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Proje Detay Raporu 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre trafik kazası yaralanmalarından dolayı yılda 

yaklaşık bir milyon kişi yaşamını kaybetmektedir. Trafik kazalarına yönelik birincil korumada 

riskli olan çevre etmenlerinin giderilmesi ve kişilerin güvenli davranmaları, ikincil korumada 

ise emniyet kemeri gibi kişisel koruyucuların kullanılması amaçlanmaktadır. Çarpışmayla 

sonuçlanan trafik kazalarında doğru emniyet kemeri kullanımı, ölüm riskini % 40- 65, ciddi 

yaralanma riskini % 40-50 arasında azaltmaktadır. Yapılan literatür taramasında ise ülkemizde 

emniyet kemeri kullanma oranının çok düşük olduğu görülmüştür. Araştırmalara göre kemer 

takma konusu yaşam alanına bir müdahale ve cesaretsizlik olarak bulgulanmıştır. İnsanlar 

arabalarını kendi özel alanları gibi görüp, kemer takma kuralını da özel alana müdahale olarak 

görmektedir. Yeni model arabalarda kemer yerine susturucu işlevi gören aparatları kullanma 

gibi sorunlar vardır. Başka bir yöntem olarak kemerin koltuğun arkasından geçirilerek takıldığı 

belirlenmiştir. Araç kemeri denetim sistemi sadece kemer tokasının yuvaya takılı olup 

olmadığını denetlemektedir. Susturucu toka bu mekanizmayı devre dışı bırakmaktadır. Ayrıca 

kemer takılmadığında da sadece uyarıcı sinyal verilmektedir. Buda araç içinde kemer 

kullanımına mecbur bırakan başka bir sistem olmadığından kemer takılmaması durumunu 

ortaya çıkarmaktadır. Projede belirtilen bu soruna çözüm olarak emniyet kemerinin doğru 

kullanımını denetleyecek bir mekanizma geliştirilmesi amaçlanmıştır. Doğru kemer 

takılmaması durumunda da araç kullanımını önleyici bir sistem geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu 

kapsamda algoritma, yapay zeka, kodlama, elektronik ve vücut kitle indeksi kullanılarak araç 

içerisinde emniyet kemerinin doğru pozisyonda takılıp takılmadığını denetleyen ve emniyet 

kemeri doğru pozisyonda takılana kadar el freninin indirilmesini engelleyen bir sistem 

geliştirilmeye çalışılmıştır. Sistem algoritmasında ilk adım olarak koltuğa oturan kişinin ağırlığı 

koltuk altına yerleştirilen bir ağırlık sensörü ile ölçülecektir. Ardından koltuk ve pedal 

arasındaki mesafe, koltuk altına yerleştirilen dişlilerdeki direnç skalası ile kişinin bacak 

uzunluğu hesaplanacaktır. Tavana yerleştirilecek bir mesafe sensörü ile de baş ve gövde 

uzunluğu hesaplanacaktır. Bu sayede kişinin boy uzunluğu hesaplanacaktır. Alınan bu verilerce 

vücut kitle indeksi hesaplanacaktır. Koltuğun pozisyonu ve kişinin hesaplanan vücut ölçülerine 

göre kemerin doğru takıldığında kemerin, sarılı kemer rulosundan dışarıya doğru çekileceği en 

az ve en yüksek miktar algoritmik oranlar doğrultusunda hesaplanacaktır. Kemerin doğru 

miktarda çekilerek takılması kemerin doğru pozisyonda takıldığını gösterecek, o ana kadar 

devre dışı bırakılan el freni düğmesi aktif hale gelecek ve aracın hareket edebilmesine olanak 
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sağlayacaktır. Bu elektronik sistem kişilerin emniyet kemerini uygun şekilde takması ve 

kullanmasını zorunlu hale getirmektedir. 

Projenin geliştirilme çalışmalarında, koltuğun sırt kısmının pozisyonu ve yüksekliğinin 

algoritmaya dahil edilme işlemleri devam etmektedir. Bu sistem içerisinde kemer 

kullanılmaması durumunda araç maksimum hızını azaltacak veya ilgili birimlere kemer 

takılmadığı bilgisini gönderecek sistemler üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. Sistemin 

nasıl çalıştığı ile ilgili simülasyona ait videoya aşağıda verilen URL1: 

https://drive.google.com/file/d/1rIjfzqMe6psL9wPW5vIC4ChrKQ8xuuFy/view?usp=sharing 

Adres linkinden ulaşılabilir. Projenin simülasyonuna ait görseller Şekil-1, Şekil-2, 

Şekil-3, Şekil-4 ve Şekil-5’te mevcuttur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projenin etkinliğini arttırmak için araç 

koltuğunun sırt kısmının ve koltuk 

yüksekliğinin ayarlanabildiği sistemler için 

de algoritma geliştirme çalışmaları devam 

etmektedir. 

 

 

 

 

2. Problem/Sorun: 

Şekil-1 Simülasyonda hazırlanan aracın iç 

görünümü. 

Şekil-2 Koltuğun alt kısmına yerleştirilen ve 

ağırlığı hesaplayan ağırlık sensörü. 

Şekil-3 Koltuğun ileri geri olarak 

konumunu ayarlayan dişlilerin olduğu 

kısım. Bu dişli boşluklarına yerleştirilen 

dirençlerden gelen voltaj bilgisine göre 

koltuğun konum bilgisine ulaşılacaktır. 

Şekil-4 Aracın tavan kısmında bulunan ve 

bireyin gövde boyun ve baş kısmının uzunluğu 

hesaplamada kullanılan mesafe sensörü. 

Şekil-5 Şeritlerden oluşturulan ve 

renklendirilen emniyet kemeri. Kemerin 

çıkış noktasına yerleştirilen renk sensörü. 

https://drive.google.com/file/d/1rIjfzqMe6psL9wPW5vIC4ChrKQ8xuuFy/view?usp=sharing
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Projede araç kullanımı sırasında emniyet kemeri kullanılmaması probleminin çözülmesi 

öngörülmüştür. Araçlarda emniyet kemeri takılmadığında uyarı veren bir sistem bulunmasına 

rağmen emniyet kemeri takma oranının düşük olduğu görülmüştür. Yapılan araştırmalarda 

trafik kazalarına yönelik birincil korumada riskli olan çevre etmenlerinin giderilmesi ve 

kişilerin güvenli davranmalarının yer aldığı görülmüştür. İkincil korumada ise emniyet kemeri 

gibi kişisel koruyucuların kullanılması yer almaktadır. Emniyet kemeri kullanımına yönelik çok 

fazla çalışma olduğu görülmüştür. Buna rağmen kişilerin emniyet kemerini takmak yerine 

susturucu toka kullandıkları ya da emniyet kemerini koltuğun arka kısmında çekerek taktığı 

görülmüştür. Emniyet kemerinin doğru bir pozisyonda takılmamış olmasından dolayı da 

yaşanan trafik kazalarında ölüm ve ağır yaralanmaların yaşandığı belirlenmiştir.  

Araştırmalar neticesinde doğru emniyet kemeri kullanımını sağlayabilmek için kemerin 

doğru pozisyonda takılıp takılmadığını denetleyecek bir sistem geliştirilmesi gerektiği 

belirlenmiştir. Bu sisteme entegre olarak kemer doğru takılmadığında aracın hareket etmesini 

engelleyecek bir algoritmik sistem geliştirilmesi kararlaştırılmıştır. Çünkü emniyet kemeri 

takılmasının otokontrol ile sağlanmasının beklenemeyeceği görülmüştür. 

3. Çözüm  

Bu problemin çözümü için farklı alternatif sistemler üzerinde çalışmalar yapılmıştır: 

1- Araç koltuğuna oturulduğu bilgisi alındığında kendiliğinden kemerin takılmasını 

sağlayacak bir mekanizma üzerinde çalışılmıştır. Bu mekanizma da hem araç tavanından bir 

raylı sistem kullanılması gereği ortaya çıkmış, hem de şoför ve yolcu koltukları arasına bu raylı 

sistemi devam ettirip kemerin takılacağı yere kadar iletecek bir kolon eklenmesi gerektiği 

görülmüştür. Bu da araç içerisinde istenmeyen görüntülere neden olacaktır. Ayrıca sistemin 

devre dışı bırakılabileceği (kemerin, kişi kemer otonom olarak takılırken eğildiğinde sırt 

kısmında kalması) tespit edildiğinden alternatif bir sisteme karar verilmiştir. 

2- Araç koltuğuna oturulduğu bilgisi alındığında emniyet kemeri sisteminin yanına 

eklenecek bir kol yardımıyla kemerin otonom olarak takılması üzerinde de çalışılmıştır. Bu 

sistemde de aracın iç dizaynında kötü bir görüntü oluşturulacağı tespit edilmiştir. Ayrıca 

otonom kolun kemeri taktığı esnada kişinin hareket etmesi halinde kişiye zarar verebileceği 

belirlenmiş ve bu sisteminde daha geliştirilmiş bir algoritması tespit edilene kadar 

vazgeçilmiştir. 

Belirlenen alternatif sistemlerde yaşanması muhtemel olumsuzluklar göz önünde 

bulundurulmuştur. Çözüm için ise otonom sistem yerine bir denetleme ve kontrol sistemi 

geliştirilmesine karar verilmiştir. Bu sistemde araç içerisinde ki sensörler aracılığı ile alınan 

bilgiler, belirlenen bir algoritma ile hesaplanarak kişinin vücut kitle indeksi hesaplanıyor. 
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Ayrıca koltuk pozisyonu bir direç skalası ile öğreniliyor. Koltuğun pozisyonu ve kişinin 

hesaplanan vücut ölçülerine göre kemerin doğru takıldığında kemerin, sarılı kemer rulosundan 

dışarıya doğru çekileceği en az ve en yüksek miktar algoritmik oranlar doğrultusunda 

hesaplanıyor. Emniyet kemerinin sarılı kemer rulosundan ne kadar çekildiği bilgiside renk 

sensörü aracılığı ile alınıyor. Eğer emniyet kemeri hesaplanan en az ve en yüksek miktar 

aralığında sarılı kemer rulosundan çekilerek takılmış ise kemerin doğru pozisyonda takıldığı 

belirlenecektir. Sistem tarafından o ana kadar devre dışı bırakılan el frenini indirecek olan 

sistem düğmesi devreye girecektir. Aksi bir durumda ise el freni indirilemeyeceğinden araç 

hareket edemeyecektir. 

Sistem  Akışı ( Algoritma) 

1- Vücut Kitle İndeksi Hesaplaması: Araç koltuğunun altına yerleştirilmiş olan ağırlık 

sensörü aracılığı ile kişinin ağırlık bilgisi alınacaktır. Koltuğun alt kısmında bulunan ray 

sistemine bir direnç skalası bağlanacaktır. Bu direnç skalası ile koltuğun pedallar ile arasındaki 

mesafe belirlenecektir. Bu bilgiye dayalı olarak kişinin bacak boyu hesaplanacaktır. Araç 

tavanına yerleştirilecek bir mesafe sensörü aracılığı ile de kişinin gövdesinin uzunluğu tespit 

edilecektir. Gövde uzunluğu ile bacak boyu toplanarak kişinin boyu hesaplanacaktır. Bu 

bilgilere dayanarak vücut kitle indeksi (kg/cm²) hesaplanacaktır. 

2- Koltuğun Pozisyonu: Kişinin bacak boyu hesaplanırken koltuğun pedal ile arasındaki 

mesafe ölçümü sayesinde farklı bir ölçüm yapmaya gerek kalmadan tespit 

edilebilecektir(koltuk ile pedal arasındaki mesafe azaldıkça kemer ile koltuk arasındaki mesafe 

artacaktır.) 

3- Kemerin Sarılı kemer Rulosundan Çekileceği Miktarın Hesaplanması: Koltuğun direnç 

skalasının tüm noktaları üzerinde iken ve koltukta hiç kimse yokken kemerin ne kadar sarılı 

kemer rulosundan ne kadar dışarıya çekilerek takılması gerektiği bilgisi kaydedilecektir. 

Kişinin vücut kitle indeksine göre kemerin göğüs hizasını ve bel bölgesini sarması için fazladan 

sarılı kemer rulosundan dışarıya çekilmesi gereken en az ve en yüksek miktar [vücut yapısı 

farklılıklarından oluşacak değişimden dolayı net bir miktar değil aralık 

belirlenmiştir.(kadın, erkek yapısı farklılığı, kaslı ve yağlı vücut yapısına bağlı farklılıklar 

vb. faktörler göz önünde bulundurulmuştur.)] belirlenecektir. Bu miktar koltuğun boş 

halinde çekilmesi gereken miktarın üzerine eklenecektir. 

4- Kemerin Sarılı Kemer Rulosundan Ne Kadar Dışarıya Doğru Çekildiğinin 

Hesaplanması: Emniyet Kemerinin üzerinde yatay şeritler oluşturulmuştur. Bu şeritler 

renklendirilmiştir. Sarılı kemer rulosunu görecek şekilde yerleştirilmiş olan bir renk sensörü 

aracılığı ile kaç şeritin rulo dışına çekildiği belirlenmiş olacaktır. Dışarıya doğru çekilen şerit 



7 

 

miktarı ise bize kemerin sarılı kemer rulosundan ne kadar dışarıya doğru çekildiği bilgisini 

verecektir. 

5- El freni mekanizması: Yukarıda sıralanan tüm işlemler sırasında el freninin indirilmesi 

için kullanılan düğme devre dışı bırakılacaktır. Koşullu sorgulama ile denetlenen sistem koşul 

sağlandığında el freninin indirilmesi için el freni düğmesini aktifleştirecektir. Burada el freni 

sisteminin devre dışı bırakılması ve aktifleştirilmesi deneyap kart kontrolü ile yapılacaktır. 

El freni düğmesinin aktifleşmesi için sorgulanan koşul emniyet kemerinin doğru 

pozisyonda takılmasıdır. Sensörler aracılığı ile belirlenen emniyet kemerinin çekildiği miktar, 

yine sensörler aracılığı ile hesaplanan emniyet kemerinin sarılı rulodan çekilmesi gerek miktar 

aralığında ise emniyet kemerinin doğru pozisyonda takıldığı kabul edilecektir. Sistem üzerinde 

algoritma üç ana başlık altında çalışmaktadır. Birinci aşamada emniyet kemerinin doğru 

pozisyonda takılması için sarılı rulo içerisinden ne kadar çekilmesi gerektiğinin hesaplandığı 

aşamadır. İkinci aşama emniyet kemerinin sarılı rulo içerisinden ne kadar çekildiğinin 

hesaplandığı aşamadır. Son aşama ise rulodan çekilen miktarın, rulodan çekilmesi gereken 

miktar aralığında olup olmadığını belirleyen ve belirlenen bulgu doğrultusunda el frenini 

aktifleştiren/pasif bırakan kısımdır. 

Geliştirilen bu sistem ile emniyet kemerinin doğru pozisyonda takılıp takılmadığı 

denetlenmiş olacaktır. Aynı zamanda bu denetleme sonucuna göre sadece sistem üzerinden bir 

uyarı verilmekle kalınmayacaktır. Sistem emniyet kemeri doğru takılana kadar aracın hareket 

etmesini engelleyeceğinden emniyet kemeri takılmasını bir zorunluluk haline getirecektir. 

4. Yöntem 

Projede belirlenen problemin çözümü kapsamında ilk aşamada otonom sistemler 

üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Otonom sistemlerde ortaya çıkan araç dizaynı bozulmaları, 

mekanik aksamın aşılabilmesi ve kişilere verebileceği zararlar tespit edildiğinden otonom 

sistemlerden vaz geçilmiştir. Otonom sistem yerine, denetleme ve sistem kontrolü ile kişinin 

emniyet kemerini takmasını zorunlu kılan bir ürün ortaya çıkarılmıştır. Aracımızda kişinin 

emniyet kemerini doğru pozisyonda takması denetlenmiştir. Kemerin doğru pozisyonda 

takılması durumunda da devre dışı bırakılmış olan el freninin indirilmesini sağlayan düğme 

aktifleştirilerek aracın hareket edebilmesine olanak sağlanmıştır. Sistem kemer doğru 

takılmadığında araç el freni indirilemeyecektir. Bu da aracın hareket etmesine engel olacaktır. 

Bu sayede de araç içerisindeki kişi/kişiler emniyet kemeri takmak zorunda kalacaktır.  

Sistemin çalışma prensibinin yer aldığı simülasyona ve detaylı görsellere özet kısmında 

yer alan Şekil 1, 2, 3, 4, 5 ve URL1’den ulaşılabilir.  
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Literatür incelendiğinde araç sistemlerinde emniyet kemeri takılması ile ilgili üretilen 

tek sistemin kemer tokasının yuvaya takılmaması durumunda araç içerisinde uyarı verilmesi 

olduğu görülmüştür. Kemerin uygun pozisyonda takılıp takılmadığını denetleyen bir 

mekanizma bulunmamaktadır. Geliştirmiş olduğumuz sistemde kemerin uygun pozisyonda 

takılıp takılmadığının denetlenmesi projenin inovatif yönünü ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca var 

olan sistemlerde kemer takılmadığında sistem sadece kullanıcıları uyaran bir ses çıkarmaktadır. 

Burada kullanıcıyı kemer takmaya zorlayıcı bir etken ya da bir sistem bulunmamaktadır. 

Sistemimizde kemerin takılmaması aracın hareketini engelleyen bir algoritma ile 

desteklenmiştir. Bu da araç içerisinde emniyet kemeri kullanımını zorunlu hale getiren bir diğer 

inovatif yönüdür. Araçta emniyet kemeri mekanizması sistematik olarak değiştirilmemiştir. 

Araç koltuğunun kullanışlılık şekli kapsamında bir değişiklik yapılmamıştır. Bu yönleri ile var 

olan sistemler ile benzerlik göstermektedir. Araç içerisinde koltuk yapısı ve emniyet kemeri 

mekanizması değiştirilmeden elektronik desteklerle hem emniyet kemerinin doğru pozisyonda 

takılması denetlenmiştir. Hem de kemerin doğru kullanımını zorunlu hale getirecek bir 

elektronik mekanizma geliştirilmiştir. Yukarıda belirtilen özellikleri ile var olan sistemlerden 

ayrılan projemiz, hem denetleme hem de kullanımı kontrol altında tutması ile emniyet kemeri 

kullanımında yeni bir yaklaşım ortaya koymaktadır. 

6. Uygulanabilirlik 

Mekanik açıdan üretilebilecek bir projedir. Sistem araç içerisine monte edilebilir, 

gerekli donanım ve yazılım temin edilebilir ve sistem üretilebilir sistemdir. Bu sebeple projenin 

hayata geçirilebilmesi için öncelikle araç üreticisi firmaların projemizi entegre etmeleri 

gerekmektedir. Araç üretici firmaların kalite etiketi almak için sistemlerindeki problem 

durumlarını çözmeleri gerekmektedir. Projemiz var olan bir problem durumuna kesin bir çözüm 

üretmesi açısından firmaların sistemi kullanmaya istekli olacaklarını göstermektedir. Burada 

sistemin kemerin doğru takılıp takılmadığını denetlemek önemli bir problem durumu 

çözümüdür.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje kapsamında sistemin çalışır bir modeli tasarlanmıştır. Gerçek bir arabanın çalışır 

mekanizmasına entegre edilmemiştir. Yapılacak olan robotun maliyetini oluşturan malzemeler 

şu şekildedir.  

1- Deneyap Kart –robotistan-318 TL 2- Ultrasonic mesafe sensörü -22,01 TL 
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3- Renk sensörü-robotistan- 179,63 TL 

4- hx711 ağırlık sensörü-direnç.net- 43,19 TL 

5-Direnç seti – robotistan- 30 TL 

6-Buton-robotistan-3TL 

7-Montaj malzemeleri-robotistan- 15 TL 

Ürünlerine ek olarak 3D baskı-flament ve diğer sarf giderler eklendiğinde 600 TL’yi 

aşmamaktadır. Ürün bir araç içerisinde kullanılacak şekilde monte edildiğinde kullanılacak 

malzemeler değişmeyeceğinden fiyatta her hangi bir değişim yaşanmayacaktır.  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Proje kapsamında tasarlanan sistemden araç kullanan ve araçla seyahat eden bireylerin 

yararlanması öngörülmektedir. Ayrıca araç firmalarının da sistemi ürettikleri aracın 

güvenirliliğini arttırma açısından faydalanacakları bir sistemdir. 

9. Riskler 

1- Emniyet kemeri takmak istemeyen kişiler sistemin kullanıldığı araçları tercih 

etmeyebilirler. 

2- Sistemde oluşabilecek bir arıza durumunda aracın hareket etmemesi problemi ortaya 

çıkabilir. 

Ayrıca el freninin indirilmesinin engellenmesinin yerine alternatif çözümler tasarlanmaya 

devam edilmektedir. Bunlar kemer takılmadığında aracın hız limitinin düşük bir miktarda 

sabitlenmesi veya kemer takılmadığı bilgisinin GSM aracılığı ile ilgili kurumlara 

bildirilmesidir.  

3- Anormal vücut ölçülerine sahip bireylerde kemerin dışarı çekilmesi gereken aralığın 

doğru ölçülememesi. 

Risk Mümkün 

değil 

Uzak 

ihtimal 

İhtimal 

var 

Büyük 

ihtimalle 

Çözüm 

Sistemin çalışmama olasılığı X     

Sistemde oluşabilecek bir arıza 

durumunda aracın hareket etmemesi 

problemi ortaya çıkabilir.  X   

Bu sorun üretici ile iletişime 

geçilip, uzaktan yönetim ile 

sistemin devre dışı bırakılmasının 

sağlanacağı bir yazılım ile 

çözülebilir. 

Emniyet kemeri takmak istemeyen 

kişiler sistemin kullanıldığı araçları 

tercih etmeyebilirler. 
  X  

Sistemin tüm araçlarda 

kullanılmasının zorunlu 

tutulması bu durumun ortadan 

kaldırılmasını sağlayabilir. 

Anormal vücut ölçülerine sahip 

bireylerde kemerin dışarı çekilmesi 

gereken aralığın doğru 

ölçülememesi. 

 X   

Sonradan tespit edilen bu 

ölçümlerin sisteme güncelleme 

olarak eklenmesi ile sorun 

aşılabilir. 

Şekil 6. Risk olasılıkları 



10 

 

10. Kaynakça  

BEKTAŞ, S., & HINIS, M. A. (2009). Emniyet Kemeri Kullanimina Etki Eden Faktörlerin 

Otomobil Sürücüleri İçin Tahmin Modeli. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

Fen Bilimleri Dergisi, 25(1), 208-222. 

Boztaş, G., & Özcebe, H. (2005). Trafik kazası yaralanmalarında ikincil koruma: Emniyet 

kemeri. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, 14(5), 94-97. 

BUTUNER, R., & CALP, M. H. (2021). Deneyap Card. Programmable Smart 

Microcontroller Cards, 208. 

Calisir, F., & Lehto, M. R. (2002). Young drivers’ decision making and safety belt 

use. Accident Analysis & Prevention, 34(6), 793-805. 

ÇETİNKAYA, S. (2000). Trafik güvenliği açısından taşıt güvenlik sistemleri. Politeknik 

Dergisi, 3(1), 7-16. 

Karan, O., Kocamüminler, A., & Tanman, Ş. (2021). HEGEMONİK ERKEKLİK 

TRAFİKTE: ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİN SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINA 

İLİŞKİSEL BİR BAKIŞ. Moment Dergi, 8(2), 388-414. 

Nelson, G. D., & Moffit, P. B. (1988). Safety belt promotion: theory and practice. Accident 

Analysis & Prevention, 20(1), 27-38. 

Tektaş, M. & Tektaş, N. (2019). Akıllı ulaşım sistemleri(AUS) uygulamalarının sektörlere 

göre dağılımı . Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi , 2 (1) , 32-41 . 

Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jitsa/issue/44655/547872 

URL: Arduino Türkiye (arduinoturkiye.com) 

URL: Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) - Haberleşme Genel Müdürlüğü (uab.gov.tr) 

URL: Deneyap Türkiye(deneyapturkiye.org) 

URL: Maker Forums - A place for makers to share 

URL: Özen, K, İkaz sesini engelleyen 'toka' ölüme davetiye çıkarıyor, 11/10/2020 

URLSağlık Bakanlığı- Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü-Sağlıklı Beslenme ve Hareketli 

Hayat Dairesi Başkanlığı 

 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/jitsa/issue/44655/547872
http://arduinoturkiye.com/
https://hgm.uab.gov.tr/akilli-ulasim-sistemler-aus
https://www.deneyapturkiye.org/
https://forum.makerforums.info/
https://www.dha.com.tr/gundem/ikaz-sesini-engelleyen-toka-olume-davetiye-cikariyor-1792188
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-hesaplamalar
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-hesaplamalar

