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O¨zet 9 Bu c¸alis¸mada PIC16F628 tabanli Ibutton okuyuculu gu¨venli kapi gec¸is¸ sistemi
ac¸iklanmis¸tir. Gu¨nu¨mu¨zde mikro denetleyicilerin
yaygin olarak kullanilmasi gu¨venli kapi gec¸is¸
sistemlerinde de kullanilmalarini sag˘lamis¸tir.
Sistem ic¸erisinde, gec¸is¸ sisteminin o¨nemli bir
elemani olarak kullanilan I-buton6lar sistemin en
o¨nemli elemanlarindan birini olus¸turmaktadir.
Gu¨venli kapi gec¸is¸ sistemi ic¸erisinde kullanilan Ibuttonlar her kullaniciya bir adet verilmek sureti
ile sadece izin verilen kis¸ilerin ilgili kapidan
gec¸mesi sag˘lanmis¸ olur. Bir bina ic¸erisinde bo¨yle
sistemlerin deg˘is¸ik kapilar ic¸in uygulanmasi ile her
kullanici ancak kendisine izin verilen kapilardan
gec¸me olanag˘ina sahip olacaktir.

gu¨venlig˘ini sag˘lamak ac¸isindan o¨n kapinin
gu¨venlik go¨revlisinin devriyesi sirasinda kapali
tutulmasi gerekmektedir. Bu gibi durumlarda
s¸irket yetkililerinin sorunlar yas¸amamasi da ayrica
dikkat edilmesi gereken noktalardan biri
olmaktadir. O¨zellikle kartli gec¸is¸ sistemlerinin
fiyatlari istenecek o¨zelliklere go¨re gu¨nu¨mu¨zde
oldukc¸a pahaliya c¸ikabilmektedir. Bu gibi
sistemlerin herhangi bir o¨zellig˘inin gelis¸tirilmesi
veya ariza durumunda mu¨dahalesi de zaman
alacag˘indan bina gu¨venlig˘i tehlikeye atilmis¸
olacaktir. Bu riskin de go¨z o¨nu¨ne alinarak kendi
ic¸imizde u¨retilen PIC16F628 tabanli I-buton
okuyuculu bir kapi gu¨venlik sistemi
gelis¸tirilmis¸tir.

II. SİSTEM TANIMLAMASI

I-button kapi gu¨venlik sistemi devre s¸emasi
s¸ekil 16de, go¨ru¨lmektedir.

GİRİŞ

Bu projede G. Mag˘usa Teknoloji Gelis¸tirme
Bo¨lgesi :TEKNOPARK; binasinin ana giris¸
kapisinin otomatik, gu¨venli ve denetlenebilir bir
yapi olus¸turularak Teknopark kullanicilarinin
su¨rekli olarak giris¸ c¸ikis¸larda bir sorun
yas¸amamalari, ama dis¸aridan gelen misafirler
ac¸isindan kontrollu¨ gec¸is¸in sag˘lanmasi ic¸in
Teknopark amacina da uygun olan 4Yerli
teknolojimizin kendi u¨lkemizde u¨retilmesi ve dis¸a
o¨denecek paranin u¨lke ic¸erisinde kalmasini
sag˘lamak5 ilkesine uygun olarak bo¨yle bir proje
gerc¸ekles¸tirilmis¸tir. Teknopark ic¸erisinde yer alan
ve faaliyet go¨steren s¸irketler binaya gu¨nu¨n
herhangi bir saatinde gelerek ofislerini
kullanabilmekte ayrica gu¨nu¨n herhangi bir
saatinde de binadan ayrilabilmektedirler. Bu mesai
saatleri ic¸erisinde olabileceg˘i gibi mesai saatleri
dis¸inda da olabilmektedir. Gu¨nu¨n 24 saati binada
gu¨venlik go¨revlisi bulunmasina rag˘men o¨zellikle
mesai saatleri dis¸inda kendi ofislerini kullanmak
isteyecek olan s¸irket yetkilileri gu¨venlik
go¨revlisinin devriye no¨beti sirasinda binaya giris¸
yapmak isteyebilir. Bo¨yle bir durumda bina
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S¸ekil 1:I-button kontrollu¨ gu¨venli kapi
gec¸is¸ sistemi devre s¸emasi

S¸ekil 10de go¨ru¨len devre ayrica Proteus
programinda du¨zenlenerek simu¨lasyonu
yapilmis¸tir. S¸ekil 20de sistemin Proteus0ta
du¨zenlenmis¸ hali go¨ru¨lmektedir. Devre s¸emasinda
LCD ekran olmamasina rag˘men proteus
simu¨lasyonunda bu o¨zellik de eklenerek sistemin
kullanicilara ayrica ekran aracilig˘i ile de bilgi
vermesi sag˘lanmis¸tir. Dolayisi ile ilk etapta
devrede LCD ekran bulunmamasina rag˘men
ilerde istenildig˘i zaman bu o¨zellig˘i de kolayca
eklenebilir hale getirilmis¸tir.

S¸ekil 2: Gu¨venli kapi gec¸is¸ sistemi
Proteus simu¨lasyon devresi 
Devre s¸emasindan da go¨ru¨leceg˘i u¨zere sistem
c¸ok fazla karmas¸ik olmamakla birlikte mikro
denetleyicilerin hizli gelis¸imi ve kullanim
alanlarinin c¸ok yaygin ve kolay olmasi gu¨nlu¨k
hayatimiza hizli bir s¸ekilde girmesini sag˘lamis¸tir.
I-buton0larin sistemde bag˘lanti s¸ekli ise 1-wire 5
tek kablo6 u¨zerinden olmaktadir. Sistem ic¸erisinde
kullanilan I-buttonlar DS1990A serisidir.
DS1990A serisi seri numara I-buttonlar otomatik

tanimlama ic¸in elektronik kayit numara bilgilerini
sag˘lam bir yapi ic¸erisinde muhafaza ederler.
Ic¸lerinde sakladiklari bilgileri, tek kablo
protokolu¨ u¨zerinden bilgilerin aktarilacag˘i ve
ground0dan ise do¨neceg˘i ve seri olarak sisteme
ileteceg˘i s¸ekilde tasarlanmis¸lardir.
Her DS1990A serisi I-button fabrikada lazerle
yazilmis¸ 64bit0lik bir seri numarasi muhafaza
etmekte, ayni seri numarasini saklayan bas¸ka
herhangi bir I-button bulunmamaktadir. Ibutton0larin paslanmaz sag˘lam c¸elik go¨vdeleri
c¸evre kos¸ullarina 5toz,
nem ve c¸arpmaya6 kars¸i
oldukc¸a dayaniklidir.
Yapilari itibari ile Ibutton tutuculari ile c¸ok
kolay bag˘lanti
kurabilmekte, bo¨ylece
ic¸lerinde bulunan bilgileri
kisa su¨rede sisteme
aktarmakta bu nedenle
kullanicilar tarafindan
c¸ok kolay bir s¸ekilde
kullanilabildig˘i ic¸in tercih
edilmektedirler.
I-button aksesuarlari
bu u¨ru¨nu¨n hemen her
yerde kullanilmasina
olanak tanimaktadir.
Bas¸lica uygulama alanlari
ise giris¸ kontrol, is¸ takibi,
alet/cihaz kullanim
kontrolu¨ ve envanter
kontrolu¨ s¸eklinde
sayilabilir.
I-buton0larin her
birinin kendine has olan
bu seri numara
o¨zellig˘inden
faydalanilarak gu¨venli
kapi gec¸is¸ sistemine
adaptasyonu yapilmis¸tir.
Her kullanici ic¸in bir tane
I-button gerekeceg˘inden bunlardan en az
kullanici sayisi
Kadar sisteme dahil etmek gerekmektedir. Ilk
etapta Bina kullanici sayisi deg˘is¸ebilir
oldug˘undan, I-button0larin da sisteme kaydi
kullanici sayisi kadar olmalidir. Bunun anlami da
binadaki kullanici sayisi artikc¸a I-butonlarin da
kullanici sayisina go¨re artirilabilir olmasidir. Bu
duruma go¨re her yeni gelen kullaniciya bir Ibutton0un verilmesi demek olacaktir. Bu durumu
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sag˘layabilmek amaci ile her I-button seri
numarasi PIC programi yazilirken software
ic¸erisine yazilmasi ki pek pratik bir is¸lem sayilmaz
veya kullanici sayisi arttikc¸a seri numaralarin PIC
ic¸erisine kaydinin yapilmasi gerekmektedir.
Ikinci sec¸enek I-button@larin kaydinin
yapilmasi ac¸isindan daha pratik bir uygulamadir.
Bu amac¸la bu c¸alis¸mada PIC16F628 mikro
denetleyici kullanildig˘i gibi PIC16F877 mikro
denetleyici de kullanilabilirdi.
Her iki mikro denetleyicinin de ortak olan
o¨zelliklerinden biri flash hafizalarinin
bulunmasidir.
Sistemde c¸ok fazla kontrol edilecek c¸evresel
eleman bulunmadig˘indan dolayi PIC16F628
kullanilmasi daha uygun bulunmus¸tur. Bu noktada
tek endis¸e kullanici sayisi arttikc¸a kullanilan
mikro denetleyicinin flash hafizasinin yeterli
olmamasi olabilir. O zaman sistem PIC16F877 ile
deg˘is¸tirilebilir.
S¸ekil 1@deki devre s¸emasindan da go¨ru¨leceg˘i
u¨zere sistem bilgi amac¸li u¨c¸ adet LED diyot ve bir
de kapi ro¨lesi kontrol etmektedir. Kapi ro¨lesi
tetiklemesi optoizolato¨r aracilig˘i ile yapilmis¸tir.
Bunun sebebi ise ro¨le tetiklemesi esnasinda
gu¨c¸ sistemi u¨zerinde olus¸abilecek olan
gu¨ru¨ltu¨lerden mikro denetleyicinin etkilenerek
istem dis¸i c¸alis¸abilme olasilig˘ini ortadan
kaldirmaktir.
Ayrica bu s¸ekilde yapilan tetiklemede 12V
tarafinda olus¸abilecek olan hatalardan Ekisa devreF
mikro denetleyicinin zarar go¨rmesini
engellemektir. Bilgi amac¸li kullanilan LED
diyotlardan, kirmizi I-button@un tanimli Esisteme
kayitliF olmadig˘ini, sari sistemin hazir oldug˘unu,
yes¸il ise I-button@un tanimli ve gec¸is¸ izni
verildig˘inin bir go¨stergesi olarak kullanilmaktadir.
Yeni bir I-button@un sisteme kaydi
yapilacag˘inda ise master key dedig˘imiz I-button
sisteme bag˘landig˘i zaman kirmizi ve yes¸il birlikte
yanarak yeni I-buttonun kaydinin beklendig˘ini
belirtir.
Sistem ic¸erisine kayitli bulunan herhangi bir Ibutton sistem tarafindan okundug˘u zaman bag˘li
bulunulan kapi kilidine sinyal giderek kapi
ac¸ilacak, bu c¸erc¸evede okunan seri numara da
PIC yazilimi ic¸erisinde bir komutla bilgisayarin
seri portuna go¨nderilecektir
Bu c¸erc¸evede sistemin program akis¸ c¸izeneg˘i
as¸ag˘idaki gibidir. PIC tarafindan go¨nderilen bu
bilgiler ilerde yazilacak olan bir arayu¨z programi
ile de I-button tas¸iyicilarinin hangi saatlerde
binaya giris¸ yaptiklari kayit altina alinmis¸
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olacaktir.
I-buton@lar kullanicilara verilirken seri
numaralari alinacag˘indan bilgisayar ortaminda
yazilacak olan bir yazilimin kullanacag˘i
database@den giris¸ yapan kis¸inin kullandig˘i Ibutton seri numarasi kars¸ilas¸tirilarak giris¸ yapan
kis¸inin kim oldug˘u tanimlanmis¸ olacaktir.
Sistemin bir dig˘er o¨zellig˘i de uzaktan eris¸ime
olanak sag˘lamasi olacaktir. Yine PIC yazilimi
ic¸erisinde kullanilacak bir komutla network
u¨zerine bag˘li bulunan bir bilgisayardan sistemin
seriport aracilig˘i ile bag˘li bulundug˘u bilgisayara
bag˘lanilarak kapi uzaktan eris¸imle ac¸ilabilecektir.
Bu o¨zellig˘e gerek duyulma sebebi ise gelen
herhangi bir yabanci misafir gu¨venlik go¨revlisinin
yerinde bulunmamasi olasilig˘ina ic¸eriye
girememesi olacaktir. Kapi dis¸ina konacak bir zil
aracilig˘i ile uygun bir yerde bulunacak olan
kameradan gelen kis¸i go¨zlemlenecek ve uzaktan
kumanda ile sisteme bag˘lanilarak kapi manu¨el
olarak ac¸ilacaktir.

III. PROGRAM AKIŞ ÇİZENEĞİ
PIC programi akis¸ c¸izeneg˘i S¸ekil 3de
go¨ru¨lmektedir.

IV. SONUÇ

Sonuc¸ olarak varmak istedig˘imiz nokta s¸udur.
KKTC sinirlari ic¸erisinde faaliyet go¨steren
u¨niversitelerdeki bilgi birikiminin bir s¸ekilde
u¨ru¨ne do¨nu¨s¸tu¨ru¨lerek u¨lke ekonomisine katma
deg˘eri yu¨ksek u¨ru¨n kazandirilmasi gerekmektedir.
Bu amac¸la so¨z konusu proje gerc¸ekles¸tirilmis¸tir.
Bu ve bunun gibi katma deg˘er girdisi yu¨ksek
projeler DAU¨ ic¸erisinde tasarlanarak uygulamaya
konmus¸ bu amac¸la Mag˘usa bo¨lgesinde eskiden
C¸apkiner kavs¸ag˘i diye bilinen kavs¸akta bir de
trafik sinyalizasyon sistemi devreye konmus¸ ve
2002 yilindan bugu¨ne kadar sorunsuz
c¸alis¸maktadir. DAU¨ bu¨nyesi altinda yillarca
yapilan bu gibi aras¸tirmalarin teoriden c¸ikarilarak
u¨ru¨ne do¨nu¨s¸tu¨ru¨lmesi sag˘lanmaya c¸alis¸ilmis¸tir. Bu
amac¸la 2005 yilinda tu¨m KKTC@ye hizmet edecek
bir de TEKNOPARK kurulmus¸tur.
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