
 

 

QUECTEL GSM SHIELD 
TEMEL KULLANICI KILAVUZU 

Quectel GSM Shield, üzerinde iyi bilinen ve son derece 

yaygın olarak kullanılan Quectel M95 model GSM çipini 

barındıran ve Arduino Uno/Mega serisi kartlar ile birebir 

uyumlu “shield” yapısında bir karttır. Shield yapısında 

olması Arduino Uno/Mega kartlarının üzerine tam 

uygun bir şekilde yerleştirilebilmesini ve sinyal 

bağlantılarının bu kartlar ile uyumlu olmasını sağlar. 

 

Resim 1. Kartın genel görünüşü 

Quectel GSM Shield, %100 yerli tasarım ve üretimdir. 

PCB üretim ve dizgi işçiliği dahil Türkiye’de üretilmiştir. 

Tüm kartların IMEI’leri kayıtlıdır. Kartları alır almaz SIM 

kartınızı takıp kullanmaya başlayabilirsiniz. 

Şimdi bölge bölge kartımızı tanıtacağız: 

GÜÇ GİRİŞİ: Quectel GSM Shield harici DC gerilim ile 

çalışır. 7-24V aralığında ve 1A akım sağlayabilen bir 

adaptör kullanmanız tavsiye edilir. Polarite önemli 

değildir. 

MANUEL AÇMA/KAPAMA TUŞU: Quectel GSM Shield 

üzerindeki GSM çipi, POWER-ON etiketli düğmeye (bkz. 

Resim 1, sağ alt köşe) 2 saniyeden uzun süre basılıp 

bırakılması ile açılır ve 1 saniyeden kısa süre basılıp 

bırakılması ile kapanır. 

VBAT LED: Quectel GSM Shield üzerindeki VBAT etiketli 

led, GSM çipinin besleme geriliminin üretilip 

üretilmediğini gösterir. Normal olarak karta adaptör 

bağlantısı yapıldığı anda bu led’in yanması beklenir. 

Yanmıyorsa adaptörde ya da kartın besleme 

devrelerinde bir arıza vardır. 

STATUS LED: Quectel GSM Shield üzerindeki STATUS 

etiketli led GSM çipinin açık/kapalı olma durumunu 

gösterir. Led yanıyorsa çip çalışır durumda, led sönük ise 

çip kapalı durumdadır. 

NET LED: Quectel GSM Shield üzerindeki NET etiketli led 

GSM çipinin ağa bağlı olup olmama ve içinde bulunduğu 

çalışma moduna göre yanıp söner. Bu led’in 4 farklı 

durumu vardır: 

 Led sönük ise çip çalışmıyordur. 

 64ms yanık, 800ms sönük kalıyorsa çip çalışıyor 

ancak GSM şebekesine bağlı değil demektir. Bu 

durum eğer PIN kodu girilmemiş veya bulunulan 

ortam GSM kapsama alanında değil ise gözlenebilir. 

 Eğer led 64ms yanık, 2 saniye sönük kalıyorsa çip 

şebekeye bağlanmıştır ve GSM üzerinden tüm 

işlemleri yapmaya hazırdır. 

 Eğer led 64ms yanık, 600ms sönük kalıyorsa bu aktif 

bir GPRS bağlantısı olduğunu gösterir. 

Quectel GSM Shield, üzerindeki jumper’lar yardımıyla 

ihtiyaca göre değişik şekillerde kullanılabilir. Aşağıda bu 

jumper’ların kullanım şeklinden bahsedeceğiz: 

JUMPER JP1: Bu jumper Quectel GSM Shield’in 

haberleştiği mikroişlemcinin giriş/çıkış seviyesini 

öğrenmesi için gereklidir. Eğer kartı üzerine taktığınız 

Arduino, 5V ile besleniyor ise bu durumda JP1’in orta 

pinini resimde gösterilen 5V pini ile, Arduino 3.3V ile 

besleniyor ise resimde gösterilen 3.3V pini ile kısa devre 

yapınız (bkz. Resim 2). UYARI: Eğer JP1 seçim 

yapılmadan açık bırakılır ise Arduino Quectel GSM 

Shield ile haberleşemez. 

 

Resim 2. JP1 jumper görüntüsü ve pinlerin işlevi 



 

 

JUMPER JP2: Bu jumper M95 GSM çipinin UART TX 

hattının Arduino üzerinde hangi pine bağlanacağını 

seçer. 2 farklı seçim yapma olasılığı vardır: 0 veya 2. 

(bkz. Resim 3) 0 (sıfır) numaralı Arduino pini 

ATMEGA328 mikrodenetleyicinin donanımsal UART 

portuna bağlıdır. Jumper bu şekilde bağlanırsa M95 ile 

standart Serial kütüphanesi ile haberleşme sağlanabilir. 

UYARI: Eğer Arduino kartınızı USB kablosu ile bilgisayara 

bağlıyor ve bu şekilde yazılım yüklüyor ya da bilgisayar 

ile haberleşiyorsanız, JP2 jumper’ını 0 (sıfır)  pozisyonuna 

getirmeyiniz. Aksi takdirde M95 hasar görebilir. Arduino 

kartınıza USB kablosundan başka bir yoldan (ICSP gibi) 

yazılımı yükleme imkânınız yok ise, USB kablosunu 

bağlamadan önce JP2 üzerindeki jumper’ı sökün, yazılım 

yükleme tamamlandıktan sonra önce USB kablosunu 

çıkarın daha sonra JP2’yi yerine takın. Eğer JP2 jumper’ı 

ile 2 numaralı pin seçilir ise bu durumda SoftwareSerial 

kütüphanesi kullanılarak haberleşme sağlanmalıdır. 

UYARI: Eğer JP2 seçim yapılmadan açık bırakılır ise 

Arduino Quectel GSM Shield ile haberleşemez. 

JUMPER JP3: Bu jumper M95 GSM çipinin UART RX 

hattının Arduino üzerinde hangi pine bağlanacağını 

seçer. 2 farklı seçim yapma olasılığı vardır: 1 veya 3. 

(bkz. Resim 3) 1 numaralı Arduino pini ATMEGA328 

mikrodenetleyicinin donanımsal UART portuna bağlıdır. 

Jumper bu şekilde bağlanırsa M95 ile standart Serial 

kütüphanesi ile haberleşme sağlanabilir. Eğer JP3 

jumper’ı ile 3 numaralı pin seçilir ise bu durumda 

SoftwareSerial kütüphanesi kullanılarak haberleşme 

sağlanmalıdır. UYARI: Eğer JP3 seçim yapılmadan açık 

bırakılır ise Arduino Quectel GSM Shield ile 

haberleşemez. 

 

Resim 3. JP2, JP3, JP4 ve pin tanımlamaları 

JUMPER JP4: Bu jumper M95 GSM çipinin nasıl açılıp 

kapatılacağını belirler. 3 farklı seçim yapma olasılığı 

vardır (bkz. Resim 3): 

 JP4 konektörü boş bırakılır ise (seçim yapılmazsa) 

M95 sadece manuel açma/kapama düğmesi ile 

açılıp/kapatılabilir. 

 Eğer 4 numaralı pin seçilir ise, M95 hem 

Arduino’nun 4 numaralı sayısal giriş/çıkış pini ile 

hem de düğme ile açılıp/kapatılabilir. M95’in 

açılıp/kapatılmasını Arduino üzerinden kontrol 

edebilmek için; 4 numaralı pin çıkış olarak 

ayarlanmalı (örnek: pinMode(4, OUTPUT) ) ve 

çipin açılması için 2 saniyeden uzun bir süre, çipin 

kapanması için de 1 saniyeden kısa bir süre HIGH 

değere getirilip ardından tekrar LOW yapılmalıdır. 

 Eğer jumper üzerinde 5V pini seçilir ise M95 GSM 

çipi karta adaptör üzerinden besleme gerilimi 

verildikten kısa bir süre sonra açılır ve adaptör bağlı 

olduğu sürece kapatılamaz. Bu seçim yapıldığında 

manuel açma/kapama anahtarı da işlevini yitirir. 

Projenizde Arduino’nun 4 numaralı pini başka bir 

işlev için kullanılıyor ve karta her yeniden güç 

verildiğinde çipi elle açmak istemiyorsanız bu seçim 

sizin için idealdir. 

MİKROFON ve KULAKLIK KONEKTÖRÜ: Bu konektör 

kartın üzerinde GSM anteninin hemen yanında yer 

almaktadır. Bu konektör sayesinde dilerseniz M95 

üzerinden GSM şebekesi üzerinden aradığınız bir 

kullanıcı ile sesli çağrı gerçekleştirebilirsiniz. Konektörün 

dizilimi ve işlevleri Resim 4’te görülebilir. 

 

Resim 4. Mikrofon ve Kulaklık 


