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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
Projemiz trafikte bulunan insanların hem yasal olarak hem de can güvenlikleri açısından 

hayati öneme sahip olan emniyet kemeri takma davranışını kontrol etme ve kazandırmayı 

amaçlamaktadır. Her yıl ülkemizde ve dünyada binlerce insan trafik kazalarında hayatlarını 

kaybetmektedirler. Kazalarda emniyet kemeri takmayan kişilerin yaralanma ve ölüm oranları, 

emniyet kemeri takanlara göre oldukça fazladır.  

“Emniyet Kemeri'nin Etkileri Hakkında Bazı Çarpıcı Araştırma Sonuçları: 

• Üç noktalı emniyet kemerleri, otomobilde seyahat edenlerin ağır yaralanma risklerini % 

45 kamyonetlerde de % 60 oranında azalmaktadır. 

• Ölümlü kazalarda emniyet kemeri kullananların % 24.8'i hiç zarar görmeden kazayı 

atlatırken, emniyet kemeri kullanmayanlarda bu oran % 6.3'tür. 

• İleri düzey araştırmalarda arka koltukta emniyet kemeri kullanımının, arka koltukta 

meydana gelen ölüm ve yaralanmaların 2/3'nün ve ön koltukta ölümlerin ise % 6'sını önlediği 

saptanmıştır. Bütün ağır yaralanmalarda ise, arka koltuk emniyet kemerleri yaralanmanın 

şiddetini % 50 oranında azaltmaktadır.” (Emniyet Kemeri Kullanımı, tarih yok) 

Ayrıca trafikte bulunan her kişi için emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. İnsanlar 

yeni nesil araçlardaki sistemleri yanıltma yoluyla emniyet kemeri takmaktan kaçınmaktadırlar. 

Projemiz bu durumu kontrol edip gerekli tepkiyi vererek trafikte bulunan insanların emniyet 

kemeri takmalarını davranışa dönüştürecektir.  

 Projemizde mikrodenetleyici kart ve hobi devre malzemeleri kullanarak emniyet kemerinin 

takılma durumunu tespit edip, takılma/takılmama durumlarına göre motorun 

çalışma/çalışmama senaryoları ile kişinin doğru davranışı yapması mecbur kılınmaktadır. 

Sürücü emniyet kemerini takıp hareket ettikten sonra çıkarırsa bu durumda da ceza yoluna 

gidilerek araç bilgileri emniyet birimlerine iletilip, kişilerin araç içerisinde seyahat halinde 

emniyet kemeri takmaları her halükârda zorunlu hale getirilmiştir. Kullandığımız donanımlar 

Deneyap Kartı, Kamera Modülü, Gsm/Gps Modül, Ağırlık Sensörü, Esnek Film Basınç 

Sensörü, Flex Sensör, Motor Sürücü, Oled Ekran ve gerekli kablo, lehim vb. malzemelerdir. 

 Yazılım olarak Arduino IDE programı, bazı devre elemanları için Tinkercad Simülasyonu, 

devre çizimlerimiz için Fritzing Devre Simülasyonunu kullanmaktayız. Montaj sürecinde 

orijinal emniyet kemeri ve çocuk oto koltuğu üzerinde çalışmalarımızı yapmaktayız.  

2. Problem/Sorun: 

Günümüz araçlarında emniyet kemeri takılmaması halinde sesli uyarı ve yol bilgisayarında 

görsel uyarı ile sürücü bilgilendirilmektedir.  

 
Resim 1 – Emniyet Kemeri İkazı (Altun, 2022) 

Ne yazık ki birçok sürücü emniyet kemeri takmayıp bunun yerine sistemi yanıltma yoluna 

gitmektedir. Durumun üstesinden gelebilmek için, Resim 2’ de yer alan emniyet kemeri 

susturucu aparatı isimli, emniyet kemeri tokasını kullanmaktadırlar. 
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 Resim 2 – Emniyet Kemeri Susturucu Aparatı (Hayat, 2020) 

“İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, emniyet kemerinin öneminin anlatılması için birçok kez 

vatandaşa yönelik eğitimler ve etkinlikler düzenleniyor. Trafik polisleri ise denetimler yaparak 

sürücülerin emniyet kemeri takması için bilgilendirmeler yapıyor.” (Hayat, 2020) Polislerin her 

durumu tespit etmesi için her noktada bulunması gereklidir, buda mümkün değildir.  

Araç sistemlerinin ikazını susturmak için bir kısım sürücülerde Resim 3’de görüldüğü 

şekilde emniyet kemerini takılı bırakarak sistemi yanıltmaktadırlar. 

 
Resim 3 – Hatalı Kullanım (Haberler, tarih yok) 

Mevcut çözümlerle hareket ettiğimizde problem çözülememektedir:  

• Araç sistemleri çok kolay bir şekilde yanıltılabilmektedir.  

• Sürekli bir denetim gerekmektedir.  

• Denetim için insan kaynağı gerekmektedir.  

• Araç sistemleri ise tokanın takılacağı bölümdeki sensörlerle, yalnızca toka takılı mı 

bunu kontrol edebilmektedir.  

Problemin çözümü için sürekli bir denetim gereklidir. Bu sayede bir zaman sonra alışkanlık 

kazandırılarak hedefe ulaşılabilecektir. Bu durumları projemizle çözebilmeyi hedefliyoruz.  

3. Çözüm  

Trafikte bulunan bireylere emniyet kemeri takma alışkanlığı nasıl kazandırılabilir ve nasıl 

kontrol edilebilir? Bu problemlere çözüm olarak eğer, emniyet kemerinin takılması kişinin 

iradesi dışında zorunlu hale getirilirse hatta takmama halinde otonom olarak ceza uygulanırsa, 

bir zaman sonra emniyet kemeri takma alışkanlığa dönerek uyarı olmadan otomatikleşecektir. 

Bunun için, sistemimiz araçtaki insan varlığını ağırlık sensörleri ile algılayıp, emniyet 

kemerinin takılmasını kemer yuvasından kontrol edecektir. Kemer tokası takıldıktan sonra, 

emniyet kemerinde bulunan esnek film basınç sensörleri ve flex sensörlerle doğru takılmış mı 

kontrol edecek ve son olarak kamera modülüyle kontrol sağlanarak emniyet kemeri doğru 

takılmışsa aracın motorunun çalışmasına izin verilecektir. Sürücü seyir halindeyken emniyet 

kemerini çıkarırsa bu durumda da sistem belirlenen sürenin aşılması halinde, araç bilgilerini 
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otonom olarak yetkili birimlere göndererek ceza işlemini başlatacaktır. Bu sayede ne olursa 

olsun aracın kullanılabilmesi için emniyet kemeri takmak zorunda olunacaktır. 

Projemiz sayesinde olası trafik kazalarında emniyet kemeri takılmamasından kaynaklanan 

yaralanma ve can kayıpları asgari düzeye çekilmiş olacaktır.  

 
Resim 4 – Prototip Çalışmaları 

Projemizde orijinal emniyet kemeri üzerinde çalışmaktayız. Kullandığımız sensörlerin her 

birini ayrı ayrı test etmekte ve hedeflediğimiz sonuçlara ulaştıktan sonra birleştirme işlemlerini 

yapmaktayız. Prototipin hazır modeli olarak sürücü koltuğunu temsilen, çocuk oto koltuğuna 

emniyet kemeri ve sistemi yerleştireceğiz.  

4. Yöntem 

Resim 5 – Devre Çizimi 

Not: Kullandığımız devre çizim programlarında, yerli mikrodenetleyici kartımız Deneyap 

kartı, yerli üretim olan Kapadokya GSM/GPS modül ve Esnek Film Basınç Sensörü 

bulunmadığından, çizimde temsili olarak mikrodenetleyici olarak Arduino kartı, SIM 800 L ve 

Flex sensör kullanılmıştır.  

 Projemiz gerçek hayata uyarlanırken şu şekilde bir yol izlenecektir;  

• İlk olarak günümüz araçlarında olduğu gibi ağırlık sensörleriyle koltuğa oturulması 

kontrol edilecektir. Ancak eşya konulması halinde araç sistemi yanılabileceğinden, 

• İkinci aşama olarak emniyet kemeri tokası takılmış mı kontrol edilecektir. Burada da 

susturucu aparat kullanılması halinde araç sistemi yanıltılabileceğinden, 

• Üçüncü aşama olarak emniyet kemerine yerleştirilen esnek film basınç sensörleri ve 

flex sensörlerden gelen değerlere göre kontrol yapılacaktır. Bu kısımda da sensörlerin zarar 

görmesi vb. durumlardan hareketle, 
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• Dördüncü ve son aşama olarak kamera modülüyle nesne tanımlama yapılacaktır. 

Kameranın görüş açısının engellenmemesi için direk diye ifade edilen kısmına yerleştirilecek 

kamera modülü sayesinde kişilerin emniyet kemerini doğru takıp takmadıkları kontrol 

edilecektir. Eğer doğru takılmışsa sistem araç motorunun çalıştırılmasına izin verecektir. 

• Aracın hareketinden sonra kişinin hareket halindeyken emniyet kemerini çıkarması 

durumunda da sistem, belirlenen sürenin aşılması halinde otonom olarak trafik ekiplerine sms 

yoluyla durum ve konum bilgisini göndererek ceza işlemlerini başlatacaktır.  

Görüldüğü emniyet kemerini doğru takmadan hareket mümkün olmayacak, eğer hareket 

halinde çıkarılırsa da ceza uygulanacak. Bu şekilde de kişiler bir süre sonra emniyet kemerini 

takma alışkanlığı kazanmış olacaktır. 

 Projemizde hobi elektronik diye adlandırılan Arduino, Deneyap, Raspberry kartlarını, sensör 

ve modüllerini kullanıyoruz. Arduino’ daki tecrübemizden hareketle yerlilik ve millilik için 

Deneyap kart setine geçiş yaptık. Görüntü kalitesini arttırabilmek için Raspberry üzerinde 

denemeler yapmaktayız. Projemizin birinci versiyonunu Deneyap kartıyla tamamlandıktan 

sonra ikinci versiyon için Raspberry ile çalışacağız. İki versiyon üretme ihtiyacımızın sebebi 

Raspberry’ nin hafıza, görüntü işleme vb. avantajlarından yararlanmaktır.  

 Gerçek hayata uyarlandığında emniyet kemerinin içine üretim aşamasında esnek film basınç 

sensörü ve flex sensörler yerleştirilerek üretim yapılmalıdır. Arduino kartı görüntü işlemede 

yetersiz kalmaktadır. Deneyap kart setindeki kamera ile kısmen hedefimize ulaştık. Ancak 

çizgili kıyafetlerde problem yaşadık. Raspberry hem hafıza hem de görüntü işleme konusunda 

çok daha başarılı sonuçlar almamızı sağladı. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta 

Arduino ve Deneyap kartlarının mikrodenetleyici olması, Raspberry’ nin ise tabiri caizse mini 

bilgisayar olmasıdır.  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Projemiz günümüz araçları ele alındığında tamamen inovatif bir çalışmadır. Günümüz 

araçlarını yanıltmak oldukça kolayken, projemiz hayata geçirilirse araç sistemini yanıltmak 

mümkün olmayacaktır. Günümüz araçlarında ağırlık sensörleriyle koltuktaki insan varlığı 

algılanabilmekte ancak koltuğa yük konulursa sistem yanılmaktadır. Aynı şekilde emniyet 

kemeri susturucu aparatı ile sistem yanıltılmaktadır.  

• Projemizde ise emniyet kemerinin gerginliği kontrol edilmekte.  

• Kamera modülü sayesinde doğru takılması kontrol edilerek gerekli işlemler 

uygulanmaktadır.  

• Ayrıca hareket halinde emniyet kemeri çıkarılırsa durum otonom olarak yetkili kuruma 

bildirilerek ceza işlemi başlatılmaktadır.  

• Son olarak emniyet kemeri doğru takılmadığı sürece aracı çalıştırmak mümkün 

olmamaktadır. 

 Bu özellikleriyle yapılan mevcut çalışmalardan özgünlük noktasında tamamen 

ayrılmaktadır. Projemizi hazırlarken kullandığımız malzemeler hobi elektronik malzemeleridir. 

Yani dayanıklı malzemeler değildir. Üretim aşamasında endüstriyel malzemelerle çok daha 

stabil çalışır hale getirilebilir.  

 Yazılım olarak Arduino ve Deneyap kartlarındaki çalışmalarımızda, Arduino IDE 

programını kullandık ve kullanıyoruz. Devre çizimlerimizde Fritzing programını kullanıyoruz. 
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Flex sensörler ve ağırlık sensörleri için Tinkercad simülasyonunda deneylerimizi yapıp gerçek 

malzemelere geçiş yaptık. Raspberry için ise Python programlama dilini kullanıyoruz. 

 Projemizi mevcut çalışmalardan ayıran 4 önemli özellik bulunmaktadır. Ayrıca 

tasarladığımız sistemi hazırladığımız algoritma nedeniyle yanıltmak mümkün değildir. 

6. Uygulanabilirlik  
Projemiz günümüz araç sistemine rahatlıkla eklenerek hayata geçirilebilir. Yerli araç 

TOGG’da kullanılmasını diliyoruz. İnsanların hayatları söz konusu olduğundan patent alınıp 

ücretsiz olarak tüm firmalara kullanım izni verilerek tüm dünyada hayata geçirilebilir. Projemiz 

ticari ürüne dönüştürülebilir ancak bizler ticari olarak kullanılması taraftarı değiliz. 

“1958 İsveç'teki Volvo fabrikasında mühendis olan Nils Bohlin üç noktalı emniyet kemeri 

olarak bilinen sistemin patentini aldı.” (Emniyet Kemeri, 2021) Volvo firması emniyet 

kemerlerinin araçlarda kullanılması şartıyla insan hayatı söz konusu olduğundan ücretsiz olarak 

kullanım izni vermiştir. Bizlerde insan hayatı söz konusu olduğundan, kendileri gibi ücretsiz 

olarak izin verilmesini istemekteyiz. 

Projemizin hayata geçirilmesi halinde oluşabilecek riskler; 

• Kullanılan sensörlerin arıza yapması, 

Bahsettiğimiz risklere örnek verecek olursak, araçlarda bulunan park sensörleri veya sigorta 

yanması vb. durumlarla eşdeğerdir. Oto elektrik iş yerlerinde çözülebilecektir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin tahmini bütçesi; 

Flex Sensör (2*144 TL) 288 TL 

Ağırlık Sensörü (1*53 TL) 53 TL 

Kapadokya Gsm/Gps Modül (1*432,7 TL) 432,70 TL 

Esnek Film Basınç Sensörü (1*129,56 TL) 129,56 TL 

L298N Motor Sürücü (1*13,60 TL) 13,60 TL 

Oled Ekran (1*128,05 TL) 128,05 TL 

Deneyap Kart Seti (1*426 TL) 426 TL 

Ek Malzemeler (Kablo, Lehim vs.) 50 TL 

Proje Toplam Maliyeti 1.520,91 TL 

Geliştirme Çalışmaları Maliyetleri 

Arduino Nano (1*132 TL) 132 TL 

Raspberry 4 Seti (1*4.250 TL) 4.250 TL 

Kamera Modülü (1*723,58 TL) 723,58 TL 

Geliştirme Toplam Maliyetleri 5.105,58 TL 

Tablo 1 – Malzeme Listesi ve Maliyet Tablosu 

 Not: Proje Toplam Maliyeti, projemizin Deneyap setiyle tamamlanma maliyetidir. Arduino 

kartıyla maliyet düşürülebilir. Ancak yerlilik azalmış olacaktır. Geliştirme Çalışmaları 

Maliyetleri projenin daha da geliştirilebilmesi adına yapılmıştır. Proje maliyetine dahil değildir. 

 Projemizde maliyeti en çok arttıran kısım kamera modülü olmuştur. Arduino, Deneyap ve 

Raspberry kartlarına göre daha ucuzdur ancak millilik sebebiyle Deneyap kartı tercih edilmiştir.  

Tasarım, Geliştirme, İyileştirme Üretim Test 

Aralık-Temmuz Aralık-Temmuz Ocak-Temmuz 

 Tablo 2 - Dönemler 
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 Not: Projemizin tasarımına Aralık ayında başlayıp, ilk versiyonu tamamladıktan sonra, 

geliştirme ve iyileştirmeler üzerinde çalışmaktayız. Üretim aşaması ilk versiyon 

tamamlandıktan sonra daha etkili bir versiyon üretme çabasının sürecidir. Test aşaması ise ilk 

versiyon ve geliştirmeler üzerinde yaptığımız testleri kapsamaktadır. Amacımız en etkili 

versiyonu üretebilmektir. 

 2021 Ekim ayı sonunda problem tespiti sürecinin tamamlanması üzerine proje fikrimizi 

hayata geçirme çalışmalarına başladık. 2022 Ocak ayı sonunda tamamlanan araştırmalarımız 

sonucunda proje taslağımız üzerinde gerekli çalışmaları yapmaya başlayıp simülasyonlar 

üzerinde sensör ve modüllerimizin test süreçlerine başlanmıştır. 2022 Şubat ve Mart aylarında 

elimizde bulunmasına rağmen olası arızaların önüne geçebilmek adına Tablo 1’ de yer alan 

gerekli malzemelerin siparişleri tamamlanmıştır.  

 Piyasada projemize benzer olarak bir çalışma bulunmamaktadır. Yalnızca günümüz 

araçlarında bulunan koltuktaki insan varlığını tespit etmek için ağırlık sensörü, emniyet kemeri 

tokasının yuvaya takılması kontrolü vardır. Ancak raporumuzun daha önceki bölümlerinde 

belirttiğimiz gibi sistemi yanıltmak çok kolay bir şekilde sağlanmaktadır. Projemizin diğer 

özellikleri piyasada mevcut değildir. 

Tablo 3 – İş Zaman Çizelgesi 

2021 Haziran ayından başlayarak proje çalışmaları ve eğitimler düzenlemekteyiz. Örnek 

olarak 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı için 2021 Haziran ayından itibaren faaliyetlerimiz 

başlamaktadır. Aylar sayı olarak belirtilmiştir. Örnek, haziran ayı 06 olarak gösterilmiştir. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  
Projemizin hedef kitleri trafikte bulunan sürücü ve yolculardır. Trafik kazalarında emniyet 

kemeri takılmamasına bağlı olarak yaşanan yaralanma ve ölüm oranları, emniyet kemerinin 

takılmasına göre oldukça fazladır. Bizlerde projemizle trafikte bulunan kişilerin istemeseler 

dahi can güvenlikleri için emniyet kemerini takmalarını otonom olarak çalışan sistemimizle 

zorunlu hale getireceğiz. 

9. Riskler: 

 Projemiz hayata geçirilirken otomobil firmalarının müşteri kaybı yaşamak istememesi bir 

problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonuçta tasarladığımız sistem emniyet kemeri 

takılmasını mecburi hale getiriyor. Ancak birçok kişi takmak istemediğinden projemiz bir 

ihtiyaç olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. Araç firmalarının ticari endişeleri göz ardı edilirse 

hayata geçirilmesinde bir risk yoktur. Endüstriyel çalışma ile günümüz araçlarında stabil çalışan 

bir sistem olarak karşımıza gelecektir. 

Ekip olarak hangi alanda çalışacağımıza karar verdikten sonra şu şekilde bir görev dağılımı 

 AYLAR 2021-2022 

İşin Tanımı 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

İhtiyaç Belirleme, 
Problem Tespiti            

Kaynak Taraması             

Eğitim, Deneyler   

Verilerin Analizi     

Tasarım          

Prototip V1           

Prototip V2               

Raporlama           
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yaptık. 

İş Paketi Tanım Süreç 

Problem  

Tespiti 

Emniyet kemerinin önemi nedir? 

Davranış kazandırma nasıl 

sağlanır? 

Trafik kazalarında insan hayatı 

nasıl korunabilir? 

Oto sanayiye gidilecek. Otomotiv 

firmalarının servisleriyle görüşülecek. 

Emniyet kemerinin özellikleri 

araştırılacak. İnsanlara davranış 

kazandırma yöntemleri araştırılacak.  

Kaynak  

Taraması 

Emniyet kemerinin özellikleri 

nelerdir?  

Günümüz araç sistemleri nasıldır? 

İnternet üzerinden araştırma yapılacak. 

Uzmanlarla görüşülecek. Mevcut 

emniyet kemerleri incelenecek.  

Tasarım 
Mevcut emniyet kemerlerinde nasıl 

bir iyileştirme yapılabilir? 

Emniyet kemerinin doğru takılması 

nasıl kontrol edilecek? Tasarlanan 

sistem araca nasıl eklenecek?  

Yazılım/ 

Elektronik 

Kodların hazırlanması ve devre 

tasarımları için görevli ekibin 

belirlenmesi ve gerekli testler nasıl 

yapılacak? 

Tinkercad simülasyonu ile testler 

yapıldıktan sonra Arduino sensör ve 

modülleri ile çalışılacak. Deneyap ve 

Raspberry için hazırlık yapılacak. 

Raporlama 
Projenin raporlandırılması nasıl 

yapılacak? Kimler görev alacak? 

Yaser Arafat Aslan ve Burak Aslan 

tarafından hazırlanacak. 

Tablo 4 - Süreçler 

Tablo 1’ de bulunan malzeme maliyet listesine göre 1.520,91 TL’lik bir maliyet 

bulunmaktadır. Yaptığımız araştırmalarda emek maliyetinin sürümden kazanma yoluyla 

giderilebileceğini öğrenmiş bulunmaktayız. Dikkat edilmesi gereken nokta, bu maliyetler 

prototip için geçerlidir. Gerçek yaşamda ise kullanılacak malzemeler profesyonel olduğundan 

bir miktar daha maliyet artacaktır. Ancak maliyeti ne kadar olursa olsun insan hayatından 

önemli olduğunu düşünmüyoruz. 

Riskler:  

1. Emniyet kemerinin aşırı çekilmesinden kaynaklı devre elemanlarının zarar görmesi 

sistemin çalışmasında problem çıkarabilir.  

2. Araç sistemlerinde oldukça olağan olan elektrik arızaları yaşanması sistemi olumsuz 

etkileyecektir.  

3. Sistem yazılımına müdahale denemesi yapılması araç sistemini bozacaktır. 

4. Araç sistemlerinde meydana gelen elektrik kaçakları durumunun yaşanması sisteme 

zarar verecektir. 

5. Modelin hobi elektronik malzemeleriyle yapılmasından dolayı sistemin stabil 

çalışmaması. 

Olasılık Az Normal Çok 

Çok    

Normal 2,3,4 nolu Riskler   

Az 1 nolu Risk 5 nolu Risk  

Tablo 5 – Risk Etki Matrisi 
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