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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

 

         Projemiz, toplu taşıma araçların harekete geçerken yolcu indirme bindirme kapıları 

eğer açık ise kapatan, araç tam durmadan kapının açılmasını engelleyen bir devre 

kartının üretilmesidir. 

     Proje devre kartımızın aracın çalışmasına, hareketine engel bir özelliği yoktur. Araç 

şoförünün trafikte hareket halindeyken yolcu indirme bindirme kapısını kapatmayı 

unutması durumunda, devre kartımız otomatik olarak devreye girecek ve kapıyı 

kapatacaktır. Araç yolcu indirme bindirme duraklarında tam olarak durmadan kapının 

açılması engellenecektir.  

Araç motoru çalıştırıldığında titreşim sensörü (SW 420) motorun araçta oluşturacağı 

titreşimi algılayarak devre kartımızın 6 Nolu girişine lojik 0 sinyali gönderecektir. Araç 

motoru çalışmıyorsa titreşim sensörü devre kartımızın 6 Nolu girişine lojik 1 sinyali 

gönderecektir.  

El frenine monte edilecek mıknatıs ve karşılığına monte edilecek reed röle ile el freninin 

konumu algılanacak ve devre kartımızın 7 nolu girişine 1-0 bilgisi gönderilecektir. El 

freni çekilmiş ise lojik 0 sinyali, el freni çekilmemişse lojik 1 sinyali devre kartımıza 

gönderilecektir. Aracın hareket edip etmediğini ABS fren sistemine gelen 1-0 bilgileri 

algılanarak devre kartımıza gönderilecektir. Ancak araçlarda ABS sistemine gelen 1-0 

sinyalleri 12V DC dir. 12V DC  sinyalleri PC817 optokuplörü ile devre kartımız 

tarafından algılanacaktır. Optokuplör girişinde algılanan 12V DC sinyalleri, optokuplör 

çıkışında 5V DC olarak devremizde algılanacaktır. Titreşim sensöründen 0 bilgisi, el 

freninden 0 bilgisi ve ABS fren sisteminden sürekli değişen 1-0 bilgisi gelirse; 

kartımızın çıkışındaki RLY rölesi enerjilenerek Normalde Açık kontağını kapatacaktır. 

RLY rölesinin kontakları araç kapısını kapatan butonu kısa devre edecek ve kapı 

kapanacaktır. Gelen bilgiler aynı olduğu sürece kapı kapatma butonu kısa devre olacak 

ve kapı açılamayacaktır. Araç tam olarak durmadan kapı butonu görev yapmayacak, 

kapı açılmayacaktır.  

Ancak Acil Durum Anahtarına basılırsa; devre kartımız tarafından araç içinde sesli ve 

görsel uyarılar çalıştırılacak ve kapı açılacaktır. Herhangi olumsuz bir durumda araç 

hareket halindeyken kapı açılmak istenirse Acil Durum Anahtarına basılarak kapı 

açılabilecektir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Toplu taşıma araçlarını kullanmayan pek az kişi vardır. Bu araçların birçoğu trafikte 

yolcu indirme-bindirme kapıları açık şekilde yol almaktadır. Araç hareket halindeyken 

kapının açık olması yolcular için tehlikeli bir durumdur. Bu ihmalden kaynaklanan 

kazalar oldukça sık yaşanmaktadır  (İHA, 2019) (Manşet, 2020).  
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Resim-1 

Resim-1 de görülen olayda Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hareket halindeki halk 

otobüsünün açık olan kapısından düşen 18 yaşındaki Günay Gönülaçar hayatını 

kaybetti. (DHA, 2017) 

Projemizde amacımız, araç harekete geçer geçmez kapının kapanmasını sağlamak ve 

araç durmadan açılmasını engellemektir. Projemizi tüm toplu taşıma araçlarına 

uygulandığında bu ihmalden kaynaklanan kazalar olmayacaktır. 

3. Çözüm  

Yeni üretilen tüm toplu taşıma araçlarına, araç hareket halindeyken yolcu indirme 

bindirme kapılarının açık kalmaması ve araç tam olarak durmadan kapının açılmaması 

ile ilgili bir özellik eklenebilir. Bu özellik olmayan eski nesil araçlara da bizim 

üreteceğimiz devre kartımız monte edilerek kazalar engellenebilir. Devre kartımız toplu 

taşıma araçlarına kolayca monte edilebilecektir. Bu sayede şoförlerin kapı kapatma için 

harcadıkları dikkat ve zaman kaybı da en aza inecektir. Projemiz için hazırladığımız 

1/10 ölçeğinde servis minübüsü maketi 2x2cm çıtalar ve çivi yapıştırıcı ile imal 

edilmiştir. Maket araç ve prototip Resim-2 de görülmektedir. 

  
Resim-2 
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Maketimiz ilk prototip devremizi çalıştırmak ve tanıtmak için üretilmiştir. Üzerine araç 

kapısını sembolize eden kayar kapı modeli yapılmıştır. Kayar kapı sistemi eski 

bilgisayar yazıcı sistemi parçası olup, üzerinde 12V DC motor ve kayış ile hareket 

sistemi bulunmaktadır. Kayar kapı kendi tasarladığımız 2D görüntüsü Resim-3 de 

verilen devre ve 4 adet siviç ile tek butonla çalışmaktadır.  

 

 
Resim-3 

 

Araç motorunu sembolize eden iki adet titreşim motoru, maketimizin ön tarafına motor 

bölmesine monte edilmiştir.  Devre kartlarımızdan bağımsız olarak maket üzerine 

yerleştirdiğimiz titreşim motorları TM1 ve TM2, S1 anahtarı kapatıldığında maket 

aracımız üzerinde titreşim oluşturacaktır, L2 ledi yanacaktır. Bu oluşan titreşim gerçek 

araçlarda çalışan motorun oluşturduğu titreşimin benzeridir. Oluşan titreşimi  maket 

üzerine monte edilen SW 420 titreşim sensörü tarafından sürekli olarak ölçülecek ve 

bilgiler devre kartımızın 6 nolu klemensine 1-0 bilgisi olarak gönderilecektir. Gelen 

bilgi 0 ise titreşim var araç motoru çalışıyor demektir aksi durumda araç motoru 

çalışmıyor demektir. Maket araçta da gerçek araçta da aynı mantıkta çalışma 

gerçekleşir.  

Araç hareketini ise; S2 anahtarı kapatıldığında maket aracımızın tekerlek motoru 

dönmeye başlayacak ve L3 ledi yanacaktır. Tekerlek miline bağlı delikli dişli parça 

sayesinde hız sensörü 1-0 bilgilerini algılayarak devre kartımızın 5 nolu klemensine 

gönderilir. Gerçek araçta ise ABS fren sistemi bilgisi bu şekilde alınmaktadır. Araç 

tekeri dönüyorsa sürekli değişen 1-0 bilgisi alınır. Araç tekeri dönmüyorsa ya sürekli 

1bilgisi ya da sürekli 0 bilgisi alınır. Ancak gerçek araçta bilgiler 12V DC olarak 

gerçekleştiği için bu 1-0 bilgilerini devre kartımıza direkt veremeyiz. PC 817 optokuplör 

aracılığıyla bilgiler devre kartımıza verilecektir. 
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Maket araçta el freni modelimiz, joystick oyun kolundan imal edilmiştir. Uç noktasına 

neodyum mıknatıs yapıştırılmış ve karşılığına reed röle yerleştirilerek, el freninin 

konumu algılanmıştır. Reed röle el freni indirildiğinde kapanarak 1 bilgisi gönderecek, 

el freni çekildiğinde reed röle açılarak devre kartımızın 7 nolu klemensine 0 bilgisi 

gönderecektir.  

Titreşim varsa (6 nolu klemens lojik 0) VE araç tekeri dönüyorsa (5 nolu klemens lojik 

sürekli değişen 1-0 lar) VE  el freni aşağıda ( 7 nolu klemens lojik 1 ise) İSE  12 nolu 

devre kartı çıkış klemensimiz lojik 1 olur. 2N7000 mosfet iletime geçerek RLY rölesi 

enerjilenir ve kontakları konum değiştirir. Normalde Açık kontakları kapanarak araç 

kapı butonunu kısa devre ederek kapıyı kapatır. Araç hareket ettiği sürece kontaklar bu 

konumda kalarak araç durmadan kapının açılması engellenir. 

Araç tekeri dönüyorken herhangi bir kaza ve acil durum durumlarında, devre kartımızda 

bulunan acil durum anahtarına basılarak, devre kartımızın 8 nolu klemensine lojik 1 

bilgisi gönderilecektir. Devre kartımız ise 10-11-12 nolu çıkış klemenslerine lojik 1 

sinyali gönderilecek ve araç kapısı açılabilecektir. Bu durumda devre kartımızda 

bulunan sesli ve görsel uyarılar çalışarak kapının açık olduğunu yolcular tarafından fark 

edilmesi sağlanacaktır. 

4. Yöntem 

İlk önce bu konuda basında yer alan haberleri inceledik. Birçok kaza haberi okuduk. 

(İHA, 2019) (Manşet, 2020) (DHA, 2017) . Isis programında tasarladığımız ve Resim-

6 görülen devre simülasyonunu yaparak projemize devam ettik. Ares te tasarladığımız 

Resim-5 ve Resim-6 da görülen devreyi ürettik. Maket aracımızı üreterek üzerine kayar 

kapı montajı yaptık. Tüm sistemi birlikte çalıştırarak testlerimizi bitirdik. Devremiz 

çalıştığını, hızlı cevaplar verdiğini gözlemledik. 

 

 

 
                               Resim-4   

                                                                            Resim-5 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz daha önce üretilmemiştir. Ancak Volkswagen ve Ford firmaları 2017 sonrası 

ürettikleri araçlara aynı soruna çözüm bulmaya çalışmışlardır. Volkswagen firmasının 

sistemi araçta meydana gelen titreşim şiddetine göre çalıştığından, hatalı kapı 

kapanmaları yapmaktadır. Ford firmasının çözümü ise; kapı açık iken vitese 

takıldığında araç Stop etmektedir. Bu özellik araç kullanıcıları tarafından 

istenmediğinden, genelde bu özellik iptal ettirilmektedir.  

Bizim projemizde ise aracın çalışmasına engel olacak bir özellik bulunmamaktadır. 

Devre kartımız tarafımızdan üretilerek, yazılım Arduino  IDE ile gerçekleştirilmiştir. 

Kullanılan işlemci Atmega328P devre kartımızda bulunan entegre soketine takılacaktır. 

Arduino Uno kartını direkt olarak kullanmadık. Çünkü hem maliyeti azalttık hem de 

devrelerimizi tek karta indirmiş olduk. Devre kartımıza giriş voltajı 12 V DC olup, tüm 

araçlara herhangi bir ek eleman kullanmadan montaj yapılabilecektir. Devre kartımızın 

3D görüntüsü Resim-4 de , baskı devre görüntüsü ise Resim-5 de görülmektedir. 

 

 

 

 

 
 

 

Resim-6 

 

 

 



 

 

6 

 

Aşağıda Arduino IDE ile yazdığımız, Atmega328p işlemcisine yüklediğimiz yazılımın 

bir kısmı görülmektedir. 

 

void setup() { 

  pinMode(5,INPUT);// 5 NOLU GİRİŞ HIZ SENSÖRÜ 1-0 BİLGİSİ 

  pinMode(6,INPUT);// 6 NOLU GİRİŞ TİTREŞİM SENSÖRÜ 1-0 BİLGİSİ 

              pinMode(7,INPUT);// 7 NOLU GİRİŞ FREN 1-0 BİLGİSİ( 0 İSE EL FRENİ AŞAĞI) 

  pinMode(8,OUTPUT);// 8 NOLU ÇIKIŞ KAPI BUTONU ( 1 İSE KAPI KAPANIR) 

  pinMode(13,OUTPUT);// 13 NOLU ÇIKIŞ TEKER DÖNÜŞ SİNYALİ (1 İSE 

TEKER DÖNÜYOR) 

  int hiz=0;// hiz DEĞİŞKENİ TANIMLANDI. BAŞLANGIÇ DEĞERİ SIFIR 

  int sifir=0;//sifir DEĞİŞKENİ TANIMLANDI. BAŞLANGIÇ DEĞERİ SIFIR 

  int bir=0;//bir DEĞİŞKENİ TANIMLANDI. BAŞLANGIÇ DEĞERİ SIFIR  

} 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz yasal olarak kabul gördüğünde; araç hareket haline geçtiğinde yolcu indirme bindirme 

kapıları otomatik olarak kapanmayan ve araç hareket halindeyken kapıları açılan tüm toplu 

taşıma araçlarına ucuz maliyeti ile kolayca monte edilebilecektir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Ürün Adı Birim Fiyatı Adeti Tutarı 

Direnç (150R) 0,05 8 0,40 

Kondansatör (22 pf) 0,35 2 0,70 

Mosfet (2N7000) 2,10 1 2,10 

ATMEGA328P 30 1 30 

Led 0,35 7 2,45 

Optokuplör (PC817) 1,5 1 1,5 

Klemens 6 1 6 

Buzzer 10 1 10 

Kristal (12MHz) 2,5 1 2,5 

Diyot (1N4001) 0,5 1 0,5 

Regülatör (7805CV) 3,5 1 3,5 

85x70mm Baskı Devre 9 1 9 

Titreşim Sensörü(SW420) 10 1 10 

TOPLAM MALİYET  79 TL / 5,25$ 

 

Verilen toplam maliyet sadece araçlara gerçek ortamda takılacak malzemelerin fiyatıdır. Maket 

aracımız ve üzerinde bulunan ve devresi simülasyonunu sağlayan diğer malzemeler hariçtir. 

Elektronik malzemeler toptan olarak alındığında, fiyatlar çok daha ucuza gelmektedir. Bizim 

PCB devre kartını üretmemiz maliyeti düşürmektedir. 
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Zaman Çizelgesi: 

Faaliyet Adı Eylül Ekim-

Kasım-

Aralık 

Ocak-Şubat-Mart Haziran-

Temmuz 

1.Proje takımının 

kurulması 
✓    

2. Proje konusunun 

belirlenmesi ve malzeme 

temini 

 ✓   

3. Proje takviminin 

hazırlanması 

 ✓   

4.Literatür taraması  ✓   

5. Isis programında devre 

tasarım ve simülasyonu-

Arduino IDE yazılım- 

Ares programında PCB 

devre çizimi 

   

✓ 

 

6. Maket araç yapımı ve 

devrelerin üretimi 

  ✓  

7.Devrelerin üretimi ve 

test edilmeleri 

   ✓ 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Araç hareket haline geçtiğinde, yolcu indirme bindirme kapıları otomatik olarak 

kapanmayan, bu özellik bulunmayan, yeni veya eski üretim, tüm toplu taşıma araçları 

hedef kitlemizdir. 

 

9. Riskler 

Yolcu indirme bindirme kapıları pnömatik(hava ile çalışan) toplu taşıma 

araçlarınaprojemizin uygulanabilmesi için kapı açma kapama butonlarının 

elektropnömatik buton ile değiştirilmeleri gerekir. Maliyeti yaklaşık 90 TL dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

10. Kaynakça ve Rapor Düzeni  
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