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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Servis aracının kapısının iç tarafına kart okuma sistemi koltukların alt kısmına

ledler ve kemer kısmına kemerin takılmadığında alarm verebilecek bir sistem entegre
edilecektir. Bu sistem tarafımızca gerekli devre elemanları ve sensörler kullanılarak
tasarlanıp üretilecektir. Ürettiğimiz kart okuma sistemi ile öğrencilerin araçlara biniş
ve  iniş  kontrolleri  sağlanacak  koltuklara  oturduklarında  ledler  kırmızı  yanacak  ve
kemerlerini  takmaları  için  alarm  sistemi  devreye  girecektir.  Her  öğrenciye  özel
verilecek olan bir kart sayesinde öğrenci servis araçlarına iniş ve binişlerinin bilgisi,
yapılacak uygulama ile şoförün telefonuna iletilecektir. 

                          1.1 Tasarım
Projemizin dış tasarımı için sunta ahşap plakalar kullandık. İçerisinde yer alan

koltukları  Tinkercad  tasarım  programıyla  tasarlayıp  3  boyutlu  yazıcı  ile  bastırdık.
Servis kapısında bulunan kart okuma sisteminin dış tasarımını da yine aynı şekilde 3
boyutlu yazıcı ile oluşturduk. 

                           1.2 Montaj
Parçaların montajı için hızlı yapıştırıcıdan faydalandık. LCD ekran kart okuma

sisteminin  üst  tarafına,  RFID  kart  ise  alt  tarafına  gelecek  şekilde  monte  edildi.
Koltukların altına ledleri kemer kısmına ise buzzer monte edildi.

                            1.3 Yazılım
Yazılım için arduino uygulamasını kullandık.

Proje fikri kısaca özetlenmelidir varsa görsel eklenmelidir.
Özet  kısmında belge içeriği  ve proje  içeriği  (tasarım,  yazılım,  montaj)  başlıklarına
ayrıntılı olarak değinilmelidir.

Şekil 1. Tinkercad uygulaması ile Projemizin 3d tasarım modeli



2. Problem Durumunun Tanımlanması:
İzmir'in  Çiğli  İlçesi'nde,  kreşe  giden  3  yaşındaki  Alperen  Şahin,  uyuduğu  okul
servisinde unutulunca havasızlıktan yaşamını yitirdi. Serkan ve Buket Sakin çifti, 3
yaşındaki  oğulları  Alperen'i  kreşe  götürmek  üzere  okul  servisine  bindirdi.  Servis
şoförü 47 yaşındaki T.İ. ile rehber personel 18 yaşındaki D.K., Özel Sevgi Yumağı
Anaokuluna geldiklerinde  öğrencileri  indirmeye başladı.  Rehber  personel  D.K.,  bu
sırada ağlayan bir öğrenciyi alarak okula girdi. Serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen
şoför, aracı otoparka çekti. Öğle yemeğinde Alperen'in yokluğu fark eden öğretmenler,
okulu  ve  bahçesini  aramaya başladı.  Öğretmenlerin  çabası  yetersiz  kalınca  okulun
güvenlik kameraları incelendi. Görüntüleri izleyen okul yönetimi Alperen'in okula hiç
girmediğini  gördü.  Bunun üzerine  okul  servisine  bakan görevliler, minik  Alperen'i
sabah oturduğu koltukta  hareketsiz  halde  bulunca,  Karşıyaka'da  özel  bir  hastaneye
kaldırıldı. Ancak minik Alperen'in havasızlıktan öldüğü anlaşıldı (Candan,2017). 

Okul servislerinde öğrencilerin kemer takma zorunluluğu vardır.  Genel olarak
bu kural uygulanmamaktadır. Binek araçlarda kemer takılmadığında sesli uyarı veren
sistemi örnek aldık. Bu sistemi servislerdeki öğrenci koltuklarına entegre edilecektir.
Buna ek olarak kullanmış olduğumuz RFID kart ile iniş ve binişlerde öğrenci bilgileri
şoföre  iletilecek  binen  öğrenci  sayısıyla  iniş  esnasındaki  öğrenci  sayısı  eşit
olmadığında sistem devreye girecek ve kapılar kilitlenmeyecektir. Projemiz servisteki
öğrencilerin,  kemerlerini  takmalarına  ve  serviste  unutulma  durumlarına  çözüm
üretmektir.  Bu sistem tarafımızca gerekli devre elemanları ve sensörler kullanılarak
tasarlanıp  üretilecektir.  Servis  aracının  koltuklarının  altına  entegre  edeceğimiz  led
sistemi  ile  çocuklar  koltuğa  oturduğunda   ledler  kırmızı  yanacak  ve  kullanmış
olduğumuz ses sitsemi ile kemerini takmayan öğrencilerin koltukları alarm vermeye
başlayacaktır. Kemerlerini taktıklarında sistem devreye girip alarm susacak ve ledler
yeşile  dönecektir.  Her  koltuk  için  takmayan  öğrencilerin  bilgi  mesajı  şöförün
telefonuna  iletilecektir.  Sistem  ile  verilecek  olan  mesaj  bilgisi  ve  led  sistemi  ile
servisten  iniş  yapmayan  veya  kemerini  takmamış  olan  öğrencinin  bilgisi  şöföre
iletilecektir. 
Bu  tür  olayların  artması  sonucu  oluşan  sorunu  ortadan  kaldırmak  için  kullanılan



kemerli  alarm  sistemi  sayesinde;  ihmal  edilme,  unutulma  gibi  olaylara  fırsat
tanınmayacaktır. Servis araçlarının koltuklarına arduino kullanarak yapmış olduğumuz
alarm  sistemi  takılacaktır.  Takmış  olduğumuz  alarm  sistemi  kemer  ile  bağlantılı
olacaktır serviste bir çocuk kalma durumu olduğunda kapılar kapanmayacak ve alarm
sistemi devreye girecektir böylelikle tehlikeli ve ölümcül durumların önüne geçilmesi
hedeflenmekte ve kemer sistemi ile güvenliğin artması sağlanacaktır. 

3. Çözüm 
Bu  tür  olayların  artması  sonucu  oluşan  sorunu  ortadan  kaldırmak  için  kullanılan
kemerli  alarm  sistemi  ve  RFID  kart  sistemi  ile  öğrencilerin  3  aşamalı  olarak
güvenliğinin  garanti  altına  alınması  sağlanacaktır.  İhmal  edilme,  unutulma  gibi
olaylara fırsat tanınmayacaktır. Öğrenciler servise giriş yaptığında vermiş olduğumuz
kartları RFID sistemine okutup servise giriş yapacaklar. Servis araçlarının koltuklarına
arduino kullanarak yapmış olduğumuz alarm sistemi takılacaktır. Takmış olduğumuz
alarm sistemi kemer ile bağlantılı olacaktır öğrenci kemerini takmadıysa alarm sistemi
ve  ledler  devreye  girerek  ledler  kırmızı  yanacak  ve  alarm  ötmeye  başlayacaktır.
Serviste bir  çocuk kalma durumu olduğunda sistem aktif  olduğundan şöföre mesaj
gönderecek  kapılar  kapanmayacak  ve  alarm  sistemi  devreye  girecektir.  Böylelikle
tehlikeli ve ölümcül durumların önüne geçilmesi hedeflenmekte ve kemer sistemi ile
güvenliğin artması sağlanacaktır.

                      Şekil 2. 3d tasarımın basılmış hali

4. Yöntem
Projenin  hayata  geçirilmesi  ile,  servis  araçlarının  girişlerine  kart  okuma  sistemi
yerleştirilecek  ve  servise  binen  öğrencilerin,  her  biri  için  ayrı  olarak  sisteme
tanımlanmış  ve  kendilerine  verilmiş  kartlarını,  kart  okuma  sistemine  okutmaları



sağlanacaktır. Bu sistemi hazırlamak için RFID kartı  kullanılacak ve servise binen
öğrenci sayısı bilgisi  Arduino ile yazılan kodlarla tutulacaktır. Varış gerçekleştikten
sonra  öğrencilerden  servise  binerken  yaptıkları  gibi  inerken  de  kart  okutmaları
sağlanacaktır.  Servisten  inen  öğrenci  sayısının,  servise  binen  öğrenci  sayısına  eşit
olmadığı  durumda  servis  şoförünün  telefonuna,  MIT  App  Inventor  üzerinden
tasarladığımız uygulama vasıtasıyla Arduino’da kullandığımız bluetooth modülü ile
servise binen ve servisten  inen  öğrenci  sayısının eşit  olmadığını  bildiren  bir  uyarı
gidecek,  ardından  servis  aracının  kapıları  kilitlenmesi  engellenecektir.  Yapmış
olduğumuz kemer sistemi ise öğrenciler koltuklara oturduklarında koltuklara entegre
ettiğimiz ledlerin kırmızı yanması ve kemer alarmının devreye girerek öğrencilerin
kemerlerini  takması  gerektiğini  bildiren  uyarı  alarmı  vermeye  başlayacaktır.
Kemerlerini  takana  kadar  alarmın  çalışmaya  devam  etmesi  sağlanacaktır.
Devrelerimizi arduino ile tasarımımızı tinkercad ile yapıp 3d yazıcıda bastırdık.

                             Şekil 3. Kart okutma sistemi devresi

                 Şekil 4. Devrenin kutuda görünümü         Şekil 5. Ekran görünümü



5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
İzmir  Çiğli’de  yaşanan acı  olaydan sonra bazı  servis  firmaları  kartlı  sisteme geçiş
yaptı. Bu sistemde, öğrenciler servisten indikten sonra ilk 10 dakika içerisinde servis
şoförünün aracın en arkasında bulunan sisteme kartını okutması gerekiyor. Şoförün bu
süre içerisinde kartını sisteme okutmaması durumunda ise okul yetkililerine bildirim
gidiyor ve servis şoförünün aranarak uyarılıyor. 
Okul  servislerinde  kartlı  sisteme  geçiş  konusunda  örnek  olan  bu  projenin,  sistem
içerisine dahil  edilmiş  insan sayısının fazlalığından yavaş işlemeye ve aksatılmaya
açık  olduğunu  söyleyebiliriz.  Şoförün  kartını  okutmadığı  durumda  bildirim
gönderilecek  okul  yetkilisinin  başka  bir  işle  meşgul  olması  durumunda  bildirimi
görmesi ve gerekli uyarıyı vermesi gecikebilmektedir. Bu sırada geçen sürede şoför de
dikkatsizlik yapabilir ve uygulanan yöntem ile tekrar istenmeyen olaylar yaşanmasına
sebebiyet verebilir.
Projemizde,  her  bir  öğrenciye  ayrı  kartlar  verilecek ve  bu durum rehber  öğretmen
tarafından kart okutmaların takibi yapılacaktır. Aynı zamanda binen ve inen öğrenci
sayısı eşit olmadığı takdirde araç kapıları kitlenmeyecek ve bu sayede olay yerinde
şoförün olumsuz bir duruma karşı birden çok uyaranla karşılaşması sağlanacaktır. 
Okul  servislerinde  kullanacağımız  ledli  alarm sistem ile  öğrencilerin  kemerlerinin
takılı olduğundan ve güvende olduklarından emin olacağız. Kemerlerini takmadıkları
sürece  alarm  sistemi  devrede  olacak  ve  şöförün  haberdar  olması  sağlanacaktır.
Kemerler için ledli alarm sistemi hiçbir serviste bulunmamaktadır.
Benzer  ürünler  hakkında  analiz  yapılarak  projenin  yenilikçi  yönü  hakkında  bilgi
verilmeli, projeyi, piyasada bulunan benzer ürünlerden ayıran özelliklerin neler olduğu
belirtilmelidir.  
Projenin özgün yönleri belirtilmelidir. Ek olarak, tasarlanan özgün ürünün donanımsal
ve yazılımsal parçaları hakkında(varsa) bilgi verilmelidir. 
Çalışmada,  kodlarda  ve  tasarımda  yenilikçi  bir  yön  varsa  mutlaka  belirtilmelidir.
Takımlar  bu  alanda  kendi  çalışmalarını  nasıl  bir  yöntemle  hazırladığını,  benzer
çalışmalardan  hangi  yönleri  ile  ayrıldığını  açık  ve  net  bir  şekilde  detaylı  olarak
belirtmelidir.

Şekil 6. App Inventor uygulamasının ekran görüntüsü  



5.1 Kullanılan Donanım Parçaları

Arduino UNO 
Sistemde devrenin kodlanması ve yönetilmesi için kullanılmıştır. 

RFID Kart 
Sistemde kullanıcı bilgilerinin okunması ve işlemesi için kullanılmıştır. 
LCD Ekran
Kullanıcıların  kart  okutması  sonrası  bilgilerin  ekranda  gösterilmesini  sağlamak  için
kullanılmıştır. Bu ekran 2 satır ve 16 sütundan oluşmaktadır. Ekran üzerinde bulunan dahili
I2C arayüz modülü ile 4 digital pin yardımıyla Arduino Uno kartına bağlanmaktadır.

Buzzer
Projede alarm niteliği taşımaktadır. Öğrenci kartı sisteme okuttuğunda haber verecektir. 

Led
Projede uyarı niteliği taşımaktadır. Kemerler takılmadığında ledler kırmızı yanacaktır.
durumunda ledler yanacaktır. 8 adet NeoPixel 8′li Şerit led kullanılacaktır.

Jumper Kablo
Devredeki donanım birimlerinin iletişimini sağlamak için kullanılmıştır. 

Pil 
Devrenin  gücünü  sağlamak  için  kullanılmıştır.  9V  pil  ile  devrenin  gücü  sağlanmaktadır.
Uygun maliyeti, boyutu ve şarj edilebilir olmasından dolayı tercih edilmiştir.

 

Yazılım Araçları
 Uygulama  tasarımı  için  App  Inventor  uygulamasından  dış  tasarım  için  Tinkercad
uygulamasından ve devrenin kodlaması için Arduino IDE uygulamasından yararlanılmıştır.

6. Uygulanabilirlik
Projemizde  kullanacağımız  materyaller  bir  servis  aracına  entegre  edilebilecek
materyaller olduğundan, projemizi uygulamak için yeni araç tasarımı ya da üretimi
yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Böylece projemizi hayata geçirmek için sadece
kart okuma sisteminin alınıp servis aracına bağlanması yeterli olacaktır. App Inventor
uygulamasında  geliştirdiğimiz  mobil  uygulama  şoförün  ve  görevlinin  telefonuna
kurulması  gerekmektedir.  Bunun  için  de  uygulama  mağazasından  direkt  olarak
indirmeleri yeterli olacaktır. Öğrencilere verilecek özel kartlar sayesinde öğrencilerden
inenlerin veya binenlerin isimleri görünebilecek. Projemizi eğer hayata geçirebilirsek
sadece kartlı geçiş sistemini alarak firmalar/okullar daha güvenilir bir servis ortamı
oluşturabilirler. Uygulanabilirliğinde herhangi bir risk taşıdığını düşünmüyoruz.
Projemiz okul servislerinde kullanılacak. MEB’e bildirim yapılarak sistemin zorunlu
hale  getirilmesi  sağlanabilir.  Ticari  bir  ürün olarak  kullanılabilir.  Sistemimizi  belli
başlı risk durumları olabilir. Kullanılan pilin bitmesi, devreye elle müdahale edilmesi
(öğrenciler  tarafından),  kart  okuyucusunun sistem arızası,  devrede  temassızlık  gibi
olumsuz durumlar ile karşılaşılabilir.



7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

7.1 Kullanılan Malzemelerin Fiyat Dağılımı

Ürün Adet Birim Fiyat(Kdv Dahil) Toplam Fiyat(Kdv Dahil)

Arduino Mega Klon 9 86,43 777,87

HC-06 Bluetooth Modül 1 605 605

3B Baskı için Filament 1 650 650

Jumber Kablo 4 80 320

RFID Kart Okuyucu 1 64 64

NeoPixel 8′li Şerit Led 8 39,81 318,48

Buzzer 8 7,83 62,64

Lcd ekran 1 85,93 85,93

PİL 9V 9 13 117

Toplam 3.000,92 TL

Projemizin  tahmini  bütçesi  bütçe  planlaması  tablosunda  belirtilmiştir.  Bu  maliyet
alınan malzemelerin kalitesine göre düşürülebilir  veya arttırılabilir. Proje planımıza
bağlı  olarak  maddi  yönden  harcamalar  detay  raporu  sonucu  açıklandıktan  sonra
yapılmalıdır  ancak projenin yarışmaya yetişmesi için düşük maliyetli  malzemelerin
detay raporu aşamasına kadar alınması mümkündür.



7.2 Proje Zaman Planlaması

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

Projemizin ana hedef  kitlesi okullarda bulunan servis araçları kullanıcıları olsa da Güvenli
Servis  Aracı  projesi  servis  hizmeti  verilen  her  yerde  kullanıma  uygundur.  Herhangi  bir
olumsuz  olay  yaşanması  durumunda  çocuklar,  aile,  okul  yönetimi,  servis  firması,  şoför,
şoförün ailesi etkilendiği için bu projenin hedef kitlesi geniş bir çevreyi kapsamaktadır.

9. Riskler
 Devreye  el  ile  müdahale  edilebilmesi  durumunda  devrenin  bozulması.

Devrelerimizi korunaklı bir malzeme içine yaparsak çocuklar ulaşamaz.
 Bataryanın  tükenmesi  bataryayı  el  ile  değişim  yapılabilecek  bir  alanda

bulundurmak veya birkaç tane batarya geçişi için buton ekleyebiliriz ve biten
bataryayı çıkartmadan olduğu yerde sistemimizle şarj edebiliriz.

 Kablo  temassızlığı  kabloların  olası  görünür  yerde  olması  devrenin  zarar

görmesine sebep olabilir. Devre malzemelerini sabitleyebiliriz.
 Malzemelerimizin zamanında elimize ulaşmama olasılığı.
 Bluetooth bağlantı kopukluğu.
 Sistem kaynaklı problemler.



9.1 Olasılık ve Etki Matrisi

10. Kaynaklar 

https://playground.arduino.cc/Projects/Ideas/

https://playground.arduino.cc/Projects/Ideas/


https://www.atlasrfidstore.com/rfid-insider/rfid-basics-read-write-tags

https://www.ntv.com.tr/turkiye/anaokulu-ogrencisi-5-saat-servis-aracinda-
unutuldu,2oB68UtXNUuaS5x20aGNcA

https://create.arduino.cc/projecthub/Aritro/security-access-using-rfid-reader-f7c746

https://blink.com.tr/tr/menu/servis-araclari-guvenlik-sistemi/51/47

https://github.com/miguelbalboa/rfid

https://github.com/miguelbalboa/rfid
https://blink.com.tr/tr/menu/servis-araclari-guvenlik-sistemi/51/47
https://create.arduino.cc/projecthub/Aritro/security-access-using-rfid-reader-f7c746
https://www.ntv.com.tr/turkiye/anaokulu-ogrencisi-5-saat-servis-aracinda-unutuldu,2oB68UtXNUuaS5x20aGNcA
https://www.ntv.com.tr/turkiye/anaokulu-ogrencisi-5-saat-servis-aracinda-unutuldu,2oB68UtXNUuaS5x20aGNcA
https://www.atlasrfidstore.com/rfid-insider/rfid-basics-read-write-tags
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