgiler içinden değer 
kaydetmek için kullanılan API anahtarını 
yakalamakta ve EEPROM’a kaydetmektir. 
 
Cihaz, daha önceden EEPROM’a 
kaydedilmiş bir ThingSpeak kanal API 
anahtarı varsa bu değeri ve sınır değerlerini 
okumakta, sıcaklık ve nem sensörü ile 
iletişimi başlatmakta ve değerleri 
beklemektedir. Sensör değerleri 
belirlemekte ve cihaz bu değerleri 
okumaktadır. Okunan değerleri cihaz 
anlamlı hale getirmekte, sıcaklık ve nem 
değerlerini ayırmaktadır. Akabinde bu 
değerler kanal API anahtarı kullanılarak 
“80” portundan “POST” yöntemiyle 
ThingSpeak’e gönderilmektedir.  
Sıcaklık ve nem sensöründen okunan 
değerlerden herhangi biri sınır değerlerin 
dışındaysa o değer; ThingSpeak’e ait 
“ThingHTTP” uygulaması ile oluşturulmuş 
ve OneSignal API anahtarına bağlı API 
anahtarı kullanılarak ilk ThingSpeak’e, 
sonra OneSignal’e, oradan FireBase’e ve 
son olarak da Android platformu için 
hazırlanan mobil uygulamaya bildirim 
olarak gönderilmektedir.  
 
Cihazın ilk çalışma anından ya da bir 
önceki tweet gönderiminden itibaren geçen 
süre 2 dakikayı geçtiyse ThingSpeak’e ait 
“ThingTweet” uygulaması ile oluşturulmuş 
ve bir “Twitter” hesabına bağlı API 
anahtarı kullanılarak en son okunan 
sıcaklık ve nem değeri, cihaza ait benzersiz 
isimle birlikte “tweet” olarak 
gönderilmektedir. 
 
Cihaz çalışma adımlarını tamamladığında 
20 saniye beklemekte ve tekrar sıcaklık ve 
nem değeri okuduğu adımdan devam 
etmekte ve bu adımlar sürekli 
tekrarlanmaktadır. 
 

4. ThingSpeak  
 
ThingSpeak platformu verilerin 
cihazlardan toplanması, analiz edilmesi ve 
kullanıcıya bu analiz ve değerlerin 
sunulması için kullanılmaktadır. Aynı 
zamanda platform üzerinden sunulan 
uygulamalar ile de cihaza ait çalışma 
bilgileri Twitter profili üzerinden 
paylaşılabilmekte ve kritik değerler mobil 
telefona bildirim olarak 
gönderilebilmektedir. 
 
Tasarlanan cihazların ilk çalışma sırasında 
benzersiz isimleriyle otomatik olarak 
oluşturduğu herkese açık kanallar (Şekil 7) 
ThingSpeak platformu üzerinde yine 
herkese açık bir adreste sunulmaktadır 
(thingspeak.com/users/ab). 
 

 
Şekil 7. Otomatik Oluşturulan Kanallar 

 
Kullanıcı kendisine ait cihazların 
kanallarını görüntülediğinde, cihazların 
bulunduğu ortamların sıcaklık ve nem 
değerlerini grafikler üzerinde takip 
edebilmektedir (Şekil 8). 
 

 



 
Şekil 8. Sıcaklık ve Nem Grafikleri 

 
Cihazlar 20 saniyede bir değer okumasına 
karşın 2 dakikada bir çalışma durumlarını 
ve okunan son değerleri, benzersiz 
isimleriyle birlikte (Şekil 9) herkese açık 
bir Twitter adresi üzerinden paylaşmaktadır 
(twitter.com/AB_IoT). 
 

 
Şekil 9. Çalışma Durum Tweet’leri 

 
5. Mobil Uygulama  
 
Mobil uygulama HTML, CSS ve 
JavaScript kullanılarak PhoneGap ile 
Android platformu için geliştirilmiştir. 
Kullanıcıların sahip oldukları cihazların ve 
cihazlara ait istenmeyen değer 
bildirimlerinin kaydedilmesi (Şekil 10) ve 
mobil olarak takibi için yapılmıştır. 
 

 
Şekil 10. Mobil Cihaza Gelen Bildirimler 

 
Cihazlar sayfasında, kullanıcının sahip 
olduğu cihazları ekleyebilmesi ve sadece o 
cihazlara ait bildirimlerin kaydedilmesi için 
bir form (Şekil 11) sunulmaktadır. 
 

 
Şekil 11. Cihaz Ekleme ve Cihazlar 

 
Bilgiler sayfasında, mobil cihazın ne tip bir 
bağlantı kurduğu, kaydedilen bildirim ve 
cihaz sayısı (Şekil 12) yer almaktadır. 
 

 
Şekil 12. Uygulama Bilgileri 

 
Mobil cihaza gelen bildirimler (Şekil 13), 
basit ve kısa bir şekilde hangi cihaza ait 



olduğu bilgisiyle kullanıcıya 
sunulmaktadır. 

 

 
Şekil 13. Alınan Bildirimler 

 
6. Sonuç ve Öneriler 
 
Bu çalışma sonucunda sıcaklık ve nem 
ölçen, kablosuz tasarımıyla mobil kullanım 
sağlayan, kullanımı basit, maliyeti düşük, 
küçük boyutlu ve çok yönlü bir sistem 
tasarlanmıştır. Cihazın çok küçük olması ve 
merkezi bir kontrol cihazına bağımlı 
çalışmaması raf, dolap ve küçük odacıklar 
gibi bölümlere ya da bir alanın birçok 
noktasına yerleştirilebilmesini 
sağlamaktadır. Kablosuz olarak 
kurulabilmesi ve her bir cihaza özel 
benzersiz isim ile otomatik olarak sisteme 
tanıtılması büyük bir kullanım kolaylığı ve 
alandan tasarruf sağlamaktadır. Ücretsiz 
hizmet veren ThingSpeak’in kullanılması, 
ek bir maliyet ve uğraş gerektirmeden 
verilerin saklanmasını ve kullanıcıya 
sunulmasını sağlamaktadır. Mobil 
uygulama sayesinde de kritik  değer 
olduğunda kullanıcı bildirim yoluyla 
bilgilendirilmektedir. 
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