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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Trafik kazaları dünya genelinde ölüm ve yaralanmaya neden olan büyük sorunlardan 

birisidir. Kazalardaki sürücülerin ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltmaya yönelik 

günümüz araçlarında çeşitli güvenlik sistemleri geliştirilmiştir. Trafik kazalarında 

koruyuculuğu yüksek ve en temel güvenlik sistemi emniyet kemeridir. Teknolojinin 

gelişmesiyle birlikte sürücülere ve yolculara, emniyet kemeri takmayı hatırlatıcı veya 

zorlayıcı görüntülü ve sesli vb. uyarı veren sistemler kullanılmaktadır. Çeşitli sebeplerden 

dolayı emniyet kemeri takmak istemeyen yolcu veya sürücüler, hatırlatıcı ve zorlayıcı 

sistemlerin açıklarından faydalanarak uyarı sistemini devre dışı bırakabilmektedir. Emniyet 

kemeri takılmadığı durumda giderek artan rahatsız edici görüntülü ve sesli sinyali, halk 

arasında emzik olarak tabir edilen bağımsız emniyet kemeri tokası (Şekil-2) kullanılarak 

veya sürücü veya yolcu, kemerini arkasından geçirerek bu uyarıyı devre dışı 

bırakılabilmektedir. 

Proje ile emniyet kemerinin uygun bir şekilde takılmadığı durumda veya uyarı 

sistemi açıklarından yaralanarak uyarı sisteminin devre dışı bırakılması önlenmektedir. Flex 

sensör her iki yönde esnetildiğinde farklı sonuçlar üretmektedir.  Emniyet kemerinin üzerine, 

karın ve göğüs bölgesine gelen kısıma yerleştirilen flex sensörler yardımı ile sürücü veya 

yolcunun emniyet kemerini olması gerektiği gibi  takıp takmadığı kontrol edilmektedir. 

Emniyet kemerinin doğru bir şekilde takıldığı durumu, doğru olmayan biçimde arkadan 

geçirildiği durumu veya hiç takılmadığı durumu flex sensörün esnek yapısından 

faydalanılarak ayırt edilmiştir. İnsan vücudunun fiziksel özelliklerinden faydalanarak 

emniyet kemerinin insan vücudunun şeklini kısmi olarak 

almasıyla, kurallara uygun kullanılmadığı durumlar 

algılanmakta olup, görüntülü ve sesli uyarı sisteminin devre 

dışı bırakılmasını engellenmektedir.  

Akıllı Emniyet Kemeri projesi (Şekil-1) TÜBİTAK 

16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına 
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yarışmasına davet edilmeye hak kazanmış ve bölge yarışması 

sonucunda Teknolojik Tasarım Alanında 1.lik ödülü alarak 6-
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Finallerinde yarışmaya devam edecektir. 

Ayrıca proje fikrinin tescillenmesi için patent 
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Şekil-1. Akıllı Emniyet Kemeri 

 

 

 Şekil-2. Bağımsız Emniyet Kemeri Tokası 

Proje videosuna aşağıdaki bağlantıdan birini kullanarak ulaşabilirsiniz. 

https://youtu.be/9T8l_U_fuhA 

https://drive.google.com/drive/folders/1I7DanqE_8m0nSx2wK-i75Lc_2I5v2ouM?usp=sharing 

 

2. Problem/Sorun: 

Trafik kazaları tüm dünyada ölüm ve yaralanmalara yol açan ciddi bir sorundur. 

Dünya Sağlık Örgütünün 2013 yılı raporuna göre trafik kazalarında her yıl 1,24 milyon insan 

ölmekte daha fazla sayıda insan da yaralanmaktadır (WHO, 2013). Delice’ye göre (2015) 

trafik kazaları, ölümlerin yanında yaralanmalara da neden olmaktadır ve bu yaralanmalar 

nedeniyle pek çok kişi sakat kalmakta, hem bu sakatlıklar hem de kazaların yol açtığı 

travmalar nedeniyle kazazedelerin hayat kaliteleri düşmektedir. Kazazedeler yoğun stres ve 

psikolojik sorunlar yaşamakta, intihara ve uyuşturucu madde kullanmaya yatkın duruma 

gelmektedirler. Trafik kazaları mağdurlarında psikolojik sorunlara da yol açmaktadır 

(Delice, 2015).  

https://youtu.be/9T8l_U_fuhA
https://drive.google.com/drive/folders/1I7DanqE_8m0nSx2wK-i75Lc_2I5v2ouM?usp=sharing


 

Arabanın sabit noktaları arasına gerilerek, çarpma etkisini vücudun daha güçlü 

bölgelerine yönlendirerek; ölüm ve yaralanma riskini azaltan koruyucu araçlara emniyet 

kemeri denir. 1903'te kullanılmaya başlanan emniyet kemerleri, karnın önünden bağlanan ve 

iki nokta arası tespiti sağlayan araçlardır. Daha sonra, 1958’de Isveç'teki Volvo 

Fabrikası’nda mühendis olan Nils Bohlin, üç noktalı emniyet kemeri olarak bilinen sistemin 

patentini almıştır. Bu sistemde sürücü veya yolcu hem karnın önünden, hem de omuzdan 

tespit edilmektedir (EGM, 1999).  

Akay ve Kurt’a göre (2006) çarpma/çarpışma anında aracın ani olarak durmasıyla 

taşıtın kinetik enerjisiyle hareketlenmiş ve taşıtla aynı hıza ulaşmış olan taşıtta bulunanların 

ve taşıt içindeki diğer eşyaların bir nesneye çarparak durmaları gerekir. Emniyet kemeri 

takılıysa, taşıtta bulunanların vücutları sabitlenir, vücut hareketinin gücü tek noktaya 

toplanmayıp çok noktaya dağıtılır, kinetik enerjileri uygun şekilde sonlandırılır ve 

hareketleri kademeli olarak azaltılarak durdurulur (AKAY, Diyar ve Kurt, Mustafa 2006). 

Çarpma/çarpışma anında emniyet kemeri takmayanlar üç aşamadan geçerler (EGM 

Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2009): Birinci aşamada taşıt başka bir nesneye (taşıt, 

insan, hayvan, duvar levha vb.) çarpar. İkinci aşamada taşıt içindeki sürücü veya yolcu taşıtın 

iç yüzeyine çarpar. Bu aşamada şahısların taşıttan dışarı fırlama olasılıkları da vardır. 

Emniyet kemeri takmayan yolcuların %44’ünün taşıttan fırladıkları tahmin edilmektedir ve 

bunların da yaklaşık %75’i hayatlarını kaybetmektedir. Arka koltukta oturanlar da çarpma 

anında ön camdan fırlayabildikleri gibi önde oturanlara çarparak onların zarar görmelerine 

neden olabilirler (Kaplan ve Özcebe, 2009). Üçüncü aşamada ise çarpmanın etkisiyle iç 

organlar iskelete veya göğüs iç duvarına çarpar. Bu süreçler arasında sürücü veya yolcuya 

en çok zararı veren ikinci aşamadır. Bu çarpışmalar içerisinde ise en tehlikeli olanları 

çarpışma anında başa alınan darbelerdir. Bu darbe türü taşıt içindeki sürücü veya yolcuların 

aldıkları darbelerin %60’ını oluşturur. 

DSÖ 2004 yılı Raporu’na göre, emniyet kemerinin yaralanmaları azaltmadaki etkisi 

yapılan çeşitli çalışmalar sonucunda ölümcül yaralanmalarda %40-65, orta-ağır 

yaralanmalarda %43-65, ciddi yaralanmalarda %40-50 olarak belirlenmiştir. Çeşitli 

çarpışma tiplerinde emniyet kemerinin yaralanmayı önleyici etkisi farklıdır. En fazla 

yuvarlanma tipi kazalarda etkilidir (%77). Önden çarpmalarda %43, arkadan çarpmalarda 

%49 etkilidir. Ölümlü kazalarda, emniyet kemeri takılmazsa yalnızca %6,3'ü kazayı zarar 

görmeden atlatırken, emniyet kemeri 

takıldığında %24,8'i kazayı zarar görmeden 

atlatmaktadır. Yapılan ileri analizler 

sonucunda arka koltukta emniyet kemeri 

kullanımı ölüm ve yaralanmaları %60 

oranında azaltırken, arka koltukta emniyet 

kemeri kullanımı ön koltukta oluşan 

ölümleri %6 azaltmaktadır (Boztaş G. Ve 

Özcebe H. 2005) (Tablo 1).  

 

 

Delice M. ve Demir İ.’ye göre yapılan diğer araştırmalarda, emniyet kemerinin 

sürücünün ve ön koltuk yolcularının ölüm oranlarını %40-50 oranında ve arka koltuk 

yolcularının ölüm oranlarını ise %25 oranında azalttığını , emniyet kemerinin trafik 

kazalarına bağlı ölüm ve ağır yaralanmaları ortalama %50 oranında azalttığını göstermiştir. 

Ayrıca kemer takma oranları ile kazalardaki ölüm oranları arasında ters orantılı bir ilişki 

tespit edilmiştir. Trafik kazalarında ölenlerin %63’ünün emniyet kemeri takmadığı ve 

çarpışma türünde meydana gelen kazalarda emniyet kemerinin ölüm oranını iki kattan fazla 

azalttığı rapor edilmiştir . Bir araştırmada, emniyet kemeri takılı olanların hayatta kalma 

oranı %73, takılı olmayanların oranı ise %44 olarak bulunmuştur (DELİCE, M., Demir İ, 

2015). Kazalarda emniyet kemeri kullananların hiç zarar görmeden kazayı atlatma oranları 

%24,8, kemer takmayanların oranları ise %6,3 olarak hesaplanmıştır (Kaplan ve Özcebe, 

2009). Araştırmalar, arka koltukta oturanların kemer takmamasının ön koltukta oturanların 



 

ölüm oranını kendileri kemer takmış olsa bile 3-5 kez artırabildiğini göstermiştir (Kaplan ve 

Özcebe, 2009). 

Kazalardaki ölüm ve yaralanma sayılarını azaltmak için kullanılabilecek basit ve 

etkili yöntemlerden bir tanesi emniyet kemeri kullanma oranlarının artırılmasıdır (Delice, 

2015). Dünyada pek çok ülke trafik kazalarının kayıplarıyla mücadele edebilmek için 

emniyet kemerinin kullanım düzeylerini artırmayı etkili bir yöntem olarak benimsemişlerdir. 

Avrupa ülkelerinde %90’lar civarında olan kemer takma oranlarının %99’u yakalaması 

durumunda her yıl yaklaşık 2400 hayat kurtarılacağı hesaplanmıştır (EGM Trafik Araştırma 

Merkezi Müdürlüğü, 2009). 

Delice ve Demir’e göre (2015) Emniyet kemerleri doğru kullanıldıklarında taşıtta 

bulunanların direksiyona, camlara, tavana, taşıtın diğer kısımlarına ve taşıttaki diğer 

bireylere çarpmalarını önlediğinden özellikle baş olmak üzere vücudun diğer kısımlarını ve 

iç organları korur, travmaları önler ve zararı azaltır (Delice M., Demir İ. 2015). 

Delice’ye göre (2015) ABD’de emniyet kemeri takmak konusunda yasal zorunluluk 

olmasına rağmen pek çok kişi rahatsızlık verdiği gerekçesiyle emniyet kemeri takmak 

istememektedir. Bu rahatsızlıklar, kemeri takma ve çıkarma sırasında yaşanan zorluklar, 

kemerin uzun süre takılmasında ortaya çıkan boyun, omuz ve göğüs ağrıları olarak 

gösterilmektedir. Emniyet kemeri takmama gerekçeleri ayrıca unutkanlık ve kemer takmayı 

umursamama olarak da tespit edilmiştir (Delice, 2015). 

Boztaş ve Özcebe’ye göre (2005) emniyet kemeri takmayı sağlayan yeni teknolojik 

sistemler geliştirilmiştir. Emniyet kemeri uyarıcıları emniyet kemeri takılıp takılmadığını 

kontrol edip, eğer takılmadıysa emniyet kemeri takılıncaya kadar, hem işitsel, hem de görsel 

uyarı veren sistemlerdir. İsviçre’de yeni satılan araçların %35’inde emniyet kemeri uyarı 

sistemi bulunmaktadır. Bu sistemler araçlarda güvenlik sistemi kullanmaya bağlı ölümleri 

yaklaşık %20 azalmıştır. ABD’de yapılan araştırmada emniyet kemeri uyarıcı sistemi, 

emniyet kemeri kullanımını %7 artırmıştır (Boztaş G. Ve Özcebe H. 2005). 

3. Çözüm  

Şekil-3’de günümüz araçlarında ki ve Flex sensör yardımıyla Emniyet Kemeri algılama 

sistemine ait algoritmaları gösterilmiştir. 
 

 

 

Şekil 3- Emniyet Kemeri Uyarı Sitemi Çalışma Algoritmaları 

Günümüz araçlarında emniyet kemerinin takılı olup olmadığının kontörlü sadece 

emniyet kemeri tokasının takılı olup olmadığının kontörlü yapılarak sağlanmaktadır.  

Akıllı emniyet kemeri projesi ile emniyet kemerinin kurallara uygun takılı olup 

olmadığı, kısmi olarak kemerin insan vücudunun şeklini alıp almadığının kontörlü yapılarak 

algılanmaktadır. Böylece emniyet kemeri uyarı sistemi emniyet kemerinin kurallara uygun 

takılmadığı sürece devre dışı bırakılamamaktadır.  

Emniyet kemeri kurallara uygun takılmadığının algılanması durumunda uyarı 

sisteminin çalıştırılmasının dışında farklı işlevler gerçekleştirilebilir. Örneğin araç 

çalıştırılmayabilir, aracın belli bir hızın üstüne çıkması engellenebilir, arızalanması 



 

durumunda 7 gün içinde tamir edilmesi aksi durumda aracın hareketi engellenebilir veya 

nesnelerin interneti kullanılarak uzun süreli kural dışı emniyet kemeri kullanımı durumu 

trafik polislerine bildirilerek trafik cezası kesilmesi sağlanabilir.  

 

4. Yöntem 

Flex (esnek) sensör (Şekil-4) veya bükülme sensörü, sapma veya bükülme miktarını ölçen 

bir sensördür. Genellikle yüzeye yapıştırılan sensör 

elemanının direnci, bükülerek değiştirilir. Sensör 

direnci bükülme miktarı ile doğru orantılı olduğu 

için açıölçer olarak kullanılır ve esnek 

potansiyometre olarak adlandırılmaktadır 

(WİKİPEDİA). İki bağlantı bacağına sahip flex 

sensör kutupsuzdur. 

                                                                                       Şekil-4. Flex sensör 

Projede, görsel ve sesli uyarı sisteminin devre dışı bırakılarak emniyet kemerinin 

kullanılmamasının önüne geçmek için, emniyet kemeri üzerine karın ve göğüs bölgesine 

gelen kısımlara yerleştirilen flex sensörler (Şekil-5) ile sürücü veya yolcunun emniyet 

kemerini kurallara uygun takıp takmadığı kontrol edilmektedir. Flex sensör kullanarak 

gerçekleştirdiğimiz bu kontrol sayesinde, emniyet kemeri kurallara uygun takılmadığı sürece 

hatırlatıcı veya zorlayıcı, görüntülü ve sesli uyarı kesilemeyecektir.  

 Flex sensörün emniyet kemeri üzerinde nereye 

yerleştirileceği, araç koltuğunda oturmakta olan insanların 

fiziksel özellikleri gözlemlenerek ve emniyet kemerinin 

çalışma mekanizması göz önünde bulundurularak karar verildi. 

Gözlemlerde 50 farklı insanın fiziksel özelliklerinin taraması 

gerçekleştirildi. Gözlemler yapılırken, sistemin her kullanıcıya 

göre doğru sonuç üretebilmesi için gözlem yapılan insanların 

farklı boylarda, yaşlarda ve kilolarda olmasına dikkat edildi. 

Bu tarama sonucunda da flex sensör sürücü veya yolcunun, 

eğer kemer soldan alınıyorsa, sol karın bölgesine, kemer sağ 

taraftan alınıyorsa sağ karın bölgesine gelecek şekilde emniyet 

kemeri üzerine yerleştirildi. Sistem ön yolcu koltuğunda ve 

arka yolcu koltuğunda da denemeleri gerçekleştirilmiştir. 

Sistem araçtaki tüm koltuklara uyarlanabilir yapıdadır. 

       
       

                                                         Şekil-5.Flex Sensör Yerleşimi 

 

 Problem durumunun çözümünü simülasyon ortamında denemek için tinkercad 

ortamında uyarı sistemi devresi(Şekil-6) kuruldu. Uyarı devresinin yazılımının doğru bir 

şekilde oluşturulabilmesi içi algoritma şeması(Şekil-7) oluşturuldu.  Blok kodlar kullanarak 

sistem yazılımı oluşturuldu(Şekil-9). Emniyet kemeri üzerine karın bölgesine yerleştirilen 

Flex sensörün üretmiş olduğu değer, kontrol 

değerinden küçük olması durumunda ve göğüs 

bölgesine yerleştirilen flex sensörün üretmiş 

olduğu değer kontrol değerinden büyük olması 

durumunda  sürücü veya yolcunun kemeri 

kurallara uygun takmadığını belirten, sesli 

uyarı buzzerı ses çıkartmaktadır. Karın ve 

göğüs bölgelerindeki sönsörler tersi yönde 

bağlanılarak kemerin koltuğun arkasından 

geçirilmesi durumunda uyarı sistemin devre 

dışı bırakılması önlenmektedir.            
              Şekil-6. Sistem elektronik elemanları bağlantı devresi 

   



 

Gerçek sistemin test edilebilmesi için elektronik sistem bread board üzerine kuruldu. 

Mblock blok kodlama programı kullanılarak, Şekil-7 gösterildiği üzere sistem kodları  

yazıldı ve kodlar arduino-uno mikro denetleyici kartına yüklendi. İnsanlar üzerinde 

denemenin yapılabilmesi için Flex sensör emniyet kemeri üzerine Şekil-5’deki gibi çift 

taraflı bant ile yapıştırıldı. Sensörler ile Arduino uno mikrodenetleyici arasındaki bağlantı 

iletken ipler ile sağlanmıştır. İletken ipler kemer üzerine nakış yöntemi ile dokunarak 

işelenmiştir. 

 Flex sensörün bükülmediği (düz durduğu) durumdaki üretmiş olduğu kontrol 

değerlerinin tespit edilmesi için sistemin ilk çalışma anında sensör değerleri 0.1 sn aralıklar 

ile okunarak ortalaması kontrol değeri olarak bir değişkende tutuldu. Böylece sistemin karalı 

çalışması sağlandı. 

 Elektronik sitem devresinin PCB çizimi Şekil-8’deki gibi oluşturuldu. 
         

 
                     Şekil-7. Yazılım Algoritma Şeması.                    Şekil-8. PCB Baskı devresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil-9. mBlock blok kodları 



 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yapılan literatür çalışması sonucunda Emniyet kemeri kullanımı algılama 

sistemlerinde, insanın fiziksel özelliklerine göre karar veren bir kontrol mekanizması 

bulunmamaktadır. Bu probleme yönelik farklı çözüm yolları bulunulmaya çalışılmış fakat 

önerilen çözüm yöntemlerinden bazıları kararlı çalışmamaktadır, bazısının sistem açıkları 

bulunmaktadır. Örneğin görsel yapay zeka yolu ile çözüm üretilmeye çalışılmış fakat sürücü 

veya yolcular bu çözümü kıyafetlerinin üzerine emniyet kemeri resmi bastırarak 

kandırabilmişlerdir.  

Akıllı emniyet kemeri projesi gerçek araçlar üzerinde denenerek prototiplenmiştir. 

Sistem tam anlamıyla kararlı çalışmakta olup, sistemin açığı bulunmamaktadır. 

6. Uygulanabilirlik  

Akıllı emniyet kemeri projesi, trafik kazalarında insanların güvenliğini artırmak için, üretilen 

veya gelecekte üretilecek olan emniyet kemeri kullanılan tüm araçlara uygulanabilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Emniyet kemeri kullanılan tüm araçlar. 

9. Riskler 

Projenin hayata geçirilmesini etkileyecek oranda bir risk bulunmamaktadır. Yasal düzenleme 

ile tüm araçlarda güvenlik standardı olarak belirlenmesi, sistemin yeni üretilecek olan tüm 

araçlarda yer almasını sağlayacaktır.  

10. Kaynakça ve Rapor Düzeni  
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