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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

     Bu projede; araçlarda kapalı kalıp yaşamı tehlike altına giren çocuklara ve hayvanla ra 

yönelik akıllı takip sistemi hazırlanması amaçlanmaktadır. Kişisel iletişim cihazına sahip 

olmayan çocuklar ve iletişim kuramayan hayvanların araçlarda kapalı kalarak yaşamının 

tehlike altına girmesi, bu projenin tespit edilen sorunu olarak nitelendirilmektedir. Bu 

bağlamda nesnelerin interneti metoduna başvurularak araçtaki yaşam durumu anbean kontrol 

edilecek, servis şoförünün mobil cihazına gönderilecektir. 

 

1.1 Tasarım 

Proje tasarımında ahşap plakalardan bir servis prototipi hazırlanmıştır. Akrilik boya ile 

renklendirilen protototip, proje kapsamında hazırlanması hedeflenen devrenin her açıdan 

görüleceği şekilde tamamlanmıştır. Hazırlanan prototip nesnelerin interneti teknolojis i 

ile işlevselleştirilmiştir. “Nesnelerin Interneti (IoT: Internet of Things)” olarak 

adlandırılan yeni teknolojik kavram akıllı cihazların, birbirlerini algılayan ve iletiş ime 

geçebilen nesneler aracılığıyla akıllı bağlantısı şeklinde tanımlanmaktadır. Bu teknoloji 

ile çok sayıda, küçük boyutlu, kablosuz teknoloji kullanabilen algılayıcı (sensor) cihazla r 

ile yaşadığımız çevredeki (ev, okul, işyeri, fabrika, şehir vb.) hemen hemen bütün 

olayları izlemek ve bilgi toplamak mümkündür(Ercan ve Kutay, 2016). Çocukların ve 

hayvanların serviste kalma durumlarını kontrol etmek üzere seçilen hareket sensörü ve 

gaz sensörü Nodemcu kartına jumper kablolar vasıtasıyla entegre edilerek devre 

kurulumu yapılmıştır. Bu bağlamda çocuk veya hayvan servisin park hali durumlarında 

hareket ederse veya nefes alırsa sensörler devreye girecek, hazırlanan yazılım vasıtasıyla 

servis şoförüne bilgi gidecektir. 

 

1.2 Yazılım 

Nodemcu kartı ve karta entegre edilen bileşenlerin tam manasıyla çalışır hale gelebilmes i 

için Arduino Ide programında yazılımı tamamlanmıştır. Entegre bir geliştirme programı 

olan Arduino Ide programı, C ve C++ dillerini desteklemektedir. Lolin, Nodemcu gibi 

kartlara entegre nesnelerin yazılım ile işlevli hale getirilmesinde kullanılan Arduino Ide 

hata ayıklama fonksiyonuna sahip olup, kolaylıkla programlama yapmak için 

kullanılmaktadır. Sensör değerlerine göre yaşam bulgusu tespit edildiğinde, servis 

şoförünün mobil cihazına bildirim göndermek üzere App Inventor programında bir mobil 

uygulama hazırlanmıştır. Google servisleri vasıtasıyla ücretsiz erişime sahip olan App 

Inventor programında ekran dizaynı yapılıp, ekranın randımanlı çalışıp gelen bilgiyi 

analiz etmesi için kodlaması yine App Inventor programında yapılmıştır. Nodemcu ve 

App Inventor arasındaki bilgi akışı Google Firebase ortamı ile sağlanmış, veriler in 

akışında herhangi bir pürüz yaşanmamıştır. 

 

1.3 Montaj 

Proje montajı, devrenin servis prototipine çift taraflı bant ve patafix gibi çeşitli 

sabitleyiciler yardımıyla yapılmıştır. Bu kapsamda servis park durumuna geçtiğinde 

içeride bulunan çift sensörlü koruma ile yaşam tehdidi ortadan kalkacaktır. 
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2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

     Öğrencilerin okula servis aracı ile gitmesi günümüzde özellikle büyük şehirlerde 

gözlenen bir olgudur. Okula bir servis aracı ile gitmeni n öğrencilerin okula ulaşımında en 

güvenli yöntem olduğu öne sürülmektedir(Erkan, 1999). Ancak ülkemizde ve Dünya’da pek 

çok örneği bulunan serviste kapalı kalarak hayatını yitiren çocuklar ve hayvanların olması, 

projenin yapılmasını gerek kılan önemli bir problem durumudur. Aracın cam yapısı, yetersiz 

ya da aktive edilmemiş alarm yapısından kaynaklandığı tahmin edilen sorun, önemli bir 

tehdit oluşturmaktadır. Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde bahsi geçen maddede; okul 

servis araçlarının camlarının üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaklanmış olup, 

servis hizmetlerinin yürütülmesi esnasında çocukların evlerinden alındıktan sonra isim 

listesinin tutulması, çocukların güvenli bir şekilde kuruluş müdürüne teslim edildiğine dair 

şoför ve rehber personelin imzalayacağı günlük çocuk takip/devam defterinin tutulmas ı, 

gelmeyen ya da teslim alınmayan çocuklarla ilgili olarak aileye bilgi verilmesi zorunludur. 

Söz konusu hususlarda zaman zaman ihmaller yaşanmakta, medyada bu ihmallerin üzücü 

sonuçlarına rastlanmaktadır. Bilindiği üzere son yıllarda 2 adet servis kullanan çocuğumuz 

bu ihmallerden kaynaklı servislerde unutulmuş ve hayatlarını yitirmişlerdir.  

     Belirtilen problem durumu kapsamında okul servislerinden servis hostesleri bulunmakta 

ancak küçük bir göz ardı yaşanması halinde problem durum tekrar gündeme gelmektedir. Bu 

bağlamda servis konumunu tespit eden uygulamalar öğrenci bazlı çalışmak yerine servis 

genelini bir bütün şeklinde takip etmekte bu durumda aynı problem ile tekrar 

karşılaşılmaktadır. Bunlara ek olarak araçlara özel panik butonları, GPS sistemleri ve video 

takip sistemleri geliştirilmiştir. Geliştirilen video takip sistemleri video ekranı kontrol 

edildikçe, GPS sistemler i 

gerekli sistem sağlayıcılar ı 

açıksa, panik butonları ise 

arızalı olmayıp aktive 

biçimde ise 

kullanılmaktadırlar. Söz 

konusu geliştirilmiş 

sistemler zaman zaman 

arızalanabilmektedirler. 

Literatürdeki çözümler in 

yetersiz olduğu, servis ve 

şoför arasındaki iletişimin 

mutlak suretle devam 

etmesi, nesnelerin internet i 

metoduna başvurularak çeşitli iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir. 

Nesnelerin İnterneti metodu ile üretilen bu proje sayesinde araçta bulunan sensörler, eğer 

araçta yaşam bulgusu varsa araç sahibinin telefonuna bildirim gönderip, kişi uzaklaşmadan 

duruma müdahele etmesine olanak sağlayacaktır. 

 

 

 

 

 

Şekil1:Problem Durumu 
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3. Çözüm  

     Problem durumunu çözmek adına akıllı yoklama mobil uygulaması yapılıp, veliler ile 

doğrudan kontak kurulabilir ancak, akıllı yoklama tıpkı geleneksel servis kontrolü gibi göz 

ardı edildiğinde tekrar aynı problemler yaşanabilmektedir. Proje kapsamında geliştir i len 

Akıllı Takip Sistemi ise sensörler yardımıyla doğrudan görevli tetiklemesi olmaksızın 

çalışmakta, servis şoförü aracı park haline getirip kilitlediğinde devreye girmektedir. Bu 

sayede iletişim araçlarına sahip olmayan çocukların veya iletişim becerilerine sahip olmayan 

canlıların hayati tehlike 

durumlarını en aza 

indirgemektedir. Proje problemi 

yaşamın en önemli iki belirtis i 

olan hareket etme ve nefes alıp 

verme durumudur. Bu 

doğrultuda iki farklı sensör 

seçimi yapılmış, hareket ve gaz 

sensörlerde karar kılınmış, 

sensörler Nodemcu kartına 

entegre edilmiştir. Açık kaynaklı 

kolay programlanabilen uygun 

fiyatlı bir karttır. Akıllı ev ve IOT 

gibi projelerde sıklık la 

kullanılmaktadır. Madeni paradan biraz daha büyük boyutta, minik bir elektronik devre olan 

Nodemcu ucuz ve yeteneklidir. Piyasa da çok farklı Nodemcu kartları da mevcuttur. 

Nodemcu kartları düşük gerilimli enerjiyle çalışmakta ve pek çok sayıda bağlantı noktasına 

sahiptir. Sahip olduğu bağlantı noktaları kullanılarak bağlanılan elektonik bileşenler 

kolaylıkla yönetilebilmektedir. Arduino Uno’dan farklı olarak bünyesinde barındırığı WiFi 

sayesinde IOT yani nesnelerin interneti olarak bilinen cihazlar 

yapılabilmektedir(akademi.robolinkmarket.com). Nodemcu kartına entegre edilen hareket 

sensörü, çeşitli robotik ve elektronik uygulamalarda rahatça kullanılan, Arduino başta olmak 

üzere bir çok mikrodenetleyiciye uyumlu bir modüldür(Robotistan, 2022 ). Evlerde, iş 

yerlerinde ve endüstride gaz algılamaya yarayan sensör olarak adlandırılan gaz sensörü ise 

projede hareket sensörüne ek olarak kullanılacak ve projenin sağlaması niteliği 

taşıyacaktır(Küçük ve Evrentuğ, 2021). Nodemcu kartına bağlanan söz konusu iki sensör 

araç kilitlendiğinde devreye girecek, araçta yaşama dair bir bulgu varsa bu bulguyu anbean 

kontrol edecek, kontroller sonucunda yaşam bulgusuna erişirse ilgili bulguları önce 

veritabanına oradan da servis şoförünün telefonuna gönderecektir. Bulguların gönderileceği 

veritabanı Google Firebase platformu üzerinde oluşturulmuştur. Tamamen ücretsiz olan bu 

platform randımanlı olarak çalışmaktadır. Google işletmesi tarafından yeni özellikler in 

eklenmesiyle sürekli kendini geliştiren söz konusu platformda ücretsiz işlem yapılmaktad ır. 

FCM- Firebase Cloud Messaging servisiyle şimdiye kadar geliştiricilerin anlık bildir im-  

push notification göndermek için kullandığı GCM- Google Cloud Messaging’in yerini 

almaya hazırlanan Firebase bilindiği üzere tablolar ve sql yerine verileri root-child şeklinde 

organize edilen json veri parçacıklarında saklamaktad ır(gelecegiyazanlar.turkcell.com. tr). 

Bu doğrultuda önceden sahip olunan bir Google hesabı vasıtasıyla Google Firebase 

platformuna ücretsiz kayıt olunup, yeni bir Firebase projesi oluşturulmuştur. Oluşturulan 

Şekil2:Çözüm 
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Firebase projesinde Realtime Database sekmesine girilip Expand Data butonuna tıklanıp 

proje kapsamında tutulacak sensör verilerinin alanı oluşturulmuştur. Veritabanı ile mobil 

cihaz arasındaki iletişimi kuran mobil uygulama ise tıpkı Google Firebase gibi ücretsiz 

erişimi olan App Inventor programında hazırlanmıştır. App Inventor Google işletmes i 

tarafından ortaya çıkarılmış ve MIT Üniversitesi tarafından geliştirilmiş, blok tabanlı özgür 

bir mobil uygulama geliştirme aracıdır. Mobil uygulama geliştirmeye yeni başlayanlar ın 

kullanabilecekleri bir platform olan App Inventor, Android ve son güncellemeler ile Apple 

marka cihazlarda kullanılabilmektedir. Proje kapsamındaki kontrollerde araçta herhangi bir 

iletişim cihazı bulunmasına gerek olmadığı için çocuk birey için veya araçta kapalı kalan 

hayvan için bir ön hazırlık şartı bulunmayacaktır.  

     Projenin çözüm yolu online bir flowchart maker programında akış diyagramı ile şematize 

edilmiş, söz konusu şema sayesinde proje yöntemi kolaylıkla oluşturulmuştur. Bahsi geçen 

çözüm algoritması ise aşağıdaki gibidir. 

 

4. Yöntem 

     Bilim insanları ve mühendisler insanlığa farklı şekillerde katkıda bulunurlar. Bir bilim 

insanı bir soru sorar ve bu soruyu cevaplamak için bir deney geliştirir. Mühendisler ise 

problemlere çözüm üretmek için mühendislik tasarım sürecini kullanırlar. Bir mühend is 

belirli bir ihtiyacı tanımlar ve sonra ihtiyacı karşılayan bir çözüm oluşturur. Mühendis lik 

tasarımı çoğu zaman belirli kriterleri karşılayan ve / veya belirli bir görevi yerine getiren bir 

ürünü (bir makine veya bilgisayar kodu gibi) tasarlamayı içerir(Tübitak, 2020). Bu projede 

mühendislik tasarım süreci ile ilerleme kaydedilmiştir. Bu bağlamda öncelikle araştırma 

sorusu ve hipotez kurulmuştur.  

Araştırma Sorusu: Teknolojik altyapıların kullanımı vasıtasıyla oluşturulan bir düzenek ile 

çocukların ve hayvanların araçlarda mahsur kalma durumlarını kontrol edip, yaşam riski 

oluşmasını önleyebilir miyiz? 

Hipotez: Nesnelerin İnterneti Teknolojisine hizmete eden Nodemcu kartı ve Arduino devre 

elemanlarından hareket sensörü ve gaz sensör ile bireylerden herhangi bir araçta mahsur 

kalma ihtimaline karşın ön hazırlık yapmadan durumu yetkililere otonom olarak bildiren bir 

düzenek tasarlayabiliriz. 

 

 

 

 

Şekil3:Çözüm Algoritması 
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Araştırma sorusu ve hipotezden hareketle 

yapılan araştırmalar sonucunda literatürde 

otonom bildiri yapan bir alarm sistemine 

rastlanmamıştır. Bu bağlamda donanımsa l 

gereksinimler Nodemcu kartı, hareket sensörü, 

gaz sensör, jumper kablolar, dirençler, 

breadboard, usb kablosu; yazılımsa l 

gereksinimler ise Arduino Ide programı, App 

Inventor platformu ve Google Firebase 

platformu şeklinde listelenmiştir. Gereksinimlerin temin edilmesiyle proje prototipine 

yönelik devre kurulmuş, Arduino Ide programında devrenin kodları yazılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil4:3B Gösterim 

Şekil5:Devre 

Şekil6:Devre Kodları 

Şekil7:Devre Kodları 
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App Inventor platformunda ise şoförün mobil cihazına bildirim gitmesi için mobil uygulama 

tasarımı yapılıp kodları yazılmış, Google Firebase platformu ile devre-mobil cihaz iletiş imi 

kuruluştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil8:Devre Kodları 

Şekil10:Mobil Uygulama Kodları 

Şekil9:Mobil Uygulama Tasarımı 

Şekil12:Veritabanı Alanı 

Şekil11:Veritabanı  
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Akabinde hazırlanan devre ahşap plakalar ile hazırlanan temsili aracın açıkta kalan arka 

kısmına monte edilmiş, oluşturulan prototipin son kontrolleri yapılmıştır. Kontrollerde 

düzeneğin çalışma sisteminde herhangi bir hataya rastlanmamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

     Söz konusu projede servislerde kapalı kalan çocuklar veya araçlarda kapalı kalan 

hayvanların oluşabilecek yaşam riskinin en başından kontrol altına alınması amaçlanmışt ır. 

Ülkemizde servis veya araçlarda bulunan teknolojiler daha çok akıllı ulaşım üzerinde  

yoğunlaşmakta, çocuklarda son zamanlarda yayılan akıllı saatler haberleşme için 

kullanılırken herkeste bulunmamakta, alarm sistemleri ise çoğunlukla devre dışı vaziyet te 

bulunmaktadır. Yeni nesil servis araçlarında bulunan son teknoloji kamera sistemleri 2018 

üretimi öncesi araçlara uyumlu olmamakla beraber 2018 ve sonrası araç kameralarının 

çalışıp çalışmadığına dair kontroller muayene dönemlerinde tespit edilmektedir. Ek olarak 

çocuk ve hayvanların şahsi araçlarda mahsur kalma veya unutulma durumları bu araçlara 

zorunlu tutulan tedbirlerin azlığından sebep servis araçlarına kıyasla fazla miktarda 

gözlemlenmektedir.  Söz konusu zaman dilimlerinde çeşitli ihmaller yaşanması durumunda  

proje çerçevesince bahsi geçen problem gün yüzüne çıkabilir, istenmeyen sonuçlar ile 

karşılaşma ihtimali artabilmektedir. Bu projede piyasada bulunan kamera, alarm vb. 

ürünlerden farklı olarak durumu araç şoförünün insiyatifine bırakmadan otonom olarak 

çözen Akıllı Takip Sistemi her daim devrede olarak işi şansa bırakmamaktadır. Nesnelerin 

İnterneti teknolojisi ile hedefini yerine getirmeyi amaçlayan Akıllı Takip Sistemi, iki farklı 

sensör kullanarak durumun sağlamasını yapmaktadır. Nesnelerin İnterneti teknolojis i 

altyapısını Raspberry kartıyla değil maliyeti daha uygun olan Nodemcu kartıyla 

tamamlamakta, bu sayede Raspberry kartına kıyasla daha az maliyete sahiptir. Diğer bir 

muadil kart olan Arduino Uno kartı ile mukayese edildiğinde; Nodemcu kartı kullanımında  

daha kısa kodlar kullanılıp ile bluetooth veya wifi gibi ekstra modüllere ihtiyaç 

duyulmamaktadır. Benzer mikrodenetleyicilere göre daha az güç tüketen Nodemcu, internete 

kendiliğinden kolay bir şekilde bağlanabilmektedir. Çocukların servis araçlarında 

unutulması tedbirleri dahilinde rehberler sıklıkla uyarılmakta, ek olarak servis camlarında 

film bulundurulmaması önerilmektedir. Tüm bu teknik detaylara ek olarak söz konusu 

geleneksel tedbirler gerekli muayene ve kontrollerde açığa çıkmakta, rehber uyarısı yerinde 

durumun otonom hale getirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Akıllı Takip Sistemi’nin 

topluma önemli derecede fayda sağlayacağı umulmaktadır.   

Şekil13:Prototip 
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6. Uygulanabilirlik  

     Söz konusu proje taşınabilir şekilde prototip hale getirilmiş olup, halihazırda araçlarda 

kullanılmaya hazır durumdadır. Bahsi geçen düzenek üretimi arttıkça maliyet düşecek ve 

estetik görünümü ve işlevliliği sürekli iyileştirilecektir. Yeni pazar alanlarının oluşmas ı, 

piyasada muadili bulunmadığı için talep görmesi, gelişime açık olması, yeni iş alanlarının 

oluşması, düzeneğin fırsatlarından bazıları olarak görülmektedir. İfade edildiği gibi 

tasarlanan düzeneğin piyasaya sürülmesi birçok açıdan fayda sağlayacaktır.   

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

     Aşağıdaki tablolarda belirtildiği üzere proje maliyeti toplam 200 TL’ye tekabül 

etmektedir. Projeye muadil gösterilen okul taşıt servisi kayıtlı kamera sistemleri fiyatlar ı 

4000 TL’ye kadar çıkmaktadır. Bu bağlamda Akıllı Takip Sistemi muadillerine göre en az 

maliyetle uygulanabilmektedir. 

 

Zaman Planlaması 

Nisan Algoritma 

Kurma 

Malzeme 

Tespiti 

Malzeme 

Temini 

Devre Kurma 

Mayıs Devre Kurma 

 

Devre Kodlarını 

Tamamlama 

Mobil 

Uygulama 

Hazırlama 

Mobil 

Uygulama 

Kodlarını 

Tamamlama 

Haziran Prototip 

Hazırlama 

Test Etme Raporlandırma Raporlandırma 

 

Fiyatlı Malzeme Listesi 

Nodemcu Kartı: 52 TL  

Hareket Sensörü: 23 TL 

Gaz Sensörü: 47 TL 

Jumper Kablolar: 10 TL 

Usb Kablo: 15 TL  

Ahşap Plakalar: 15 TL 

Akrilik Boyalar: 38 TL 

 

Aylara Göre Mali Analiz 

Nisan Nodemcu Kartı + Hareket Sensörü + Gaz Sensör + Jumper 

Kablolar + Usb Kablo=147 TL 

Mayıs 0 TL 

Haziran Ahşap Plakalar + Akrilik Boyalar=53 TL 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

     Bu projenin hedef kitlesi ülkemizde ikamet eden çocuklar ve hayvanlardır. Ek olarak söz 

konusu durumdan etkilenmesi muhtemel araç sahipleri, servis şoförleri, servis hostesleri ve 

okul yöneticileri bu projenin hedef kitlesi arasında yer almaktadır. 

 

9. Riskler 

Risk Analizi 

 

Riskin 

Ortaya 

Çıkma 

Olasılığı 

Riskin 

Gerçekleşmesi 

Durumunda 

Yaratacağı 

Etki 

Risk 

Skoru 

Riske Karşı Alınacak Önlem(B 

Planı) 

Projenin hedef 

kitleye 

tanıtılmasında 

yaşanacak yanlış 

yönlendirmeler 

2 3 6 Hedef kitlenin yalnızca linki 

paylaşılan bir mobil uygulama 

indirmesi gerekmektedir. 

Uygulamanın nasıl yükleneceğine 

dair bir doküman hazırlanabilir. 

Ürün estetik 

durmayışı 

2 2 4 Ürün hedef kitle tarafından 

kullanılmayacak hedef kitleden 

bağımsız ölçüm yapılacaktır. 

Estetik durmasına gerek yoktur. 

Ürünün geçen 

zamanla birlikte 

dayanıksızlaşması 

2 4 8 Ürün breadboard nesnesinin 

iptaliyle lehim yapılarak daha 

sağlam hale getirilebilir. Ürünün 

seri üretimi arttıkça düzelecek, 

daha dayanıklı hale bürünecektir.  

 

Zamanlama Risk Analizi 

 Riskin 

Ortaya 

Çıkma 

Olasılığı 

Riskin 

Gerçekleşmesi 

Durumunda 

Yaratacağı Etki 

Risk 

Skoru 

Riske Dair Alınacak Önlem(B 

Planı) 

Nisan Ayı 

Planlamalarının 

Aksaması 

2 2 4 Algoritma kurulması ve süreçte her 

daim takip edilmesi Nisan ayında 

gerçekleşmesi hedeflenen malzeme 

tespiti, malzeme temini ve devre 

kurma işlemlerinin aksatılmasına 

engel olur. 

Mayıs Ayı 

Planlamalarının 

Aksaması 

3 3 9 Devre kurma, tasarlama ve kod 

yazma işlemlerini metotlara göz 

gezdirerek, her daim aşamaların teste 

tabi tutularak ilerlenmesi işlemlerinin 

aksatılmasına engel olur. 

Haziran Ayı 

Planlamalarının 

Aksaması 

3 2 6 Sağlam prototip oluşturarak, genel 

ürün testinin eksiksiz yapılması 

işlemlerinin aksatılmasına engel olur. 
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Maliyet Kaynaklı Risk Analizi Listesi 

Risk Adı 
Riskin Ortaya 

Çıkma Olasılığı 

Riskin 

Gerçekleşmesi 

Durumunda 

Yaratacağı Etki 

Risk Skoru 

Projenin Geç Tamamlanamaması 3 4 12 

Projenin Piyasa Artışı Kaynaklı Bütçe 

Aşımı 

5 4 20 

 

 

Risk Analizleri Puan Cetveli’nde 1:Çok Düşük, 2:Düşük, 3:Orta, 4:Yüksek, 5:Çok Yüksek 

anlamına gelmektedir. Riskin Ortaya Çıkma Olasılığı X Riskin Gerçekleşmesi Durumunda 

Yaratacağı Etki Risk Skoru oranını vermektedir. 
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