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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Emniyet kemeri kullanımı trafik kazalarında oluşabilecek ölüm ve yaralanma gibi istenmeyen 

durumların önüne geçmek için araba içerisinde kullanılan en önemli faktörlerin  başında gelir. 

Genelde trafik kazalarında araç içerisinden dışarı fırlama ve başın öne çarpması gibi durumlardan 

dolayı kişiler zarar görmektedir. Bu gibi durumların önüne geçmenin en kolay yolu emniyet 

kemerinin takılmasıdır. Emniyet kemeri takılırsa istenmeyen bu olayların ihtimali oldukça 

düşecektir. 

Araçların içinde bulunan sistemde, araç hareket halindeyken emniyet kemeri takılmamışsa bir 

sinyal ile uyarı vermektedir. Sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığı belli yöntemlerle 

belirlenmekte bunun sonucunda emniyet kemeri takmayan sürücülere trafik cezası 

uygulanmaktadır. Bu yöntemler rutin trafik kontrolleri ve özellikle son zamanlarda kullanılan 

mobese kameralarıdır. Araçlar mobese kamerasının yanından geçerken araç içinin fotoğrafı 

çekilmekte ve fotoğrafın incelenmesi sonucu emniyet kemerinin takılıp takılmadığı 

anlaşılmaktadır. Çekilen bu resme göre emniyet kemeri takmayan sürücülere trafik cezası 

uygulanmaktadır. Bunu bilen sürücüler normalde emniyet kemerini takmaz iken mobese 

kameralarının yanında geçerken kemerini takmaktadır. Aynı zamanda mobese kameralarından 

alınan görüntülerde sürücü koyu renkli bir giysi giymişse veya son zamanlarda üzerinde emniyet 

kemer resmi olan T-shirtler yüzünden bu durumun tespiti zor hale gelmektedir.  

Projemiz bu gibi olumsuz durumları ortadan kaldırmak için dizayn edilmiştir. Emniyet kemeri 

takılıp takılmadığını hatasız olarak araç plakası ile beraber araçta bulunan vericiler sayesinde bir 

merkeze göndermektedir. Bu sayede hiçbir kontrole gerek kalmadan emniyet kemerinin durumu 

anlık ve doğru biçimde  aktarılmaktadır.     

 

2. Problem/Sorun: 

Günlük hayatta Emniyet kemeri kullanımı zorunludur.Emniyet kemeri takılmadığında trafik 

cezası yazılmaktadır .İnsanlar emniyet kemeri takmanın zorunlu olduğunu bilmektedir .Ancak 

çoğu insan emniyet kemerini ısrarla takmamaktadır. Sadece mobese ve rutin trafik denetimin 

olduğu yerlere gelince emniyet kemerini takmakta ,bu noktaları geçince emniyet kemerini tekrar 

çıkarmaktadır. Emniyet kemerinin takılmadığı durumlarda meydana gelebilecek kazalarda 

yaralanma veya ölüm vakaları olabilmektedir. Projemiz bu alandaki eksikliğe bir çözüm bulmayı 

amaçlamıştır. Sürücülerin kontrole gerek kalmadan emniyet kemeri takması gerekmektedir. Bu  

sağlanırsa kazalardaki yaralanma ve ölüm vakaları oldukça düşecektir. Aynı zamanda emniyet 

kemeri tokası denilen bir parça araçlarda kullanılmaktadır. Bu sayede araçlardaki emniyet kemer 

ikaz sesi çıkmamaktadır. Bu gibi durumların önüne geçmek için araçlarda bu gibi olumsuz 

durumları kontrol eden ve belli yerlere kurulan sistemler ile bu gibi ihlalleri genel merkeze ileten 

bir sistem tasarlanmıştır. Bu sistemin varlığını bilen sürücüler trafik cezası yememek için emniyet 

kemerini her türlü şartta takacaklardır. Bu mecburiyet zamanla alışkanlığa dönüşecek dolayısıyla 

kazalardaki risk en az seviyeye inecektir. 

 

Şekil 1       Şekil 2 
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3. Çözüm  

Buradaki asıl sorun insanlara emniyet kemeri takmayı zorunlu hale getirmektir. Bunun için 

suçluya trafik cezası yazmak geçerli bir yöntemdir. Trafikte yasak olan bir hareketi yapmanın 

cezası olacağını bilen kişi bu davranışını düzeltmek zorunda hissedecektir. Yalnız bu gibi 

istenmeyen davranışları (emniyet kemeri takmak,Hız sınır ihlali,araçta sigara içmek gibi) genel 

trafik kontrolleri yapılmayan veya mobese ile görüntü alınmayan yerlerde yapmaktadırlar. 

Bunun önüne geçmek için bir proje fikri geliştirdik. Araçların içine yerleştireceğimiz bir sistem 

aracın çalışıp hareket ettiği andan itibaren emniyet kemeri durumunu kaydetmektedir. 

Hafızasına kaydettiği bu bilgileri şehir içi veya şehir dışı sürücülerin bilmediği  nokta veya 

noktalarda bulunan alıcıların yanından geçerken plaka bilgisi ile beraber iletmektedir. Bu 

sayede aracın hareket ettiği anlarda emniyet kemeri durumu plaka numarası ile beraber 

alıcılara iletilmektedir. Bu alıcıların varlığını bilen ve trafik cezası yemek istemeyen sürücüler 

aracı kullandığı her an emniyet kemeri takmayı zorunlu halde hissederler. Bu sayede belli bir 

süre sonra emniyet kemerini kullanmak sürücülerde alışkanlık haline gelecektir. 

 

3.1 Kullanılan Materyaller 

 

3.1.1 Arduino Uno 

 
 

Şekil 3 

Arduino Uno ATmega328 mikrodenetleyici içeren bir Arduino kartıdır. Arduino 'nun en 

yaygın kullanılan kartı olduğu söylenebilir. Arduino Uno 'nun 14 tane dijital giriş / çıkış pini 

vardır.5 adet Analog giriş çıkışa sahip olan Arduino Uno bir çok projede kullanılmaktadır. 
 

3.1.2 Nrf24L01 Kablosuz haberleşme modülü 

 

Şekil 4 

Nrf24L01 Düşük güç tüketimi ve 2.4GHz frekans da çalışması özelliklerine sahip kablosuz 

veri aktarımında kullanılan elektronik bir elemandır. Yaklaşık 250 metre menzili 

bulunmaktadır. 
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3.1.3 Nrf24L01 adaptör 

 
Şekil 5 

Nrf24l01 kablosuz iletişim devre elemanın Arduino Uno ya bağlantısını kolaylaştırmak için 

kullanılan modüldür. 

 
3.1.4 Lipo Pil 

 
Şekil 6 

Arduino Uno ile diğer devre elamanlarının çalışması için gerekli olan enerji için kullanılan 

ekipmandır. Yapısında Lityum ve Polimer kimyasallarını barındıran pillere kısaca LiPo pil denir. 

Lipo piller hücrelerden oluşur. Her bir hücrenin nominal voltajı 3,7 volttur..  
 

 3.1.5 4x20 Lcd Ekran: 

 

 
Şekil 7 

 

Lcd ekran ekranda bilgileri görmek için kullanılan elektronik bir modüldür. Projemizde araç 

plakaları ve kemer takıp takmadığıyla ilgili verileri ekranda gösterecektir. Günümüzde üretilen 

LCD panellerin çoğunda tek sıra halinde 16 pin bulunur.  
 

3.1.6 Buton 

 
Şekil 8 

Projenin verici kısımlarında (Araçlarda) emniyet kemerinin takılıp takılmadığını kontrol eden 

devre elamanıdır. 
 

 

 

 

 

 

Proje 

fikrinin 

bulunması 

Elektronik 

devrelerin 

montajı 

Arduino 

kodlarının 

yazılması 

Sistemin 

çalıştırılması 
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4. Yöntem 

Projemiz 3 adet araba maketi ve bir alıcı devresinden oluşturulmuştur. Araba maketlerinde 

yani projemizin verici kısımlarında Arduino Uno ,Nrf24l01 ,buton ve Lipo pil kullanılmıştır. Alıcı 

devresinde ise Arduino Uno, Nrf24l01 ,4x20 Lcd ekran ve Lipo pil bulunmaktadır.  Tüm sistemin 

kod yazılımları Arduino Ide programında yapılmıştır. Projemiz okulun robotik ve kodlama 

laboratuvarında oluşturulmuştur. Her gün 2 saatlik periyotlarda çeşitli uygulamalar yapılarak 

denenmiş, görünen aksaklıklar giderilmiştir. Sistemin sonuçlarının toplanmasında projemizin alıcı 

kısmındaki 4x20 Lcd  ekran kullanılmıştır. 

Vericiler(araçlarla) ve alıcı sistem arasındaki bağlantı Nrf24l01 denen kablosuz iletişim 

modülü ile sağlanmaktadır. Verici sistem alıcı sistemle otomatik olarak iletişime geçmektedir. 

Örneğin alıcının bir kavşakta olduğu varsayılırsa kavşağa gelen bütün araçlar bu alıcı ile temasa 

geçecek ve aynı anda plaka ve emniyet kemeri takılıp takılmadığı bilgisini gönderecektir. 

 

 
 

Şekil 9 

 

Şekil 9’de görüldüğü gibi bu veya buna benzer bir kavşakta ortadaki gibi yerleştirilecek 

alıcı devremiz bu kavşağa giren tüm araçlarda bulunan vericilerle iletişime geçerek araç plakası 

ve emniyet kemer bilgilerini alacaktır. Araçlardaki vericiler emniyet kemeri yuvasında bulunan 

bir anahtardan gelen veriye göre bilgileri alıcıya göndermektedir. 

Proje sisteminde kullanılacak araçların emniyet kemeri takıp takmadığının anlaşılması için 

her araç maketinin içine 1 adet buton yerleştirilecektir. Araçlarda emniyet kemeri takıldığında 

kemer tokasının içinde benzer bir anahtar mekanizması bulunmaktadır. Kemer takıldığı anda 

sistemin beynine dijital  “1” takılmadığı anda dijital “0” bilgisi gönderilmektedir. Araçların beyin 

adı verilen ana işlemcisine dijital “1” bilgisi gelirse kemerin takıldığı ,dijital “0” gelirse kemerin 

takılmadığını anlayan kod kısmı bulunmaktadır . Bir aracın içinde kemer takılıp takılmadığı bu 

şekilde anlaşılmaktadır. Projemizde aynı mantık üzerine çalışmaktadır. Kemer takılmadığında 

araçtaki işlemciye “0” bilgisi , kemer takılı ise “1” bilgisi gelecektir. Araç kavşağa girdiğinde bu 

bilgiyi plaka ile beraber kavşakta sabit bulunan alıcıya gönderecektir. 
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4.1 Arduino Uno devre bağlantı şeması: 

 

 
Şekil 10 

Şekil 10’da araçlarda bulunacak verici devre şaması görülmektedir. Sistemde bulunan 

buton(anahtar) , emniyet kemer tokasının içindeki anahtarı temsil etmektedir. Görevi kemerin 

takılıp takılmadığı bilgisini işlemciye göndermektedir. Projemiz 3 araç maketi ile 

oluşturulduğundan bu verici devresinden 3 adet yapılmıştır. 

 
Şekil 11 

Şekil 11’de alıcı devre şemasının bağlantıları görülmektedir. Sistemde alıcının yakınında  

geçen araç bilgilerini ekranda gösterecek 4x20 (4 satır 20 karakter LCD) bulunmaktadır. 

 

4.2 Elektronik devre elemanlarının montajı 

4.2.1 NRF24l01 kablosuz haberleşme modül montajı 

 

Şekil 14’de görüldüğü gibi ilk önce NRF24l0 modüllerini Nrf24l01 adaptörlerine montajı 

yapılmıştır. 
 

 
 

        Şekil 12       Şekil 13 
 



7 

 

Araç plakaları; 

 

Araç 1    27 SN 578 

Araç 2    01 AA 588 

Araç 3.   33 US 033 olarak belirtilmiştir 

 

4.3 Arduino kodlarının yazılması 

  Sistemde 3 adet verici(araçlar) ve 1 adet alıcı bulunmaktadır. Alıcı ve verici devre kodları 

Arduino IDE programında derlenmiş ve mikrodenetleyici(Arduino Uno) kartlara 

yüklenmiştir.Proje raporu 10 sayfa ile sınırlı olduğundan kodların ana basit kısımları şu şekildedir. 

4.3.1 Verici devre Arduino kodları 

void setup(void) 

{ 

  pinMode(buton,INPUT); 

 verici.begin();       // nrf yi başlatıyoruz 
 verici.openWritingPipe(kanal);  //kanal id sı tanımlanıyor} 

void loop(void) 

{if ((digitalRead(buton)==1)). // Emniyet kemerinin bağlı olduğu buton okutturuluyor 

 { 

  //burada kemer takılmıştır 

 verici.write(&mesaj1,sizeof(mesaj1));   //mesaj1 değişkeni yollanıyor} 

 else 

 {//Burada kemer takılmamıştır 

  verici.write(&mesaj2,sizeof(mesaj2));//mesaj2 değişkeni yollanıyor }} 

 

4.3.2 Alıcı devre Arduino kodları 

Kendisine doğru yaklaşan araçlardan gelen verileri okumak için alıcı kodları aşağıdaki gibi 

yazılmış ve Arduino IDE programı ile derlenip mikrodenetleyiciye yüklenmiştir. 

void loop(void){ 

   

 if (alici.available()).   // alıcıya bilgi geldiğinde 

 { 

  bool done; 

     done = alici.read(&mesaj,sizeof(mesaj));  // alıcıya gelen bilgiyi oku 

      

 /* if((mesaj[3]=='S')&&((a==0)||(a==1))) 

   { 

     lcd.setCursor(5,satir); 

     lcd.print(mesaj); 

     Serial.println(mesaj);  /gelen mesajı Seri ekranda yaz 
     a++; 

     satir++; 

   } */ 

   if(((mesaj[3]=='S')&&(mesaj[10]=='A'))&&(gelen[3]!= mesaj[3] || gelen[10]!= mesaj[10])) 

   {.  // gelen plaka noyu ve kemer durumunu yaz 

    if(satir>3) 

   { 

    lcd.clear(); 

    satir=0; 

   } 

 
Şekil 14 
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Şekil 15, şekil 16 ,şekil 17 ve şekil 18 de projenin bitmiş görselleri bulunmaktadır. Oyuncak 

arabaların içine Nrf24l01 modül vericileri şekil 21 de görüldüğü gibi monte edilmiştir. Alıcı devre ise Şekil 

17 ve şekil 18 de görülen  3D yazıcıdan üretilen bir gövde içerisine monte edilmiştir. Verici araçlar alıcı 

noktalardan geçerken plaka ile birlikte emniyet kemerinin takılıp takılmadığı bilgisi gönderilmektedir. 

 

 

          Şekil 15      Şekil 16 

 

 

 
          Şekil 17     Şekil 18 

Şekil 17 de 27 SN 588 plakalı araç kavşağa girmiştir. Bu araçtaki sürücü emniyet kemerini 

takmıştır. Ekranda plaka ile beraber “27 SN 588 TAKILI” yazmıştır. Şekil 18 de “01 AA 588” 

plaka nolu araç kavşağa girmiştir. Araçta sürücü emniyet kemerini takmamıştır. Bunun sonucunda 

araçtaki verici alıcı modüle plaka ile beraber “TAKILMAMIŞ” bilgisi göndermiştir. Veriler 

ekranda görülmüştür. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Günlük hayatta emniyet kemeri ihlallerini tespit eden sistemler  mobese kameraları ve rutin 

trafik kontrolleridir. Hâlbuki aracın hareket ettiği her an emniyet kemeri bilgisinin aracın içinde 

bulunduğu bir sisteme kayıt olması ve bu bilgilerin sürücülerin bilmediği belli noktalardan 

geçerken alıcıya aktarılması  ve bu durumun sürücü tarafından bilinmesi emniyet kemeri takmak 

istemeyen sürücüleri bile kemer takmaya zorunlu olarak teşvik edecektir. Bunun yanında 

projemize bazı eklentiler yapılabilir. Örneğin araçlarda bir duman dedektörü bulunda aracın içinde 

sigar içildiği anda bu bilgi gene sisteme kayıt edilebilir. Bunu bilen sürücü araç içinde sigara 

içmeyecektir. Sistemin bu şekilde çalışmasının benzeri herhangi bir yerde yoktur.Bu yüzden 

projemiz yenilikçi yönden ilktir.  

6. Uygulanabilirlik 

Projemiz trafikte dolaşan tüm araçlara uygulanabilir. Araç içine takılacak küçük sistem ile 

emniyet kemeri bilgisi bu sisteme aktarabilir. Araçlarda emniyet kemerinin takılıp takılmadığı çok 

basit bir sistem ile anlaşılmaktadır. Emniyet kemer tokasının takılı olduğu yerde basit bir buton 
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mekanizması bulunmaktadır. Emniyet kemer tokası buraya takıldığında veya takılmadığında 

aracın beynine dijital “1” veya dijital “0” bilgileri gönderilmektedir. Bu bilgiler projemizdeki ana 

sistem beynine gelmektedir. Bu sayede emniyet kemerine hiç karışmadan sadece tasarladığımı 

sistem beynini arabaya monte ederek projemizi faal olarak çalıştırabilir. Sistemin tüm arabalara 

uygulanması için örneğim araç muayyenlerinde bu sistemin olması şart koşulmalıdır. Bu sayede 

sürücüler muayaneye gelmeden önce bu sistemi araçlarına taktırabilirler. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Malzeme Adı Fiyat 

Arduino Uno 50 TL 

NRF24L01 8 TL 

NRF24L01 adaptör 5 TL 

4x20 LCD ekran 65 TL 

Lipo Pil 100 TL 

TOPLAM 228 TL 

  

Tablo 1 

Tablo 2 

Piyasada yaptığımı projeye benzer bir sistem olmadığı için maliyet karşılaştırılması 

yapılamamıştır. Her araca takılacak olan sistem yaklaşık 70 Tl civarıdır. Seri üretime geçilirse bu 

fiyat daha da aşağıya çekilebilecektir. Ürün tasarımında ve ürün montajında gerekli olan tüm 

malzemeler temin edilmiştir. Kullanılan malzemeler yerli üretim ve kolayca bulunabilen 

malzemelerdir. Bunun yanı sıra özellikle yeni nesil araçlarda araç beyni bulunmaktadır. Aracın 

ünitelerinden gelen veriler bu komponentin içinde işlenmektedir. Elektronik beynin içine bizim 

sistem çok rahat bir şekilde monte edilebilecektir. 

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Projemiz araç kullanan ancak emniyet kemeri takmayan veya takmak istemeyen kişilere 

yöneliktir.Bu kişiler bir kaza ile karşılaştıklarından ölüm veya yaralanma riskini en aza indirmek 

için bu hedef kitleye uygun proje tasarladık. 

 

   İşin 

Tanımı 

Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz  Ağustos 

Ürün 

tasarımı 
   x x     

Ürün 

montaj 

,üretim 
   x x x x   

Proje test 

işlemleri    x x x x   

Proje 

raporu 

yazımı 
     x x x x 
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9.Riskler 

Proje hayata geçirilirken yani tüm araçlara bu sistem takılması uzun bir süre alabilir. 

Örneğin aracı yeni muayaneden geçmiş birisinin bu sistemi takmaya zorunluluğu 2 yıl alabilir. 

Çünkü araç muayeneleri 2 yılda bir yapılmaktadır. Bu sistemi araçlarına takmış olan sürücülerin 

araç plakalarına bir sticker yapıştırabilir, bu sayede araçta sistemin faal olarak çalışıp çalışmadığı 

herhangi bir rutin kontrolde görülebilir. Bir başka risk ise bu sistemi taktırıp kullanmak istemeyen 

sürücüler eğer sistemin enerjisini çekerse sistem pasif duruma geçer. Bunun içinde araçların beyni 

ile sistem arasında bir haberleşme yapılırsa bu gibi durumda araç beyni aracı çalıştırmaz ve 

sistemin kullanılması mecbur hale gelir. Aynı zamanda emniyet kemer tokası veya kemeri arkadan 

bağlama gibi durumlarda sistem hatalı çalışabilir. Bu gibi durumda kemerin üzerine kalp atılı 

sensörü veya bir kamera ile kemerin doğru takılıp takılmadığını anlayan sistem kurulabilir. 
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