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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Eve gelen aile fertlerinin uzaktan karşılanması, kapının otomatik açılması ve gelen kişiye 

göre ev içinde ihtiyaç duyulan otomasyonların gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Akıllı 

Ev Karşılama projesi fikri doğmuştur. Projemin özgün unsurlardan bir tanesi yüz algılayarak 

kapının otomatik açılması ve kişiye özel ev içi akıllı otomasyonların çalıştırılmasını sağlayan 

ülkemdeki ilk sistem olmasıdır. Yazılımın yerli olması en önemli katma değerdir. Özgün 

unsurlardan diğeri ise kullandığım mikro denetleyici ve pil şarj ünitesini kendim tasarlayarak 

ürettim.  

 

Projede, evin dış kapısına akıllı kapı kilidi yerleştirilerek geliştirilen mobil uygulama ile 

haberleşmesi sağlanacaktır. Mobil uygulamada aile fertlerinin yüzleri tanıtılacak, tanımlı 

kişiler için kapının otomatik açılması sağlanacaktır. Eve giriş yapan kişi bilgisi mobil 

uygulamaya notifikasyon olarak gönderilecektir. Kişiye özel kaydedilmiş karşılama ses 

mesajı çalınabilecek, kişiye özel tanımlara uygun olarak odalardaki akıllı LED’lerin yanması 

ve seçilen akıllı ev aletlerinin çalıştırılması sağlanabilecektir. 

 

Projeyi tamamlayarak bir prototipini yaptım. Tasarım aşamasında devre şeması, PCB 

şematikleri ve tasarımları, mobil uygulama önyüz(frontend) tasarımlarını oluşturdum. 

Yazılım aşamasında ise algoritmayı ifade eden akış diyagramı yaptım. Yazılımı, C, C++ ve 

MIT App Inventor kullanarak gerçekleştirdim.  Montaj sırasında ev şeklindeki prototipin 

gövdesini yapmak için tahta kullandım. Kapı kilidi, 5 Volt Röle, ESP32-CAM model 

kamera, iki adet LED ve direnç, breadboard, pil, mikro denetleyici, HC06 Blootooth modülü 

ve pil kontrol/şarj sistemini tahta gövdeye monte ettim. Evin dış kapısında yer alan kamera 

ile yüz algılaması yapacak yazılımın kapıyı otomatik açması için Detect, Live_Camera ve 

ENR_Face kütüphanelerini kullanarak makine öğrenmesi modeli oluşturdum. Mobil 

uygulama ile kamera ve hoparlörü kontrol eden mikro denetleyicinin haberleşmesi ve aynı 

zamanda akıllı priz ve LED’lerin yanmasını sağlamak için Arduino C dilinde programlama 

yaptım. Ürettiğim özgün yazılımı prototip üzerinde test aşamasından geçirerek hataları 

giderdim.  

   

 

Şekil 1: Prototip 
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Şekil 2: Akıllı Ev Karşılama Sistemi Nasıl Çalışır? 

2. Problem Durumunun Tanımlanması 

Dijitalleşen dünyada ebeveynler uzaktan çalışma şekline geçerek evlerinde çalışmaya 

başlamışlardır. Online çalışma düzenindeki toplantılar/eğitimler sebebiyle eve gelen aile 

fertlerinin anında kapıda karşılanması ihtiyacı sorun yaratabilmektedir. Evden uzakta çalışan 

ebeveynlerin de kendileri evde değilken eve giriş çıkışları kontrol etme, bilgi alma ihtiyacı 

bulunmaktadır. Çocukların anahtar taşıması güvenlik sorunlarına neden olabilir. Aynı 

zamanda farklı evde yaşayan ve bakıma muhtaç aile büyüklerinin evlerine girişlerin uzaktan 

karşılanması ve takip edilebilmesi ihtiyacı bulunmaktadır.   

 

Yaptığım araştırmalar sırasında özellikle Pandemi sonrasında hızlı dijitalleşen ve çalışma 

şekli prensipleri değişen bir dünya düzeninde, yüz tanımalı kapı kilidi pazarının 2021'de 

844,6 milyon dolardan 2028'de 2.414,2 milyon dolara büyümesi bekleniyor. Akıllı güvenlik 

çözümüne, akıllı şehirlere ve akıllı evlere yönelik artan talebin, market büyümesini artırması 

bekleniyor. İleri teknoloji entegrasyonunun yanı sıra, çözüm sağlayıcılar güvenlik riskini 

azaltmak için son derece hassas algılama teknolojisi sunuyor. Bunun yüz tanıma tabanlı bir 

akıllı kapı sistemine olan talebi artırması bekleniyor. (Yüz Tanıma Kapı Kilidi Pazar 

Büyüklüğü, Paylaşım ve COVID-19 Etki Analizi, Uygulamaya Göre (Konut, Konaklama, 

Ticari, Devlet ve Diğerleri) ve Bölgesel Tahmin, 2021,2028) 

 

Ülkemizde üretilen ya da satışı bulunan bir akıllı yüz tanıma kilidi sistemi bulunmamaktadır. 

Yurtdışında satışı bulunan akıllı yüz tanıma kilidi sistemlerini inceledim. Hepsinin sunduğu 

temel fonksiyonlar, hızlı ve güvenli bir çözüm olarak tanımlatılan insan yüzleri için kapının 

otomatik açılmasını sağlamaktır. İnsan yüzü, kapı kilidi üzerindeki sisteme fotoğrafı 

çekilerek kaydediliyor. Yüzü algılanan kişi kilidin önüne geldiğinde kapı kilidi otomatik 

açılıyor. Sistemin sunduğu daha farklı bir fonksiyon bulunmuyor. İnsan yüzü algılama 

yanında şifre veya kart ile giriş opsiyonları da bulunuyor. Ürünlerin fiyatları 400$ ile 1800$ 

arasında değişiyor.  

3. Çözüm  

Yüz tanıma, evi daha güvenli tutmak için iyi kurulmuş ve popüler bir süreçtir, evimize girişi 

için izin vermek istediğimiz yüzleri algılamaya ve tanımlamaya yardımcı olur. Aynı zamanda 

Akıllı Ev Karşılama sistemi mobil uygulama tarafından kapıyı açma, ev sahibini 
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bilgilendirme gibi fonksiyonlarla yaşlılara ve evden uzakta kalanlara büyük ölçüde yardımcı 

olur. İçeriye kimsenin girmesine izin vermek istemiyorsak veya bilinmeyen bir yüz algılama 

meydana gelirse, ev sahibine bir uyarı mesajı gönderebiliriz. Dolandırıcılık ve hırsızlık 

problemlerinin azalmasına yardımcı olur. Hayatı daha güvenli ve mahrem hale getirir.  

Günümüzde yavaş yavaş her şey IOT (Nesnelerin İnterneti) tabanlı hale geliyor, gelecekte 

her ev ve ofis bu sensörlere bağlı olarak gelişecek. Endüstrilerin çoğu IOT alanında yavaş 

yavaş büyüyor. Evler dışında, işyerleri ve okullarda da uygulanabilir bir sistemdir. Akıllı Ev 

Karşılama sisteminin karşıladığı temel gereksinimler:  

• Yapay zekâ ile insan yüzünü algılayarak kapı kilidinin açılması 

• Nesnelerin internetini kullanarak kişiye özel tanımlanabilen ev içi akıllı 

otomasyonlar. 

• Kapı kilidi otomatik açıldıktan sonra kişiye özel sesli karşılama mesajı  

• Mobil uygulama üzerinden eve girişi izin verilen kişilerin yüzlerinin tanıtılması, 

kişiselleştirilmiş aksiyonların tanımlanması. 

• Eve giriş yapan kişiye ait bilgiler anında mobil uygulama üzerinden notifikasyon ile 

bildirilmesi 

4. Yöntem 

Projem üzerinde çalışırken yerli ve yabancı web sitelerinden araştırma yapmaya çok vakit 

ayırdım. Mekanik tasarımı, mobil uygulama asarımı, yüz algılamanın kodlanması, yapay 

zekâ ile makine öğrenmesi ve bana yardımcı olabilecek kodlama ve donanım imkanlarını 

araştırdım. Geçmişte yaptığım projelerden edindiğim bilgiler de proje fikrimi hayata 

geçirebilme inancımı sağlamada bana çok yardımcı oldu. 

Ekonomik, hızlı, güvenilir bir akıllı kapı kilidi ve ev karşılama sistemi yapmaya karar 

verdikten sonra aşağıdaki temel prensip kararlarını uyguladım: 

• Her çeşit kapıya göre ayarlanabilen bir otomatik kapı kilidi tercihi 

• Mikro denetleyici ve diğer parçaların sağlam bir şekilde korunabilmesi 

• Sistemin kolay monte edilebilmesi 

• Pil tüketiminin minimum olması 

• Kolay bulunan ve sık kullanılan Micro B kablosu ile şarj alması 

• Farklı gömülü sistemler ile kolayca entegre edilebilmesi 

• Mobil uygulama ile iletişimde olarak kullanıcı açısından kullanım kolaylığı 

sağlaması 

• Oluşturduğum modelde başarılı yüz algılama yüzdesinin %98’den fazla olmasını 

sağlayarak güvenlik seviyesini maksimum seviyede tutmayı 

• Kapıdan giriş yapan kişiye uygun kişiselleştirilmiş ev içi otomasyonların 

tanımlanabilmesi 

Projeyi gerçekleştirirken uyguladığım ana aşamalar aşağıda yer almaktadır: 

1. Malzeme Seçimi 

2. Devre Şeması 

3. Montaj ve Kablolama 

4. Algoritma 

5. Kodlama 

6. Prototip Testleri 

4.1 Malzeme Seçimi 

Malzemeleri seçerken maksimum performansı minimum malzeme ve ucuz maliyetle elde 

etmeyi amaçladım.  
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Mikro Denetleyici: Bu kart kendi tasarımımdır. Raporun ilerleyen bölümlerinde 

detaylandırılmıştır. Arduino Uno’dan ayıran en önemli özellikler: 

• 56 Pin olması (Arduino’nun 2 katı) 

• Daha hızlı FTDI çipi 

• Farklı USB-Portu 

 

 

Breadboard: Devre elemanlarını birleştirmek için kullanılıyor. 

 

18650 Piller: Bu piller sistemin güç ihtiyacını karşılıyor. 18650 pilleri seçmemin sebebi 

ise şarj edilebilir olması, yüksek kapasite olması, Li-po pillere göre daha az tehlikeli 

olması ve ekonomik olmasıdır. 

 

 

Röle: Kapı kilidini kontrol etmek için kullanılır. 

 

 

Kilit: Kapı kilidi olarak kullanılır. Röle ile kontrol edilerek de otomatik açılabilecek. 

 

 

Kablolar-Jumper renkli kablolar: Sistem içindeki bağlantıları sağlar. 

 

 

Bakır tel: Sistem içindeki bağlantıları uzatmaya yarar. 

 

ESP32-Cam: ESP32-Cam aslında bir WI-FI kartıdır. Arduino gibi diğer mikro 

kontrolcülerle birlikte kullanılabilmektedir. Bu modülü kullanmamın nedeni ise 

modülün kamerasının diğer alternatiflerine göre daha yüksek çözünürlüklü olmasıdır. Bu 

da yüz algılama kısmındaki hata oranını düşürür.  

 

Pil Şarj ve Kontrol Ünitesi: Bu modül kendi tasarımımdır. Pil şarj etmenin yanında 

voltaj artırma özelliğine ve USB ile enerji alma özelliğine sahip olan bir pil şarj 

ünitesidir. Bu üç fonksiyonu yapacak şekilde yerli üretilmiş ilk pil şarj ünitesidir.  

Kullanılan malzemelerin özelliklerini ise bu link’ten inceleyebilirsiniz: Malzeme 

Spesifikasyonları 

4.2 Devre Şeması 

Donanım parçalarını Fritzing uygulamasıyla birleştirdim ve devre şemasını oluşturdum. 

Şekil 3’deki devre şaması ESP32-Cam, röle, piller ve LED’lerin bağlantısını gösteriyor. 

Şekil 4’teki devre şemasında Arduino ile bluetooth modülü bağlantısı yer alıyor. Bu 

bağlantılar sayesinde ESP32-Cam yüz algıladıktan sonra röle yardımıyla LED’ler 

yanabilecek ve kilit açılabilecek. Burada dikkat edilmesi gereken noktalar: 

• Bütün LED’leri 1 mini breadboard kullanarak birleştirmek.  

• Kilidin pillere ve işlemciye çok fazla yüklenip hasar vermemesi için bir röle ile 

çalışması 

• ESP32-Cam programlarken hem Arduino hem de FTDI programlayıcısı ile 

kullanmak 

• Tüm 5V ve GND hatları breadboard üzerine bağlıdır. 

https://docs.google.com/document/d/1U7VoQXvQTU7n1qoSsCuy3Ns48XBkz8dc/edit?usp=sharing&ouid=100979816293728120004&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1U7VoQXvQTU7n1qoSsCuy3Ns48XBkz8dc/edit?usp=sharing&ouid=100979816293728120004&rtpof=true&sd=true
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Şekil 3- ESP32-Cam’e ait devre şeması                          Şekil 4- Mikro denetleyiciye ait devre şeması 

4.3 Montaj ve Kablolama 

• Bir hobi ahşap marketten 3 tane kapı görünümlü ahşap kapı süsü aldım. (Şekil 5) 

• Bu parçaları üstü açık bir ev maketine dönüştürdüm. Evin tabanı ve yan duvarlarını 

kendim monte ettim. (Şekil 6) 

• Kapıdan çıkardığım menteşelerle birlikte düz gönyelerle evin parçalarını sabitledim. 

Evin iç kısmında rahat kablolama yapabilmek için yan duvarlara menteşe taktım ve 

duvarların açılabilmesini sağladım. (Şekil 7) 

• Kapı kilidini monte ederken aradaki boşluğu kapatmak için karton kullandım. 

• Esp32-Cam kamerasını evin kapısının üstüne sabitledim.  

• Arduino’dan gelen 5V ve GND hattını artırmak için breadboard kullandım. (2 adet: 

biri çatı da biri ise evin içinde.) 

• LED’leri monte ettim ve bacaklarına dirençleri lehimledim. (Şekil 8) 

• Mikro denetleyiciyi yerleştirdim ve HC0-6 bluetooth modülünü bağladım. 

• Son olarak pilleri yerleştirdim ve pil şarj/kontrol ünitesini taktım. 

   

Şekil 5: Ahşap gövde          Şekil 6: Maketin üstten görünüşü   Şekil 7: Maketin yan taraftan görünüşü 

   

Şekil 8: Led’leri lehimlerken     Şekil 9: Kablolama                      Şekil10: Montaj 
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4.4 Algoritma 

 

Şekil 11- Ana Akış Şeması 

4.5 Kodlama 

4.5.1 Yüz Algılama  

Yüz algılamayı ESP32-Cam kullanarak yaptım. Kodları C programlama dilinde yazdım. 4 

script’te 480 satır kod bulunuyor. 

Yazdığım kodların tüm görsel ve detaylarına bu linkten erişebilirsiniz: Proje Kodları 

İlk olarak kamera sistemine kayıtlı yüzler için makine öğrenmesi modelini oluşturdum. 

Kamera görüntüsündeki yüzleri algılarken yapay zekâ kullanan Detect, Live_Camera ve 

ENR_Face kütüphanelerini kullandım. Daha sonra algılanan yüzleri mobil uygulamada eve 

girme izni tanımlanan kişilerin yüzleriyle karşılaştırdım.  Bu yazılım tamamen özgündür. 

4.5.2 Akıllı Kapı Sistemi 

Mikro denetleyiciyi programlamak için de C programlama dilini kullandım. Kapı kilidini 

kontrol etme, LED’leri kontrol etme ve mobil uygulama ile haberleşme görevlerini mikro 

denetleyici ile yaptım.  

4.5.3 Mobil Uygulama 

Mobil uygulamayı tasarlarken Mit App Inventor uygulamasını kullandım. Aşağıda 

uygulamanın kişi tanıtma kısmı ile ilgili hazırladığım akış diyagramı bulunmaktadır. 

https://bit.ly/3xqdxry
https://bit.ly/3xqdxry
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                         Şekil 12- Mobil Uygulamadan Kişi Tanıtma Akış Şeması 

              
Şekil 13- Mobil Uygulama Ekranları – Ana Sayfa ve Kişi Tanımlama 

4.6 Prototip Testleri 

Prototip testlerinde aşağıdaki konuları uçtan uca test edip çalıştığını gözlemledim: 

• Yüz algılama – kamera açısına uygun olunduğunda yeşil LED yakma 

• Tanımlı yüzler için kapı kilidinin açılması 

• Tanımlı yüzler için tanımlı LED’lerin açılması 

• Piller şarj edilirken sistemin çalışmaya devam etmesi 



10 

 

 

• Pil voltajlarının 3.7 Volttan, sistemin çalışması için gerekli 5 Volta yükseltilmesi 

Projenin tanıtım videosuna buradaki linkten erişebilirsiniz:  
https://youtu.be/8S_8Wf_xAqc 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Geliştirdiğim Akıllı Ev Karşılama sistemi ise yapay zekâ ile yüz algılama yanında aşağıdaki 

özellikleri içermesi sebebiyle dünya piyasasında sunulan diğer ürünlerden farklılaşmaktadır: 

• Nesnelerin internetini de kullanarak kişiye özel tanımlanabilen ev içi akıllı 

otomasyonları gerçekleştirebilmektedir. Örnek olarak: ev içinde odaların ışıklarını 

yakma ve elektronik aletleri açma/kapama. 

• Kişinin yüzünün kamera tarafından algılanma başarısını ifade eden bir LED 

yakmaktadır. Kapı önündeki kişi kamera açısına yakın ise yeşil yanmaktadır. 

• Kapı kilidi otomatik açıldıktan sonra kişiye özel sesli karşılama mesajı 

çalabilmektedir. 

• Sistem aynı zamanda bir mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilmekte ve iletişim 

kurabilmektedir. Mobil uygulama da benim hazırladığım, özgün bir yazılımdır. Eve 

girişi izin verilen kişilerin yüzlerinin tanıtılması, kişiselleştirilmiş aksiyonların 

tanımlanması bu uygulama üzerinden yapılmaktadır. 

• Eve giriş yapan kişiye ait bilgiler anında mobil uygulama üzerinden notifikasyon ile 

bildirim yapılmaktadır. 

• Maliyeti çok düşüktür. 

• Yazılımı açık kaynak olması sebebiyle geliştirilmeye, yeni fonksiyonlar eklemeye 

açıktır. 

• Tamamen yerli yazılım sistemidir. 

• Ülkemizde üretilecek ve sunulacak benzeri olmayan ilk yerli ürün olacaktır. 

Sistemi yenilikçi yapan özelliklerden birisi de kendi tasarladığım ve programladığım iki 

özgün modül kullanılmasıdır. Aşağıda detaylarına yer verilmiştir. 

5.1 Mikro Denetleyici 

Arduino Uno kartının geliştirilmiş bir versiyonuna ihtiyaç duyduğum için bir mikro 

denetleyici oluşturdum. EASY EDA programını kullanarak PCB (Printed Circuit Board- 

Baskılı Devre Kartı) olarak tasarladım.  

• Öncelikle kullanacağım PCB ve SMD (Surface Mount Devices-Yüzeye Montaj 

Parçalar) parçalara karar verdim. Arduino Uno ve benzer ürünlerin HDD’lerine 

(Hardware Design Document – Donanım Tasarım Belgesi) bakarak yaptım. Aynı 

zamanda entegre edeceğim parçaların da şematiğine bakarak aynı PIN sayısına ve 

versiyonuna ait diğer SMD parçalara bakarak uyuşanları seçtim.  

• PCB şematiğini çizdim. Parçaların işlemciyle bağlantılarını yaptım ve daha sonra 

FTDI (Future Technology Devices-Geleceğin teknoloji cihazları) kompartımanların 

bağlantısını yaptım. FTDI çipini karta entegre ettim. Daha hızlı bir FTDI çipi 

kullanarak kod yüklenme hızını artırdım. USB portunu da değiştirdim. Bunun sebebi 

ise Arduino Uno’nun kullandığı port nerdeyse sadece ona özel ve çok eski olmasıdır.   

• Daha sonra bu şematiği PCB haline çevirdim. Pinlerin sayısını 2 katına çıkardım. 

Rengini değiştirdim. Ve kendi logomu yerleştirdim. (Diroduino) 

• Tasarımım bittikten sonra JLCPCB sitesinden kartın basılmasını sağladım. 

Ülkemizde basım/üretim alternatifi olmadığı için bu siteyi tercih ettim. Önümüzdeki 

yıllarda mikro denetleyici tasarımlarının ülkemizde de basılabilmesine katkı koymak 

hedeflerim arasında yer alıyor. 

https://youtu.be/8S_8Wf_xAqc
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PCB, şematik çizimler ve ürünlerin fotoğraflarına raporun Görseller bölümünde Şekil 19-20-

21’de yer verilmiştir. 

5.2 Pil Şarj ve Kontrol Modülü 

Geliştirdiğim farklı robotik projelerde pili şarj etmek ve voltajını artırmak için iki farklı 

modüle ihtiyacım oluyordu. Kendi tasarladığım bu modül, batarya şarj etme, batarya kısa 

devre koruması, devreyi USB üzerinden çalıştırma ve voltaj yükseltme özelliklerinin hepsini 

bir arada topluyor. Oldukça ekonomik olan bu ürünün alternatifinin bulunmadığını 

araştırmalarımda tespit ettim. PCB, şematik çizimler ve ürünlerin fotoğraflarına raporun 

Görseller bölümünde Şekil 22-23-24’te yer verilmiştir. 

6. Uygulanabilirlik 

Projemi yaparken tasarımın gerçek hayatta uygulanabilirliğini hedefledim. Projenin gerçek 

kapılar üzerinde uygulanabilmesi için evin içine bir mikro denetleyici, kapının üzerinde 

denetleyici ile iletişim kurabilecek bir kamera konumlandırılması ve kapı kilidinin elektronik 

olarak kumanda edilebilen bir kilit olması gerekir. Bu parçaların piyasadan temini 

mümkündür ve montajları kolaylıkla yapılabilir. Örneğin otomata basılarak açılan apartman 

kapılarının kilitleri uzaktan gönderilen sinyallerle kontrol edilmektedir. Akıllı Ev 

Karşılama uygulamasında otomatın görevini denetleyici üstleniyor olacaktır. Denetleyici ve 

kamera da piyasadan rahatlıkla temin edilebilen ürünlerdir.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

 
Şekil 14- Proje Takvimi 

 

 
Şekil 15- Prototip maliyeti (Dolar kuru tarihi: Aralık 2021) 
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Şekil 16- Proje Gerçekleştirme Maliyeti 

Yüz algılama ile otomatik kapı kilidi açan yurt dışı piyasasındaki ürünlerin fiyat 

karşılaştırması için detaylı bir tablo hazırladım, yandaki bağlantıdan incelenebilir. Akıllı 

Kapı Sistemleri Fiyat Karşılaştırması 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi  

Evden çalışan ebeveynlerin olduğu aileler, ev dışında çalışan ve çocuklarının bakımını 

başkalarına emanet eden aileler ve ayrı evde yaşayan yaşlı aile büyükleri olan aileler hedef 

kitle kapsamındadır. Çünkü Akıllı Ev Karşılama sistemi ile sağlanacak gizlilik ve güvenlik 

önlemleri sayesinde eve giren kişilerin uzaktan kontrolü/bilgilendirmesi veya otomatik 

olarak kapının açılmasının sağlanması ve otomasyonlar hedef kitledeki ailelerin hayatını 

kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda okul ve ofislerde de rahatlıkla kullanım alanı vardır. 

9. Riskler 

1. Risk: Elektrik kesintisi durumunda otomatik kapı kilidinin çalışmaması 

İndirgeme: Elektrik kesintisi durumunda devreye girecek bir pil sistemi entegre edilebilir. 

Akıllı Ev Karşılama projesi mevcut sisteminde bu özellik bulunmaktadır. Ancak uzun süreli 

kesintilerde pilin de şarjı bitebilir. Bu riski en aza indirgemek için daha uzun süreli enerji 

verebilecek bir pil sisteme entegre edilebilir.  

2. Risk: Cep telefonunun çalınması ya da telefona sızılması durumunda güvenlik riski 

oluşarak eve izinsiz kişilerin girmesi. 

İndirgeme: Mobil uygulamadan eve giriş için yetki verilecek kişi tanımlanırken onay süreci 

eklenebilir. Onayı ikinci bir kişi vererek çalıntı riski minimize edilebilir. Projemde eve giriş 

yapıldıktan sonra zaman ve kişi bilgileri uygulamaya notifikasyon olarak iletilirken aynı 

zamanda e-mail bilgilendirme de yapmaktadır. Ancak bu riskin gerçekleşmesini engellemez, 

risk gerçekleştikten sonra hızlı haberdar olmayı sağlar. 

3.Risk: Denetleyici kamera ya da kilitte yaşanabilecek teknik sorunların eve girilememesine 

yol açması 

İndirgeme: Yüz algılama yanında parmak izi veya SMS OTP (One Time Password-Bir 

kerelik şifre) gibi ek giriş sistemleri eklenebilir. 

 
      Şekil 17- Risk Değerlendirme Skalası                Şekil 18- Risk Skoru 

 

https://airtable.com/shrRhcf4E0Ho9YiD4/tblHGFnK8yh9Sokel/viwTMsrMDA1uSO7lp?blocks=hide
https://airtable.com/shrRhcf4E0Ho9YiD4/tblHGFnK8yh9Sokel/viwTMsrMDA1uSO7lp?blocks=hide
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Görseller 

 

 
Şekil 19- Kendi Tasarladığım Mikro Denetleyici Şematiği 

 
Şekil 20- Kendi Tasarladığım Mikro Denetleyici PCB 

 
Şekil 21- Kendi Tasarladığım Mikro Denetleyici Görseli 
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Şekil 22- Kendi Tasarladığım Pil Şarj ve Kontrol Ünitesi Şematiği 

 

 
Şekil 23- Pil Şarj ve Kontrol Ünitesi PCB Ön ve Arka Yüz 

 

 

 
 

Şekil 24- Kendi Tasarladığım Pil Şarj ve Kontrol Ünitesi Görseli 
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Şekil 25- Projenin Son Hali 

 

 

 


