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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projenin amacı, kara yollarındaki kazalarda sürücünün emniyet kemeri takmamasından 

kaynaklı ölümlü ya da yaralanmalı kazaların sonuçlarını hafifletmektir. Her ne kadar emniyet 

kemeri takılması zorunlu olsa da, bu konuda sosyal sorumluluk projeleri sürekli yapılıyor olsa 

da, her geçen gün emniyet kemerinden kaynaklı vakalar artarak devam etmektedir. Bizim bu 

olayı çözüm yöntemimiz ise emniyet kemerinin sadece göğüsten geçirilerek takılmasını 

sağlayacak, aksi durumda aracın çalışmasını engelleyecek bir sistemdir. Göğüsten geçirilen 

her emniyet kemeri de doğru değildir. Tam kurallara uygun bir emniyet kemeri takılmasını 

zorunlu hale getirecek bir sistem tasarlanacaktır. Araç emniyet kemeri dili ismi verilen 

aparatla da, kemer vücudun arkasından geçirildiğinde de çalışmayacak, sürücü koltuğuna 18 

yaşından küçük bir birey oturduğunda da araç çalışmayacaktır. Araç çalıştıktan sonra emniyet 

kemeri çıkarılırsa, araba uyarı verip otomatik sürüş moduna geçecek bir tasarım yapılacaktır.  

Bu çalışma 3 ana sistem üzerine kurulmuştur. Otonom ve bizim kontrolümüzde olacak 

bir robot (mbot), Arduino tabanlı oluşturulmuş elektronik bir sistem ve Mblock tabanlı yapay 

zeka makine öğrenmesinin kodlanmasıdır. Emniyet kemerinin karşısında bulunan kamera ve 

yazılan yapay zeka kodları sayesinde sadece göğüs bölgesinden emniyet kemeri geçtiğinde 

araç çalışacaktır. Sistemi aldatacak her türlü senaryo düşünülüp projenin güvenilirliği 

arttırılacak. Kontrol edeceğimiz araç, mbot adı verilen robottur. Uzaktan kontrol ettiğimiz bu 

robot, emniyet kemerini çıkardığımızda, çizgi izleyen robot haline (şerit takip) geçecektir.  

Projemizin prototipini yaptık ve istenilen tüm özellikleri çalışmaktadır. Bu çalışmanın, 

ulaşım teknolojisine uyarlanması, kazalardaki ölüm ve yaralanma olaylarını pozitif yöne 

çevirmede etkin bir rol oynayacağı belirgindir. Araştırmalarda benzer bir proje bulunmadığı 

için yerli ve milli katma değere katkı sunabilme potansiyelindedir. Çalışmanın ARGE 

faaliyetleri, üst düzey teknoloji ile desteklenerek kullanıma sunulması bu projenin önerisidir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Emniyet kemeri takmamaktan kaynaklı ölümlü ve yaralanmalı kazaların çokluğu büyük 

bir sorun olarak ortadadır. Emniyet kemeri kullanmak  yolcuların güvenlik seviyeleri arttırmış 

ve ciddi yaralanmaların önüne geçmiştir (Sümer ve ark., 2019). Delice ve Demir yaptıkları 

çalışmada ülkelerdeki emniyet kemeri kullanım oranları arttıkça o ülkelerde taşıt başına düşen 

ölü sayılarının azaldıklarını kanıtlamışlardır (2015). Serinken ve Özen yaptığı araştırmada 

kafa travmasına bağlı ölümlerden en yüksek oranın trafik kazaları olduğunu, bunun en yüksek 

nedeninin de emniyet kemeri takılmaması olduğunu ispatlamıştır (2011). Emniyet Genel 

Müdürlüğünün “Emniyet Kemeri Hakkında Çarpıcı Bilgiler” adlı makalesinde emniyet 

kemerinin ağır yaralanmaların %65‟ e kadar önüne geçtiğinden bahsetmektedir (egm, „t.y.‟).  

  
Görsel 1- Emniyet Kemeri Dili Görsel 2- Arkadan geçirilmiş Emniyet Kemeri Görseli 

 

Google arama kısmına “emniyet kemeri dili” yazıldığında (bakınız Görsel 1) çok sayıda 

bu üründen satıldığı ve yasak olmadığını; satışı engellense bile alternatif çözümler bulunacağı 

aşikardır. Çözüm ise aracın içinden bunu engelleyecek sistem tasarlanmasıdır. 
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Görsel 2‟ de ise 2015 tarihinde Bolu‟ da ölümlü kaza yapmış bir araç görülmektedir. 

Emniyet kayıtlarında ise ölüm nedeninin emniyet kemerini arkadan geçirmek olduğu 

yazmaktadır (haberler.com, 2015). Emniyet kemerini arkadan geçirmek suç olsa da yapmaya 

devam edileceği, benzer birçok kaza haberinde görülmektedir.  

Emniyet kemerinin yanlış kullanımından kaynaklı yaralanmalar da çoktur. Emniyet 

kemerinin yanlış kullanılmasından kaynaklı sıyrıklar dışında, göğüs/karın içi organ ve damar 

yaralanmaları görülebilmektedir. Emniyet kemeri sendorumu olarak da tanımlanan bu 

yaralanmaların büyük bir kısmının emniyet kemerinin sadece omuz ya da kucak kısmının 

kullanılması, emniyet kemerinin kendi etrafında çevrilerek temas yüzeyinin azaltılması, vb. 

yanlış kullanımlara bağlıdır (Özdemir, 2010).  

Bu kadar resmi veriye rağmen, emniyet kemeri takmak insanlara zor gelmektedir. 

Bugün kullanılan teknolojide ve yapılan ARGE projelerinde araçlarda emniyet kemeri 

takmamayı engelleyecek bir sistem yoktur. Sadece uyarı veren bir sistem mevcuttur. 

 

3. Çözüm  

Emniyet kemeri takmama probleminin en güzel çözümü her ne kadar sosyal 

sorumluluk projeleriyle insanları ikna etmekten geçse de, bunun bir çözüm olamayacağı 

belirgindir. Kesin çözüm ise günümüz teknolojisini kullanarak araç içinden, emniyet kemeri 

takmayı zorunlu hale getirmektir. İnsanların inisiyatifini elinden alıp, aracın elektronikle, 

kodlarla insanlara yasal zorunluluklara uyulmasını sağlayacağı sistem en güzel çözümdür. 

 
Görsel 3- Çözümün Akış Diyagramı 

 

Otomobilde emniyet kemeri göğüsten nizami geçirilip takılmadıysa otomobil 

çalışmayacak. Bu işlemi emniyet kemerinin karşısındaki kamera ve bu kameradan alınan 

görüntüleri Mblock makine öğrenmesi yapacağız. Ancak bu proje için verileri incelerken 

insanların hep kolay yolu tercih ettiği görüldü. İnsanlar görüntü işlemenin de geçici çözümünü 

bulabilir. Örneğin emniyet kemeri deseni olan tişört giyebilir. Bu durumu da ortadan 

kaldırmak için emniyet kemerine yerleştirilecek, insanların dikkatini dağıtmayacak, sadece 

kameradan görülebilecek ve emniyet kemerinin mecbur göğüsten geçirildiğini bir sistem 

gerekmektedir. Buna da kızılötesi ledler ile çözüm bulduk. Kızılötesi ışıklar dalga boyundan 

dolayı görülemezler, sadece kameralarla görülebilirler (Yılmaz, 2019). Bu sayede emniyet 

kemerinin göğüsten nizami şekilde geçirilirse, kızılötesi ledler kamerada gözükecek ve 

tanıtılmış olan görüntülerle uyuştuğu için otomobili hareket ettirebileceğiz. 

Sürücü emniyet kemerini göğüsten geçirip, emniyet kemeri dilini, tokasına 

takmayabilir. Bu durumu da ortadan kaldırmak için emniyet kemerinin tokasına dil tam 

https://www.aydinlatma.org/kizilotesi.html
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geçtiğinde, otomobilin çalışabileceği bir elektronik sistem tasarlayacağız. Arduino tabanlı bu 

sistem, aynı zamanda emniyet kemerindeki kızılötesi ledleri de kontrol eden sistemdir. 

Yasalarımıza göre, otomobil kullanabilme yaşı 18‟ dir (Mevzuat Bilgi Sistemi, 1997). 

Bu durumda otomobili kullanacak kişinin 18 yaş ve üstünde olması gerekmektedir. Bu 

durumu da Mblock Yapay Zeka Makine Öğrenmesini yapacak ve arka planda görüntümüzü 

işleyerek bizlere çıktı üreterek, kodlarımızı oluşturup, robotumuzun hareketini istenen şartlara 

göre sağlayacağız. 
 

4. Yöntem 

Bu proje emniyet kemeri takmamaktan kaynaklı ölüm ve yaralanmaların negatif 

etkilerini en aza indirmek için yapılmıştır. Projemiz problem kısmındaki sorunlara çözüm 

bularak bitmiştir. İlk olarak emniyet kemeri ve koltuk montajı yapıldı. Emniyet kemerinin 

takılı olup olmadığını kontrol etmek için elektronik bir sistem geliştirip, kodlamasını 

gerçekleştirdik. Emniyet kemerinin kurulumu için birçok yöntem denenmiş ve sonunda 

Görsel 4‟ deki sistem kurulmuştur. Emniyet kemerinin dilinin, toka ile bağlantısının kontrolü 

için Görsel 5‟deki sistem kurulup, Görsel 6‟daki Arduino ile bağlantı sağlanmıştır. Bu 

elektronik sistem sayesinde emniyet kemeri tam takılmadan, hiçbir işlem yapılamamaktadır. 

   
Görsel 4 – Emniyet kemeri 

düzeneğinin görüntüsü 

Görsel 5 - Emniyet kemeri dili ve tokasının 

tam temasını gösteren düzeneğin gösterimi 

Görsel 6 – Arduino Uno – 

Emniyet kemeri bağlantısı 
 

Sürücülerin sistemi atlatmasını sağlayacak düzenekler düşünülmüştür. Emniyet 

kemerini arkadan geçiren olacak ya da emniyet kemerli tişörtler giyeceklerdir. Bunu aşmak 

için emniyet kemeri karşısına kamera koyup, yapay zeka kodları ile makine öğrenimi yapıp 

sistemi oluşturduk. Yine denediğimiz yöntemlerden bir tanesi de emniyet kemerinin tam 

göğüsten düzgün geçmesi için nasıl bir çözüm bulacağız sorusuydu. Önce emniyet kemerine 

led bağladık; bu yöntem ile sürücü ve yolcuların dikkatinin dağılabileceğini öngördük. Sadece 

kamerada gözüken bir sistem düşündük ve kızılötesi ledler ile bu sorunu çözdük.  

   
Görsel 7 – Kızılötesi led çalışmıyor Görsel 8 – Kızılötesi led çalışıyor Görsel 9– yakın görüntü 

 

Görsel 9‟ da görüldüğü gibi kamerada gözüken ve ışık veren bir kızılötesi led. Görsel 7‟ 

de çalışmayan bir kızılötesi led, Görsel 8‟ de ise ışık veren bir kızılötesi led çalışması 

görmektesiniz. Mblockta yazdığımız yapay zeka kodları Görsel 7 ve Görsel 8 arasındaki farkı 

görebilmektedir. Bu sayede kullanıcıların emniyet kemerini takmama ya da yanlış takma 
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şansları kalmamıştır. Görsel 10‟ da sistemin kodlamasına örnek görülmektedir. Görsel 11‟ de 

Mblocktaki makine öğrenmesini yaptığımız kısım görülmektedir. Görsel 12‟ de ise Arduino‟ 

dan gelen kodlarla yapay zekanın işlenip Mbot‟ a gönderildiği kodlamanın bir kısmı 

görülmektedir. Sistem istenilen özelliklerde çalışmaktadır. 

  
 

Görsel 10 - Sistemin kodlama kısmına 

örnek 
 

Görsel 11 – Makine Öğrenimi Görsel 12 – Örnek Kod 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz otomobillerde emniyet kemeri takmama sorununa yenilikçi bir çözümdür. 

Literatür taramalarında da görmediğimiz bir çözüm olarak yapılmıştır. Tamamen özgün bir 

projedir. Projenin tasarımı ve yazılımı bize ait olduğu için yüzde yüz yerli bir üründür. 

Projenin bundan sonraki aşaması olarak da patent girişimleri olarak hedeflenmiştir. 

Yaptığımız araştırmalarda bu sistemin yeni araçlara uygulanmasının yanında, eski 

araçlara da uygulanabileceği görülmüştür. Projenin sürdürülebilirliği açısından ve daha fazla 

insana katkı vermesi açısından projeyi önemli kılmaktadır.  

Projenin, ön koltuktaki 18 yaşından küçük bireylerin oturmaması için çözüm 

bulunmuştur. Bugüne kadar yapılan benzerlerinden farkı ise yapay zekanın ön plana çıktığı ve 

elektronik-yapay zeka karışımı bir projedir. Bu bakımdan yenilikçi bir projedir.  
 

6. Uygulanabilirlik  

 “Emniyet Kemerim Can Kemerim” projesi için motorlu araçlar teknolojisiyle uğraşan 

akademisyen, öğretmen ve sanayideki ustalarla fikir alış-verişi yapılmış ve mevcut araçlarda 

uygulanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Günümüzdeki araçlarda var olan uyarı sistemlerine 

entegre edilebilir. Uyarı sistemi olmayan araçlar içinse yaklaşık 300TL tutarla sistemlere 

entegre edilebilir. Ürün ucuz bir fiyata can güvenliklerini sağlamaktadır. Bu durumda 

projemiz tercih edilen ticari bir ürün halini alacak eski ve yeni araçlarda kullanılacaktır.  

Çalışma, ARGE faaliyetlerinde geliştirilip, tüm otomobil ya da benzeri taşıtlarda 

zorunlu hale getirilebilir. Negatif sonuçları daha hafif hale getirebiliriz. Projenin patenti ile 

ilgili çalışmalarımız projenin bundan sonraki aşamalarındandır. Yerli ve milli olan projemiz, 

ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına destek olacaktır. 
 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenizin tahmini bütçesi hakkında detaylı bilgi Tablo 1‟ de verilmiştir. Ancak bazı 

ürünlere ücret ödenmemiştir. Proje gerçek hayatta kullanıldığında çok daha ucuza mal 

olacaktır. Çünkü prototipde kullanılan mbot,  lipo pil, zaten otomobillerde var olan emniyet 

kemeri gibi bileşenlere ücret ödenmeyecektir. Proje için sistemi yönetecek bir anakart, basit 

komponentler ve kamera yeterli olacaktır. Bu işin maliyeti ise 300TL gibi bir ücrete karşılık 

gelmektedir. Planınıza göre malzemelerimizi Tablo 2‟de ürünün geliştirildiği 2022 yılının ilk 

aylarında temin ettik. Benzer bir ürün olmadığı için herhangi bir karşılaştırma yapılamamıştır. 
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Tablo 1 – Malzeme, Bütçe, Gereklilik Çizelgesi 

Ürünün Adı Fiyatı Kullanım Amacı Açıklama 

Arduino Uno 157 ₺ 
Sistem bu kart üzerinden 

çalışacaktır. 

Okulda olan ürün kullanılmış olup 

bir ücret ödenmemiştir. 

Mbot 1350 ₺ Otomobili temsil edecektir. 
Okulda olan ürün kullanılmış olup 

bir ücret ödenmemiştir. 

11,1V 400mAh Lipo 

Pil (2 tane) 
380 ₺ 

Mbot ve Arduino‟ ya güç 

sağlaması için. 

Okulda olan ürün kullanılmış olup 

bir ücret ödenmemiştir. 

Kızılötesi Led, kablo 

ve diğer komponentler 
20 ₺ Projenin elektronik aksamı 

Kızılötesi eski tv kumandalarından 

çıkarılmıştır, ücret ödenmemiştir. 

Emniyet Kemeri 

Sistemi 
X Projenin ana unsurudur. 

Trafikten çekilmiş bir araçtan 

alınmıştır, ücret ödenmemiştir. 

Toplam Fiyat 1957 ₺  

Proje Takvimi aşağıda Tablo 2‟ de gösterilmiştir. Proje zaman çizelgesinde geçen 

“Deneyimli Kişilerle İletişim” kısmı, üniversitedeki ve Mesleki Teknik Anadolu Liselerindeki 

akademisyen ve öğretmenler ile sanayideki motorlu araçlar ustalarını kastetmektedir. 

Tablo 2 – Proje Zaman Çizelgesi 

Faaliyetin Adı Eylül 

Ekim 

2021 

Kasım 

Aralık 

2021 

Ocak 

Şubat 

2022 

Mart 

2022 

Nisan 

2022 

Mayıs 

2022 

Haziran 

2022 

Temmuz 

2022 

Takımın Kurulması         

Projenin Belirlenmesi         

Literatür Taraması         

Deneyimli Kişilerle İletişim         

Ön Başvuru ve ÖDR Yazımı         

Projenin Prototipinin Yapılıp 

Denemelerin yapılması  
        

Proje Detay Raporu Yazımı         

Projenin İyileştirilmesi, Final 

Hazırlıkları ve Patent İşlemleri 
        

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

2021 yılı itibariyle tüm dünyada yaklaşık 2 milyar motorlu araç olduğu bilinmektedir. Bu 

araçların da %75‟ i civarındaki kısmının bizim projemizle alakalı olan otomobil, kamyon, 

otobüs vb.. olduğu bulunmuştur (İHB, 2020). Projemizin hedef kitlesi ise bu 1,5 milyar aracı 

kullanacak kişilerdir. Bu sayı her sene yaklaşık olarak %10 civarında artmaktadır. Türkiye 

İstatistik Kurumu'nun  (TÜİK), yayınladığı "Motorlu Kara Taşıtları, Eylül 2021" raporuna 

göre, trafik kaydı yapılan araç sayısının 25 milyon 22 bin 960 olduğu açıklandı (TÜİK, 2021).  

Bu araçlarında 19 milyon 618 bini ve bu araçları kullananlar projemizle doğrudan alakalıdır. 

Projemizin hedef kitlesi aracı kullananların yanında dolaylı yollardan sigorta şirketleri, 

emniyet teşkilatı, otomotiv üreticileridir. 
 

9. Riskler 

Tüm bilimsel çalışmaların ortaya koyduğu riskler vardır. Önemli olan risklerin önceden 

belirlenip önlemler alınmasıdır. Bu bölümde riskler ve önlemleri değerlendirilmiştir.  

A) Kullandığımız sensörlerin hassasiyeti ya da tutarlı çalışmamasıdır. Daha kaliteli 

sensörler kullanılırsa problem ortadan kalkacaktır. 

https://tr.investing.com/news/economy/tum-dunyada-motorlu-arac-says-2-milyara-yaklasyor-1971549
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B) Projemizin geliştirilmesi aşamasında güncellemeler gerekebilir. Sistem, kullanıcılara 

tam cevap verene kadar piyasaya sürülmemelidir. 

C) Projemizde kullanılan malzemelerin dolar bazında ülkemize geldiği için malzemelerin 

fiyatı devamlı artışı olacaktır. Ülkemizde gelişen yarı iletken teknolojisinde faydalanarak, 

üretimde talebi belirtmeliyiz.  

D) Projemiz donanımsal bağlantılar ve enerjiyle çalışan bir sistem olduğundan 

bağlantılarda meydana gelebilecek bir aksaklık sistemin çalışmasını olumsuz etkileyebilir. 

Bunun için yedek komponentler ve yedek enerji ünitesi kullanılabilir. 

       Tablo 3 – Olasılık Etki Matrisi 

  
ETKİ 

  
DÜŞÜK ORTA YÜKSEK 

O
L

A
S

IL
IK

 

DÜŞÜK D C   

ORTA A B   
YÜKSEK       
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