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Günümüzde bilişim 
teknolojilerindeki gelişmeler 

b li l ive bu gelişmelerin 
yansımaları hem 
tüketicilere hem detüketicilere hem de 
işletmelere önemli 
avantajlar veavantajlar ve 
fırsatlar sağlamaktadır. Bu 
gelişmelerle birlikte akıllıgelişmelerle birlikte akıllı 
kart teknolojileri önemli bir 
yere sahip olmaktadır.y p
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Akıllı Kart TeknolojisiAkıllı Kart Teknolojisi

İ i d bi i l i b ll k bi i i b l dİçinde bir işlemci veya bellek birimi bulunduran, 
bir okuyucu ile eşleştiği zaman farklı 
uygulamalar için gerekli işlem gücüne sahipuygulamalar için gerekli işlem gücüne sahip 
olabilen, plastik bir karttır.
Kontrollü erişim sağlayabilme özelliği sayesindeKontrollü erişim sağlayabilme özelliği sayesinde 
kişisel veya ticari bilgilerin uygun (yetkili) kişiler 
tarafından görülebilmesini sağlartarafından görülebilmesini sağlar.
Veri taşıma, taşınan verinin güvenliği ve taşıma 
kolaylıkları nedeni ile her geçen gün çeşitlenenkolaylıkları nedeni ile her geçen gün çeşitlenen 
ve daha yaygın olarak kullanılan bir teknolojidir.
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Akıllı Kartlar Nerelerde 
K ll l kt d ?Kullanılmaktadır?

ATM’ler
Turnikeler
Araç Bariyerleri
Asansörler
Kapı Geçişleri
Satış Noktaları (POS cihazları)
Fotokopi / Yazıcı
Para Yükleme
Toplu Taşıma araçlarında kullanılmaktadır.
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Standartları Nelerdir?Standartları Nelerdir?

Temaslı Akıllı Kart Standartları
ISO 7810 :  Kredi kartları için bütün dünyada zorunlu kılınan 
bir standarttır. 

ISO 7816 : Temaslı akıllı kart standardını belirler. 
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Temassız Akıllı Kart Standartları

ISO 15693 : 13.56 MHz teknolojisini kullanmak ile birlikte 
daha geniş bir alandan okunabilme özelliğine sahiptir. Bu 
özelliği nedeni ile yüksek trafiğe maruz kalan erişimözelliği nedeni ile yüksek trafiğe maruz kalan erişim 
kontrolü uygulamaları için tercih edilmektedir.

ISO 14443 : Temassız akıllı kart standardını belirler. 
Sistem 13 56 MHz frekansını kullanarak 10 cm kadar birSistem 13.56 MHz frekansını kullanarak, 10 cm kadar bir 
uzaklıktan temassız işlem yapılmasına imkan 
vermektedir. 

A ve B olmak üzere iki tipi vardır. 
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Yaygın Olarak Kullanılan Kart ÇeşitleriYaygın Olarak Kullanılan Kart Çeşitleri

1) B k dl K tl1) Barkodlu Kartlar: 
Bir seri karakteri kodlamakta 
kullanılan siyah çubuklar ve 
b b l kl di i idibeyaz boşluklar dizisidir. 
Sembollerin kolay ve ucuz 
üretilmesi, hata oranının 
diğer teknolojilere görediğer teknolojilere göre  
düşük olması, barkod 
teknolojisini yaygın olarak 
kullanılmasını sağlamaktadırkullanılmasını sağlamaktadır. 
Geçiş kontrol sistemlerinde 
ve personel kontrol 
sistemlerinde desistemlerinde de 
kullanılmaktadır.
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2) Manyetik Bantlı Kartlar: 

Manyetik şeritlerin en iyi bilinenleriManyetik şeritlerin en iyi bilinenleri 
otomatik para çekme 
makinalarında (ATM) ve satış 
noktası (POS) terminallerinde ( )
kullanılan kredi ve bankamatik 
kartlarıdır. 

emniyet altındaki binalarda
otel odalarında
tesislerin giriş kontrolü içintesislerin giriş kontrolü için
personel tanımlamak için
eğlence park ve oyunların 
ücretlendirilmesiücretlendirilmesi
üretim kontrolü
transit bilet alma ve satma 
makinalarında
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3) Proximity Kartlar: 

Personel Devam Kontrol,
Geçiş KontrolüGeçiş Kontrolü
Yemekhane Kontrolü
Bir tek kart kullanılarak tümBir tek kart kullanılarak tüm 
sistemlerden geçiş 
yapılabilmesine imkan verir. y p
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4) Mifare Kartlar:

İçinde bir mikroçip ve mini birİçinde bir mikroçip ve mini bir 
yazılım yüklenmiş akıllı 
kartlardır.
Okuma uzaklığı okuyucuyaOkuma uzaklığı okuyucuya 
bağlı olmakla beraber 10 cm 
ile 20 cm arasında değişir.
Temassız akıllı kart olanTemassız akıllı kart olan 
mifare kartı okuyucuya 
yerleştirmeden hızlı ve rahat 
şekilde uygulamalardaşekilde uygulamalarda 
kullanıcıya fayda sağlar. 
Öğrenci kimlik bilgileri ve 
işlemleri elektronik pasaportişlemleri, elektronik pasaport, 
otopark sistemleri ve otomatik 
ödemeli uygulamalarda mifare 
kartlar kullanılmaktadırkartlar kullanılmaktadır.
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NFC (Near Field Communication )

NFC (Near Field Communication - Yakın Alan
İletişimi), iki elektronik cihazın kolay, basit ve
güvenli haberleşmesi için tasarlanmış kısagüvenli haberleşmesi için tasarlanmış kısa
mesafe temassız teknoloji standardıdır.
NFC haberleşmesi iki NFC uyumlu cihazınNFC haberleşmesi iki NFC uyumlu cihazın
birbirine birkaç santimetre yaklaştırılması ile
aktifleştirilir. NFC uygulamaları; ödeme ve topluş yg ; p
taşıma biletleri gibi temassız işlemleri, takvim
senkronizasyonu veya elektronik kartvizit gibi
b it h l i t f i i dijit l i iklbasit ve hızlı veri transferini ve dijital içeriklere
erişimi kapsamaktadır. NFC uyumlu cep
telefonlarının bir çok alanda kullanılacağıtelefonlarının bir çok alanda kullanılacağı
öngörülmektedir.
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RFID TeknolojisiRFID Teknolojisi

RFID (Radyo Frequency Identification-Radyo Frekanslı 
Tanıma) genel olarak; canlıları ya da nesneleri radyo ) g y y
dalgaları ile tanımlamak için kullanılan teknolojilere 
verilen isimdir. 
Bu teknoloji, okuyucu, anten, etiketler ve yazılımdan 
meydana gelmektedir. 
RFID okuyucu ile etiketler arasında veri alışverişi 
kablosuz olarak gerçekleşmektedir. Bilgi alışverişi 
okuyucudan etiketlere gönderilen radyo dalgaları ileokuyucudan etiketlere gönderilen radyo dalgaları ile 
yapılmaktadır.
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RFID teknolojisi çalışma prensibi



RFID Teknolojisi Kullanım AlanlarıRFID Teknolojisi Kullanım Alanları

RFID’ nin en yaygın uygulamalar tahsilât 
i t l i (f t ibi) h l ü liksistemleri (fatura gibi), havaalanı güvenlik, 

bagaj otomasyonu, geçiş kontrol, üretim takibi, 
t k t l k t kibidi Sotopark otomasyonu ve varlık takibidir. Son 

zamanlarda özel şirketler RFID’ yi daha çok 
tedarik zincirlerini takip etmek gibi süreçlerde 
kullanmaktadır.
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RFID Kullanımının AvantajlarıRFID Kullanımının Avantajları

GGörüş açısı sınırlaması olmaması
Dış ortam şartlarına bağımlılığının olmaması 
( k/ ğ k ki li t l ğl l l k )(sıcak/soğuk, kirli, tozlu, yağlı, paslı, ıslak…)
Hızlı (30-100 ms’ de) okuma
U k ll ö üUzun kullanım ömrü
Kullanım ömrüne göre ucuz olması
Bi k tik ti k ü d k t l bil iBirçok etiketin kısa sürede okutulabilmesi
Çok fazla veri yazılabilecek alanın olması
Etik tt d i t il bil i i k bil iEtiketten sadece istenilen bilginin okunabilmesi
Kağıt tasarrufu sağlaması
B k t/Y l tik tl l bi likt k ll l bili lBarkot/Yazılı etiketlerle birlikte kullanılabilir olması
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Geliştirilen Personel Devam Kontrol Sisteminin 
Bl k DiBlok Diyagramı
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Personel Devam Kontrol Sistemi
RFID K t OkRFID Kart Okuyucu

İnönü Üniversitesi-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği



Personel Devam Kontrol Sisteminin
Akış ŞemasıAkış Şeması

 

 
Personelin Kart Numarası 

 

                 Kart Numarası 
İl K tl N K t G i           İle Kayıtlı Numaranın          Kart Geçersiz

                Karşılaştırılması 
 

 İşlemi Sonlandır 

 
                 Kart Geçerli 
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 Bitir



Personel Devam Kontrol Sisteminin
A V i T bAccess Veri Tabanı
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Personel Devam Kontrol Sisteminin 
Gi i EkGiriş Ekranı
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Personel Devam Kontrol Sisteminin 
A EkAna Ekranı

İnönü Üniversitesi-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği



Personel Devam Kontrol Sisteminin 
P l G l Bil il EkPersonel Genel Bilgiler Ekranı
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Personel Devam Kontrol Sisteminin 
P l F İ i l EkPersonel Formu ve İzinler Ekranı
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Personel Devam Kontrol Sisteminin 
P l Ekl EkPersonel Ekleme Ekranı
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Personel Devam Kontrol Sisteminin 
P l T ki R Ç k Al EkPersonel Takip ve Rapor Çıktısı Alma Ekranı
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Personel Devam Kontrol Sisteminin 
P l R Ç k S EkPersonel Rapor Çıktısı Seçme Ekranı
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Sonuç ve ÖnerilerSonuç ve Öneriler

Bu çalışmada, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü
personelinin devam kontrollerinin hızlı ve doğru bir
şekilde elde edilmesi için bir RFID kart uygulamasışekilde elde edilmesi için bir RFID kart uygulaması
yapılmış ve C# (sharp) Programlama dili kullanılarak bir
yazılım geliştirilmiştir. Kişinin devamı sürekli yanınday g ş ş ş y
bulunduracağı personel kimlik kartı veya anahtarlık ile
alınacaktır. Kimlik kartını veya anahtarlığını unutan

li d l l k i il bil k ipersonelin devamı manuel olarak girilebilecektir.
Program kullanılarak devam ve izin gibi durumların
listelerinin raporları alınabilecektir Yapılan çalışmanınlistelerinin raporları alınabilecektir. Yapılan çalışmanın
pilot uygulamasına başlanacak, diğer illere de yayılması
için çalışmalar yapılacaktır.ç ç ş y p
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Projeye Eklenebilecek Özellikler;ojeye e eb ece Ö e e ;

Personel devam kontrolünde donanım olarak RFID yerine 
Parmak izi avuç içi ve göz retinası okuyucular da ilerideParmak izi, avuç içi ve göz retinası okuyucular da ileride 
kullanılabilecektir
Böylelikle arayüz çok fazla değişmeden donanım kısmı y y ç ğ ş
değiştirilebilecektir.
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DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZDİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
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