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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

         Projemizde evimizden ayrılırken güvenliği sağlayacak şekilde elektrik, su, doğalgaz, 

açık kalan kapı,pencere vs gibi tehlike arz eden durumların kontrolü gerçekleştirilecektir. Ev 

kapısının kilidi ile tetiklenecek sistem ile tehlike  oluşturabilecek sistemlerin  kapatılmasıyla 

güvenlik sağlanacaktır. Kapı  kilit sisteminde genellikle  3 aşama bulunmaktadır. Kullanıcı 

evinden çıkarken dış kapıyı 1 ya da 2 aşamalı kilitlerse güvenlik sistemi devreye 

girmeyecek,dış kapıyı 3 aşamalı kilitlerse butona basılmış olup güvenlik sistemi devreye 

girmiş olacaktır.. Böylece prototipimizde kullanılacak olan  elektrik sistemini temsilen led ışık 

kapanacak, klimayı temsilen fan duracak ve açık kalan balkon kapısını temsilen de servo 

motora bağlı kapı maketi kapanacaktır. Kullanıcı yeniden evine gelip kilidi açtığında  buton 

açılacak ve sistemler yeniden çalışacaktır. Projemiz özellikle hane halkını dakikalarca vakit 

kaybına neden olan  (açık balkon kapısı,açık pencere,ocakta unutulan yemek,açık kalan 

televizyon,radyo,açık kalan musluk vb. gibi)durumlardan kurtaracaktır.Tatile giderken evde 

aldığımız uzun süreli önlemleri biz sadece kapı anahtarını 3 kez çevirmeyle yapmış olacağız. 

 

 
                  

                                                          Şekil 1:Evim Güvende Proje Bileşenleri. 

2. Problem/Sorun: 

       Ev ve işyerlerinden çıkarken almak istediğimiz o kadar çok tedbirler var ki bunlardan 

bazen bir ya da birkaçını unutabiliyoruz.Bazen de işimizin aciliyetinden çoğunu 

unutabiliyoruz Evimizde ve iş yerimizde oluşan yangın,su basması,enerji kayıpları ve 

hırsızlık olayları unuttuğumuz bu tedbirler yüzünden olmaktadır. 

 Evden ya da işyerinden ayrılırken açık unutulabilen elektrikli aletler, doğalgaz, 

su gibi hizmetlerin oluşturabileceği hasarlar nasıl önlenebilir?  

 Gelişen teknolojileri evimizin güvenlik tedbirlerinde nasıl kullanabiliriz? 

 Çeşitli nedenlerle bir süreliğine ayrı kalacağımız evde unutulması muhtemel 

şeyleri ‘‘ lambalar,televizyon,klima,ocak,çeşme,pencereler ve balkon kapılarını 

’’ kontrol edebilecek bir sistem geliştirilebilir mi? 

 Evimizde kontrol altına alınması gereken güvenlik sistemlerine ne gibi robotik 

sistemler oluşturulabilir? 

 Evimizden ayrılırken unuttuğuz açık kalan lambalar, prizde takılı kalan 

elektrikli ev aletleri her zaman yangına sebep olmasa da gereksiz enerji 
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kayıplarına neden olmaktadır.Bu gereksiz enerjilerden nasıl tasarruf edebiliriz? 

 Evimizden ayrılacağımız zaman yaptığımız uzun vakit alan kontroller den nasıl 

zaman tasarrufu yapabiliriz? 

 

Almak istediğimiz güvenlik tedbirlerini uzaktan yönetebilen Akıllı Ev sistemleri 

bulunmaktadır. Ancak bu sistemlerde de alınacak önlemleri tek tek kontrol etmek lazım.Bu 

kontroller de yine zaman kaybına neden olmaktadır ve hatta bazı önlemler 

unutulmaktadır.Üstelik bir de bağlantı sorunları eklenince bizde buradan hareketle bu projeyi 

yapma ihtiyacı duyduk. 

 

 

    

 

      
 
                                                   Şekil 2: Projemizle Birlikte Çözümlenecek Sorunlar. 

3. Çözüm  

            Ev ve işyerleri elektrik, su ve doğalgaz gibi hizmet alan mekanlardır. Ne var ki bazen 

bu hizmetler çeşitli nedenlerle felaketlere neden olabilmektedir. Evde ya da işyerinde 

prizlerde unutulan elektrikli aletlerin neden olduğu yangınlar, su tesisatından kaynaklı su 

basmaları ya da doğalgaz kaçağı nedeniyle patlamalar… Projemizde bu sorunları çözmeye 

yönelik birtakım önlemler alınacaktır. Dış kapı kilit mekanizmasını kullanacağımız sistemde 

kilit üçüncü kademe kilitlendiğinde ev ya da işyerimizin güvenlik mekanizması devreye 

girecek. Bu sistem sayesinde kullanılmayan elektrik sigortaları, su vanaları ve doğalgaz 

vanası otomatik olarak kapatılacaktır. Böylece ev ve işyerimizin güvenliğini sağlamış 

olacağız.  Ayrıca proje kapsamında açık unutulan kapı, pencere gibi hırsızların girebileceği 

alanların da otomatik olarak kapatılması planlanmaktadır. Kullanıcı yeniden evine gelip kilidi 

açtığında  buton açılacak ve sistemler yeniden çalışacaktır. Burada mutfaktaki ocakların gaz 
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düğmeleri açık olsa da doğal gaz vanası tekrar açıldığında günümüz teknolojisindeki ocaklar 

ortama gaz vermemektedir. 

 

 

   
                                                    

 

 
                   
                                                               Şekil 3: Projemizin 3D Tasarımı. 
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Şekil 4 :ÇÖZÜM ALGORİTMASI 

 

4. Yöntem 

  Projemizde prototip olarak ahşap bir ev modeli kullanılacaktır. Boyutları 80cm 

X30cmX110 cm ebatlı ev modelimizde kapı kilit mekanizması normal evlerde kullandığımız 

sistemin aynısı olacaktır. Bu sebeple ayrıca kapı mekanizması da tasarlanacaktır. Kilit 

sisteminin yuvasına yerleştireceğimiz bir buton sayesinde mekanizmanın devreye girmesi 

sağlanacaktır. Kilit dilinin her kademe kilitlendiğinde uzadığını düşünürsek son kademede 

yuvanın karşısına gelmektedir. Böylece butona da basılmış olacaktır. Buton tarafından sistem 

tetiklendiğinde balkon kapısı modeline bağlı servo motorumuz kapıyı kapatacak şekilde 

programlanacaktır. Aynı zamanda sistemin tetiklenmesiyle beraber evdeki elektrik sistemini 

simgeleyen LED ışık kapatılacaktır. Ayrıca klima sistemini temsilen kullanılacak fan motoru 

da durdurulacaktır. Prototipte doğalgaz ve su sistemleri için ekleme yapılması ihtiyacı 

duyulmamıştır. Benzer sistemler gerçek hayattaki uygulamalarla yapılabilir düzeydedir. 
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Şekil 5: DEVRE ŞEMASI 

 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

  Yaptığımız araştırmalarda wi-fi özelliği kullanılarak ev güvenliğini sağlamaya yönelik 

çeşitli çözümler sunulmuştur. Ancak bu tür sistemlerin kullanımında maalesef ki bağlantı 

sorunları oluşmaktadır. Bir de bu kontrolleri yaparken zaman kaybına neden olmaktadır. 

Projemizde kapı kilitleme alışkanlığı olan tüm bireyler acaba neyi unuttum kaygısını 

taşımadan evlerinden güvenle ayrılabilecektir. Böylece evde yokken yaşanabilecek 

olumsuzluklara karşı önemli bir tedbir almış olacaktır. Projemizde yerli ve milli imkânlarla 

üretilmiş DENEYAP KART kullanılıyor olması projemizin bir diğer yenilikçi yönüdür. Bu 

tür projelerde yabancı ülkelerin devre kartları kullanılıyor olması milli teknoloji hamlesi 

yolunda yapılan çalışmaları boynu bükük bırakmaktaydı. Ama artık biz de gururla 

projelerimizi kendi imkanlarımızla ürettiğimiz DENEYAP KART’ları kullanacağız. 

 

  Olayların yaşanmasından sonra çözüm oluşturmak yerine, yaşanmasını önlemek 

odaklı olan projemiz;evlerimizde yangının çıkmasına neden olan fişte unutulan elektrikli 

cihazlar, açık kalan lambalar ,ocakta unutulan yemek,su baskınına karşı açık kalan musluk ve 

yağmurlu havalarda açık kalan kapı ve pencereler, hırsızlara karşı güvenlik açığı oluşturan 

açık unutulan kapı ve pencereleri güvenlik altına almasından dolayı oluşabilecek riskleri  

minimum değere indirmektedir. 
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KONFOR

Dış kapı anahtarını 3. kez kilitlemeyle evdeki her şeyi 
(balkon kapısı,pencere,aydınlatma,ocakta unutulan yemek 
vb.)kontrol etmiş gibi içimiz rahat evden ayrılabiliriz.

 
 

Açık balkon kapıları,açık pencere,açık lambalar,akan
çeşmeler,ocakta unutulan yemek ve prizde unutulan
elektrikli aletler gibi vb.durumlarda dış kapı anahtarını
3. kez kilitlemeyle bunları güvenlik altına almış
oluyoruz..

 
 

Açık kalan aydınlatmalar,televizyon,radyo,çeşmeden
akan sular,ocakta yanan gaz,prizde takılı unutulan
elektrikli aletler gibi vb. durumlarda dış kapı
anahtarını 3. kez kilitlediğimizde bunları kapattığımız
için ayrıca enerjiden de tasarruf etmiş oluruz.
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    Maliyet uygunluğu ile ön plana çıkan projemiz ,konfor güvenlik ve enerji tasarrufu 

yönünden de yenilikçidir diyebiliriz. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

         Pek çok evde kapı kilit sistemi en az iki kademe kilitlenebilmektedir. Kilitleme 

mekanizması kilit dilinin yuvasında en son aşamaya geldiğinde yuvaya dilin basma 

mesafesinde yerleştirilecek push buton ile sistemin çalıştırılması düşünülmektedir. Sistemin 

tetiklenmesinin hemen ardından ihtiyaç duyulmayan elektrik sigortalarının kapatılması, açık 

kalan kapı ve pencerelerin kapanması, doğalgaz, su vanası gibi tehlike oluşturabilecek 

akışların  da kapatılması sağlanacaktır.  Ticarî bir ürün olarak da değerlendirilmesinin 

yapılacağı bu proje ile insanların güvenlik için neyi unuttum acaba kaygısının önüne 

geçilecektir.Acil durumlarda 3. kez anahtar kilitlendiğinde kontrole gerek kalmadan hane 

halkı evden içi rahat bir şekilde evden ayrılacaktır.Evden kısa süreliğine ayrılan hane halkı, 

örneğin klimanın çalışmasını istiyorsa,ocaktaki yemeğin pişmesini istiyorsa,kapı ve 

pencereleri kapatmak istemiyorsa, bunun gibi vb. durumlarda sistemin devreye girmesini 

istemeyebilir.Bu durumlarda dış kapı anahtarını 3.kez kilitlememesi  yeterli olacaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

     Projemizin ihtiyaç duyulan malzeme listesi ve yaklaşık maliyeti aşağıdaki tabloda 

belirtilmiştir: 

EVİM GÜVENDE PROJESİ 

Malzeme ve Maliyet Listesi 

 

S 

N 
Malzeme Adı Adedi 

Birim 

Fiyatı 
Toplam Alınan Yer 

1 DENEYAP KART 1 ₺140 ₺140 
https://deneyapkart.org/magaza/urun-deneyap-

kart.html 

2 
Tower Pro SG90 RC 

Mini Servo Motor 
1 ₺14,66 ₺14,66 

https://www.robotistan.com/tower-pro-sg90-rc-

mini-servo-motor 

3 

Buton - 16mm Anlık 

Basmalı Yaylı - 

KIRMIZI 

1 ₺2,58 ₺2,58 
https://www.robomarket.com.tr/buton-16mm-anlik-

basmali-yayli-kirmizi 

4 
                   Kale 157A Trajlı kilit 

14cm Daire Kilidi 
1 ₺69,90 ₺69,90 

https://urun.n11.com/kapi-kilidi/kale-157a-trajli-

kilit-14cm-daire-kilidi-P448284344 

5 LED  Işıklar 2 ₺1,97 ₺3,94 
https://www.robotistan.com/5mm-yesil-led-paketi-

10-adet 

6 
Lipo Batarya-Pil 450 

Mah 25c 
1 ₺84,76 ₺84,76 

https://www.robotistan.com/74v-lipo-batarya-

450mah-25c 

7 

                     L9110 Sürücülü      

Motor ve Fan 

Modülü 

1 ₺34,74 ₺34,74 
https://www.robotzade.com/L9110-Suruculu-Motor-

ve-Fan-Modulu,PR-1167.html 

TOPLAM MALİYET ₺348,61  

*Fiyatlar proje raporu yazılım tarihinde piyasa değerleri araştırılarak belirlenmiştir. 

                                                                                                                                                                        

Proje maliyetlerini arttırmamak için ihtiyaç duyulan Ahşap Ev Maketi ve diğer demirbaş 

araç gereçler mevcut imkânlar dâhilinde sağlanacaktır.  

https://deneyapkart.org/magaza/urun-deneyap-kart.html
https://deneyapkart.org/magaza/urun-deneyap-kart.html
https://www.robotistan.com/5mm-yesil-led-paketi-10-adet
https://www.robotistan.com/5mm-yesil-led-paketi-10-adet
https://www.robotistan.com/74v-lipo-batarya-450mah-25c
https://www.robotistan.com/74v-lipo-batarya-450mah-25c
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EVİM GÜVENDE  PROJESİ ZAMAN PLANLAMASI 

 

AŞAMA YAPILACAK İŞ TARİH SÜRE 

ÖN 

DEĞERLENDİRME 

RAPORU 

AŞAMASI 

Proje fikrinin geliştirilmesi 

Kaynak tarama 

Ön Değerlendirme Raporu hazırlama 

Ocak 2021-Mayıs 2021 

 ARAŞTIRMA VE 

RAPORLAMA 

Literatür tarama, uzman görüşmeleri 17 Mayıs-10 Haziran 2021 23 gün 

Proje detay raporunun hazırlanması 17 Mayıs-17 Haziran 2021 30 gün 

TASARIM 

3D model eskiz çalışmaları 20-30  Haziran 2021 10 gün 

Model ev için uygun maket tasarımı 10-13 Temmuz 2021 3 gün 

Devre parçalarının alımı 10-13 Temmuz 2021 3 gün 

ÜRETİM 

Ev modeline uygun parçaların üretimi 17-20 Temmuz 2021 3 gün 

Sistem devrelerinin kurulması 20-25 Temmuz 2021 5 gün 

Sistem yazılımının oluşturulması 25 Temmuz - 10 Ağustos 2021 16 gün 

TEST 

Sistem yazılımının test edilmesi  10-15 Ağustos 2021 5 gün 

Sistem yazılımının iyileştirilmesi 15-31 Ağustos 2021 16 gün 

Sunum provaları 1-20 Eylül 2021 20 gün 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

- Evimizden ayrılırken  

- Acaba çaycının fişini çektim mi? 

- Klimayı kapattım mı? 

- Lambalar açık mı kaldı? 

- Balkon kapısı yada pencereler kapalı mı? 

 

            Sorularıyla kafamız sürekli meşgul kalır. Çoğu zaman tekrar tekrar kontrol ettiğimiz 

tehlike oluşturabilecek bu durumlar kontrol edilmediği zaman da içimizde hep bir soru işareti 

bırakır. Projemizle birlikte insanların evlerinden ayrılırken risk oluşturabilecek durumları 

ortadan kaldıracak bir çözüm geliştirilmiştir. İnsanlar evlerinden belirli bir süre  ayrılırken 

evim güvende sistemini devreye sokabilmek için dış  kapı kilidini 3 kademe kilitlenmesi 

yeterli olacaktır. Böylece evimizdeki buzdolabı, derin dondurucu,modem gibi cihazlar hariç 

tüm sistemin elektriği kesilecek, açık kalan balkon kapıları ya da pencereler otomatik olarak 

kapanacaktır. Bu nedenle hedef kitlemiz evlerini güvende tutmak isteyen tüm ev 

kullanıcılarıdır.Bu sistemin tercih edilmesi halinde tüm okul ,hastane ve işyerleri de hedef 

kitleye dahil edilebilir. 

 

9. Riskler 

 Herhangi bir nedenden dolayı (prototip yolda hasar görebilir) sisteminin çalışmaması 

durumunda; 

B Planı:Çalışma provaları esnasında çalışan sistemin video görüntüsü alınacak sunum 

esnasında gösterilmesi sağlanacaktır. 

 Prototip yapım suresinin zamanında yetişmemesi  

B Planı:Zaman planlamamızda hafta sonları ve resmi tatil günleri boş bırakıldığından 

olası gecikmede bu zamanlar değerlendirilecektir. 
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 Manüel kullanım gerektiren balkon kapısının motor sistemi ile çalıştırılması 

zorunluluğu 

 B planı :Oluşturulacak gerçek uygulamada motor mili doğrudan kapı üzerine monte 

değil kapı çerçevesinde olacaktır. 

 Evde kullanılması zorunlu ev aletlerinin de elektriği kesilecek midir? 

B Planı: Hayır;Prototip üzerinde olan Led ışıkların gerçek hayatta mevcut Elektrik 

sigorta sigortaları ile ilişkilendirilmesi kapatılan sigorta ile birlikte kullanılması 

zorunlu Buzdolabı ,Derin Dondurucu,Modem, Havalandırma Fanı gibi sigortaların 

devre dışı bırakılması engellenecektir  

 Gerçek hayatta elektrik kesilmesi durumunda  

B Planı:Sistem enerjisini kontrol edebilecek şarjlı bataryalar kullanılacaktır. 

  

 

                                                Proje Hedeflerinde Riskin Etki Skalası 

Proje 

Hedefi 

ÇokDüşük/.05 Düşük / .10 

 

Orta / .20 Yüksek / .40 Çok yüksek / .80 

Maliyet Görünmeyen 

maliyet artışı 

maliyet<383,36(TL) 383,36<Maliyet<418,21 

(TL) 

418,21<Maliyet<487,91 

(TL) 

Maliyet >627,31 

(TL) 

Takvim Görünmeyen zaman 

artışı 

Zaman<55 

(Gün) 

55<zaman<60 

(Gün) 

60<zaman<70 

(Gün) 

Zaman>90 

(Gün) 

Kapsam Kapsam düşüşü zor 

fark edilir 

Kapsamın minör 

alanları etkilenir 

Kapsamın majör 

alanları etkilenir 

Kapsam azaltması proje 

ekibi için kabul 

edilemez 

Proje sonu çıktısı 

yararsızdır 

Kalite Kalite düşüşü zor 

fark edilir 

Sadece talepkar 

uygulamalar 

etkilendi 

Kalite azaltması için 

ekibi onayı gerekebilir 

Kalite azaltması proje 

ekibi için kabul 

edilemez 

Proje sonu çıktısı 

yararsızdır. 
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