
1 
 

 
 
 
 
 
 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ 

FESTİVALİ 
 
 

İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI 

PROJE DETAY RAPORU 

 
 
 
 
 

PROJE ADI: Servis Uygulaması 
 
TAKIM ADI: Güvenlik Takımı 
 
KATEGORİ: İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sosyal                         

İnovasyon Kategorisi  
  
Başvuru ID: 370157 

 
TAKIM SEVİYESİ: İlkokul-Ortaokul 

DANIŞMAN ADI: Emine ÜNSAL GÜLEÇ 



2 
 

 

İçindekiler  
1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  ............................................................................................ 3 

2. Problem Durumunun Tanımlanması:  ............................................................................... 3 

3. Çözüm  ................................................................................................................................. 3 

4. Yöntem ................................................................................................................................ 4 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü .................................................................................................. 4 

6. Uygulanabilirlik ................................................................................................................. 4 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması .............................................................. 5 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  ................................................................. 5 

9. Riskler ................................................................................................................................. 6 

10. Kaynaklar ........................................................................................................................... 7 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

“Servis Uygulaması” isimli proje servislerle taşınan öğrencilerin servislerde unutulması 

gibi sorunları çözmeyi amaçlamaktadır.  Özellikle küçük yaştaki öğrencilerin serviste 

dikkatsizlik yüzünden unutulması sonucu ölümlerine sebep olunduğunu fark ettik. Bu 
durumun önüne geçmek amacıyla öğrencilerin bulunduğu yerleri takip etmeyi 

amaçlayan bir sistem geliştireceğiz. Velilerin, öğretmen ve şoförün iletişim halinde 

kalmasını sağlayan bir yazılım olarak üretilecektir. Servise binen çocuk koltuğa 

oturduğunda koltuktaki mfc okuma sensörü sayesinde Çantasında takılı bulunan NFC 

kartı  algılanacak ve veli telefonuna yüklediği uygulama sayesinde çocuğunun koltukta 

olup olmadığını kontrol edebilecek. Okula ulaşıldığında tekrar kart okutularak  
öğrencinin sırasına oturduğu bildirimi velilerin telefonuna iletilecektir. Öncelikle bu 
sistemin ilk aşaması olarak öğrencilerin servise binmesinin ardından evlerine teslimine kadar 

olan süreci ARDUINO UNO VEYA RASPERRY Pİ gibi devre kartları kullanılarak 

öğrencilerin taşıma süreci güvenli olarak kayıt altına alınacaktır. Kayıt altına alınacak bu veriler 

güvenli bir yazılım üstünden veliler ve okul yönetimleri ile paylaşılacaktır. Yapılacak olan bu 

sistem NFC Modülleri ile gerçekleştirilecek olup koltuklara veya servis girişlerine yerleştirilen 

NFC Modüllerine öğrencilerin ellerinde ki veya çantalarındaki NFC ETİKETLERİ etkileşim 

kuracaktır. Öğrencilerdeki NFC ETİKETLERİNE kayıt edilen öğrenci bilgilerini ARDUİNO 

veya RASPERRY Pİ karları veriyi işleyip bir mobil uygulama ya da internet sitesi üzerinden 
velilerin ve okul yönetimlerinin izlemelerine olanak tanıyacaktır. 

 
2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

    
Görseller yaşanan olayların sadece bir kısmını yansıtmaktadır. Özellikle küçük yaştaki 

çocukların servislerde uyuyup kalması sonucu havasızlıktan dolayı ölümle sonuçlanan 

vakalar tespit edilmiştir. Servis şoförlerinin dikkatsizliği maalesef olumsuz sonuçlara 

sebep olmaktadır. Proje ile bu dikkatsizliği ortadan kaldıracak uyarı sistemini devreye 
girecektir. Öğrencilerin koltuklarda olduğu telefon uygulaması ile kullanıcılara 

bildirilecektir. Servis okula vardığında öğrenci hala kartı okutmadığı için servisten 

inmediği anlaşılacak ve anında müdahele etmeimkanı doğacaktır. 
 

3. Çözüm  
 Çözüm önerisi olarak ARDUINO UNO VEYA RASPERRY Pİ gibi devre kartları 

kullanılarak öğrencilerin taşıma süreci güvenli olarak kayıt altına alınacaktır. Kayıt altına 

alınacak bu veriler güvenli bir yazılım üstünden veliler ve okul yönetimleri ile paylaşılacaktır. 

Yapılacak olan bu sistem NFC Modülleri ile gerçekleştirilecek olup koltuklara veya servis 

girişlerine yerleştirilen NFC Modüllerine öğrencilerin ellerinde ki veya çantalarındaki NFC 

ETİKETLERİ etkileşim kuracaktır.   Veli bu kartlardaki bilgilerin aktarıldığı uygulama 

sayesinde çocuğunun servisten inip inmediğini tespit edebilecektir 
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4. Yöntem 
Öğrencilerin servise binmesinin ardından evlerine teslimine kadar olan süreci ARDUİNO UNO 

VEYA RASPERRY Pİ gibi devre kartları kullanılarak öğrencilerin taşıma süreci güvenli olarak 

kayıt altına alınacaktır. Kayıt altına alınacak bu veriler güvenli bir yazılım üstünden veliler ve 

okul yönetimleri ile paylaşılacaktır. Yapılacak olan bu sistem NFC Modülleri ile 

gerçekleştirilecek olup koltuklara veya servis girişlerine yerleştirilen NFC Modüllerine 

öğrencilerin ellerinde ki veya çantalarındaki NFC ETİKETLERİ etkileşim kuracaktır. 

Öğrencilerdeki NFC ETİKETLERİNE kayıt edilen öğrenci bilgilerini ARDUİNO veya 

RASPERRY Pİ karları veriyi işleyip bir mobil uygulama ya da internet sitesi üzerinden velilerin 

ve okul yönetimlerinin izlemelerine olanak tanıyacaktır. Sistemde kullanılacak olan devre 

kartlarına NFC MODÜLÜ haricinde Wİ-Fİ veya BLUETOOHT modülleri entegre edilecek 

olup, internet bağlantısı ile izleme uygulamasına verileri gönderecek veya bluetooth bağlantısı 

ile bir mobil cihaza verileri aktarıp, mobil cihaz üzerinden verileri izleme uygulamasına 

aktaracaktır. Velilerin ve okul yönetimlerinin izleme ve öğrenci takibi için bir web sitesi veya 

bir mobil uygulama düşünülmüştür. Sistem tamamlandıktan sonra ise hem mobil uygulama hem 

de bir web sitesinden aynı anda izleme mümkün olacaktır. Bir mobil uygulama yapıldığı 

taktirde, yazılım dili olarak DART/FLUTTER kullanılacak olup, kullanıcı arayüzü için entegre 

edilecek WİDGET’ lar kullanıcılar için son derece işlevsel şekilde dizayn edilecektir. Sistem 

öğrenci servislerine entegre edilirken son derece kompakt bir yapıya sahip olacaktır. Kompakt 

yapısının yanında hantal olmayan bir yapıya sahip olacak ve kablo yığınlarına izin vermeyecek 

öğrencilerin kurcalamasını engelleyecek bir yapıya sahip olacaktır. Bunun en büyük sebebi ise 
sistemde çoğunlukla NFC ETİKETLERİNİN kullanılmasıdır. Yapılan sistem koltukların içine 

gizlenebilir, koltukların üzerine dekoratif bir yastık, minder gibi bir nesnenin içine 

yerleştirilebilir veya tek bir sistem olarak servisin girişine akbil sistemi gibi entegre edilebilir 
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
 Projemizi geliştirirken fabrikalardaki çalışanların giriş çıkışını kontrol eden kart 

sisteminden esinlendik. Farklı olarak bunu öğrenci servislerine uyarladık. Ayrıca 

verilerin ARDUINO veya RASPERRY Pİ karları ile işlenip internet ya da bluetooth 

bağlantısı ile kurulacak olan mobil uygulamaya aktarılmasını sağlayacağız. Taşıma 
Eğitimi yapan okul servislerinde güvenlik amaçlı bir uygulama olmadığı için 

Türkiye’de ilk olabilir. Proje zaman içerisinde geliştirilerek okullardaki sıralara da 

entegre edilebilir.  
 

6. Uygulanabilirlik  
 Projemiz uygulanabilirlik açısından değerlendirildiğinde koltuklara 
yerleştirilecek NFC Modülleri ve ARDUİNO veya RASPERRY Pİ karları sayesinde 
yazılımı ve kullanımı kolay bir sistem olacağı için en etkili ve uygun yöntem olacaktır. 

Hali hazırda bulunan Kart okuma ve ya Akbil sistemlerine benzemekle beraber ek 
olarak bu kartlardaki verilerin depolandığı  internet ve ya bluetooth ile bağlanılabilecek 

bir uygulama eklenecektir. Yazılımı yapılacak olan telefon uygulaması her telefona 

yüklenebilecek, kullanımı basit ve anlaşılır olacaktır. Aşıma sisteminin olduğu 

okullarda yaşanabilecek olumsuzlukları anında tespit edip müdahale imkanı 

sağlayacaktır. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin bu aşamasında oluşturacağımız tasarım için alacağımız ARDUİNO seti tüm          

parçaları ile ortalama 650 TL civarındadır. Ayrıca oluşturacağımız mobil uygulama 

yazılımı, yazılım için bilir kişilerden alacağımız destek, oluşabilecek arıza ve ya da 

sorunların çözümünü dahil ettiğimizde 5.000TL (Beş bin Türk Lirası) projemizi 

karşılayabilecen bir bütçedir. Proje takvimine göre alan taraması uygulama yönteminin 

belirlenmesi aşamaları          geçilmiştir. Gerekli bütçe ayarlanmasının ardından setlerin 

alınması ve sistemin kurulması ve denemesi 30 günlük süreç içinde tamamlanacaktır.  
     Arduino Uno R3 Full Başlangıç Seti Kutulu 145 Parça 310 Adet Set =615TL 
 

 
 

 1.AY 2.AY 3.AY 

Literatür taraması X   

Öğrencilerdeki servis ile ilgili sorunların tespiti için  “Google form” 

uygulaması 
X   

Uygulamanın yazılımı  X X 

Uygulamanın denenmesi  X X 

Deneme sonuçlarının Analizi    X 

Uygulamanın tüm kullancılarrın Bilgisayar, tablet ,telefonuna 

yüklenmesi 

  X 

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

  Türkiye’de taşıma merkezi bir çok okulun bulunduğunu düşünürsek bu proje 

okullardaki görevli personel, öğrenciler, veliler , taşıma sektöründeki çalışanlara hitap 

etmektedir. Servislerde unutulan çocuk haberlerini göz önüne aldığımızda özellikle 

öğrencilerin can güvenliğini güvence altına alacağı görülmüştür. Çocuk serviste uyuyup 
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kalsa ve şoförün dikkatinden kaçsa bile koltukta süre bitiminde hala ağırlık sabit 

kalacağı için telefonlara bildirim gidecek ve en kısa sürede müdahale edilmiş olacaktır. 
 

 
9. Riskler 

Projemizin hayat geçirilmesi konusunda oluşabilecek riskler yazılımsal ve mali olarak 

iki alanda toplanmaktadır.  Yazılım alanında oluşabilecek sorunlar uzmanlardan yardım 

alınarak ve yeniden yazılım kodları ile düzenlenerek aşılabilir.  Kullanacağımız 

ARDUİNO 
Seti piyasa kolaylıkla bulunabildiği ve uygun fiyatlı olacağı için mali olarak çok cüzi 

fiyata       projemiz tamamlanabilir. Bu yönden projemiz gerek mali gerek yazılımsal 

olarak en az risk taşıyan en uygun uygulamadır. 
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