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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Ulaşım çağımızın ve hayatımızın her noktasında yer almaktadır. En fazla kullanılan ulaşım 

kara yolu ulaşımıdır.  Ulaşımda gerçekleşen kazalar bütün dünyada yaralanmalara bağlı 

ölümler içinde ilk sırada yer almaktadır. Kaza tanımı “önceden planlamayan, beklenmeyen 

ve bilinmeyen zamanda ortaya çıkan, can ve mal kaybı ile sonuçlanan kötü olaydır.” 

Şeklindedir. Bu şekilde yapılan kaza tanımı bir kaçınılmazlık içermektedir. Bu algının 

değiştirilmesi kazayı; “bilinen yanlış davranış ve ihmaller veya nedenler zincirinin son 

halkası olup, daha önce alınacak önlemler ile kaçınılabilir ve korunabilir bir olaydır” 

şeklinde tanımlanmaktan geçmektedir. Bu önlemler arasında emniyet kemeri hayati önem 

taşımaktadır. Emniyet kemeri, günümüzde üretilen taşıtların standart donanımları 

arasındadır. Bu donanımın uygun şekilde kullanılması trafik kazalarında meydana gelen 

ölüm ve yaralanmaları yarı yarıya azaltacak etkidedir. Ancak ülkeden ülkeye emniyet kemeri 

kullanımının oranları farklılaşmaktadır. 2002 yılında ülkemizde meydana gelen 80.570 

ölümlü-yaralanmalı trafik kazası değerlendirildiğinde; sürücülerin emniyet kemeri takılı 

olan kazalardaki ölüm oranı %3,3 iken, takılı olmayan kazalardaki ölüm oranının %12,2 

olduğu tespit edilmiştir. Başka bir değişle kazalardaki ölüm oranı emniyet kemeri 

takılmadığı takdirde 4 kat artmaktadır (Işıldar S. , 2010). Hem aracı kullanan kişi için hem 

de yolcu için emniyet kemeri her zaman her durumda hayati öneme sahiptir. Fakat insanlar 

emniyet kemerini bazen önemsemedikleri için bir şekilde ya oturmadan koltuğa takıyor ya 

da kemer tokasına başka bir cisimle takılıymış gibi gösterebiliyor. Bu projede emniyet 

kemerinin herkes tarafından takılmasını sağlamak için akıllı emniyet kemeri sistemini 

geliştirdik. Deneyap kart ile oluşturulan sistem sayesinde koltuğa kişinin oturup oturmadığı 

Deneyap kamera yapay zeka yüz algılama sistemi sayesinde algılanacak. Daha sonra emniyet 

kemerinin uzama miktarı yani koltuğa değil de gerçekten oturan insanın üzerine sarıldığını 

uzama miktarından fiziksel devrede ise potansiyometrenin mekanizması sayesinde algılayıp 

uyarı vermeyi kesecektir. Böylece herkes emniyet kemeri takarak hayatını güvene almış 

olacaktır. 
 

2. Problem/Sorun: 

 

Emniyet kemeri trafik kazalarında önemli bir role sahiptir. Ölüm ve yaralanma oranlarını 

büyük bir ölçüde azaltmaktadır. Emniyet kemeri, aracın bir yere çarpmasından sonra oluşan 

ivme azalması durumunda, vücudu belirli ölçüde sabitleştirerek ön panelden ve camdan uzak 

tutar. DSÖ 2004 yılı Raporu’na göre, emniyet kemerinin yaralanmaları azaltmadaki etkisi 

yapılan çeşitli çalışmalar sonucunda ölümcül yaralanmalarda %40-65, orta-ağır 

yaralanmalarda %43-65, ciddi yaralanmalarda %40-50 olarak belirlenmiştir(Delice M. , 

Demir İ.). "Emniyet kemerinin kaza anında beni araç içerisinde kilitlemesinden 

korkuyorum..." , "Emniyet kemerine gerek yok, hava yastığım var..." , "Emniyet kemeri 

rahatsız ediyor...", "Benim böyle bir şeyle karşılaşma ihtimalim oldukça düşük, bunlar diğer 

insanların başına gelir.", "Kaza yapmam, ben iyi bir sürücüyüm...", "Emniyet kemeri benim 

sorunum, başkalarını ilgilendirmez..." gibi pek çok bahane öne sürülmektedir. Bu 



 

 

 

 

bahanelerle emniyet kemerini takmayıp araba uyarı verince çoğu insan toka yerine başka bir 

cisim takarak ya da arka taraftan takarak arabanın uyarı vermesini kesmektedir. Bu da trafik 

kazalarında ölüm oranlarını ve yaralanmaları arttırmaktadır. 

 
3. Çözüm  

 

Projemizin amacı herkes tarafından takılmayan emniyet kemerinin takılmasını sağlamak ve 

kaza sonunda oluşabilecek zararları en aza indirmek. Şu an var olan sistemde koltuğun 

altındaki titreşim sensörü kemer ikaz uyarı ışığını veriyor. Ancak geliştirilen sistem 

sayesinde aracın dikiz aynasının bulunduğu ön kısma yerleştirilecek kamera ile koltuğa 

birinin oturup oturmadığı tespit edilecek ve kemerin boşluğa ya da arkadan takılma 

ihtimaline karşı tüm araçlarda bulunan standart kemerlere eklenecek olan alt ve üst sınır 

uzama miktarı sayesinde ekstra maliyetsiz bir sistem ile kemerin doğru bir şekilde takılması 

sağlanacaktır. Örneğin kemerin minimum uzama miktarı mavi çizgiye denk geldiğinde 

kemerin hiç açılmadığı, sarı çizgiye denk geldiğinde belirlenen alt ve üst sınırlar arasında 

açıldığı, kırmızı çizgide ise maksimum seviyede açıldığını gösterip doğru bir şekilde 

takıldığı algılanmaktadır. Yani standart kemerlere entegre edilecek sistem sayesinde ekstra 

bir maliyet olmayacaktır. Bu sayede hayati önem taşıyan emniyet kemeri takmama, gerçek 

dışı takma vb. durumların önüne geçmiş olacağız. 

 

4. Yöntem 

 

Çözümümüzü hayata geçirirken ilk önce düzenek algoritması oluşturuldu. Deneyap kart 

elektronik devresi yapıldıktan sonra kodlar Arduino programında yazıldı. Deneyap kamera 

ile yüz algılama sistemi oluşturulduktan sonra kodlar Arduino programında yazıldı.  

 
Şekil 1. Deneyap Kart Kamera Yüz Algılama Ekranı 

 

Kemerin uzama miktarının değerlerini gösterecek potansiyometre devresi kurulup kodları 

yazıldıktan sonra potansiyometre emniyet kemerine entegre edildi. Kurulan devreler ve 

yazılan kodlar sayesinde kameranın yüz algılaması yapıldıktan sonra kişinin koltuğa 

oturduğu anlaşılacak. Ardından kemer takıldıktan sonra potansiyometre 0-20 değer 



 

 

 

 

aralığında ise kemer kullanıma hazır, 20-50 değer aralığında ise minimum seviyede kemer 

kullanımı, 50-100 değer aralığında ise maksimum kemer kullanımı olmuştur.  

 
Şekil 2.Potansiyometre Değer Okuma Ekranı 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Yapay zeka yüz tanıma sistemi ile koltuğa bireyin oturup oturmadığının anlaşılması yenilikçi 

yönünü ifade etmektedir. Emniyet kemeri ve koltuğa entegre edilecek mekanizma sayesinde 

projemiz kendine özgü bir yapıya sahip olacaktır. Kemerin uzama miktarı ile doğru şekilde 

takılıp takılmadığı sistemi de yenilikçi yöndür. Literatür taraması sonucunda daha önce böyle 

bir çalışmaya rastlamadık. 
 

6. Uygulanabilirlik 

  

Projemiz emniyet kemerinin kullanımını mecburi hale getirip trafik kazalarında oluşabilecek 

sonuçlara çözüm getirdiği için hayata geçirilmesi toplum açısından önemlidir. Yazılımsal 

donanımlarla desteklenecek bir proje olacağından uygulanabilirliği kolaydır. Aynı zamanda 

trafik sektöründe ürün satışı için de yeni bir boyut kazandıracaktır. Normal var olan araç 

kemerlerine entegre edileceği için ek bir büyük maliyet de olmayacaktır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo1. Proje Zaman Çizelgesi 

Faaliyetin Adı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 

1.Proje takımının kurulması ✓     

2.Proje konusunun belirlenmesi ve 

malzeme temini 

✓ ✓    

3.Proje takviminin hazırlanması ✓ ✓    

4.Literatür taraması ✓ ✓    

5.Proje Tasarımının Planlanması 

 

 ✓ ✓   

6.Düzenek kurulumu ve prototip 

yapımı 

  ✓ ✓ ✓ 

7. Test edilmesi    ✓ ✓ 

 



 

 

 

 

Tablo2. Maliyet Tablosu 

 

 

Kullanılan Malzemeler Maliyet (TL) 

1.Deneyap Kart          326 

2. Breadboard 28 

3. Jumper(100’lü) 19 

4. Potansiyometre           3,7 

5.Buzzer 7,4 

6.Emniyet Kemeri 40 

TOPLAM 424,1 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz tüm otomobil kullanıcılarına ve araçtaki yolculara hitap etmektedir. Proje ulaşıma 

çıkan tüm otomobiller için kullanılabilmektedir. 

 

9. Riskler  

Projemiz donanımsal bağlantılar ile çalışan bir sistem olduğundan bağlantılarda meydana 

gelebilecek bir aksaklık sistemin çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir.  

 

10. Proje Ekibi 

Adı Soyadı Projedeki 

Görevi 

Okulu Projeyle İlgilli Tecrübesi 

Özgenur EYVAZ Danışman Elazığ Özel Bahçeşehir 
Ortaokulu 

Mekanik,Tasarım,Kod 

Göktürk Aras ÇELİK Takım Üyesi Elazığ Özel Bahçeşehir 
Ortaokulu 

Mekanik,Tasarım,Kod 

Eymen MUNZUR Takım Üyesi Elazığ Özel Bahçeşehir 
Ortaokulu 

Mekanik,Tasarım,Kod 
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EKLER 

 
Ek 1. Arduino Kodları 

 

 

 
Ek 2. Kamera Kodları 

http://trafik.gov.tr/kurumlar/trafik.gov.tr/Arsiv/SiteAssets/Yayinlar/Bildiriler/pdf/Suleyman_Isildar.pdf


 

 

 

 

    
Ek 3. Prototip Görselleri 

 

     
 

 
 

 


