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1.Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Günümüzde okula ulaşımını okul servisleriyle yapan birçok öğrenci vardır. Resmi verilere 

göre, İstanbul'da geçen sene öğrenci servis sayısı 21 bin Türkiye genelinde ise sayının yaklaşık 

340 bin olduğu kaydedilmiştir. Sayı bu kadar çok olunca ve söz konusu çocuklarımız olunca 

servislerde kontrol ve güvenliği sağlamak da o kadar önem arz etmektedir. Okul servislerinde 

yaşanan yoklama sorunlarıyla, serviste unutulan öğrenciler, okulda veya durakta unutulan 

öğrenciler gibi sorunlar gündeme gelmektedir. Hatta geçtiğimiz yıllarda serviste unutularak 

hayatını kaybeden öğrenci haberleri gündemi oldukça meşgul etmiştir. Okul servislerindeki 

güvenlik tedbirlerinin artırılmasında gelişen teknolojiyle birlikte yeni sistemler geliştirilmeli ve 

kullanılmalıdır. Okul servislerinde yaşanan bu sorunlar, oluşturduğumuz proje ile ekonomik bir 

şekilde çözüme kavuşmaktadır. Tasarlayacağımız  yüz tanıma özelliğini kullanıp öğrencileri tespit 

eden, yoklama alan, hangi öğrencinin servise bindiği hangi öğrencinin servisten indiği bilgilerini 

tutan, serviste bulunan öğrenci sayısını tutan,  şoförü önünde bulunan ekran sayesinde sürekli 

bilgilendiren (hem yazılı hem sesli bilgilendirme olacak), koltuğa oturulup oturulmadığını ve 

kemer kontrolünü de yapan öğrenci servisimiz sayesinde öğrenciler daha güvenli bir ulaşım 

yapacaktır. Servis şoförünün işi kolaylaşırken, okul idaresi ve veliler de öğrenci güvenliği 

konusunda daha emin olacaklardır. Tasarımımızda, arduino uno kart, buton, buzzer, led, kamera 

gibi donanımlar kullanılmıştır. mBlock programında yazılan kodlar arduinoya yüklenerek 

denenmiş ve çalıştığı görülmüştür. Ayrıca prototip oluşturulurken bilimsel veriler ve okul 

servislerinin fiziksel yapıları göz önünde bulundurulmuştur. 

2.Problem/Sorun: 

Projemiz, okul servislerinde unutulan öğrenci, tüm öğrencileri almadan okuldan ayrılan 

öğrenci servisi ve beklediği durakta unutulan öğrenci sorunlarını ortadan kaldırmak ve 

öğrencilerin yol boyunca güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu 

bağlamda projemizin odağında yer alan sorunlar şu şekildedir.  

 Serviste, okulda ve beklediği durakta unutulan öğrenciler: 
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       İçişleri Bakanlığının Servis Yönetmeliğine göre, Okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerinin 

taşınması sırasında araçlarda rehber personel bulundurulacak. Servis şoförü ve rehber personel; 

“Okul Servis Araçları Yönetmeliği”nde belirtilen şoför ve rehber personel bölümünde yer alan 

şart, görev ve sorumluluklarını yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda, mülki idare 

amirleri vasıtasıyla ilgili belediyeye bildirimde bulunacak, özel izin belgesi iptal edilecek ve 

gerekli tedbirler alınacak (TRT, 2021) ibaresi bulunmaktadır. Buna rağmen çoğu okul servisi 

rehber personel bulundurmamaktadır. Bu durumda da servise inen binen öğrencilerin kontrolünü 

yapmak servis şoförüne kalmaktadır. Servis şoförleri de birden fazla okulla çalıştığından tüm 

öğrencileri tanımakta ve kontrolünü yapmakta zorlanmaktadır. Durum böyle olunca da, tüm 

öğrencileri almadan okuldan ayrılan servis, beklediği duraktan alınmayan öğrenci ve uyuyakalma 

durumunda serviste unutulan öğrenci sorunları ortaya çıkmaktadır.  

        Bu sorunların ortadan kalkması için, servise binen ve inen öğrenci kontrolünü gerçekleştirip 

şoförün önünde bulunan ekrana yansıtan akıllı bir servis sistemi tasarlamak uygun olacaktır. Daha 

önce yapılmış okul servis projelerinde öğrenci kontrolünün kart okutma sistemiyle yapıldığı 

görülmüştür. Bizim projemizin öğrenci kontrolünü yaparken yüz tanıma teknolojisini kullanacak 

olması ise, kartını kaybeden veya unutan öğrencinin servise binememesi, başkasına ait kartla farklı 

servise binme gibi sorunları da ortadan kaldıracaktır. 

 Öğrencilerin yol boyunca güvensiz şekilde seyahat etmeleri: 

İçişleri Bakanlığının Servis Yönetmeliğine göre, aracın her koltuğunda emniyet kemeri 

bulunacak ve bu kemerler kullanılacak (TRT, 2021) ibaresi bulunmaktadır. Ancak rehber personel 

bulunmayınca kemer kontrolünün yapılması ve seyahat halindeyken öğrencinin oturur pozisyonda 

olduğunun kontrolünün de şoför tarafından yapılması güçtür. Durum böyle olunca, herhangi bir 

kaza durumunda veya aracın ani fren yapması gibi durumlarda öğrencinin araç içinde savrulması, 

düşmesi veya başını bir yere çarpması gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

Bu sorunların ortadan kalkması için, hem koltuklara hem de kemerlere yerleştirilecek 

sensörlerle öğrencinin kemerini takıp takmadığı, koltukta oturur durumda olup olmadığı bilgisi de 

şoförün önündeki ekrana yansıtılacaktır. Hareket halindeyken öğrenci kemerini çıkardığında veya 

yerinden kalktığı zaman servis içinde sesli uyarı ile hangi öğrencinin bu davranışı yaptığı şoföre 

bildirilecektir. 

Projemizin ele aldığı problem durumuna örnek haberler Resim1. de gösterilmektedir. 

  

Res im 1 

 

Res im 
Resim 1. Projede ele alınan problem durumu 
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3.Çözüm  

Akıllı okul servisimizin çalışma algoritması Resim 2. de gösterilmiştir. 

Resim 2. Akıllı okul servisimizin çalışma algoritması 

Bu projede akıllı ulaşım teknolojilerinden yararlanarak okul servislerinde unutulan öğrenci 

sorununu ortadan kaldırmak ve seyahat halindeki araçta çocuklarımızın daha güvenli seyahat 

ederek can güvenliklerini sağlamak amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda geliştirdiğimiz akıllı 

öğrenci servisi ile bu sorunlar çözüme kavuşmaktadır. Rehber personel bulunmayan ve yoklama 

sorunu yaşanarak öğrencilerin unutulduğu okul servisi sorununu ortadan kaldırmak için yüz 

tanıma teknolojisini kullanarak servise binen ve inen öğrenciyi tespit ederek yoklama alan ve 

şoförün önündeki ekrana öğrencinin bilgisini yansıtan akıllı servis tasarlanmıştır. Ayrıca yüz 

tanıma teknolojisi sayesinde servise yabancı kişilerin binmesi de engellenmiştir. Çünkü 

tasarladığımız servis tanımadığı kişiye bu serviste kayıtlı değilsiniz diye uyarı vermektedir. Her 

öğrencinin oturacağı koltuk numarası sabit olacak ve öğrenci hergün kendi koltuğunda seyahat 

edecektir. Servis hareket halindeyken öğrencilerin güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlamak 

için ise, koltuklara sensörler yerleştirilmiştir. Bu sensörler sayesinde, öğrenci yerinde kalktığında 

veya kemerini çözdüğünde hangi öğrencinin bu davranışı yaptığı sesli olarak şoföre 

bildirilmektedir ve servis içinde öğrenci ismiyle uyarılmaktadır. Böylelikle öğrencilerin yerinde 

oturarak ve kemeri bağlı bir şekilde seyahat etmesi sağlanarak olası kaza durumlarında can 

kayıplarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Tasarladığımız Akıllı Servisimizin Donanım 

prototipi Tinkercad programında Resim 3. 4. ve 5. deki gibi belirlenmiştir. 

  Resim 3. Öğrenci kameraya yüzünü okutuyor.                            Resim 4.Şoförün ekranında binen öğrencinin bilgileri yansıyor 
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Resim 5. Araç hareket halindeyken tüm öğrencileri oturuyor ve kemer takıyor. 

4. Yöntem 

 Projemizin prototipinde,  arduino uno kart kullanılmıştır. Ayrıca şoförün önündeki ekran için 

lcd panel, öğrencilerin koltuklarında buton, sesli ikaz için buzzer, öğrencilerin oturur durumda 

ve kemeri bağlı olduğunu göstermek için rgb led kullanılmıştır. Aşağıda Resim 6. da projenin 

arduino devresinin çalışır haldeki resmi ve açıklamaları, Resim 7. de ise arduino devresine ait 

elemanların servis prototipinin içine yerleştirilmiş hali gösterilmektedir.  

 
Resim 6. Projenin çalışır halde arduino devresi 
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Resim 7. Arduino Devre Elemanlarının Servis Prototipinin içine yerleştirilmiş hali 

 Projemizi kodlamak için mBlock programı kullanılmıştır. Öncelikle kameradan alınan yüz 

tanıma sonucu arduinoya aktarılmıştır. Görüntü hangi öğrenciye aitse o öğrenci bilgileri kodlar 

sayesinde lcd panelde gözükmektedir. Örnek kodlar aşağıdaki Resim 8. Ve Resim 9. Da 

görünmektedir. 

       Resim 8. Mblock kodlarından bazı kısımlar           Resim 9. Mblock kodlarından bazı kısımlar 

Kodlar yukarıdaki gibi mBlock programında oluşturulmuş ve arduinoya yüklenmiştir. Prototip 

üzerinde yerleştirilen devre üzerinde kodlar denenmiş ve çalıştığı görülmüştür. 

 Tablo 1. Okul Servisi Üzerindeki Donanımlar 

Okul Servisi Üzerindeki Donanımlar 

Kamera 

Arduino Uno Kart 

LCD Panel 

Buzzer 

Buton 

RGB Led 

Tablo 1. Donanım Tablosu 
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5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Literatür tarandığında okul servislerinde öğrenci unutulmasına yönelik projeler yapıldığı 

görülmüştür. Bu projeler, serviste öğrenci kapalı kalınca uyarı veren servisler veya kart okutma 

yöntemiyle yoklama alan servislerdir. Ancak yüz tanıma özelliğiyle öğrenciyi tanıyıp binen ve 

inen öğrenciyi tespit eden bir okul servisi projesi yapılmamıştır. Projemiz bu yönüyle yenilikçi ve 

özgündür. Projemiz, yüz tanıma özelliğini kullandığı için kart okutma sistemine dayalı servislerde 

yaşanan sorunları da ortadan kaldırmaktadır. Kartlı sistemde öğrenci kartını unutabilir, öğrenciler 

kart değiştirerek başkasının yerine servisine binebilir. Yüz tanıma söz konusu olduğunda bu tür 

sorunlar olmayacak hatta yabancı kişilerin servise binmesi de engellenmiş olacaktır. Ayrıca 

projemizde koltuklara yerleştirilen sensörlerle öğrencinin yol boyunca oturarak ve kemeri bağlı 

seyahat edip etmediği de kontrol edilecektir. Yüz tanıma gibi akıllı teknolojilerin öneminin her 

geçen gün artması dolayısıyla, tasarlayacağımız akıllı servis bu konuda öncü olacaktır ve faydalı 

modele konu olması beklenmektedir.  

6.Uygulanabilirlik 

Projemizde, geleceğimizi oluşturan öğrencilerimizin okul servislerinde güvenle seyahat 

edebilmelerini hedefledik. Projemizde tasarlanan sistem kolaylıkla okul servisinin içine monte 

edilip günlük yaşamda kullanıma uygundur. Sistemimiz kullanacağı enerjiyi araçtan sağlar. 

Maliyeti düşüktür ve yerli malzemelerle üretilebilir. Okul servisinin içine monte edilecek 

sistemimiz öğrencilerimizin can güvenliğini önemsemesi, aile ve okul idaresinin öğrencilerin 

güvenliğinde daha emin olması yönüyle tercih edeceği ekonomik bir sistemdir. Mevcut şartlar 

altında ticari bir ürüne dönüştürülebilecek teknolojik bir üründür. Firmalara tanıtım yapılarak seri 

üretime geçilebilir. 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje Maliyet Tablosu Tablo 2. de gösterilmiştir. Seri Üretime geçilmesi halinde maliyet 

daha da düşecektir. 

 

 

 

 
                              Tablo 2. Maliyet Tablosu 

 Proje zaman Çizelgesi Tablo 3. Te gösterilmiştir. 

Faaliyetin Adı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 

Proje takımının kurulması X     

Proje konusunun belirlenmesi ve malzeme temini X X    

Proje takviminin hazırlanması X X    

Literatür tarama X X X   

Tinkercad programında 3D modelleme ve Mblock 

programında kod algoritması yapımı   X X X  

Kullanılan Malzeme Fiyat (TL) Kullanılan Malzeme Fiyat (TL) 

Kamera 150  Buzzer 7 

Arduino Uno Kart 158 Buton 7 

Breadboard 21 RGB Led 3 

LCD Panel 45 Jumper Kablolar  20 

  Toplam  411 TL 
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Düzenek kurulumu ve prototip yapımı  
  X X X 

Test edilmesi 
    X 

Tablo 3. Proje Zaman Çizelgesi 

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi okula ulaşım için okul servislerini kullanan ve okul servislerinde (serviste 

unutulma ve güvensiz şekilde seyahat etme) gibi çeşitli güvenlik problemleriyle karşı karşıya kalan 

öğrencilerdir. Ve öğrencilerin güvenliğiyle yakından ilişkili olan veli ve okul yönetimidir. 

Tasarlayacağımız sistemin kullanıcıları ise, okul servisi hizmeti veren kurumlar ve servis 

şoförleridir. 

9.Riskler 
Projemiz teknik donanımın sağlanması ve tasarımın oluşturulması konusunda herhangi bir risk 

taşımamaktadır. Yeni üretim okul servisleri küçük bütçelerle bu teknolojiye sahip olarak piyasaya 

sürülebilir. Bu sisteme sahip servislerin doğru ve etkin kullanılması konusunda servis şoförlerinin 

teknik eğitimlere katılımlarının sağlanması doğru olacaktır. Risk Etki Matrisi Tablo 4. te 

gösterilmiştir. 

RİSK OLASILIK ETKİ ŞİDDET B PLANI 

Servis şoförlerinin akıllı servisi kullanırken 

zorlanmaları 

2 3 6(Düşük) Servis şoförlerine eğitim 

verme 

Öğrencinin yüz tanıma sistemine yüzünü 

tanıtmak istememesi 

3 4 12 (Orta) Yüz tanıma bilgilerinin 

başka hiçbir yerde 

kullanılmayacağına dair 

anlaşma imzalanması.   

Öğrencilerin yüz tanıma bilgileri gibi 

öğrenci verilerinin internet ortamından 

paylaşılmasında tereddüt etmesi. 

3 2 6(Düşük) Öğrenci verileri aracımızda 

internet tabanlı olmayan 

programımızda tutulacağı 

için internet üzerinden veya 

herhangi bir yerle 

paylaşılması mümkün 

değildir. 

Tablo: Risk Etki Matrisi (5x5) ve B planı Tablosu 

10.Kaynakça 

*Emniyet kemeri takılmayan çocuklar böyle savruldu. Erişim tarihi: 20.04.2022.  

https://www.sabah.com.tr/video/yasam/emniyet-kemeri-takilmayan-cocuklar-boyle-savruldu 

*İçişleri Bakanlığı'ndan servis genelgesi. 18.04.2022 

https://www.trthaber.com/haber/gundem/icisleri-bakanligindan-servis-genelgesi-

604616.html 

*İstanbul’da yaklaşık 20 bin okul servisi yollara çıkmaya hazırlanıyor. Erişim 

tarihi: 20.04.2022. https://www.trthaber.com/haber/turkiye/istanbulda-yaklasik-20-bin-

okul-servisi-yollara-cikmaya-hazirlaniyor-429460.html 

*Okul servı̇s araçlari yönetmelı̇ğı̇nde değı̇şı̇klı̇k yapilmasina daı̇r yönetmelı̇k. 18.04.2022. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210 

https://www.sabah.com.tr/video/yasam/emniyet-kemeri-takilmayan-cocuklar-boyle-savruldu
https://www.trthaber.com/haber/gundem/icisleri-bakanligindan-servis-genelgesi-604616.html
https://www.trthaber.com/haber/gundem/icisleri-bakanligindan-servis-genelgesi-604616.html
https://www.trthaber.com/haber/turkiye/istanbulda-yaklasik-20-bin-okul-servisi-yollara-cikmaya-hazirlaniyor-429460.html
https://www.trthaber.com/haber/turkiye/istanbulda-yaklasik-20-bin-okul-servisi-yollara-cikmaya-hazirlaniyor-429460.html

