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1.Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Kişiye özel parmak izi veya tanımlanmış pin kodu (Personal Identfication Number) ile her 

türlü aracın marş sistemini çalıştırarak, araçlarımızın marş sistemlerini kişiselleştirip yeni 

nesil teknolojileri bütün topluma yayıp araç çalınlamalarını engellemeyi hedefliyoruz. 

 

Araç marş motoru ve kontak anahtarı arasına yerleştirilen üniversal bir parmak izi okuyucu 

ve kodlayıcı ile marş motorunun çalışması için gerekli akım gönderilir. Parmak izi 

okuyucusu marş motoru devresine devre şemasına uygun şekilde bağlanır.   Devreye 

bağlanan üniversal parmak izi okuyucu ve kodlayıcı üzerinde 500 adet parmak izi ve 999 

adet pin kodu hafızası yer almaktadır. Öncelikle parmak izi kodlama işlemi gerçekleştirilir. 

1 adet ana kullanıcı ve 499 adet kullanıcı olmak üzere parmak izi kodlanabilir.  

 

Özellikle immobilizer (Çipli Anahtar) sisteminin olmadığı araçlarda araba hırsızlığı ya da 

ehliyetsiz aile bireylerinin araba kaçırma olaylarının yaşanmaması için caydırıcı bir 

önlemdir.  

Sistem ucuz maliyeti ve kullanım kolaylığının yanısıra üst düzey bir güvenlik önlemi de 

sağlamaktadır. Parmak izi uyarlanmış araçlarımız pin kodu, parmak izi ve normal anahtar 

ile çalışma özelliklerine sahiptir. Sistem ileriki aşamalarda immobilizer sistemi ve android 

uygulamalar ile desteklenerek daha da geliştirilebilir. projemiz final aşamasına geçtikten 

sonra aracımıza Wi-fi ile uzaktan araç çalıştırma sisteminide eklemiş olacağız. 

 

 
Şekil 1: Projemizin prtototipinin araça montaj yapılmış hali 

 

 

2.Problem/Sorun: 

Türkiye’de hırsızlar günde ortalama 100 araç çalıyor. Her 10 araçtan 7’si hırsızlığa karşı 

özel bir donanıma sahip değil. Bu da hırsızların ekmeğine yağ sürüyor. Emniyet Genel 

Müdürlüğü ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun ortaklaşa hazırladığı “Trafik Kaza 

İstatistikleri” raporundan derlenen bilgilere göre, yıllara göre değişmekle birlikte “ölümlü 

ve yaralanmalı” olarak kayda geçen 100-120 bin kazada toplam 4-5 bin kişi hayatını 

kaybediyor ve 200-250 bin kişi yaralanıyor. Ülkemizde istatistiklere göre kazaya karışan 

141 bin sürücüden ancak 123 bininin ehliyeti olduğu tespit edildi. Yani ehliyeti olmadan 

kazaya karışan sürücü sayısı 16 bin olarak belirlendi. Ehliyetsiz sürücülerin büyük 

çoğunluğu yetkisi araç kullanan aile bireyleri yani araba kaçıran çocuklar oluşturmakta. 

(Emniyet Genel Müdürlüğü) 
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Bu sorunun çözümü için günümüzde en çok kullanılan  teknoloji immobilizer 

teknolojisidir. Bu teknolojide anahtarı ele geçiren kişi aracı ele geçirmiş olmaktadır. Bu 

durum güvenlik konusunda yine zaaf yaratmaktadır. Bunun yanında bu teknoloji yeni nesil 

araçlarda bulunmakta ve eski nesil araçlarda kullanılamamaktadır. Ve bu özelliğin 

eklenmesi şu anda uygulanabilen bir yöntem değildir.  

 

Biz projemizde bu problemi parmak izi okuma yöntemi ve şifre kullanarak çözmeyi 

düşündük ve hayata geçirdik. 

 

 
Şekil 2 : Kontak anahtarlı sistemde güvenlik problemi 

 

3.Çözüm  

Araçları hırsızlığa karşı daha güvenli bir hale getirmek ve ucuz maliyetle daha teknolojik 

güvenliğe sahip bir araç elde etmek amacıyla parmak izi okuyucuları ve mobil 

teknolojilerden faydalanabiliriz. Herkesin parmak izi ayrı olduğu için personel takipleri ve 

kapı kontrollerinde maximum seviyede kontrol sağlanabilmektedir. Araçların çalınma veya 

yetkisiz kişilerin araç kullanımı sorunu geliştirdiğimiz bu sistemle tamamen ortadan 

kalkacaktır. Bu sistem sayesinde gerçek zamanlı raporlamalar yapılabilir bu da kontrol 

mekanizmalarındaki kargaşayı ortadan kaldırır. Bu yeni teknolojide sürücü araca binip 

parmak izini okutacak sürücü yetkili ise araç çalışacak. Sürücünün doğrulanması halinde 

araç yoluna devam edecek aksi takdirde araç hareket etmeyecek böylece hırsızlık olayları 

da ortadan kalkacak. Son yıllarda otomobil üreticileri daha fazla elektronik donanım ile 

araçlarnı adeta birer bilgi işlem merkezine dönüştürmüş durumdadır. Araçlarda bulununan 

elektirikelektronik donanımlar birbiri ile CAN-BUS (Controller Area Network Bus) hattı 

üzerinden 3 sürekli iletişim ve etkileşim halindedir. Donamlarda bulunan sensörler 

(algılayıcı) ve aktüvatörler (uygulayıcı) elektronik kontrol ünitesi ( ECU) tarafından 

değerlendirilir. Sensörlerden gelen bilgilerle aktüvatörler harekete geçirilir. Böylece sürekli 

değişken durumlar kontrol edilerek yeni duruma göre motor haritası üzerindeki ( ECU 

hafızasındaki ) veriler kullanılır. Son teknolojiyi kullanan parmak izi sensörleri arabaların 

kapı kollarında ve ön paneldeki başlat düğmesinde olacak, iki sensörden birine dokunarak 

otomobili kendi profillinize getirebilecek koltukları yan aynaları ve bağlantı seçeneklerini 

kendi tercihinize göre pratik bir şekilde ayarlayabileceksiniz. İleriki aşamalarda ise bu 

kişiselleştirmeler sıcaklık ve direksiyon konumunu da kapsayacak. Parmak izi teknolojisi 

sayesinde güvenlik sistemlerinin hata payı münimum düzeyde kalacaktır 
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Şekil 3: Parmak izi ile çalıştırma   Şekil 4: Pin kodu ile çalıştırma 

 

 

4.Yöntem 

Projemiz kapsamında kullandığımız teknolojiler; 

 

4.1 Parmak İzi Okuyucu: 

Güvenli verilere erişmek isteyen kişilerin kimliklerini net olarak belirleyerek erişime izin 

veren sisteme parmak okuyucu denilmektedir. Bir anlamda güvenlik çözümü olan bu 

sistem ile kimlik denetimi kolaylıkla yapılabiliyor (Protek). 

 
Şekil 5 : Parmak İzi Okuyucu 

 

 

Öncelikli olarak 1 adet basit marş devresi yapılacak ve bu devre üzerine parmak izi ve pin 

kodu okuyucu yerleştirilecek. Daha sonra gerçek bir araç üzerine parmak izi ve pin kodu 

okuyucu montajı yapılacaktır. Parmak izi okuyucusu, marş motoru devresine devre 

şemasına uygun şekilde bağlanır. Devreye bağlanan üniversal parmak izi okuyucu ve 

kodlayıcı üzerinde parmak izi okuyucusuyla birlikte pin kodu girişi için numerik klavye 

yer almaktadır. Öncelikle parmak izi kodlama işlemi gerçekleştir. 1 adet ana kullanıcı ve 

499 adet kullanıcı olmak üzere parmak izi kodlanabilir. 12 volt D.C ( Doğru Akım 

kaynağı) ile çalışmakta ve araç aküsünden beslenmektedir.  
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4.2 Sistemin Kullanımı: 
 

Yönetici Parmak Izi Tanimlama: * #1234 # yönetici parmak izini 3 defa okutuyoruz. Ve 

çıkış için * tuşuna basıyoruz. Yönetici parmak izi değiştirme ; * #Eski yönetici parmak 

izini okutuyoruz. 8 tuşuna basıyoruz yeni yönetici parmak izi 3 defa okutuyoruz. Ve çıkış 

için * tuşuna basıyoruz *yönetici parmak izi okutuyoruz zil işareti yeşil oluyor #tuşluyoruz 

(burada 1 ile 500 arası kullanıcı ekleme kapasitesi var kullanıcı numarası 

veriliyor)kullanıcı numarası girilir # tuşlanır parmak izi tanımlanacak ise 3 kere parmak 

okutulur kart tanımlanacak ise 1 kere kart okutulur kart tanımlanacak ise 1 kere kart 

okutulur çıkış için * Örnegin *# yönetici parmak# 1 # kart bir kere okut*  

Şifre Tanimlama: 4 *# parmak izi okutulur zil işareti yeşil olur 3 tuşuna basılır(8 kullanıcı 

şifresi tanımlama kapasitesi vardır 1 ile 8 arası rakam verilir )kullanıcı numarası girilir 4 

haneli şifre yazılır# tuşuna basılır tekrar 4 haneli şifre tekrarlanır tuşuna# basılır çıkış için *  

Parmak İzi Veya Göstergeç Kart İptal Etme: Kart veya parmak izi tanımlanırken 

verilen 1-500 sayıya göre iptal etme işlemi yapılmaktadır *#yönetici parmak izini okut # 

tuşuna basınız yeni tanımlanacak kart veya parmak izini tanımlayınız *çıkış yapınız  

Marş Süresini Ayarlama: Yönetici parmak izini okut 4 tuşuna basınız 1-10 saniye 

arasında rakam giriniz #basınız *çıkış 

 

 
Şekil 6 : Sistemin çalışma prensibi ve bağlantı şeması 

 

Projemizin prototipi tasarlanmış, kodları yazılmış, uygulanmış ve çalıştırılmıştır. Çalışır bir 

sistemdir. Parmak izi ve şifre tanımlandığında kişi parmak iziyle aracı çalıştırabilmekte, 

yetkisiz kişilerin aracı çalıştırmasına izin vermemektedir. Sistem performansı iyi ve 

verimlidir. Bu tasarımda kontak anahtarı tamamen iptal edilmiş olup bir sorun 

yaşanmamıştır.  

Projemiz kapsamında geliştirdiğimiz sistemin bütün araçlara uygulanması 300 TL 

civarında bir maliyetle mümkündür. Hem maliyetin az olması hem de işlemin pratik olması 

sayesinde teknolojinin toplumun bütün kesimlerine ulaştırılması açısından da önemlidir. 

Evdeki çocukların araçları izinsiz kullanımınıda engelleyebilecek bir sistemdir. Bu sayede 

hem maddi hem de manevi anlamda sosyal sorunların oluşmasını engelleyici bir çözüm 

sunmaktayız. 
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5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Dünyaca ünlü birçok marka daha önce parmak izi ile araç kapısını açma ve marş yaptırma 

işlemlerini gerçekleştirmiştir. Marka ve modellerden anlaşılacağı üzere bu sistem oldukça 

pahalı ve üst düzey donanıma sahip araçlarda kullanılıyor. Kullanmış olduğumuz sistemde 

pahalı olmayan üniversal bir parmak izi okuyucu ( pin kodu) ile elektronik tetikleme 

yapılmaktadır. Start – stop butonu ile çalışan araçlardan farklı olarak sadece 

yetkilendirilmiş kişiler araca marş yaptırabilmektedir. 

Parmak izi okuyucusu güvenli verilere erişim sağlayan bir kişinin kimliğini kesin şekilde 

belirlemek ve kişinin kimliğine bağlı olarak erişime izin vermek veya erişimi reddetmek 

için 3 teknik kullanan bir güvenlik çözümüdür. Parmak izi okuyucunun parmak izi tanıma 

aşamasında sistem öncelikle erişim yapan kişiyi belirler. Kişinin taranan biometrik özelliği 

ile veri tabanındaki şablon karşılaştırtılır, parmak izi tarama sonucuyla veri tabanındaki 

optimize edilmiş dijital temsilin karşılaştırılması sonucuna göre kişi onaylar ya da 

reddeder. Bu işlem gelişen biometrik parmak izi okuyucu sensör sayesinde bir saniyenin 

altında gerçekleşir parmak izi okuyucuya kişi tanımlaması yapılırken verilen kişi kullanıcı 

ID (kullanıcı adı) okuyucuya ID leri sayesinde kişileri birbirinden ayırt eder ve hangi 

parmak izinin kime ait olduğunu saptayarak kendi hafızasına kaydeder Araçlarımıza 

normal şartlar altında sadece kontak anahtarı ile marş yaptırılmaktadır. Aracı 

çalıştırabilmek için marş motoruna ihtiyaç vardır. Marş motoru, motorun ( dizel ya da 

benzinli motor kısaca içten yanmalı motor) krank mili üzerinde bulunan volan dişlisinin 

döndürülmesi neticesinde ilk hareketini sağlamaktadır. Marş motorunu harekete 

geçebilmek için 12 voltluk bir D.C akım kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu akımı araç 

aküsü sağlamaktadır. Kontak anahtarı marş durumuna getirildiğinde aküden alınan enerji 

marş motorunu tetiklemekte ve marş motoru üzerinde bulunan dişli, volan dişlisini 

kavrayarak krank milini çevirmektedir. Marş motoruna verilen enerji kontak anahtarı 

yerine bir parmak izi okuyucu üzerinden verilmekledir. Parmak izi okuyucunun çalışması 

için gerekli enerji araç aküsünden temin edilmekte ve bu enerji bir açma kapama butonu 

aracılığıyla anahtarlanmaktadır. 

Projemiz kapsamında geliştirdiğimiz bu çözüm tamamen kendi bilgi ve tecrübelerimizle 

üretilmiş milli ve yerli bir çözümdür. Bu çözümü araçlara uygulama ve pratik teknolojik 

çözüm anlamında piyasada bu anlamda bir çözüm bulunmamaktadır. Var olan 

uygulamalar; araç kapısı açmak için parmak izi teknolojisini kullanan çözümlerdir. Biz 

çözümü aracı çalıştırma aşamasında kullanarak bir adım ileriye taşıyıp inovatif çözüm 

geliştirdik. 

 

 

6.Uygulanabilirlik  

Proje fikrinizin hayata nasıl geçirileceği hakkında bilgi verilmelidir. Mevcut şartlar altında 

projenizin ticari bir ürüne dönüştürülebilir olup olmadığı hakkında bilgi verilmelidir. 

Uygulanabilir olduğunda mevcut risklerin neler olduğu belirtilmelidir. 

Bu anlamda da çözümümüz kıymetli ve uygulanabilir. 

 

Projemiz kapsamında geliştirdiğimiz sistem; yenilikçi bir yaklaşımı esas alan, parmak izi 

okuyucu ve araç teknolojilerini birleştiren bir çözümdür. Hata payı diğer çözümlere göre 

daha düşüktür. 

Sistem ucuz maliyet ve kullanım kolaylığı yansıra üst düzey bir güvenlik önlemi 

sağlamaktadır. Parmak izi uyarlanmış araçlarımız pin kodu parmak izi ve normal anahtar 

ile çalışma özelliklerine sahip olmaktadır. Sistem ileriki aşamalarda Immobilizer sistemi ve 
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android uygumlalar ile desteklenerek daha da geliştirilebilir. GPS (Global Positioning 

System) ile entegre edildiğinde aracın çalınması halinde araç durdurulabilir. Daha kompakt 

ve dış etkilere karşı güçlendirildiği taktirde araç sürücü giriş kapılarına da uyarılabilir. 

Sistemin araçlara montajının kolay ve az zaman içinde yapılabilmesinin yanında 

maliyetinin çok düşük olmasınında katkısıyla ticarileştirilebilir bir üründür. Hem ticari bir 

değeri, hemde toplumsal fayda açısında kıymetli bir ürün ortaya çıkmıştır.   

Proje fikrimizden, ticari ürüne dönüştürülebilir sonuç elde edilmiştir. Araçlara entegre 

şekilde pazarlaması gerçekleştirilebilir.  

Örneğin bir otomotiv şirketiyle yada yurtiçinde yaygın bir servis ağıyla anlaşılıp sistemimiz 

arabalara entegre edilebilir.  

 

 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
 

7.1 Proje Zamanlaması: 

Faaliyet Tanımı   Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 
           

1.Proje 
  

Ekibinin 
       

         

Görevlendirilmesi Faaliyeti        
             

2. Hurda Araç 
  

Temini 
 

      

        

Faaliyeti            
          

          

3.Proje sunum ve        

değerlendirme  sürecine        
          

4.Araç  Tasarım  Sürecinin        

Başlaması            
        

5. Satın alma faaliyeti  

      

      

            
            

6.Prototip    montaj        

faaliyetleri            
           

7. Deneme ve test 
 

      

      

Faaliyetleri            
            

            

8.Proje    sonuç        

değerlendirmesi faaliyeti        
             

 

7.2 Maliyet: 

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASFİYE HİZMETLERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ Gaziantep tasfiye işletme müdürlüğü tarafından 2019 yılında okulumuza 

tahsis edilmiş uzun süre gümrükte bekletilmiş çalışmayan bir araçtır. Bu araç uzun uğraşlar 

sonunda çalışır hale getirildi. Aracın dış kaporta kısmı ve döşemleri okul ve atölye 

imkânlara elverdiği düzeyde iyileştirmelere tabi tutuldu. Projemize konu teşkil eden 

parmak izi modülü hazır üniversal bir modüldür. 

Projemizde kullandığımız ve ihtiyaç duyulan malzemeler tarafımızda mevcut 

bulunmaktadır. Bu nedenle festivalde sergilemek için herhangi bir maliyeti yoktur. Ancak 

seri üretime geçilmek istenirse bu parmak izi okuyucu ve diğer küçük kablo vs.. 

malzemeler için toplamda 300 TL lik bir gider olacaktır. Toplu alımlarda bu fiyat çok daha 

aşağı düşecektir.  
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8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 İmmobilizer olmayan araçları hırsızlığa karşı daha güvenli bir hale getirmek isteyen bütün 

araç sahipleri hedef kitlemizdir. Yetkisiz ve ehliyetsiz aile bireylerinin araçları 

kullanmasını önlemek sosyal ve aile yapısının güveni ve huzuru açısından önemlidir.  

Birden fazla sürücülü araçlarda araç kullanan sürücüyü takip etmek ve yetkisiz 

kullanımların önüne geçmek isteyen firmalar tarafından sistem kullanılabilir. Araç 

kiralama şirketleri sadece kiralama yapan kişinin yada belirlenen kişilerin dışında araç 

kullanımını önleyebilirler. Kısaca aracını güvenli hala getirmek isteyen herkes tarafından 

sistem kullanılabilir. 

 

 

9.Riskler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etki Derecesi Etki Tanımı 

Yüksek Açıklığın gerçekleşmesi durumunda: Kurumun en önemli varlıkları çok fazla etkilenir 

veya kaybedilir ve mali zarar çok büyük olur. İnsan hayatı kaybı veya ciddi yaralanmalar 

gerçekleşebilir 

Orta Açıklığın gerçekleşmesi durumunda: Kurumun önemli varlıkları etkilenir ve kurum mali 

zarara uğrar. Yaralanmalar gerçekleşebilir. 

Düşük Açıklığın gerçekleşmesi durumunda: Kurumun bazı varlıkları etkilenir Kurumun çıkarları, 

misyonu ve prestiji etkilenebilir 

 

 

 

  Etki Seviyesi 

  Düşük Orta Yüksek 

Olma olasılığı Düşük Düşük Düşük Düşük 

Orta Düşük Orta Orta 

Yüksek Düşük Orta Yüksek 

 

 

 

Risk Derecesi Risk açıklaması ve yapılması gerekenler 

Yüksek 

Düzeltici önlemlerin alınması şarttır. Mevcut sistem çalışmaya devam edebilir ama hangi 

önlemlerin alınacağı ve nasıl uygulanacağı olabildiğince çabuk belirlenmelidir ve 

önlemler uygulanmalıdır 

Orta 
Düzeltici önlemlerin alınması gerekmektedir. Hangi önlemlerin alınacağı ve nasıl 

uygulanacağına dair plan makul süre içinde hazırlanmalı ve uygulanmalıdır 

Düşük 
Önlem alınıp alınmayacağı sistem sahibi/sorumlusu tarafından belirlenmelidir. 

Eğer yeni önlemler alınmayacaksa risk kabul edilmelidir. 

 

 

Olasılık 

Seviyesi 

Olasılık Tanımı 

Yüksek Tehdit kaynağı çok kabiliyetli ve motivasyonu yüksektir, açıklığın gerçekleşmesini 

engelleyecek kontroller bulunmamaktadır veya etkisizdir 

Orta Tehdit kaynağı kabiliyetli ve motivasyonu yüksektir, açıklığın gerçekleşmesine engel 

olacak kontroller mevcuttur 

Düşük Tehdit kaynağı daha az kabiliyetli ve motivasyonu daha düşüktür, açıklığın 

gerçekleşmesini engelleyecek veya çok zorlaştıracak kontroller mevcuttur. 
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İP 

NO 

ÖNEMİ 

(%) 
EN ÖNEMLİ RİSK(LER) 

RİSK 

DERECESİ 
B PLANI 

1 15 
Danışman öğretmenimizin 

rahatsızlanması durumu 
Orta 

Motor ve proje konularında deneyimli diğer 

öğretmenlerimizden destek verecekleri yönünde güvence 

aldık. 

2 15 

Donanımın temin 

edilememesi ya da 

bozulması 

Orta 
Donanım şu anda elimizde var, olumsuz durumlarda 

yeniden alma konusunda mutabıkız. 

3 30 
Parmak okuyucunun 

çalışmaması, işlenememesi 
Düşük 

Takımın bütün üyeleri bu teknolojilere hakimdir. 

Çözemediğimiz konuda danışmanımızdan yardım alma 

konusunda mutabık kaldık. 

4 20 
Tasarımın ya da yazılımın 

hazırlanamaması 
Düşük 

Takımın üyeleri motor ve mobil teknolojiler konusunda 

yetkindir. Çözemediğimiz konuda danışmanımızdan 

yardım alma konusunda mutabık kaldık. 

5 20 
Sistemin performansının 

yetersiz olması 
Düşük 

Parmak izi okuyucunun değiştirilmesi ve yeni çözümler 

üretme konusunda mutabık kaldık. 
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