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GİRİŞ ve ÇALIŞMANIN AMACI 
 Güvenlikli olması istenen bina 

girişlerindeki güvenlik görevlilerinin 
çalışmasını kolaylaştırmak için elektronik 
tabanlı tanıma ve kimlik doğrulama 
sistemlerinin kullanımı gün geçtikçe 
yaygınlaşmaktadır.  

 Bu çalışmada bluetooth cihazların yaydığı 
sinyalleri kullanan düşük maliyetli, esnek, 
güvenlikli ve çok amaçlı bir güvenlik 
sisteminin tasarımı ve uygulaması 
anlatılmıştır. 
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ÇALIŞMANIN GEREKÇELERİ 
 Bina giriş ve çıkışlarında kişilerin elektronik 

yöntemlerle tanınması bina ya da kampüs 
içindeki gideceği yerin elektrik, ısınma ve 
havalandırma gibi ihtiyaçlarının gereksiz 
kullanılmasını önleyerek enerji tasarruf için 
kullanılabilecek bilgiler de elde etmeyi 
sağlayabilecektir. 

 Çok amaçlı sistem bina giriş çıkışlarında 
kullanılabileceği gibi elde edilen kayıt verileri 
ileride veri madenciliğinde kullanılabilecek 
bilgiler taşımaktadır. 
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LİTERATÜR TARAMASI 
 Kapı geçiş sistemlerinde sesle ve videoyla 

çalışan, kartla çalışan, tuş takımıyla çalışan, 
yaklaşım anahtarlarıyla çalışan, biyometrik 
sistemle çalışan, radyo frekanslarıyla çalışan 
sistemler kullanılabilmektedir [1]. 

 

 Kapı güvenlik görevlilerinin işini güvenli bir 
biçimde gerçekleştirebilmeleri için 
mikroişlemci tabanlı kapı güvenlik sistemleri 
üzerine çalışmalar yapılmıştır [2]. 
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LİTERATÜR TARAMASI 
 Çizgi kod (barcode) kartlar ziyaretçi ve 

personel girişi için kullanılabilmektedir. Bu 
kartlar kart okuyucuya kısa mesafeden 
okutulabilmektedirler, kirlendiklerinde ya da 
hasar gördüklerinde kullanılamamaktadırlar 
[3]. 
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LİTERATÜR TARAMASI 
 Manyetik şeritli kartlar, üzerindeki manyetik 

şerit içerisine bilgi saklanabilen kartlardır 
manyetizmadan zarar görebilmektedirler. 
Smart kartlar içerdikleri chip sayesinde 
manyetik kartlardan daha fazla bilgiyi güvenli 
bir şekilde saklayabilmektedirler. Manyetik 
şeritli ve smart kartlar uygun kart 
okuyucularla ATM ve POS cihazlarında 
kullanılmaktadırlar [4] 
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LİTERATÜR TARAMASI 
 Radyo frekansı kullanarak tanıma işlemi 

yapmayı sağlayan teknolojiye Radio 
Frequency Identification (RFID) adı 
verilmektedir. RFID teknolojisi, tanıma 
bilgilerini içerecek biçimde programlanabilen 
bir etiket ve okuyucudan meydana gelir. RFID 
etiketi, radyo frekansı ile yapılan sorguları 
alıp cevaplamaya olanak tanıyan bir silikon 
chip, anten ve kaplamadan meydana gelir. 
Chip, içerisinde tanımlama bilgileri saklar[6]. 
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LİTERATÜR TARAMASI 
 Bluetooth teknolojisiyle RFID den daha iyi 

iletişim yapılarak RFID yerine Bluetooth ile 
Yakın Saha İletişimi “Near Field 
Communication” (NFC) teknolojisinin 
kullanımını standartlaştırma üzerine 
çalışmalar yapılacağı öngörülmektedir [9]. 
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LİTERATÜR TARAMASI 
 ID ve authentication çalışmalarında mobile 

phone ve smart phones kullanılarak bluetooth 
sinyalleriyle tanıma sistemleri üzerine yapılan 
çalışmalar vardır. Bu sistemlerin bazılarında 
ID web service (ID- WSF) frameworkü, j2ME 
platformu kullananlar olmuştur [10-11]. 
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BLUETOOTH TEKNOLOJİSİ 
 Bluetooth teknolojisi; bilgisayar, cep telefonu ve 

bunların çevre birimlerinden olan kulaklık, 
mikrofon, yazıcı vb. elemanlar arasında 2,4 GHz 
frekansında düşük güç tüketimli bir biçimde 
kablosuz iletişim yapılabilmesini sağlayan bir 
teknolojidir. Bu frekans değeri ISM (Industrial, 
Scientific and Medical) bandı olarak adlandırılan 
sanayi, bilimsel ve tıbbi uygulamalar için tahsis 
edilmiş bir frekans aralığında yer almaktadır. ISM 
bandı lisans gerektirmediğinden içerdiği frekans 
aralığında çalışan, değişik amaçlarla kullanı-
labilen çok çeşitli cihazlar üretilebilmektedir [7]. 
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Bluetooth Radyo Frekansı 
 Bluetooth teknolojisinde ISM bandında yer alan 

2400 – 2483,5 MHz’lik bir frekans aralığı kullanılır. 
Bu frekans bandı; 1MHz’lik 79 RF kanalına 
ayrılmıştır; bazı ülkelerde 23 RF kanalı 
kullanılmaktadır. Kanalların kullanımı için 
Frekans Atlamalı Yaygın Spektrum (Frequency 
Hopping Spread Spectrum) (FHSS) tekniği 
uygulanmaktadır. Aynı frekansta çalışan başka 
cihazlardan etkilenmemek için kanallar arasında, 
saniyede 1600 atlama yapılmaktadır [7].  
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Bluetooth Verici Karakteristikleri 
 Bluetooth cihazları, verici gücü bakımından üç 

sınıfa ayrılmaktadır. Verici gücü mesafeyi 
etkileyen bir faktördür. Ortamda bulunan; 
Metaller ve kalabalık bir insan topluluğu gibi 
faktörler, Bluetooth sinyalini bloke edip 
emeceğinden, yayılma mesafesi azalacaktır. 

Güç Sınıfı Maksimum Çıkış Gücü (Pmax ) Mesafe (metre) 

1 100 mW (20dBm) 100 

2 2,5 mW (4dBm) 10 

3 2 mW (0dBm) 1 
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Bluetooth Cihaz Adresleri 
 Bluetooth cihaz adresleri (Bluetooth Device Address) 

(BD_ADDR); 48 bitlik adreslerdir ve sorgulama 
neticesinde bu adres 12 adet hexadecimal karakter 
olarak gösterilir. Örneğin: 00:0c:3e:3a:4b:69 gibi. 

MSB

Company_assigned Company_id

LSB

LAP

24 bits

UAP NAP

8 bits 16 bits 
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Bluetooth Tabanlı Çok Amaçlı 
Güvenlik Sisteminin Genel Yapısı 
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Akış Diyagramı 
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BLUETOOTH TABANLI ÇOK AMAÇLI  
GÜVENLİK SİSTEMİ 

TASARIM VE GERÇEKLEMESİ 

Bluetooth tabanlı çok amaçlı güvenlik sistemi bileşenleri. 

BLUETOOTH 

SORGULAMA DEVRESİ
PC ARAYÜZ 

PROGRAMI
HOST
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Bluetooth sorgulama devresi. 

• Bluetooth sinyallerini bulan modül.  

• Modül ve PC arası iletişimi kontrol eden 
mikrodenetleyici 

•  Sistemin çalışmasını tetikleyen IR sensör 

• PC ile bağlantıyı sağlayan RS232 birimi 
bulunmaktadır. 

BLUETOOTH 

MODÜL

MİKRO

DENETLEYİCİ

IR SENSÖR

RS 232
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Bluetooth sorgulama devresi 
 

• Bluetooth sinyallerini bulmak için bluetooth 
modül kullanılmaktadır.  
 

• Mikrodenetleyici bluetooth modülün tarama 
sorgulama yapmasını elde edilen sonuçların 
PC’ye aktarımını sağlamaktadır. 
 

• Sistemin çalışmasını otomatik başlatan IR 
sensördür. 
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PC Ara Yüz Yazılımı 
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Güvenlik Sisteminde 
Zamanlayıcı Kullanımı 
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Güvenlik Sistemini Elle 
Çalıştırma 

23 



Güvenlik Sisteminin Sensörlü 
Kullanımı 
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Güvenlik Sisteminin Çoklu Girişi 
Desteklemesi 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
 Tasarlanan ve uygulanan güvenlik sistemi 

bluetooth sinyallerini kullanarak istenirse 
PC’ye bağlanmadan mobil olarak etraftaki 
cihazları algılayabilmektedir. Bu sistemle PC 
bağlantısı yapıldığında güvenlikli olması 
istenen bina, kampüs giriş kapılarından 
geçişlerde kullanılabilecek bir yapı oluş-
turulmuştur.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
 Arayüz yazılımıyla cihaz sahibi personelin 

önceden veritabanına kaydedilmiş bilgilerine 
ulaşım mümkün olmaktadır. Güvenlikli 
olması istenen ortamlara girişte kullanılacak 
bilgilerin kaydedilmesi ve kullanılması riskini 
azaltmak için kullanılan MD5 hash koduyla 
veritabanında cihaz bilgileri kod olarak 
saklanarak kişisel bilgiler korumaya alınmaya 
çalışılmıştır. 

27 



SONUÇ VE ÖNERİLER 
 Birden fazla bluetooth cihaz açık olduğuda 

yakın olan ya da bluetooth sinyali güçlü olan 
cihaz önce tanınmaktadır bu bazen sıkıntılara 
neden olabilmektedir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
 Personelin çalışma alanı bilgileriyle bina 

otomasyon sistemi birleştirilecek olursa 
ısıtma, soğutma, aydınlatma işlerinde 
tasarrufu yapabilecek bir sistemin parçası 
olabilecektir. 

 Bu sistem otoyol girişlerine entegre edilerek 
bluetooth ile çalışan bir NFC ödeme kartı 
tasarımına da dönüştürülebilir 

29 



SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

 Bu tasarlanan sistem; bir sağlık kimlik kartı 
olarak da kullanılabilir. Hasta doktor odasına 
girer girmez otomatik olarak sistem çalışır ve 
hastanın tüm geçmişe dönük ve güncel sağlık 
bilgileri, geçmişte geçirmiş olduğu rahatsız-
lıklar, operasyonlar, tedaviler, kullanmış ol-
duğu ilaçlar vs... 
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TEŞEKKÜRLER…. 
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