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Akıllı Ev Otomasyonu 

2. Proje 

Konu: Web ve mobil ara yüzü ile kontrol edilen en az beş algılayıcı 

ile ölçümler yapabilecek, enerji ve çevre duyarlı olan bir ev otomasyon 

sistemini maket ortamında tasarlayınız.  
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Diğer bilgiler: 

• Öğrenciler 1. Projedeki grupları ile devam edeceklerdir. 

• Projeler istenilen dilde hazırlanabilir. (İstediğiniz kartları kullanabilirsiniz. 

Arduino Uno R3 Klon (25-30TL civarı) versiyonları fiyatları ucuz 

olduğundan tercih edilebilir. Ayrıca arduino için piyasada çok ucuz 

sensörler yer almaktadır. Ses, alev, mesafe, servo motor, gaz, ışık, sıcaklık, 

nem, su seviyesi algılama, yağmur sensörü, buzzer, BLE vb.) 

• Raporlarda, hazırladığınız sistemin bağlantılarını gösteren devrenin şeması 

sunulmalıdır. (Fritzing programı kullanabilirsiniz.) 

• Hazırlayacağınız otomasyon sistemi için özgün bir isim bulunuz. 

(Bulduğunuz isim Türkçe bir isim olmalıdır.)  

• Hazırlanan otomasyon sistemi için maket tasarlanmalı ve bu maket 

üzerinde sistem gerçeklenmelidir. Poster sunumları sırasında maket ve 

sistem çalışır ve hazır durumda olmalıdır. 

• Akıllı ev otomasyonu enerji tüketimi konusunda çevre duyarlı olmalıdır. 

(Lütfen tasarımlarınızı buna göre yapınız.) 



• Akıllı ev otomasyon sisteminde kapıların açılması ile ilgili güvenlik sistemi 

tasarlanmalıdır. (Pencere ve kapılar sizin belirleyeceğiniz kurallara göre 

açılıp kapanır olmalıdır. Lütfen gerçek dünya problemlerine uygun 

çözümler bulunuz.) 

• Evde evcil hayvan beslenebilir, evcil hayvanlar için otomatik besleme 

sistemi tasarlanmalıdır. 

• Raporlarınızda, literatürde yapılan ev otomasyonu çalışmalarını araştırıp 

yazmalısınız.  

• Sizin sisteminizin diğer otomasyon sistemlerinden temel farkı nedir? Farkı, 

avantaj, dezavantajlarınızı ve neden sizin sisteminizin satın alınması 

gerektiğini raporlarınıza ekleyiniz.  

• Bu otomasyon sisteminin gerçek boyutlu uygulamasının yaklaşık maliyeti 

ne kadar olacaktır? Bu sistemi kuran bir kişi ne kadar sürede maliyetini 

çıkarır?  

• Poster raporun özeti şeklinde hazırlanmalıdır. Ayrıca; 

o Poster boyutu A1: 594 mm x 841 mm,  

o 1 metre mesafeden okunabilecek yazı boyutları seçmek gerekir. 

o Okunması zor, karışık fontları seçmeyin. Bize göre poster için en 

güzel fontlar, Arial, Lucida, Tahoma, Times New Roman gibi 

okunması kolay ve yaygın fontlardır. Bir de gerçekten gerekmiyorsa 

birden fazla font kullanmayın. 

o Başlıkları vurgulamak için koyu yapmak ya da altı çizmek yerine 

farklı renk kullanabilirsiniz. Metin vurguları için en iyisi italik 

yapmaktır, altını çizmek okumayı zorlaştıracaktır. 

o Özet, Giriş, Yöntem (izlenen yöntem anlatılmalı akış şeması vb.), 

Deneysel çalışmalar (Hazırladığınız web tarayıcısını özet olarak 

sunmalı), sonuç (katkı açıkça belirtilmelidir) ve referanslar 

bölümleri olmalıdır. 

o Posterler katlanmamalı ve kırılmamalıdır. İnternetten örnek poster 

tasarımları incelenebilir. Renk ve tasarım konusunda gözü fazla 

yormayan renkler seçilmelidir.  
 


