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Özet:  
 

Gelişen teknolojiye paralel olarak akıllı ev sistemlerinde de hızlı artışlar yaşanmaktadır. İnsanların 

hayatlarını kolaylaştırarak daha konforlu ve tasarruflu bir yaşam sürdürmeyi amaçlayan bu sistemler, 

farklı şekillerde oluşturulabilmektedir. Gerçekleştirilen çalışmada akıllı ev sistemindeki aydınlatma, 

güvenlik, sıcaklık olaylarının kontrolü için Arduino Mega 2560 R3 kullanılmıştır. Kullanıcıların 

tercihine göre sisteme erişim, ethernet teknolojisinden faydalanılarak yerel ağ veya internet üzerinden 

Arduino Ethernet modül ile yapılmaktadır. Visual C# diliyle geliştirilen kolay anlaşılabilir ve kullanıcı 

dostu kontrol paneli programıyla akıllı ev sisteminin tüm denetimi, rahatlıkla sağlanabilmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Akıllı ev, Arduino, Ethernet. 

 

Abstract:  
 

With developing technology, smart home systems have had rapid increases in the market. Smart home 

systems which facilitate people’s daily routine and give them opportunity more comfortable and 

economic life can be created in different ways. In this study, Arduino Mega 2560 R3 is used for 

controlling of lighting, security, and heating events in the designed smart home system. Accessing the 

smart home system can be accomplished on Internet or LAN according to user’s decision with Arduino 

Ethernet module. Complete control of the smart home system can be implemented with user-friendly 

control panel which created in Visual C#. 
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1. Giriş 

 

Teknolojik gelişmelerle orantılı olarak insan hayatını kolaylaştıran unsurlar da hızla artmaktadır. 

Bunlardan birisi de akıllı ev sistemleridir. Akıllı evler; uzaktan erişilebilme, denetlenebilme ve 

bilgi alma, insan hayatını kolaylaştırma, daha konforlu yaşam tarzı sunma, daha güvenli hale 

getirme, enerji tasarrufu sağlama gibi birçok avantajlara sahiptir. Kişisel bilgisayarla veya mobil 

aygıtlarla uyumlu çalışabilen, internet veya mobil ağ üzerinden veri (ses, görüntü, bilgilendirme 

mesajları vb.) alışverişinde bulunabilen ve böylece uzaktan denetime (evdeki cihazların açılıp 

kapanması) imkân tanıyan, olumsuz veya gerekli durumlarda ilgili yerlere bildirimlerde 

bulunabilen veya sistemi kapatan, programlanmaları ile enerjiyi verimli kullanarak tasarruf 

sağlayan, zaman kazandıran bu sistemler genelde kontrol edilebilir, programlanabilir veya yapay 

zekâya sahip evler olarak gruplandırılmaktadır. Gün geçtikçe sayıları artan ve gelişen akıllı ev 

sistemleri için birçok çalışmalar yapılmıştır[1-7].  

 

Gerçekleştirilen çalışmada internet üzerinden iletişim kurulabilen bir akıllı ev sistemi prototipi 

tasarlanmıştır. Kişisel bilgisayarlarla uyumlu çalışan sistemde akıllı evdeki cihazların denetimi 

(açılması, kapanması, devre dışı bırakılması) yanında evden veri alımı (evin sıcaklığı, 

kapı/pencerelerin açılması vb.) da gerçekleştirilmektedir. İstenildiği durumda bu unsurların sayısı 

kolaylıkla arttırılabilmektedir. 
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2. Materyal ve Yöntem 

 

Tasarlanan prototip akıllı ev sisteminde aydınlatma, güvenlik ve sıcaklık verilerinin denetimi için 

ARDUINO Mega 2560 R3 kartı kullanılmıştır. ATmega2560 tabanlı bu kartın görüntüsü ve 

temel özellikleri sırasıyla Şekil 1 ve Tablo 1’de verilmektedir[8-9]. İnternet üzerinden erişim için 

ise ARDUINO Ethernet Shield (Şekil 2)’ten faydalanılmıştır[8]. Evin sıcaklığının ölçümünde 

        arasında        hassasiyetle ölçüm yapabilen ve         arasında çıkış veren 

LM35 kullanılmıştır (Şekil 3)[10]. Temsili devre elemanlarının bağlantıları Şekil 4’te 

gösterilmektedir. Aydınlatmalar değişik seviyelerde (dimmer’li) yapılacağından PWM pinlerine 

bağlanmıştır. Sisteme ait arayüz programı ise Visual C#[11] kullanılarak yazılmıştır. Bu 

programda kullanıcı sistemde bulunan tüm parametreleri (güvenlik ve alarm durumu, kullanıcı 

tarafından ayarlanabilen oda aydınlatmalarının değerleri ve sıcaklık değeri) görebilmekte ve 

denetleyebilmektedir. Şekil 5’te iki örnek durum için ekran görüntüleri ve akıllı ev sisteminin 

prototipinin durumları verilmektedir. 

 

 
Şekil 1. ARDUINO Mega 2560 R3 önyüzü görünümü[8-9] 

 

Tablo 1. ARDUINO Mega 2560 R3 temel özellikleri[8-9] 
Mikrodenetleyici ATmega2560 

Çalışma gerilimi (V) 5 

Önerilen giriş gerilimi (V) 7 - 12 

Sınır giriş gerilimi (V) 6 - 20 

Dijital giriş/çıkış (I/O) pinleri sayısı 54 (14’ü PWM çıkışı) 

Analog giriş pinleri sayısı 16 

Giriş/Çıkış (I/O) pini başına DC akım (mA) 40 

3.3 V’luk pinin DC akımı (mA) 50 

Flash bellek (kB) 256 (8’ini bootloader kullanıyor) 

SRAM (kB) 8 

EEPROM (kB) 4 

Clock frekansı (MHz) 16 

UART 4 

USB 1 

ICSP Var 

 

  
Şekil 2. ARDUINO Ethernet Shield önyüzü görünümü 

 

LM35

+Vs

4 - 20 V

Çıkış

0 - 10 mV/oC

 
Şekil 3. LM35 sıcaklık sensörü 
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Şekil 4. Akıllı ev sistemindeki temsili bileşenlerin bağlantıları 

 

 
 

 
Şekil 5. Akıllı ev sisteminde örnek durumlar 
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3. Sonuçlar 

 

Gerçekleştirilen çalışmada ARDUINO kart kullanılarak örnek bir akıllı ev prototipi 

tasarlanmıştır. Sisteme erişimin internet üzerinden gerçekleştirildiği bu yapıda, kullanıcı dostu 

arayüz programıyla akıllı eve ait birçok parametrenin denetimi/izlenmesi rahatlıkla 

yapılabilmektedir. Böylece insanlar için daha konforlu, güvenli, tam denetlenebilir ve tasarruf 

sağlayan yaşam alanları düşük maliyetlerle oluşturulabilir. 
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