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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Öncelikle okulumuzda yaşanan hırsızlık olayları sonucunda hırsızın kameralardan tesbit 

edilmesi durumunda günler saatler sonra hırsızın yakalanması bizim için çözüm üretmiyor. 

Okula gelen polisler hırsızların yakalanması için çalışma başlatıp yakalıyorlar ancak 

hırsızların çaldıkları (Laptop, bilgisayar, altın , para vb) eşyaları satmaları sonucunda tabiri 

caizse çalan çaldığıyla kalıyor ve hırsızların 18 yaşın altında olması sebebiyle bir maddi 

manevi cezai işlemde uygulanamıyor. 

 Bu durum karşısında alarm sisteminin ve kamera sisteminin direkt olarak kişiyi olay 

yerinde suçüstü yakalayamaması. 

Hırsızlık olayı gerçekleşmeden önce kapı yada pencere sistemi açıldığı andan itibaren 

sisteme kayıtlı müdür, müdür yardımcısı, ev sahibi, polis vb kişi, kurum ya da kuruluşlara 

direkt olarak yazılımını kendimizin yaptığı (Appinventor) uygulama üzerinden mesaj 

gelmesi sonucunda hırsızın suçüstü yakalanması ve maddi, manevi zararın olay yerinde 

suçüstü yapılarak önlenebilmesi. 

Tasarım aşamasında Fotoblok maket kartonu kullanarak bir kapı tasarımı yaptık, 

projenin alt bölümünün taşıma esnasında kırılmaması için ise 5mm su kontrplağı ile 

destekledik. Metal cetvel, maket bıçağı, sıcak silikon kullanarak gerekli kapı modelini ve 

diğer devre elemanlarının yerleşeceği bölümler tasarlandı. 

Montaj aşamasında ise Arduino Uno kart, Breadboard, Lazer ışık, Ldr Işık sensörü, 

Kapının açılması için Servo motor, RFİD kart okuyucu ile Breadboard’u ve HC-05 

Bluetooth sensörünü hazırladığımız tasarım üzerine yerleştirdik. 

Yazılım  kısmında ise Arduino Uno karta aruino İde arayüzünde C ++ dilinde yazığımız 

kodları yükledik. Ayrıca cep telefonunda ise Appinventor programı üzerinden yazılımını 

kendimizin geliştirdiği bir .APK uygulaması yaptık.   

 

 
   

2. Problem Durumunun Tanımlanması 

Özellikle MEB’ e bağlı okullarda, tüm evlerde ve işyerlerinde hırsızlık vakalarının 

önlenmesi adına anında hırsızın suçüstü yakalanmasını sağlayacak bir sistem geliştirmek 

için yola çıktık. 

Artan hırsızlık vakalarını kamera ve alarm sisteminin önleyememesi, yakalanan hırsızın 18 

yaşından küçük olması sonucu yasalar karşısında caydırıcı çözümün olmaması ya da 

çaldığı maddi ve manevi eşyaların bulunamayıp, çalan kişinin yanına kar kalması 

sonucunda oluşan mağduriyet. 

Hırsızı olay yerinde yakalayabilecek bir sistem geliştirdik, özellikle binaların içe açılan 
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bölümleri olan kapı ve pencerelere yerleştirdiğimiz sistem ile hırsızı olay yerinde 

yakalayacağız. 

    
 

3. Çözüm  

Cep telefonundan bağlandığımız uygulamamız üzerinden kart okuyucuya okutulan  

doğru kart ile eve giriş yapıldığında eve kimin hangi saatte geldiği anlık olarak cep 

telefonuna mesaj olarak gelmekte ve evin kapısı başarılı bir şekilde açılmaktadır. 

Ancak yanlış kart okutulduğunda ise sistem anında telefona mesaj göndererek 

uygulamamız üzerinde eve giriş yapılmaya çalışan kartın İD si bildirilmekte ve izinsiz giriş 

yapılmaya çalışılmakta uyarısı gelmektedir. 

Eğer ki eve kart okutulmadan kapı ya da pencere herhangi bir cisimle zorlanarak giriş 

yapılmaya çalışıldığında ise anlık olarak belirlenen ve uygulamamızın yüklü olduğu mobil 

cihazlara anlık Evde Hırsız var uyarısı gelerek olay yerinde ve olay anında suçlunun 

suçüstü yakalanması sağlanacak ve her türlü maddi manevi hasarın oluşması önlenecektir. 
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4. Yöntem 

Arduino Uno kartı, İDE programında kodlayarak oluşturacağımız kapı prototipinin arkasına 

LDR ışık sensörü ve lazer koyacağız. Lazer ışını LDR ışık sensörü üzerine geleceğinden 

değerini kod üzerinde 900 ve üzerinde olduğunda güvenlik sistemi devrede olacak. Böylelikle 

ışık seviyesi belirtilen değerin üzerindeyse anlık bildirim ekranı devrede olacak. Evlere, 

okullara, işyerlerine anahtarla giriş yerine RFİD kart ile giriş yapacağız. 

Eğer doğru kart okutulursa sistem devre dışı kalacak ve cep telefonuna kapıyı açan 

kişinin adı ile giriş yapıldı mesajı anlık olarak gelecek. 

Eğer yanlış kart okutulursa kapı açılmayacak ve anında telefonumuza yanlış kart 

okutuldu mesajı gelecek ve bu kartın İD bilgileri kişinin giriş saati gelecek. 

Kart okutulmadan kapı ya da pencere zorlanarak açılmak istendiğinde ise binaya izinsiz 

giriş yapıldı hırsız var uyarısı anında sisteme tanımlanan kişilerin(Ev sahibi, Müdür, Polis vb…) 

cep telefonuna yani uygulamanın tanımlı olduğu mobil cihazlara anlık bilgilendirme mesajı 

gelecek. 

Projemizde kullanacağımız malzeme listesi; 

Arduino Uno 1 adet 

Breadboard 1adet 

Buzzer 1 Adet 

MG90S servo 1 adet 

Lazer 1 adet 

3mm LDR Işık sensörü 1 adet 

330 ohm direnç 2 adet 

5mm 1 Adet kırmızı Led 

5mm 1 Adet beyaz Led 

Erkek erkek, erkek dişi ve dişi-dişi bağlantı kabloları yeterli miktarda. 

9 Volt Pil 1 adet 

9 Volt Pil adaptörü 1 adet 

RC522 RFİD Kart Okuyucu 

Fotoblok 1 tabaka (50X70 cm) 

Sıcak Silikon yeterli miktarda 

Tamir bandı-kırmızı 

Su kontrplağı 50-30 cm 
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Projemizde çok sayıda devre elemanı kullanacağımızdan arduino üzerindeki GND ve +5V 

pinleri yeterli olmayacaktır. Bunun için +5V ve GND pininden breadboard üzerindeki hatta uç 

alarak bundan sonraki devre elemanlarının +5V ve GND beslemelerini breadboard üzerinden 

gerçekleştireceğiz. Ayrıca Breadboard un diğer + ucuna ise arduino uno dan 3,3 Volt çıkış 

alacağız.  Arduinomuzun beslemesini 9V Pil ile sağlayacağız. 

 

 Arduino Uno üzerinden 9 nolu dijital portu MFRC 522 modülünün RST pinine, 10 nolu 

dijital portu SS pinine, mosi-11, miso-12,SDA-10, SCK-13, GND-Breadboard GND, 3,3 Volt 

ise Breadboar un 3,3, Volt pinine girildi. 

HC-05 Bluetooth sensörümüzü ise VCC ucu ve GND ucu Breadboard dan beslenerek TX ve 

RX ise arduino üzerindeki TX ve RX çaprak olacak şekilde giriş yapıldı. 

Kapıyı açmak ve kapatmak için kullanacağımız servo motorun VCC ve GND si Breadboard 

üzerinden beslenirken sinyal portu ise PWM 6 Nolu porta giriş yapılmıştır.  

LDR Işık sensörü ise Analog-A0 Portuna, Buzzer Dijital 5 portuna, Lazer 8 nolu dijital pporta, 

Kırmızı led 4 nolu dijital porta, Beyaz led 3 nolu dijital porta giriş yapılmıştır. 

Ayrıca Appinventor da resimde görülen uygulamamızı yazdık. Öncelikler 9 volt ile siteme güç 

verilir. Ardından geliştirdiğimiz uygulama cep telefonundan açılır ve bluetooth bağlantısı 

açılarak HC-05 Modülüne tıklanıp ilk olarak şifre1234 girilerek, uygulama üzerinden aşağıdaki 

resimdeki bağlan butonuna tıklanır. Tasarımımız üzerinde geçerli olan RFİD kart, okuyucuya 

okutulur ve eğer doğru kart eşleşirse lazer devre dışı kalır, kapı açılır,beyaz led yanar ve 

uygulamanın “kapı durumu alarm” bölümünde giren kişinin adı yazar ancak yanlış kart 

okutulursa sistemde tanımsız kart yazar, kırmızı led yanar ve kapı açılmaz uygulamaya kart İD 

si yazdırılır. Eğer kapıya kart okutulmadan zorlanarak açılırsa Sistem izinsiz giriş yapıldı 

uyarısını uygulamanın yüklü olduğu cep telefonuna gönderir, kırmızı led yanar ve Buzzer öter 

ve anlık bilgilendirme sağlanmış olur. 

Appinventor daki Uygulama ekran görüntümüz ve Kodları :……    

 

 
 

 

Arduino Kodları:        

#include <Servo.h> 

#include <SPI.h> 
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#include <RFID.h> 

RFID rfid(10,9); //SS veya SDA pini, RST pini 

Servo motor; 

char data; //Bluetooth verilerini tuttuğumuz değişken. 

int lazer=8; 

int ldr=A0; 

int buzzer=5; 

int ledk=4;  //alarm durumunda ise 

int ledb=3;  // doğru kartla kapı açık ise 

int guvenlik; 

void setup()  

{ 

  guvenlik=true; 

  pinMode(lazer,OUTPUT); 

  pinMode(ldr,INPUT); 

  pinMode(buzzer,OUTPUT); 

  pinMode(ledk,OUTPUT); 

  pinMode(ledb,OUTPUT); 

  motor.attach(6); 

  Serial.begin(9600); 

  SPI.begin(); //SPI haberleşme başlatıldı 

  rfid.init(); //kart okumaya hazır  

} 

// yetki verdiğiniz kart numarasını aşağıdaki alana gir... 

byte kartim[5] = {0xBC,0x81,0x2A,0x63, 0x74};  

void loop()  

{ 

  ldr=analogRead(A0); 

  motor.write(75); 

 digitalWrite(ledb, LOW); 

 digitalWrite(ledk, LOW); 

 digitalWrite(buzzer, LOW); 

 digitalWrite(lazer,HIGH); 

//Bluetooth Buradan Başlıyor. 

 if(Serial.available())  

{  

 data = Serial.read(); 

 delay(100); 

if(data=='1') //kapıyı aç     

  { 

      guvenlik=false; 

      Serial.print("Kapı Açık");           

      digitalWrite(lazer,LOW); 

      digitalWrite(buzzer,LOW); 
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      digitalWrite(3, HIGH); // beyaz ledi yak 

      motor.write(110);     

  } 

  if(data=='2') //kapıyı kapat    

  { 

      guvenlik=false; 

      Serial.print("Kapı Kapalı");            

      digitalWrite(lazer,HIGH); 

      digitalWrite(buzzer,LOW); 

      digitalWrite(3, LOW); // beyaz ledi yak 

      motor.write(75);        

  } 

} 

  // kart okuyucu buradan başlıyor 

  boolean gecerlikart = true; //başlangıçta geçerlikart bilgisi "true" olarak kabul ediliyor... 

  if(rfid.isCard()) //yeni kart okunduysa 

  { 

    if(rfid.readCardSerial()) 

    { 

      Serial.print("Kart ID: "); 

      Serial.print(rfid.serNum[0],HEX); 

      Serial.print(rfid.serNum[1],HEX); 

      Serial.print(rfid.serNum[2],HEX); 

      Serial.print(rfid.serNum[3],HEX); 

      Serial.println(rfid.serNum[4],HEX); 

    } 

       for(int i=0; i<5; i++) 

     { 

      if(rfid.serNum[i] != kartim[i]) // sisteme kayıtlı kart ile okunan kart karşılaştırılıyor 

      { 

        gecerlikart = false; // kart farklı ise geçerlikart değişkeni "false" yapılıyor 

      } 

     } 

 

    if(gecerlikart==true)//KART DOĞRUYSA 

    {   

      Serial.print("Güvenli Giriş"); 

      guvenlik=false;           

      digitalWrite(lazer,LOW); 

      digitalWrite(buzzer,LOW); 

      digitalWrite(3, HIGH); // beyaz ledi yak 

      motor.write(110); 

      delay(5000); 

      digitalWrite(3, LOW);      
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      motor.write(75);       

    } 

    if(gecerlikart==false) //kart yanlışsa 

    { 

      Serial.print("Hatalı Kart"); 

      motor.write(75); 

      digitalWrite(lazer,HIGH); 

      digitalWrite(buzzer,HIGH); 

      digitalWrite(4, HIGH); // kırmızı ledi yak 

      delay(3000); 

      digitalWrite(buzzer,LOW); 

      digitalWrite(4, LOW); 

      guvenlik=true; 

    } 

    rfid.halt();  

 } 

 if (ldr<500 and guvenlik==true) // kapı zorlanmışsa izinsiz girilmişse 

 { 

      Serial.print("İzinsiz Giriş"); 

      motor.write(75); 

      digitalWrite(lazer,HIGH); 

      digitalWrite(buzzer,HIGH); 

      digitalWrite(4, HIGH); // kırmızı ledi yak 

      delay(3000); 

      digitalWrite(buzzer,LOW); 

      digitalWrite(4, LOW); 

 } 

 guvenlik=true; 

} 

  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Hırsızların olay anında suçüstü yakalanması ve sonrasında çalınan maddi-manevi kaynaklı 

mağduriyetin oluşmaması.  

Günümüzde en gelişmiş uygulama olan kamera ya da mobese sistemi maalesef hırsızları 

yakalamada etkili olsa bile hırsızlar çaldıkları eşyayı satmakta maddi imkanları üzerlerine mal 

varlıkları olmadığı için mağdur olan kişinin malını(laptop, ziynet eşyası, para vb) yerine 

koyamamasından kaynaklı yetersizlik olduğunu düşünüyoruz. 

Ayrıca alarm sistemlerinin de kişiyi anlık olarak olay yerinde suçüstü yapabilecek kapasitede 

olmadığı kaatindeyiz. 

Günümüzde bulduğumuz bu yenilikçi çözüm ile hırsız hem olay yerinde anlık bildirim 

sonucunda yakalanarak mağdur olan kişinin çaldığı eşyalarıyla birlikte yakalandığı için maddi 

manevi mağduriyetinin ortadan kalkması sağlanacaktır. Dolayısıyla hırsız 18 yaşından küçük 

bile olsa bu geliştirdiğimiz proje sayesinde maddi anlamda hiçbir zarara uğramadan suçüstü 

yapılabilecektir. 
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6. Uygulanabilirlik  

Maliyet tablosunda da belirttiğim gibi herhangi bir Okul, Banka, Ev, İşyerine uygulacak 

bu sistem kapı başına 461,50 TL hem uygulamaya hem de sisteme sahip olabileceğimiz 

anlık bilgilendirmenin yapıldığı bir sistem elde edeceğiz. 

Her Binada kapı arkalarına rahatlıkla LDR Işık sensörü ve lazer devresi kurularak 

sistemin ilerleyen aşamalarında Binada bulunan internet hattına ESP8266 devre elemanı 

ile bağlanarak anlık mobil cihazlarımızdaki veri ağı üzerinden WhatsApp uygulaması 

bildirimleri gibi “kim-saat kaçta-hangi kartla” giriş yapmış ya da yapmaya çalışıyor saat 

ve tarih bilgisi olarak veri tabanı da tutulabilecektir. 

Tüm Okullar, Evler, Bankalar, İş yerleri ve Kilit sistemiyle kullanılan kapalı mekanlar. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Proje Malzemeleri ve Fiyat Listesi  

Arduino Uno 1 adet 185 TL 

Breadboard 1adet 18 TL 

MG90S servo 1 adet 45 TL 

Lazer 1 adet 23 TL 

3mm LDR Işık sensörü 1 adet 14 TL 

330 ohm direnç 2 adet 2 X 0,50 =1 TL 

5mm 1 Adet kırmızı Led 0,25 TL 

5mm 1 Adet beyaz Led 0,25 TL 

Erkek erkek ve erkek dişi, dişi-dişi 

bağlantı kabloları yeterli miktar. 

Hepsinden 1 set 20 li toplam 30 TL 

9 Volt Pil 35 TL 

9 Volt Pil Adaptörü 3 TL 

RC522 RFİD Kart Okuyucu 45TL 

Fotoblok 1 tabaka 28 TL 

Sıcak Silikon yeterli miktarda 30 TL 

Buzzer  1 adet 4 TL 

TOPLAM FİYAT 461,50 TL 

Projemizin maliyeti tabloda görüldüğü üzere 461,50 TL olarak hesaplanmıştır. Malzeme ve 

fiyat listesi ön rapor teslim edilip, projemiz ön rapor kısmını başarılı bir şekilde geçtiğimiz 

duyurusu yapıldıktan sonra, Haziran 2022 itibarıyla Roboshop Eskişehir dükkanından n alınıp 

tedarik edilmiştir. 

 

Proje Zaman Planlaması  

Takımın Oluşturulması Şubat 2021 

Görev Paylaşımının Yapılması Şubat 2021 

Projenin Belirlenmesi Şubat 2021 
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Ön Raporun Hazırlanmaya Başlanması Mart 2021 

Prototip Maketinin Yapımına Başlama  Mart 2022 

Ön Raporun Tamamlanması Mart 2022 

Devre Şemasının Yapılması Nisan 2022 

Devrenin Yapılması Nisan 2022 

Devrenin Tamamlanması Mayıs 2022 

Devrenin Testlerinin Yapılması Mayıs 2022 

Devrenin Makete Montesi Mayıs 2022 

Devrenin Maket Üzerinde Çalıştırılması Haziran 2022 

Maket Tasarımın Geliştirilmesi Haziran 2022 

Proje çalışmalarımız için sabahçı öğrenciler ile öğleci öğrencilerin ders saatlerinin ters 

olmasından dolayı genellikle hafta sonları okulda ayrıca toplanılmıştır. Son dönemde BT Lab 

ında öğrenciler uygun olan derslerden alınarak proje yapımına başlanmış ve resimlerdeki son 

halini almıştır. 

 
 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Projemizin hedef kitlesi önceliğimiz MEB’ bağlı tüm kademedeki K12 okullarıyla birlikte, 

evler, İş yerleri, Bankalar ve kilitli konumda kalması gereken tüm kamu ve özel binaları 

diyebiliriz. Özellikle son dönemlerde devlet okulunda yaşanan hırsızlık olayları(İdarecilerin 

laptoplarının çalınması). 

 

9. Riskler 

Proje Risklerinin Belirlenmesi   

Yaşanabilecek Problem Çözüm Önerisi Risk Boyutu 

Projeyi etkileyebilecek 

risklerin başında İnternet 

kesintileri ya da anlık 

Bluetooth modülünde yaşanan 

kopmalar. 

Bu riski ortadan kaldırmak için 

Breadboard üzerinden değil direkt 

olarak dışarıdan 5 Volt ile harici 

besleme yapılabilinir. 

Orta Ölçekli 

Risk  

Uygulamaya dışarıdan 

erişebilecek uygunsuz kişiler 

Bu sorunu ortadan kaldırmak 

Uygulamaya kullanıcı adı ve 

password ekranı yapabiliriz. 

Düşük Risk  
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Dolayısıyla şifre ve kullanıcı adını 

bilmeyen yetkisiz kişilerin erişimini 

engellemiş oluruz. 

Tüm binalarda kapı ve 

pencerelere montaj sorunu 

Farklı tipteki bina kapı ve pencere 

(PVC, Alüminyum, Çelik, ahşap 

doğrama) sistemlerine birkaç farklı 

tiplerde prototip yapılması. 

Düşük Risk 

Proje için ayrılan miktarın 

üzerine çıkılması.  

Maalesef ülkemizde yaşanan 

enflasyon ve dolar – Euro kurundaki 

dalgalanmalardan kaynaklı yukarıda 

bahsedilen elektronik malzeme 

fiyatlarındaki afaki artış 

Orta Ölçekli 

Risk 

 

Görev Takım Üyesi Ş M N M H T 

Proje Analizi ve Literatür Taraması  Tüm Takım       

Detay Tasarım Boyutsal Parametrelerinin,  Buğlem DEĞERLİER       

Detay Tasarımın Üretim  Gülsüm ÇAYIR, Ayşe Doğru       

Elektrik-Elektronik yerleşimi ve Kodlama Uğur ZAİMOĞLU       

Maliyet Hesaplama Emir Musab YÜCE       

 

 

 

10. Kaynaklar  

https://www.memleket.com.tr/konyada-sabaha-karsi-imam-hatip-okulu-soyan-hirsizlar-

yakalandi-2117333h.htm (Erişim: 09.04.22 saat:10.09) 

 

https://maker.robotistan.com/arduino-dersleri-18-rc522-rfid-modul-kullanimi/ (Erişim: 

6.03.22 saat:14.20) 

https://maker.robotistan.com/arduino-pir-sensor-ve-rc522-rfid-modulu-ile-guvenlik-sistemi/ 

(Erişim: 05.03.22 saat: 20.35) 

https://www.robotistan.com/arduino-uno-r3-klon-usb-kablo-hediyeli-usb-chip-ch340 

(Erişim: 27.05.22 saat:16:39) 

https://www.projehocam.com/rfid-ve-lcd-ile-kartli-giris-sistemi/ 

(Erişim: 24.05.22 saat:21:04) 
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