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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Otomobil sektörü incelendiğinde araçta bulunan güvenlik sistemlerine ihtiyaç artmış, 

otomobil üreticileri bu ihtiyaçlara yönelik ürettikleri araçlara farklı güvenlik sistemleri 

eklemişlerdir. Ama araçlarda kişiye özel tanımlanmış biyometrik güvenlik sistemleri 

bulunmamaktadır. Gelişen teknoloji biyometrik kontrol sistemlerine olan ihtiyacı 

arttırmıştır. Biyometrik sistemler, bireylerin fiziksel ve davranışsal özelliklerini tanıyarak 

kimliklerini belirlemek için geliştirilmiştir. Bu sistemler birçok alanda yaygın olarak 

kullanılır. Günümüzde kullanılan benzinli, motorinli, lpgli ve özellikle elektrikli araçlar 

radyo frekansıyla çalışan anahtarla çalıştırılmaktadır. Araç anahtarının kırılması, 

çalınması, kaybolması, suya düşürülmesi gibi durumlarda araç sürücüsü aracını 

çalıştıramamaktadır. Mevcut araçların çalışması için araç anahtarının elinizde olması 

yeterlidir. İşte bu durum araç anahtarını bulan kişilerin aracı kolayca çalıştırıp aracı 

çalmasını kolaylaştırmaktadır. Bu gibi olumsuz durumların oluşmaması için kişiye özel, 

programlanabilir parmak izi sensörüyle çalışan araç yapılmıştır. Yani aracı sadece daha 

önceden sisteme parmak izi tanımlanmış kişiler çalıştırabileceklerdir. Eğer sisteme 

tanımlanmamış yetkisiz kişiler veya sisteme tanımlanmış yetkili kişilerden birisi aracı 

çalıştırmak isterse araç sahibine sms modülü ile kısa mesaj veya email ile bilgilendirme 

yapılabilecektir. Sistemin parmak izini okuyup aracı çalıştırma başarısı %98’dir. Oyuncak 

araba modeli üzerine 2 ayrı parmakizi okuyu sensör eklenmiştir. Sensörlerden bir tanesi 

kapıyı açmak için diğeri ise aracı çalıştırmak için kullanılacaktır. Sistemin çalışmasıyla 

ilgili bildirimler oled ekrana yazdırılarak kullanıcıya bilgilendirme yapılmıştır. Araç 

modeli üzerindeki dc motorlar l298N motor sürücü ile çalıştırılmıştır. Yapılan sistemle 

araç anahtarını cepte taşımaya gerek kalmadan, aracı sadece parmak iziyle çalıştırmak 

mümkün kılınmıştır. Yakında seri üretimi gerçekleştirilecek milli aracımızda da bu 

sistemin kullanılması önerilmektedir. Proje görselleri Şekil.1’ de verilmiştir. 

 

Şekil.1 Proje görselleri 

2. Problem/Sorun: 

Motorlu taşıt hırsızlığı güvenlik güçlerinin ivedilikle çözüme kavuşturmakta zorlandığı 

suç türelerinden biridir. Çözüme kavuşturulma konusu da göreceli bir kavramdır. Bu suç 

türünün sadece güvenlik güçlerindeki verilerle analizi bilimsel anlamda yeterli 

değildir(Darcan ve Fert, 2016). 

İzinsiz kullanım KTK’nin 107. maddesindeki düzenleme uyarınca, ancak işletenin veya 

onun fiilinden sorumlu olduğu kişilerin herhangi bir kusuru olmadan sigortalı aracın 

çalınması veya gasp edilmiş olması durumunda ortaya çıkmaktadır. Olayda, işleten, 

aracını dinamosundaki arızanın tamiri için buzdolabı tamircisine bırakmış, 20 dakika 
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içinde de onarım gerçekleştirilmiştir. Sonrasında kontak anahtarı üzerinde olduğu halde 

dükkânın önünde duran araç, başkası tarafından izinsiz alınarak kullanıldığı sırada kaza 

gerçekleşmiştir. Yargıtay tamircinin, motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan 

kişilerden olduğunun söylenemeyeceği ve yirmi dakika içinde gerçekleşen onarım ve araç 

üstünde bırakılan anahtar nedeniyle araç üstündeki hakimiyetin eylemli olarak tamirciye 

geçtiğinden bahsedilemeyeceği, bu nedenle KTK’nin 104. maddesi anlamında farazi 

işleten olarak kabul edilemeyeceği, ayrıca olaydaki gerçekleşme tarzına göre izinsiz 

kullanmanın KTK’nin 107. maddesi bakımından gerçek işletenin sorumluluğunu kaldırır 

nitelikte olmadığı sonucuna varmıştır(Küçük,2020). Örnek olayda araç anahtarının 

çalınması durumunda araç sahipleri mağdur olabilmektedirler. Bu gibi olaylarda araç 

sahibi dava süreçlerine dahil olabilir ve hukuki süreçler araç sahibinin uzunca bir süre 

zamanını alabilir. 

Araç anahtarının kırılması, çalınması, kaybolması, suya düşürülmesi gibi durumlarda araç 

sürücüsü aracını çalıştıramamaktadır. Mevcut araçların çalışması için araç anahtarının 

elinizde olması yeterlidir. İşte bu durum araç anahtarını bulan kişilerin aracı kolayca 

çalıştırıp aracı çalmasını kolaylaştırmaktadır. Araç anahtarının yedeğinin araç üreticisine 

yaptırılması ise bir hayli maliyetlidir.  

3. Çözüm  

Sisteme tanımlanmamış yetkisiz kişiler veya sisteme tanımlanmış alt kullanıcılardan 

birisi aracı çalıştırmak isterse araç sahibine kısa mesaj veya email ile bilgilendirme 

yapılabilecek araç yetkisiz kişilerce çalıştırılamayacaktır. Yapılan bilgilendirmelerle 

emniyet güçlerine haber verilecek aracı çalmaya çalışan hırsızın yakalanması da 

kolaylaşacaktır. Bu sistem sayesinde araç kolayca çalınamayacak ve aracı bulmak için 

zaman ve enerji harcanmayacaktır. Yapılan sistemle araç anahtarını cepte taşımaya gerek 

kalmadan, aracı sadece araca tanımlanmış yetkili kişilerin parmak iziyle aracı çalıştırması 

mümkün kılınmıştır. Aracı çalıştırmak için anahtara gerek olmadığından anahtar tamiri 

vs.. gibi işlemler için ekstra para harcanmayacaktır.  

Yapılan sistem Şekil.2’ deki algoritmaya göre çalışmaktadır. Aracın sensörüne yetkisiz 

kişiler parmak izi okutursa araç sahibine “aracınız yetkisiz kullanıcı tarafından 

çalıştırılmaya zorlanmaktadır” şeklinde sms bilgilendirme mesajı atılacak, kapılar 

açılmayacak ve araç çalışmayacaktır. Araçta 2 adet kullanıcı türü belirlenmiştir. 

Bunlardan birincisi süper kullanıcı, diğerleri ise yedek kullanıcılardır. Süper kullanıcı 

aracı çalıştırırsa sms bilgisi atılmayacak ama yedek kullanıcı aracı çalıştırmak isterse sms 

bilgisi araç sahibine atılacak ardından araç çalıştırılacaktır. 

 
Şekil 2. Sistemin çalışma prensibi 
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4. Yöntem 

Bir parmak izi, parmak yüzeyindeki sırtlar ve vadilerden oluşmuştur. Sırtlar parmaktaki 

üst deri tabakası, vadiler de alt deri tabakasıdır. Parmak izinde köprü, çekirdek, çatal, 

bayır sonu, ada, delta ve gözenek olarak adlandırılan alanlar vardır. Bir parmak izinin 

benzersizliği sırtların desenlerinden ve kırışıklıklardan anlaşılabilir. 

Özel güvenlik sistemlerinde en çok kullanılan bireye özgü biyolojik özelliklerden biri 

parmak izidir. Her insanın parmak izi kendine özgü bir biyolojik yapıya sahip 

olduğundan her bireyin parmak izi diğer bireylerden farklıdır (Morimura ve Diğerleri, 

1999). 

Kapasitif parmak izi sensörleri, parmak izinin kapasitesinden faydalanarak parmak izi 

görüntüsünü elde eder. Bu sensörler içinde iki sıra sensör dizisi iki paralel tabaka gibi 

davranır. Parmağın deri katmanlarını oluşturan dermal alan iletken, epidermal alan ise 

yalıtkan bir alan gibi davranarak dokunma sırasında oluşan kapasite değerlerine bağlı 

olarak parmak izinin sayısal görüntüsü elde edilir. Aktif ve kapasitif olmak üzere iki 

farklı kapasitif okuma yöntemi mevcuttur. Pasif yöntemde dermal alanda ölçüm yaparak 

bu alandaki boşlukların oluşturduğu kapasite değişimlerinden yararlanılır. Aktif kapasite 

yönteminde ise parmak yüzeyine küçük gerilimler uygulanarak parmak içerisindeki 

boşluklarda oluşturulan elektrik alanlar ölçülerek boşluklar hesaplanır (Tartagni ve 

Guerrieri, 1998). 

Arduino fiziksel dünyayı algılayan ve kontrol edebilmek için kullanabileceğiniz basit bir 

bilgisayardır. Basit bir mikroişlemci ve yazılım yazmak için bir geliştirme ortamına sahip 

bir fiziksel hesaplama platformudur. Arduino anahtarları, sensörleri, motorları ve diğer 

fiziksel çıkışları kontrol etmek ve etkileşimli nesneler geliştirmek için kullanılabilir. 

Arduino projeleri tek başına geliştirilebilir ya da bilgisayar üzerinde çalışan yazılımlara 

bağlanabilir. (Flash,processing vb..) (Doğan, 2014). 

Üzerinde Atmega328 mikrodenetleyici, USB bağlantı portu, güç regülatörü, 16 Mhz 

kristal gibi bileşenler bulunuyor. Üzerindeki seri – USB dönüştürücü sayesinde USB 

portu üzerinden hem programlanabilmekte hem de bilgisayar ile seriportu üzerinden 

iletişim kurulabilmektedir(Doğan, 2014). Arduino Uno görseli Şekil.3’ de verilmiştir. 

 
Şekil 3. Arduino uno 

OLED Grafik Ekran 128x64 piksel çözünürlüğüne sahip,0,96 inç (2,5cm) genişliğinde, 

çalışma gerilimi 3 V ile 5 V arasında olan, SPI/I2C ara yüz desteğine sahip ve 6 adet pin 

ile kontrol edilerek istenilen yazı veya Şekilleri ekrana yazdırabilen özelliklere sahiptir 

(Karacan ve Ekren, 2019). Oled ekran görseli Şekil.4’ te verilmiştir. 

 
Şekil 4. 128*64 Oled ekran 

Parmak izi sensörü, parmak izi deseninin dijital bir görüntüsünü yakalamak için 

kullanılan elektronik bir cihazdır. Yakalanan görüntüye tarama denir. Bu tarama, 

eşleştirmek için saklanan ve kullanılan bir biyometrik şablon oluşturmak üzere dijital 

olarak işlenir. Optik, kapasitif, RF, termal, piezoresistif, ultrasonik gibi birçok teknoloji 

bu alanda kullanılmıştır. Optik parmak izi görüntüleme, görünen ışığı kullanarak dijital 
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bir görüntü yakalamayı içerir. Bu tür bir sensör özünde özel bir dijital fotoğraf makinesi 

gibi çalışır. Parmağın yerleştirildiği sensörün üst katmanı dokunmatik bir yüzeydir. Bu 

tabakanın altında parmak yüzeyini aydınlatan ışık yayan bir katman bulunur. Parmaktan 

yansıyan ışık, fosfor katmanından, parmak izinin görsel bir görüntüsünü yakalayan 

birpiksel dizisine geçer(Kayıkçıoğlu ve Gangal, 2017). Parmak izi sensörü görseli Şekil 

5’ te verilmiştir. 

 
Şekil 5. Parmak izi sensörü 

Yapılan sistemdeki kullanılan malzemeler ve amaçları Tablo.1’ de verilmiştir. 

Malzeme İsmi Kullanım Amacı 

Arduino Uno Mikrodenetleyici Sistemin Kontrolcüsü 

Sim808l Sms Modülü Sms yollamak 

Dy-50 Parmak izi okuma sensörü Parmak izi bilgisini okuma-karşılaştırma 

Oled Ekran Bilgilendirme, araç çalışma bilgisi yazma 

Motor Sürücü Dc ve selenoid motorları çalıştırma 

Selenoid Motor Kapıyı açma 

DC Motor Örnek motor hareketi 

L298N Örnek dc motorları çalıştırma 

Tablo 1. Sistemde kullanılan malzemeler 

Sistemde kullanılan devre elemanları Şekil.6’ daki bağlantı şemasına göre lehimlenmiştir. 

Sistemin çalışma kodları arduino ide programında yazılıp arduino unoya yüklenmiştir. 

 

 
Şekil 6. Bağlantı şeması 

Araç modeli için oyuncak araba kullanılmıştır. Devre elemanları araç üzerine silikonla 

yapıştırılmıştır. Araç üzerindeki dc motorlar aracın çalışması için örnek hareketler 

yapmaktadır. Proje yapım basamakları görselleri Şekil.7’ de verilmiştir. 

 

   
Şekil 7. Proje yapım basamakları 
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Yapılan sistemin ideal çalışma voltajının 7.4V olduğu saptanmıştır. Sensörler ve devre 

elemanlarının çalışma voltajları şekil 9’ da belirtilmiştir. Yapılan sistem için 7.4V 

135mAh lipo pil kullanılmıştır. Parmak izi sensörünün ölçüm yaptığı durumlarda 0.1 

mAh enerji harcadığı tespit edilmiştir. Yapılan testlerde parmak izi sensörünün eşleştirme 

yaptığı, oled ekranın bilgilendirme metinlerini yazdığı, sms modülünün sms yolladığı 

tespit edilmiştir. Sistemde gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra sistemin düzgün 

çalıştığı gözlemlenmiştir.  

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Günümüzde kullanılan benzinli, motorinli, lpgli ve özellikle elektrikli araçlar radyo 

frekansıyla çalışan anahtarla çalıştırılmaktadır. Araçlarda kişiye özel tanımlanmış 

biyometrik güvenlik sistemleri bulunmamaktadır. Otomobil üreten firmaların 2020 model 

arabalarından sadece 2 tanesinde parmak iziyle çalışan arabalar ürettikleri 

gözlemlenmektedir. Bu sistemlerde aracı kimin çalıştırdığı bilgisi araç sahibine sms ya da 

email ile yollanmamaktadır. Yapılan bu prototipte ise aracı yetkisiz bir kişi veya sisteme 

daha önceden tanımlanmış alt kullanıcı çalıştırmak isterse bu bilgi araç sahibine 

sms/email ile yollanacaktır. Projenin özgün yanı da budur. 

6. Uygulanabilirlik  

Yapılan testlerde sistemin düzgün çalıştığı gözlemlenmiştir. Aracın anahtar taşımadan 

yetki verilen kişilerce çalıştırması sağlanmıştır. Aracı yetkisiz kişiler çalıştırmaya 

çalıştığında sms bilgilendirmeleri araç sahibine sms olarak atılmış ve aracın yetkisiz 

kişilerce çalıştırılmasının önüne geçilmiştir. Anahtarın kaybolması, bozulması gibi 

durumlarda araç sahipleri anahtar kopyasını çıkartmak için zaman ve para 

harcamaktadırlar. Anahtarsız güvenli bir şekilde aracın çalıştırıldığı bu sistem zamandan 

ve paradan da tasarruf sağlamaktadır. 

Yapılan sistemin ideal çalışma voltajının 7.4V olduğu saptanmıştır. Sensörler ve devre 

elemanlarının çalışma voltajları şekil 9’ da belirtilmiştir. Yapılan sistem için 7.4V 

135mAh lipo pil kullanılmıştır. Parmak izi sensörünün ölçüm yaptığı durumlarda 0.1 

mAh enerji harcadığı tespit edilmiştir. Yapılan testlerde parmak izi sensörünün eşleştirme 

yaptığı, oled ekranın bilgilendirme metinlerini yazdığı, sms modülünün sms yolladığı 

tespit edilmiştir. Sistemde gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra sistemin düzgün 

çalıştığı gözlemlenmiştir.  

Yapılan bu sistem tüm araçlara kolayca uygulanabilir. Bu sistem günlük hayattaki 

araçlara uygulanmak istenirse araç kontağı tamamen sökülecek araç anahtarının takıldığı 

kısma parmak izi okuma sensörü eklenecektir. Yapılan prototipe röle eklenecek, eklenen 

röle ile marş motoru tetiklenecek aracın çalışması sağlanacaktır. Araç kapılarının parmak 

izi sensörüyle açılması için ise araç kapısının koluna parmak izi okuma sensörü 

eklenecek kapı kilidi açma motorları röle ile tetiklenip çalıştırılabilecektir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projede kullanılacak malzeme listesi ve maliyetleri Tablo.2’ de verilmiştir. 

S/N Malzeme Adı Adet Fiyat/Tl 

1 Parmak izi sensörü 2 300 

2 Arduino Uno R3 Klon 1 52 

3 128*64 Oled Ekran 1 32 

4 L298N Motor Sürücü 1 15 

5 Sim800L Mini Gsm/Gprs Modülü 1 95 

7 Oyuncak Model Araç 1 65 

8 İtme Çekme Selenoid  1 45 
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Toplam 614 

Tablo.2 Proje maliyeti 

AYLAR 2020/2021 

İşin Tanımı Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Literatür 

Taraması 
             

Arazi Çalışması               

Verilerin 

Toplanması ve 

Analizi 

               

Malzeme 

Temini 
           

Proje Raporu 

Yazımı 
             

Tablo.3 İş zaman çizelgesi 

Piyasadaki araç modellerinde hem parmak iziyle çalışan hem de izinsiz kullanımlarda 

araç sahibine sms/email atabilen bir sistem bulunmadığından maliyet karşılaştırılması 

yapılamamıştır. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Ülkemizde ileriki yıllarda seri üretimine geçilecek yerli otomobilin güvenlik sistemine bu 

sistemin eklenmesi önerilmektedir. Bu sistem eklenirse kişisel güvenliğe yönelik adımlar 

atılarak elektrikli araçlar sınıfında dikkat çekilebilir. 

9. Riskler 

Parmak izi okuyucu hassas bir cihaz olduğundan toz kir gibi etmenler parmak izinin 

okunmasını zorlaştırabilir. Bu sorun parmak izi okuyucunun veya parmağın temizlenmesi 

gerekmektedir. Parmak izi okuyucu sensörler egzama hastalarının parmak izlerini 

okuyamayabilir. 
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