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1. Proje Özeti   

Ülkemizin en önemli gerçeklerinden bir tanesi “Taşımalı Sistem”. Büyük şehirlerden en 

küçük köylere kadar bütün yerleşim yerlerinde birçok arkadaşımız servis araçlarıyla 

okullarına gidiyor. Maalesef ki bazen istenmeyen kazalar da yaşanabiliyor. En son 10 Mart 

2021’de Batman’da meydana gelen öğrenci servisi kazası bizi çok üzdü. Biz de 1 ve 0 takımı 

olarak bu gibi durumlarda arkadaşlarımızın kazayı en az hasarla atlatmaları için bu projemizi 

geliştirdik ve ismine “Güvenli Servis Aracı” projesi dedik. Projemizde uygulanabilirlik ve 

toplumun birçok kesimine nasıl fayda sağlayabiliriz konularını düşündük ve servis 

araçlarının koltuklarını tasarlamaya karar verdik. Projemize gelecek olursak, kısaca şu 

şekilde çalışmakta; 

Koltuğun oturma bölümüne yerleştireceğimiz ağırlık algılayıcısı sayesinde, koltukta yük var 

mı yok mu bunu kontrol edeceğiz. Yapılan araştırmalar sonucunda yazılan makaleleri 

incelediğimizde ilkokul öğrencilerinin ortalama kilolarının 28.48kg olduğu tespit edilmiştir1. 

Bizler de değeri biraz aşağıda tutarak 25kg olarak belirledik. Sonuç olarak eğer yük var ve 

25kg dan fazla ise sistem çalışmaya başlayacak ve 1 dk. süre tanıyacak. 1 dakika sonunda 

kemer takma noktasına yerleştirdiğimiz algılayıcı sayesinde kemer takılıp takılmadığını 

kontrol edeceğiz. Kemer takılı ise sistem pasif duruma geçecek. Eğer 1 dk. Sonunda kemer 

takılı değil ise ilk uyarı sistemi devreye girecek ve yolcu koltuğunun üzerine araç tavanına 

yerleştirdiğimiz kırmızı led ışık yanmaya başlayacak. Tekrar 1 dakikalık bir süre tanıyacağız. 

Hala kemer takılmamış ise bu kez koltuk yanlarındaki ses uyarı sistemimiz devreye girecek 

ve kişi kemer takmaya zorlanacak ta ki kemer takılana kadar. Kemer takıldığında bütün 

uyarılar etkisiz hale gelecek. Hem ışık hem ses uyarıları vererek birçok şeyi hedefledik. 

Dikkat çekme bunların en başında geliyor. Gerek servis şoförü gerek çevredekiler kemer 

takılıp takılmadığını rahatlıkla kontrol edip uyarıda bulunabilecekler. Ayrıca bizim için en 

önemlisi “özel arkadaşlarımız”. Özel eğitime muhtaç arkadaşlarımız da kurumlara servis 

araçlarıyla geliyor. Görme engelli arkadaşlarımız için ses, işitme engelli arkadaşlarımız için 

de ışık uyarısı vererek onların da kemer takmayı unutmalarını engellemiş olacağız. 

 

1.1 Tasarım: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araç içi tasarım da 

numaralandırılan alanlar sırasıyla; 

1- Araç içi koltuk tavanı kırımızı led ışık. 

2- Koltuk kenarı ses çıkış noktası(Hoparlör/Buzzer) 

3- Emniyet kemeri takma noktası 

 

 

 

 

Prototip tasarım Araç içi Tasarım 
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1.2 Yazılım: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Problem/Sorun: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel-1 Görsel-2 

Akış Şeması 

Blok kodlama Şeması 

Yukarıdaki akış şemasında gösterilen sistemin blok 

tabanlı görsel programlama aracı ile kodlanmış hali 

yan  tarafta gösterilmiştir. Bu görselde “sayısal giriş 

ayarla … çıkış düşük/yüksek” bölümleri Arduino 

UNO üzerindeki Pinlerden verilen çıktılar, “Dijital 

pin okuma …” ise gelen değerleri ifade etmektedir. 

Bu noktada 7 numaralı pine ağrılık algılayıcı, 8 

numaralı pine dokunma denetleyicisi, 9 numaralı 

pine led ışık ve 10 numaralı pine ise ses çıkış noktası 

bağlanmıştır. Kısaca yan taraftaki kodları 

açıklayacak olursak ağırlık değerinin 25 ten fazla 

olması durumlarında sürekli 8 numaralı pin kontrol 

edilip kemer takılma durumu kontrol edilecek. 8 

numaralı pin iki değer döndürür 1 ve 0 dolayısıyla 

kemer takılı olmadığında değer 0, takıldığında 1 olur. 

Eğer kemer takılı ise ağırlık ölçülecek. 25kg fazla ise 

sırasıyla alt taraftaki kodlar çalışacak. 
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Görsel-1 ve Görsel-2, birçok örneğin arasından seçilmiş sadece iki haber. Öğrenci 

arkadaşlarımız servisleri kullanırken kemer takmayı maalesef ki çoğu zaman unutuyorlar. 

Ülkemizde, otomobiller kullananlar üzerinde yapılan araştırmalara bakıldığında şehir içinde 

meydana gelen kazalarda kazaya karışanların sadece %16’sının kemer takmış olduğu 

görülmüş2. Bizler de bu konuda bilimsel araştırma yapılmış olmasa da servis şoförleri ile 

yapmış olduğumuz birebir görüşmelerde bu oranın servis hareket etmeden önce daha fazla 

olduğunu ancak servis hareket ettikten sonra bu oranın takip edilemediğini ve hatta oranda 

düşüş yaşandığının tahmin edildiğini gördük. Bu nedenle arkadaşlarımız olası kazalarda zor 

durumda kalıyorlar.  

Öğrenci servislerinde ki “Emniyet Kemeri Takma” problemi maalesef ki şu an ki çözümlerle 

çözülemiyor. Servis şoförü ve görevliler bile bunu denetlemekte bazen yetersiz kalabiliyor. 

Çünkü arkadaşlarımızın birçoğu kemer takmanın onlara neden gerekli olduğunu bilseler de 

bunu ihmal ediyorlar. Geliştirdiğimiz bu proje ile bunu en aza indirecek ve arkadaşlarımızın 

unutmasını, ihmal etmesini engelleyeceğiz. 

 

 

3. Çözüm  

Çözüm önerisini ise öğrenci servis araçlarındaki koltukları tıpkı şahsi otomobillerde ki gibi 

kemer takma uyarı sistemleri ile desteklemek olarak belirledik. Fakat otomobillerden farklı 

olarak bizler sesin dışında ışıklı uyarı sistemi de koymanın fayda sağlayacağını düşündük. 

Çünkü servis araçları daha kalabalık, denetlemesi zor ayrıca işitme engelli arkadaşlarımız da 

olabileceği için sesin dışında görsel bir uyarının da yerinde olacağına karar verdik. 

Prototipimiz ve kullandığımız bileşenler görsellerde gösterilmiştir. (Görsel-3, Görsel-4 ve 

Görsel-5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel-3 Görsel-4 
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Görsel-4’te Numaralandırılan bileşenler; 

1- Dokunma/Basma denetleyicisi ve kemer takma noktası (Sensör) 

2- Ağırlık Algılayıcısı (Sensör) 

3- Ses çıkış Noktası (Buzzer) 

4- Kırmızı Led ışık 

5- Arduino UNO mikro denetleyici kartı 

6- 9V pil 

 

 

4. Yöntem 

Öğrenci servisi içindeki bütün koltuklara ağırlık algılayıcı, koltukların kemer takma 

noktalarına dokunma denetleyicisi, koltuğun tam üzerine araç tavanına kırmızı ışık ve koltuk 

yanlarına ses çıkış noktaları ekleyeceğiz. Bu bileşenleri Arduino UNO kartımız ile 

denetleyeceğiz. Böylelikle Hangi koltukta kemer takılmamış bunu en net bir şekilde tespit 

edip gerekli önlemlerin alınmasını sağlayabileceğiz. Ayrıca bütün koltuklardan gelen verileri 

şoför mahallinde bulunan led panelde de göstererek projemizi geliştirecek, gerek seyir 

halinde gerekse araç hareket etmeden servis şoförünün durumu denetleyebilmesini sağlamış 

olacağız. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemize başlarken hali hazırda binek otomobillerde de olan kemer takma uyarı sisteminden 

esinlendik ancak, biz bunu yenilikçi yaklaşımla geliştirerek, yazılımını/kodlamasını 

kendimiz yaparak daha orijinal ve eşsiz hale getirdik. Ayrıca otomobillerden farklı olarak 

araç tavanı uyarı sistemi, koltuk kenarı ses uyarı sistemi ile toplu taşıma araçlarına da uygun 

hale getirdik. Hali hazırda bu ve buna benzer tasarımların piyasada var olup olmadığı 

yönünde yapmış olduğumuz araştırmalarda bir veriye ulaşamadık. Projemiz şu anda bu 

hailiyle bile ilk olma potansiyeline sahip. Otomobillerde bu sistem düşünülmüş iken öğrenci 

servisi gibi toplu taşıma araçlarında henüz geliştirilmedi. Bizler prototipini geliştirerek 

yaptığımız bu projenin inovatif yönden çağın gerekliliklerini yakalamış olduğunun bilinciyle 

çalışmalarımızı geliştirip zenginleştirdik. 

 

 

 

 

Görsel-5 
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6. Uygulanabilirlik  

Projemiz uygulanabilirlik açısından değerlendirildiğinde montaj ve yazılım konusunda basit 

düşünülmüş ama en etkili yöntem olarak karşımıza çıkmıştır. Hali hazırda kullanılan öğrenci 

servislerine monte edilebileceği gibi araç fabrikalarda da servis araçlarına monte edilip 

piyasaya o şekilde çıkabilecek derecede kolay ve pratiktir. Toplumuzun her kesimi hayatının 

bir bölümde toplu taşıma araçlarını kullandığı olmuştur, olacaktır ve en değerli şey olan insan 

hayatının korunması ise bizin en büyük önceliğimizdir. Öğrenci servislerinin yapmış olduğu 

kazalardan yola çıkarak, öğrenci arkadaşlarımızın hayatını korumak ve olası kazalardan en 

az hasar ile atlatmalarına yardım etmek amacıyla geliştirdiğimiz bu projede ileri aşamalarda 

tüm şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçlarında da uygulanması kolay bir sitem olarak 

karşımıza çıkmıştır ve bütün toplu taşımlarda kullanılması bizim en büyük hayalimiz ve 

temennimizdir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Öğrenci servislerinde ki bir koltuk için gerekli olan bileşenlerin en pahalısı Arduino UNO 

orijinal mikro denetleyici kartı piyasada 250 lira civarındadır.  Diğer bileşenler (ağrılık 

algılayıcı(loadCell) 15.00, kırmızı led 2.00, buzzer 5.00, dokunma algılayıcı 5.00 ve diğer 

kablolar 10.00 TL) ile en yüksek oranda yaklaşık 300.00-350.00 lira arasında bir maliyeti 

olmaktadır. Bu bakımdan bir öğrenci arkadaşımızın hayatı ya da yaralanması bu maliyetler 

göz önüne alındığında gerçekten ucuz bir yöntem ile güvence altına alınabilir. İlerleyen 

süreçte tüm toplu taşıma araçlarında zorunlu hale getirilmesini umduğumuz bu projemiz 

hayata geçtiğinde toplumuzun her kesimi ucuz maliyet karşılığında daha güvenli seyahatler 

yapabilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi:  

En son 21 Mart’ta canımızı yakan öğrenci servisi kazaları ilk değildir. Son olmasını istiyoruz 

tabi ki ama son da olmayacaktır. Dünyanın her yerinde kullanılan öğrenci servislerinin 

güvenliği servis sahiplerinin/şoförlerinin koruması altındadır. Aileler çocuklarını servise 

emanet ettiklerinde gözleri arakada kalmayacak şekilde güvenmek ve çocuklarının sağ salim 

gidip gelmesini beklemektedir.  
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Öğrenci arkadaşlarımız, gerek özel eğitime muhtaç olsun gerek anasınıfı gerekse üniversite 

öğrencisi, dünyada milyonlarca öğrenci her gün servis araçlarını kullanmaktadır. 

Geliştirdiğimiz bu projenin sadece ülkemiz sınırlarında kalmadan dünyanın her yerindeki 

servis araçlarının daha güvenli hale gelmesini hedeflemektedir. Bu nedenle hedef kitlesi 

dünyadaki bütün çocuklar, bütün servis şoförleri ve bütün ailelerdir. 

 

 

9. Riskler 

Projemizin hayata geçirilmesinde karşılaşılabilecek problemler yazılımsal ve mali olarak 2 

yönde değerlendirilebilir. Yazılımsal problemlerin aşılabilmesi ise oldukça basittir. Yazılım 

başlığı altında gösterdiğimiz kodlar ve yine yazılım başlığı altında belirtilen akışla yeniden 

kodlaması oldukça basittir. Maliyet konusunda ise tahmini maliyet tablosunda da görüleceği 

üzere bir sistemin maliyeti 287,00 lira olmaktadır ancak yine de bizler değerleri yüksek tutup 

tek koltuk için en yüksek değeri yaklaşık 300,00 – 350,00 lira gibi bir maliyeti olduğunu 

düşünelim. Bir servis aracında ortalama 18 koltuk olduğu düşünülürse 350.00 x 18 = 6.300,00 

lira gibi bir maliyeti olmaktadır ancak konu insan sağlığı, canı, hayatı olduğunda bu miktar 

kesinlikle göz ardı edilebilir ölçüdedir. Dolayısıyla projemizin risk değerlendirmesini 

yaptığımızda karşımıza çıkan tablo projemizin risk bakımından risksiz sayılabilecek grupta 

yer almaktadır. 

 

10. Kaynaklar  

1- https://dergipark.org.tr/en/pub/nwsaedu/issue/57552/806952 

2- https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/716247 

3- Görsel-1:  

https://www.cnnturk.com/turkiye/ogrenci-servisi-devrildi-20-yarali 

4- Görsel-2: 

 

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/batmanda-ogrenci-servisi-devrildi-2-olu-26-

yarali/2170604 
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