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B. Rapor Dönemi Proje Gelişmeleri: 

B.1. Rapor Dönemine İlişkin Bilgilendirme ve Değerlendirmeler 

31/07/2017 başvuru tarihli “Transformatör Çeşitleri ve Kullanım Yerlerine Göre Dünyada Kullanılan 

En Uygun Hırsız Alarm Sistemlerinin Araştırılması, Tasarlanması ve Pilot Uygulama Yapılması 

Projesi”, EPDK’nın 22/09/2017 tarihli 02/17/09 no’lu kararına istinaden 31.01.2018 tarihinde başlamış 

durumdadır. 

Aralık 2019 itibariyle İş Paketi 4 çalışmaları tamamlanmış, İş Paketi 5 çalışmaları devam etmektedir.  Projeye 

tarımsal sulama alanlarında yaz aylarında çalınma olayı yaşanmadığından dolayı 01.01.2018 tarihinde 

başlanmıştır, bu da 26 ay süresi olan projenin bitiş zamanının 31.03.2020 olarak revize edilmesine sebep 

olmuştur. Proje de şu ana kadar olan iş paketlerinde yapılan çalışmalarda öncelikle yaşanan çalınma 

olaylarındaki yöntemler araştırılmıştır ve çalınma olaylarını engellemek üzere diğer ülkelerde yapılan 

çalışmalar incelenmiştir. Bunun akabinde ise bölgede yaşanan olayların engellemeye yönelik ihtiyaçlar 

belirlenmiştir. Daha sonra sırasıyla bu ihtiyaçları karşılayacak olan donanımlar seçilmiş bunlara uygun 

elektronik kart tasarımı yapılmıştır. Donanım doğrulamasından sonra ve bu donanımlara uygun yazılım 

tasarımı yapılmıştır. 

Yapılan donanım tasarımı ve yazılım geliştirme çalışmalarından sonra ekipmanlar pano haline getirilerek daha 

uygulamasının il versiyonu yapılmıştır. Yapılan ilk etap saha uygulamasından sonra donanım revize edilerek 

eksiklikleri giderilmiş ve 2. Nesil sistem tasarımı yapılmıştır. 2. Nesil alarm sistemi şu anda montaj edilmekte 

olup saha testlerinden sonra proje final raporu ve sistem yaygınlaştırması yapılacaktır. 

İş Paketi 5 kapsamındaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, 26 ay olan projemiz 31.03.2020 tarihinde 

projenin bitirilmesi hedeflenmektedir. 

B.2. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

Proje toplamda 5 iş paketinden oluşmaktadır ve proje kapsamında 4 iş paketi tamamlanmış olup 5. iş paketi 

kapsamındaki çalışmalar devam etmektedir. Tamamlanan iş paketleri aşağıdaki gibidir; 

1. Gereksinim Analizi 

2. Sistem tasarımı ve prototip üretimi 

3. Sistemin Sahaya Uygulanması 

4. Tasarımın Gözden Geçirilmesi ve Gerekli Değişikliklerin Yapılması 

Şu anda devam eden ve son iş paketi olan iş paketi de; 

5. Pilot Bölge Uygulaması ve Değerlendirmesidir. 

 

B.3. İş Paketleri 

Verilmiş olan zaman planı doğrultusunda her bir iş paketi kapsamında tamamlanmış olan çalışmalar 

şunlardır: 

 İş Paketi 1: Gereksinim Analizi 
o Literatür taraması ve Uluslararası uygulamaların incelenmesi 

o Hedef olarak belirlenen bölgelerde durum analizinin yapılması ve çalınma istatistiklerinin 

değerlendirilmesi 
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o Hırsızlık yöntemlerinin analizi ve bunu engellemeye yönelik ihtiyaç belirlenmesi. 

o Çeşitli haberleşme yöntemlerinin incelenmesi ve bölgesel olarak en uygun haberleşme 

yöntemlerinin tespit edilmesi ve yedekli haberleşme kullanımına  yönelik çalışmaların 

incelenmesi. 

 

Belirtilen iş paketinde yapılan çalışmalar sonucunda sistem gereksinimleri aşağıdaki gibi 

belirlenmiştir; 

1. Alarm sistemi Beslemesi: 

a. Sistemin beslemesi şebekeden olmayacak böylece enerji kesintilerine karşı dayanıklı 

olacaktır. 

b. Alarm sistemi güneş enerjisiyle beslenecektir. 

c. Alarm panosu içerisinde sistemi tam şarjda en az 15 gün besleyebilecek olan akü sistemi 

olacaktır. 

d. Akü sistemi kuru veya jel tip olacak ve bakıma ihtiyaç duymayacaktır. 

e. Akü şarjı 11V altına düştüğünde sistem beslemesini otomatik olarak kesecek ve akünün 

tamamen deşarj olması engellenecek ve akü gerilimi 13V seviyesine çıkana kadar sistem 

kendini açmayacaktır. 

f. Sisteme entegre olarak bir güneş paneli olacak ve güneş paneli ile alarm panosu 

içerisindeki akü şarj edilecektir. 

g. Sitem kısa devreye karşı sigortalarla korunacaktır. 

h. Sistemde ters beslemeye karşı koruma olacaktır. 

2. Alarm Sistemi Haberleşmesi: 

a. Sistem GSM şebekesi üzerinde en az 2G-3G ile haberleşebilecektir. 

b. Sistem SMS ve/veya internet üzerinden yetkilendirilmiş numara ve IP’ler üzerinden 

devreye alınabilecek ve devreden çıkarılabilecektir. 

c. Uzaktan kumanda ile de devreye alıp çıkarma fonksiyonları eklenebilecek yapıda 

olacaktır.  

3. Alarm Sistemi Fonksiyonları: 

a. Sitem devrede olduğu durumda merkez yazılımına hayatta olduğunda dair saat başı 

hayattayım sinyali gönderecektir böylece montajı yapılmış olan sistemin çalışır durumda 

olduğu anlaşılacaktır. 

b. Alarm sistemi olağan dışı durumu algıladığı anda belirlenmiş ve değiştirilebilir olan en az 

3 numaraya SMS atabilecektir. Sistemin göndereceği SMS içeriği değiştirilebilecektir. 

c. Sistem alarm algılandığı anda panoya bağlı olarak çalışacak olan sireni aktive edecektir. 

d. Sistem lazer bariyer sensörü PIR dedektörü gibi çeşiti detektörlerle çalışabilecektir. 

e. Alarm panosu üzerinde entegre olarak gece görüş özelliği olan bir kamera olacaktır. 

f. Alarm durumu oluştuğunda kamera ile fotoğraf çekilecek ve fotoğraf merkezdeki FTP 

sunucusuna gönderilecektir. 

 

4. Alarm Sistemi Montaj Gereksinimleri: 

a. Alarm panosu dşrek üstüne montaj edilecektir 

b. Alarm panosuna müdahale halinde de sistem alarm durumuna geçecektir 

c. Direk üzerindeki trafo  bölgesine bir kişi eriştiğinde  alarm sistemi devreye girecek ve 

alarm sistemi devreye girmeden trafoya erişim mümkün olmayacaktır.  
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 İş Paketi 2: Sistem Tasarımı ve Prototip Üretimi 

İş paketi kapsamında 1. İş paketinde belirlenen gereksinimlere göre elektronik kart tasarımı ve alarm 

panosu tasarımı yapılmıştır. Tasarlanan sistemde bir elektronik kart tasarımı yapılarak piyasada bulunan 

aşağıda resmi verilen işlemci kartı ve GSM haberleşme kartının tasarlanmış olan elektronik karta 

entegrasyonu sağlanmıştır. 

Tasarlanan sistemde sensörlerin haberleşmesi için kontak girişleri olan ve GSM kartla ve kamera ile 

haberleşmek için yeterli seri portu olan bir kart ile ilgili araştırma yapılmış ve Arduino Mega kartına karar 

verilmiştir. Aşağıda seçilen karta ait görsel bulunmaktadır; 

 

 

Kartın sensörlerle haberleşmek için birden fazla giriş portu, kamera ve GSM modülüyle haberleşmek için 3 

adet seri portu bulunmaktadır. 

İşlemci kartı seçiminden sonra GSM modülü seçimi gerçekleştirilmiştir. GSM modülü veri gereksinimi çok 

olmayacağı yani anlık görüntü izleme yapılmayacağından dolayı 2G destekleyen bir kart olan Telit GSM click 

olarak seçilmiştir. Bu kart boyut açısından küçük ancak proje kapsamında gerkli olan 2G destekleme ve SMS 

atma özelliklerine sahiptir, ayrıca maliyet değerlendirildiğinde de piyasada bulunabilecek en uygun kartlardan 

biridir. Aşğaıda kartın görseli bulunmaktadır; 
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3. aşamada ise sistem bağlanacak kamera seçilmiştir; 

Kamera seçimi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınmştır; 

 Seri port haberleşmesine uygun olması, 

 Aküden besleneceğinden dolayı güç tüketiminin düşük olması, 

 Dış ortamda kullanılacağından dolayı su ve toza karşı dayanıklı olması, 

 Gece görüş özelliğine sahip olması 

Kamera çözünürlüğü seçimde etkili bir parametre olmamıştır, kamera 1 tane ve tek açıda çalışacağından 

dolayı yüz tanıma amaçlanmamıştır, kameranın en önemli faydası yanlış alarm durumlarında bölgeye 

gitmeyi önlemektir. 
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 İş Paketi 2: Sistem Tasarımı ve Prototip Üretimi 

 

 

 

Son olarak sistemde kullanılacak sensör tipleri seçilmiştir bu alanda seçiminde birden çok seçenek 

olduğundan dolayı denemeler yapılarak en uygun sensör seçimi yapılmak için saha testleri safhasına 

geçilmiştir. Denemelerde uzaklık dedektörü, lazer bariyer ve PIR(Infra red) dedektörler kullanılmıştır. 

İş paketi sonunda kartların birleştirildiği ve pano içerisinde bulunan 1. Pakette belirlenen isterlere uygun 

alarm panosu tasarımı tamamlanmıştır. 
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İş Paketi 3: Sistemin Sahaya Uygulanması 

Bu iş paketi içerisinde 2. İş paketinde tasarlana sistem sahaya uygulanmıştır, saha uygulamasıyla en uygun 

sensör, en uygun montaj yöntemi belirlenmeye çalışılmıştır; 

1. Lazer Bariyer Uygulaması; 
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2. Uzaklık Sensörü Uygulaması; 

 
3. PIR Dedektör Uygulaması; 
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PIR dedektör uygulamasında kullanılan montaj aparatlarıyla sensörün doğru çalışması ve daha geniş açı 

alması için direğe takılan montaj aparatlarıyla direkten uzaklaştırılması sağlanmıştır. Ayrıca 2 adet sensör 

takılarak yanlış alarm verilmesi engellenmiş ve daha geniş açıdan bakış sağlanmıştır. 

 Ayrıca tasarlanan demo panonun iç tasarımı aşağıdaki şekildedir; 

 

 

 

İş Paketi 4: Tasarımın Gözden Geçirilmesi ve Gerekli Değişikliklerin Yapılması 

İş paketi 4 kapsamında sistemde iyileştirmeler yapılmıştır, yapılan iyileştirmeler ve sebepleri aşağıdaki 

gibidir; 

 Kart Revizyonu: Sitemde kullanılan elektronik kart OSOS modemiyle değiştirilmiştir bu kapsamda 

OSOS modemleri 12V DC gerilimle çalışabilmesi için gerekli revizyonlar yapılmıştır. Bu tasarım 

değişikliğinin sebebi maliyet düşümü ve çevresel şartlardan dolayı oksitlenme gibi etkileri minimize 

etmektir. 

 Sistemde yanlış alarmları indirgemek için sistemde kullanılan PIR dedektör sayısı ikiye çıkarılmış ve 

yanlış alarmları engellemek için yazılımsal önlemler alınmıştır. 

 Sisteme entegre olarak çalışan mobil uygulama tasarımı yapılmış ve alarm sistemleri koordinatlı 

olarak takip edilmeye başlanmıştır. 
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C. Sonuç ve Değerlendirme: 
Projede uygulanan koruma sistemi genel anlamda başarılı olmuştur ve montaj yapılan defaten çalınma olayı 

yaşanmış noktaların sadece bir tanesinde çalınma olayı yaşanmıştır. Bu çalınma olayı da alarm panosunun 

uzaktan ateşli silahla vurulması sonucunda gerçekleşmiştir. 5. İş paketi devam etmekte olup denemelerde 

herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. Yaşana tek olayla ilgili görsel aşağıdadır. 

 

 

Şu an için projenin yaygınlaştırılmasında bir sakınca görülmemektedir, tasarlanan sistemin maliyeti 

değerlendirildiğinde işletme açısından oldukça faydalı ve montajı kolay bir tasarım ortaya çıkmıştır. 


