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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
Son yılların en büyük sorunlarından biri hava kirliliğidir. Hava kirliliği etkisiyle artan sera gazı, 
küresel ısınmaya sebep olmaktadır. (URL 1) Hava kirliliği, atmosferdeki bir veya daha fazla 
kirleticinin insan, bitki ve hayvan yaşamına; ticari veya kişisel eşyalara ve çevre kalitesine zarar 
veren miktar ve sürelerde bulunması olarak tarif edilebilir. (Karpuzcu, 2007). Son yıllarda 
atmosferdeki CO2 miktarı hava kirlenmesine bağlı olarak hızla artmaktadır.  CO2 ve ısıyı tutan 
diğer gazların miktarındaki artış, atmosferin ısının yükselmesine sebep olmaktadır. Bu da 
küresel ısınma olarak ifade edilir. Bu durumun, buzulların erimesi ve okyanusların yükselmesi 
gibi ciddi sonuçlar doğuracak iklim değişmelerine yol açmasından endişe edilmektedir. (MT 
Özmen, 2009) Dünya olarak çok büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalmışken, daha ciddi 
eylemlerin yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu eylemlerden en önemlisi şahsi araç 
kullanımının azaltılmasıdır. Projemizde şehir içi şahsi araç kullanımını azaltarak insanları 
bisiklet kullanımına yönlendirmek istiyoruz. Lakin birçok kişinin bisiklet alacak durumu 
olmayabilir veya bisiklet alsa da bisikleti saklayacak bir mekânı olmayabilir. Yapmış 
olduğumuz projemizde kullanıcılar bisikletlerimizi istediği zaman kullanabileceklerdir. Şehir 
içi trafiğinde zaman kazandıran bisikletler ayrıca insan sağlığı açısından da oldukça faydalıdır. 
Testlerini yapmış olduğumuz ve gayet düzgün çalışan projemizde Kodular (URL 4) 
programında yazılımını hazırladık. Kullanıcı yazılım üzerinden şehir içinde müsait olan 
bisikletleri harita üzerinde görebilecek ve sonra ikona tıkladığımızda eğer bisiklete yakın ise 
uygulamada bisikleti aç butonu aktif olacaktır. Telefonumuz bisiklet üzerinde bulunan 
elektronik sisteme mesaj gönderecektir. Elektronik sistem, üzerinde sim kart bulunan 
GPS/GSM modülü ve arduino donanımlarından oluşmaktadır. Uygulamadan gelen mesajı 
çözümleyen modül arduino üzerinden bisiklette bulunan kilidi açmaktadır. Kullanıcı bisikleti 
kullandıktan sonra şehir içinde belirlenen noktalardan birine bırakıp yine uygulama üzerinden 
bisikleti kilitle butonuna basarak mesaj yoluyla bisiklet tekrar kilitlenebilecektir.  Kullanıcının 
kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kanuna uygun şekilde saklanacak olup, 3. kişiler ile 
paylaşılmayacaktır.  

2. Problem/Sorun: 
“Küresel ısınmanın artmasının en büyük sebebi hava kirliliğidir.” (Küresel Isınma Sera Etkisi, 
2017) İnsanlarda daha fazla üretme arzusu, konfor ve bilinçsiz tüketim sebebi ile dünya 
üzerinde atıklar çoğalmakta, CO2 ve CO3 değerleri artmaktadır. Dünya üzerine gelen güneş 
ışınları dünya üzerinden tekrar atmosfer dışına yanı uzaya geri yansır. Sera gazının yüksek 
olması durumunda ise dünya yüzeyine ulaşan güneş ışınları dünya yüzeyine yakın olan bu sera 
gazı tabakasından geçemez ve güneş ışınları tekrar dünya yüzeyine gelir. Böylece dünya 
sıcaklığı artar. Sıcaklık artması iklim değişikliğine sebep olmaktadır. Küresel ısınma için büyük 
çapta yerel, ulusal ve uluslararası eylemler şarttır. 
Bindiğimiz arabaların egzozlarından çıkan gazlar ve daha 
fazla tüketme arzumuzdan faydalanan fabrikalardan çıkan 
atık gazlar sera gazlarını artıran başlıca etkenlerdendir. 
Şekil-2 de araçların sera gazı salınımını hesaplayan 
sitede, 1 km yol giden normal bir araç yaklaşık 186 gr 
karbon salınımı gerçekleştirmektedir. (URL 2) 
Türkiye’de  23 milyon araç bulunmaktadır. (URL 3) Bu 
araçların 15 milyonunun günlük 10 km yaptığını 

Şekil-2 (URL 2) 
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düşünelim. Bu verilere göre Yılda 15 milyon 614 bin 700 ton.  Türkiye’nin dünya nüfusunun 
%1’ine denk geldiğini (URL 5) düşünürsek dünyanın 1 yılda ürettiği minimum sera gazı tam 
olarak 1 milyar 561 milyon 470 ton sera gazı yapmaktadır. Sadece araçların minimum düzeyde 
kullanıldığında üretilen yıllık sera gazı yaklaşık 1.5 milyar ton. Otomotiv üreticilerinin her 
geçen gün karbon salınımının çok az olduğunu söyleyerek piyasaya çıkarmış oldukları araçlar, 
satış stratejisinden başka bir şey değildir. Hybrit araçların çoğalması bir nebze iyi gibi görünse 
de hybrit araçların ihtiyacı olan elektriği termik santrallerinden ürettiğimiz sürece sera gazını 
azaltamayacağız. Petrol türevli şahsi araçlarımızı şehir içi ulaşımda kullandığımızda doğaya 
bıraktığımız sera gazları daha çok artmaktadır. Şehir içinde trafiğin yoğun olması ve park 
sorunu sebebiyle araçlarımızın daha fazla çalışması anlamına gelmektedir.  
 

3. Çözüm  
Doğaya salınan sera gazları artık geri dönüşü 
olmayan değerlere ulaşmış durumda. Dünya 
her geçen yıl daha çok ısınmaktadır. Eğer sera 
gazlarını belli bir seviyede tutabilirsek ve 
biraz da şanslı isek doğa üstüne düşenin 
fazlasını yaparak eski günlerimize 
dönebiliriz. Peki bunu nasıl yapabiliriz. İlk 
olarak şahsi araç kullanımını en aza 
indirmeliyiz, toplu taşıma araçlarını tercih 
etmeliyiz. Sera gazlarını sabit tutmanın yolu 
şahsi araç kullanımını azaltmamız gerekmektedir. Zaman, kazanılması imkânsız bir olgudur. 
Zamanı artırmanın önemli detaylarından biri ise ulaşımda araç kullanımıdır. Sera gazlarını 
azaltmak için önerimiz olan şahsi araç kullanımını azaltmak demek araç kullanmamak demek 
değildir. Ulaşımımızı gerçekleştirebilmek için doğa dostu olan başka araçlarda bulunmaktadır. 
Bizim projemizde de vurguladığımız bu araç bisiklettir. Bisikletler özellikle şehir içi trafikte 
hem hızlı hem de park sorunu olmaması sebebiyle projemizde ön planda yer almaktadır. Şehir 
içi kısa mesafelerde bisiklet kullanmak şahsi araçlarımızın doğaya verdiği zararı büyük ölçüde 
azaltacaktır. (Cengiz ve Kahvecioğlu, 2016) Tabi ki her kişide bisiklet olmayabilir. Bisiklet 
satın alabilecek durumda olsa bile park edecek güvenli bir yeri olmayabilir. İşte bizim projemiz 
burada devreye girmektedir. Şehir içinde belli noktalara yerleştirilecek olan bisikletlerimiz 
ihtiyacı olan kişinin kullanmasına imkân tanıyacak ve şehir içinde belirlenmiş olan istediği bir 
noktaya bırakılabilecektir. Cep telefonundan yapmış olduğumuz yazılım ile kendisine en yakın 
bisikleti görebilecektir. Bisikletin yanına geldiğinde yazılımımızda bisikleti aç butonu aktif 
olacak böylece bisiklet üzerindeki elektronik sisteme gelen SMS ile bisiklet kilidi açılacaktır. 
Bisiklet ile işi biten kullanıcı yazılım üzerinden kiralamayı bitir butonu ile bisikleti tekrar 
kilitleyebilecektir. Bisikletteki sistem kilitlenme sırasında mevcut konumu ana sisteme 
göndererek bir sonraki kullanıcı için bisikletin yerini bulmasını saplayacaktır.  

4. Yöntem 
Günümüzde herkes artık akıllı cep telefonu kullanmakta ve internet üzerinden işlerini kolaylıkla  
halledebilmektedir. Projemize herkesin kolay bir şekilde erişebilmesi için bir mobil uygulama 
geliştirdik. Mobil uygulamamız açık kaynak kodlu Kodular programı ile hazırlanmıştır. (URL 
4) Yazılımımıza herkes tarafından ulaşılıp kullanılabilmesi bilimsel ilkelerden olan evrensellik 
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ilkesi esas alınmıştır. Uygulamaya kişisel verilerinizi girmeniz istenecektir. Verileriniz Kişisel 
Verileri Koruma Kanuna uygun bir şekilde veritabanlarımızda saklanacaktır. Veritabanları 
sitemize ait olan mysql veritabanlarında saklanacaktır. Bisikletin oturma koltuğunun altına 
elektronik sistemimiz yerleştirilecektir. Elektronik sistemiz de arduino mikroişlemcisine bağlı 
bir GSM/GPS modül bulunmaktadır. Sim kart ile çalışan modül bisikletin anlık mevcut 
konumunu simkart üzerinden veritabanına göndermektedir. Kullanıcı mobil uygulamaya giriş 
yaptığında müsait olan bisikletlerin konumlarını veritabanından çekerek uygulamada 
göstermektedir. Kullanıcı bisikletin yanına geldiğinde mobil uygulama konum bilgilerini 
bisikletin konumu ile karşılaştıracaktır. Kullanıcının bisiklete yakın olduğunu anlayan 
uygulamamızda bisikleti aç butonu aktif olacaktır.  Kiralama anında herhangi bir ücret 
alınmayacaktır. Böylece bilimsel ilkelerden olan erişilebilirlik ilkesinin önemi üzerinde durmuş 
olacağız. Bisikleti aç butonuna basan kullanıcı, mobil uygulama ile sim kartımızın bulunduğu 
bisikletteki elektronik sisteme kısa mesaj gönderecektir. Kısa mesaj, gönderim hızının yüksek 
olması veya internetin kopma sorunları olması sebebinden dolayı tercih edilmiştir. Bisiklete 
gelen SMS bisiklet kilidini açacaktır. Her 10 dakika da bir konum gönderen bisikletimizin kayıp 
çalıntı gibi durumlar ile karşılaşılması engellenecektir. Şehir içinde belirlenen noktalardan 
herhangi birine bisikleti bırakacak olan kullanıcı telefonundaki uygulama üzerinden bisikleti 
kilitle butonuna bastığında uygulama bisiklet üzerindeki sim karta tekrar mesaj atacaktır. GSM 
modülü gelen mesajı yorumlayarak bisikletin tekrar kilitlenmesini sağlayacaktır. 
 

    
Uygulamamız ilk 

açıldığında kullanıcı 
üye olmalıdır. Üye 
olduktan sonra giriş 

yapabilir. 

Başarılı giriş 
yapıldığında 
kullanıcının 

mevcut konumu 
belirlenir. 

Bisikleti ara butonu 
ile harita üzerinde 

müsait olan 
bisikletler bulunur. 

Uygun olan bisikletin 
harita üzerindeki  

markerina 
tıklandığında bisiklete 

mesaj atılacağı 
bilgilendirilir 

  
. Mobil yazılımımızın kodlarından bir kesit. Arduino kodlarından bir kesit. 
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GSM modülü Mobil uygulamadan gelen mesajı 
çözümleyerek arduinoya dijital kod olarak 

aktaran sistem. 

 
GPS modül. Bulunduğu yerin konumunu 

uydulardan alarak enlem ve boylam sayısal 
değerlerini arduinoya aktaran sistemdir. Arduino 

bu verileri 30 saniye aralıklarla veritabanına 
aktarır. 

 

 
İlk olarak Tinkercad simülasyon ortamında daha sonra yapmış olduğumuz prototipte sistemin 
sorunsuz çalıştığı gözlemlenmiştir. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Projemizde kullanıcının kendisine en yakın bisikleti uygulama üzerindeki haritadan bulabilmesi 
ve uygulama üzerindeki butondan bisikleti kilitleyip açabilmesi projemizin yenilikçi ve 
alanında tek olma özelliğine sahiptir. Yaptığımız araştırmalara göre projemize benzer 
uygulamalarda bisiklet vb. araçları kiralamada kartlı bir sistem kullanılmaktadır. Bu projelerde 
kart içine para yüklenilmekte daha sonra bu kart kiralanacak bisikletin üzerinde veya yanında 
bulunan okuyucu sisteme okutularak bisikletin kilitlenip açılması sağlanmaktadır. Bizim 
projemizde telefona indirilecek olan uygulamamızda kullanıcının bulunduğu konuma göre 
kendisine en yakın boş bisikleti bulur ve haritada gösterir. Uygulamamız konum özelliğinden 
kullanıcının bisikletin yanına geldiği zaman anlar ve kiralama butonu uygulama üzerinde aktif 
olacaktır. Bu özellik kullanıcının bisikletin yanına gelmeden uygulama üzerinden yanlışlıkla 
bisikletin kilidinin açılmasını engelleyecektir. Projemizde öncelik sera gazlarının önlemek 
adına şahsi amaçlı, petrol türevli araçların kullanımını azaltmaktır. Çevreyi ve ekolojik dengeyi 
ön planda tutan bir sorumluluk anlayışı içinde olması projemizi diğer projelerden farklı ve 
özgün kılmaktadır. Projemizde yazılım tarafında olan kullandığımız uygulamamız Kodular 
programı ile bütün kodları bizim tarafımızdan hazırlanmıştır. Donanım tarafında ise arduinoya 
bağlı GSMSHIELD ve GPS modülü bulunmaktadır. Arduino yazılımı da bizim tarafımızdan 
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geliştirilmiştir.  Bu donanımlar sayesinde bisikletin anlık konumuna kullanıcılar her an 
ulaşabilmektedir. Projemizin donanım kısmı olan bisikletlerdeki elektronik sistem bisiklet 
koltuğunun altına yerleştirilecektir. Bu sayede olumsuz hava şartlarından korunabilecektir. 
Ayrıca elektronik sistemimizin elektrik ihtiyacı hem bisiklet dümeninin üzerinde yerleştirilecek 
solar güneş pili ve güneş olmadığı durumlarda devreye girecek olan bisiklet dinamosu ile 
sağlanacaktır. Bu özellik yine projemizin özgün kısımlarından başka bir tanesidir.  

6. Uygulanabilirlik  
Bisikletin koltuk altına elektronik sistemimiz yerleştirilmiştir. Enerji ihtiyacını güneş pili ve 
bisiklet dinamosundan sağlamaktadır. Uygulama yazılım kısmı tamamlanmış ve mevcut 
veritabanı ile bağlantı kurulmuştur. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında 
değerlendirilebilecek projemizin birçok destek alacağını düşünmekteyiz. Projemiz ticari olarak 
da rahat bir şekilde kullanılabilir. Kullanıcıların bisikleti kiralama başlangıç ve bitiş saatleri 
veritabanında tutulmaktadır. Bu veriler üzerinden kullanım süresi baz alınarak mobil uygulama 
üzerindeki hesabından ücret düşümü yapılabilir. Sistem üzerinden kredi kartı vb. şeklinde 
ödeme yapılmaması internet üzerinden olabilecek sanal dolandırıcılığın önüne geçecektir. 
Projemizin uygulanabilirliği açısından bisikletlerin mevcut bulundukları konumda gece 
hırsızlık sonucu çalınabilir olması risk teşkil etmektedir. Her ne kadar bisikletler kilitli olsa da 
GPS ile konumlarını tespit edilebilse de günümüz hırsızların bir şekilde bu önlemleri 
geçebilmesidir. Bu riske karşı bisikletleri mobese kameralarının rahat bir şekilde görebileceği 
şekilde belirlendiği takdirde mevcut riski azaltmış olunacaktır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
1-Arduino 1 Adet 24  4-Solar Pil 1 Adet 35 

2- Gps/Gsm modül  1 Adet 250  5-Bisiklet Kilit Mekanizması 1 Adet 30 

3-Batarya 1 Adet 80  6-Sistem kutusu 1 Adet 10 

    Toplam 429 TL 

Projemizde kullanacağımız malzemelerimizin listesi yukarıdaki gibi olup ortalama maliyetimiz 
429 TL tutarındadır. (URL 6) 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  
Projemiz akıllı telefonu olan, bisiklet sürmeyi bilen ve dünyanın sürdürülebilir olması için 
özverili olan herkese hitap etmektedir. Projemizde belirtilen problem tüm insanlığı ilgilendiren 
bir durumdur. Bu sebeple projemize belli bir kesim değil herkese hitap ettiğini söyleyebiliriz. 
Kullanıcıların bisiklet kullanarak yapmış olduğu akımın giderek artarak sera gazı etkisini ve 
trafik sorununu azaltacağını hedeflemekteyiz. 

9. Riskler 
Projemizin risklerine bakacak olursak, bisikletlerin güvenliği, park yerlerinde güvenliği 
sağlamak için mobese kamera olan alanların seçimi ve insanların rahat ve konforlu olan şahsi 
araçları bırakıp bisiklet kullanmaya yönelik dirençleri. 
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Olasılık Etki Matrisi  

(1-6 ya kadar olan riski az,8-12 arası orta risk,15-25 arası yüksek riskli) 

Olasılık  

(Şahsi Araçları 
kullanmayı bırakıp 
bisiklet 
kullanmaya 
yönelik direnç) 

Çok Yüksek 5 10 15 20 25 

Yüksek 4 8 12 16 20 

Orta 3 6 9 12 15 

Düşük 2 4 6 8 10 

Çok Düşük 1 2 3 4 5 

 Çok Hafif Hafif  Orta Ciddi Çok Ciddi 

 Etki (Sera gazını artıran CO2 salınımı) 

Projemizin hayata geçiriliş noktasında park alanlarında sorun yaşanması durumunda şehir 
merkezinde bulunan okul müdürlükleri ile görüşülerek okul bahçelerini park olarak kullanmayı 
B planı olarak düşünmekteyiz. Okulları seçmemizde ki en önemli etken okulların yaz kış 
gündüz saatlerinde açık olması ve 7-24 kamera ile gözetlenmesidir. 

10. Kaynakça ve Rapor Düzeni  
-Karpuzcu M. 2007.Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü s.168-185 Kubbealtı Yayınları 9.baskı,    
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-Cengiz T. ve Kahvecioğlu C. Sürdürülebilir Kent Ulaşımında Bisiklet Kullanımının -
Çanakkale Kent Merkezi Örneğinde İncelenmesi, 2016) 
-Özmen, M. T.- İMO Dergisi, 2009 - manisa.imo.org.tr 
(1) Küresel Isınma Sera Etkisi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı  
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(2) Car carbon footprint calculator   
“https://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?tab=4” 
(3) Motorlu Kara Taşıtları, Türkiye İstatistik Kurumu 
“(https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Motorlu-Kara-Tasitlari-Ekim-2019-30639  
Ekim 2019)” 
(4) https://creator.kodular.io/ 
(5) Dünya Nüfus Sıralaması, “https://egezegen.com/yasam/dunya-nufus-siralamasi/, 2021” 
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