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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Dünyada ve ülkemizde çevreci ulaşım aracı bisikletlerin sayısı ve kullanımı giderek 

artmaktadır. Ayrıca günümüzde ortaya çıkan Kovid-19 virüsüne bağlı olarak pandemik 

hastalıktan korunmak için insanlar ulaşımda bisikleti tercih etmektedirler. Dünyada 

hırsızlık çeşitlerinden en çok karşılaşılanlardan biriside bisiklet ve motosiklet 

hırsızlığıdır.  Bu durum bisiklet vb. ulaşım araçlarının çalınmasına karşı teknolojik 

uygulamalarla önlem alınmasını gerekli kılmaktadır. Günümüz telefonları android 

işlemci içeriğe sahip akıllı telefonlardır. Akıllı cep telefonları günlük hayatımızı 

kolaylaştıracak birçok hizmeti kullanıcılarına sunan önemli teknolojilerdir. Özellikle 

GSM şebekesinin kapsama alanının genişliği ve bu teknolojinin artık uygun fiyatlarla 

kullanılabilir hale gelmesi GPRS Data modemlerin endüstride kullanılmasının önünü 

açmıştır. GPRS GSM modemler aracılığıyla bir SMS ile dünyanın herhangi bir yerinden 

yine dünyanın herhangi bir yerindeki bir cihaz açılıp kapatılabilmekte, acil bir durum 

olduğunda bu durum ilgili kişilere anında SMS, e-posta vb. yöntemlerle 

iletilebilmektedir. İşte bu çalışmada akıllı cep telefonu üzerinden bisiklet ve motosiklet 

gibi ulaşım araçlarında hırsızlığın önlenmesine yönelik güvenlik kontrolü sağlayan bir 

sistem geliştirilmiştir. Çalışmamızda arduino kartın uygulama kodları arduino 

kütüphaneden elde edilerek sistemin çalışma şekline göre yeniden yazılmış ve arduino 

kartımıza yüklenerek algılayıcılar uygun hale getirilmiştir. Ayrıca çalışmamızla GPRS 

ile bisikletin konumu belirlenmekte kaybolmanın başladığı andan itibaren bisikletin 

takibinin de yapılması sağlanmaktadır. Çalışmada deneysel yöntemle Robotik kart 

Arduino R3 üzerinden entegre edilen hareket algılamayı sağlayan Analog Piezo 

Titreşim Sensörü ve sesli uyarı veren buzzer gibi donanımlarla bisiklete dışarıdan 

istenmeyen bir müdahale olduğunda sesli uyarmakta ve aynı zamanda GSM Shield 

üzerinden mesaj göndererek bisikletin kontrolü yapılmaktadır.  Bu sayede projemizle 

park halindeki bisiklet ve motosikletimizin güvenliğine yönelik bir model 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmamız sonunda uyarı sistemimiz Arduino teknolojisi ile 

başarıyla uygulama haline getirilmiştir. Çalışmamız geliştirilerek emniyet müdürlüğü 

hırsızlık büro amirliğine veriler ileterek yaşanacak bisiklet hırsızlığı olaylarında uzaktan 

takibine de katkılar sağlayacaktır. 

 

2. Problem/Sorun: 

Bisiklet ve motosiklet gibi ulaşım araç hırsızlığı dünyada en çok karşılaşılan hırsızlık 

çeşitlerinden biridir. Bu durum bisiklet vb. ulaşım araçlarının kullanımını olumsuz 

etkilemektedir.  Basında yer alan çeşitli haberler ve araştırmalarımız sağlıklı ve çevreci 

ulaşım aracı olan bisiklet güvenliğinin teknolojik uygulamalarla inovatif olarak 

değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Aşağıdaki ulaştığımız bazı haberler bu durumu 

anlatan örneklerdir. 

Haber 1: “Avrupa şehirlerinde bisiklet hırsızlığı uzun süredir ciddi bir sorun halinde. 

İngiltere’de her bir dakikada, bir bisiklet hırsızlığı vakası gerçekleşiyor. We Love 
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Cycling ekibi bu verilerden hareketle European Bike Stealing Championship adında bir 

şampiyona düzenlemeye karar vermiş. Amsterdam, Prag ve Roma‘da kent 

meydanlarına ”yem” bir bisiklet yerleştiren ekip, hangi şehrin daha ciddi bir problem 

yaşadığını araştırdı. 

Birisi bisikleti çalma cesareti gösterdiğinde ne oldu peki? 

Şampiyona aslında bir tür sosyal deney. Ekip bu deneyler sonunda bisiklet hırsızlığıyla 

ilgili ilginç verilerden oluşan bir infografik oluşturdu. Ekibin bıraktığı yem bisiklet 

Amsterdam’da 22 dakikada çalınırken, bu süre Roma’da 67 dakika. 

We Love Cycling bisiklet hırsızlığını durdurmak gibi bir amaçları olmadığını ama 

bisiklet hırsızlarının işini zorlaştıracak birtakım önlemler alınabileceğini söylüyor; iyi 

bir kilit kullanmak, bir kayıt sistemine dahil etmek ya da ikinci el bisiklet alırken dikkatli 

olmak gibi…”( Kaynak: http://kot0.com/bisiklet-calma-sampiyonasi/ ) 

Haber 2: “Terminatör’ün bisikletini çalarken yakalandı” 

 
 (Kaynak: https://www.sabah.com.tr/dunya/2019/06/09/terminatorun-bisikletini-

calarken-yakalandi ) 

 

3. Çözüm  

GPRS GSM modemler aracılığıyla bir SMS ile dünyanın herhangi bir yerinden yine 

dünyanın herhangi bir yerindeki bir cihaz açılıp kapatılabilmekte, acil bir durum 

olduğunda bu durum ilgili kişilere anında SMS, e-posta vb. yöntemlerle 

iletilebilmektedir. Bizde bisikletlerin akıllı cep telefonu üzerinden kontrolünü sağlayan 

hırsızlığın önlenmesine yönelik teknolojik inovatif bir sistem geliştirildi. 

Projenin devre şeması 

 

http://kot0.com/bisiklet-calma-sampiyonasi/
https://www.sabah.com.tr/dunya/2019/06/09/terminatorun-bisikletini-calarken-yakalandi
https://www.sabah.com.tr/dunya/2019/06/09/terminatorun-bisikletini-calarken-yakalandi
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Robotik Bisiklet Hırsızlığı Kontrolü ve Takibi Sistemi 

 

 

 

 

4. Yöntem 

Çalışmamızda kullandığımız yöntem konu ile ilgili çalışmaların taranması, araştırılması 

ve modelleme ile ilgili deneysel yöntemdir. Çalışmamızda robotik kontrol sistemi 

Arduino Uno R3 (klon) kullanılmıştır. Bu robotik kontrol kartı çeşitli proje çalışmaları 

ve elektronik sistemlerin oluşturulmasında kullanılan İtalyan üretimi bir karttır. Bu karta 

çeşitli sensörler, algılayıcılar vb. devre elemanları çalışmaya uygun olarak entegre 

edilerek amaçlanan sistemlerin oluşturulması sağlanmaktadır. Robotik çalışmalarda en 

çok kullanılan İtalyan yapımı olan bu kartın aynı zamanda kullanımında herhangi bir 

telif hakkı yoktur. Dünyada çok fazla yaşanan bisiklet hırsızlığını önlemek için 

teknolojiden faydalanarak robotik kartlarla kontrolünü sağlayacak ve bisiklet vb. 

araçların hırsızlığını azaltacak sistem prototip olarak çalışmamızla değerlendirilmiştir. 

Arduino, basit düzeyde bir C programlama dil bilgisiyle Atmega mikro işlemcisini 

programlamamıza yetmekte ve bu sayede çevresiyle iletişime geçebilen sistemleri 

kolayca tasarlayabileceğimiz açık kaynaktır (Saygılı, 2017:6). 

 

Çalışmamızda arduino kartın uygulama kodları arduino kütüphaneden elde edilerek 

sistemin çalışma şekline göre yazılmış ve arduino kartımıza yüklenerek algılayıcılar 

uygun hale getirilmiştir.  
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“Robotik Sistemle Bisiklet Hırsızlığı Kontrolü ve Takibi” kodları 

  

    
 

Yapacağımız “Robotik Bisiklet Hırsızlığı Kontrolü ve Takibi” sistemimizin çalışma 

prensibine uygun olarak oluşturulan kodlarla çalışmanın programlaması tasarlanmıştır. Arduino 

Uno R3’ mikro işletimciyle bağlantı elemanları Arduino GSM Shield, Arduino Electronic Brick 

Proto Shield, Gravity Analog Piezo Titreşim Sensörü Modülü – DF Robot, Buzzer ve ışıklı 

uyarı sisteme uygun hale getirilmiştir. 

Bu çalışmada deneysel yöntemle Robotik kart kontrolü üzerinden entegre edilen 

Arduino GSM Shield, Arduino bağlantısını GSM Shield’e kolaylaştıran Arduino Elektronik 

Brick Shield üzerinden hareketin algılanması için Gravity Analog Piezo Titreşim Sensörü 

Modülü – DF Robot algılayıcı ve Buzzer üzerinden sesli uyarı sistemi ile bisiklete dışarıdan 

istenmeyen bir müdahale olduğunda bizim zamanladığımız belli bir süre sonra sesli ve ışıklı 

uyarı yaparak ve aynı zamanda GSM Shield üzerinden mesaj göndererek kontrol yapılmaktadır.  

Bu sayede projemizle park halindeki bisikletimize dışardan istenmeyen müdahalelerde uyarı ve 

bisiklet sahibine bilgi veren bir model gerçekleştirilmiştir. 

Günümüz telefonları android işletime sahip akıllı telefonlardır. Akıllı cep telefonları 

günlük hayatımızda birçok amaçla kullanılmaktadır. Çalışmamızda akıllı telefon üzerinden kilit 

sistemi bisikletin kontrolünü sağlamaktadır. Çalışmamızda ayrıca GSM ile bisikletin konumu 
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belirlenmekte ve kaybolan ya da bir yerde unutulan bisikletin takibinin de yapılması sistemle 

teknolojik bir uygulama olarak gerçekleştirilebilmektedir.  

      
Şekil 9. Sistemin telefon üzerinden kontrolü 

4.2.Sistemin Çalışması 

Bisiklet park edildikten sonra sisteme akıllı telefon üzerinden güç verilerek 

aktifleştirilir. Bisiklet sahibi telefonuna “Sistem Hazır”-“Kullanılabilir Komutlar”: “SYS 

BASLA” “SYS DUR” ve “SYS KONUM”  şeklinde mesaj gelir. “SYS BASLA” mesajı Gsm 

Shield’ ta takılı olan Sim kartının numarasına komutumuzu ileterek sistemin hırsız korumasını 

aktifleştirir ve kullanıcı telefonuna “Alarm Aktif” mesajı gelir. Hırsız koruması atifken 

dışarıdan gelen uyarıları “Gravity Analog Piezo Titreşim Sensörü” algıladığı zaman buzzer 

sesli uyarı vermeye başlar ve aynı zamanda kırmızı yanarak ışıklı uyarıda verilir. Bisiklet sahibi 

telefonuna “ALARM Titresim Algilandi !!! Alarm Sayisi=n   

www.google.com.tr/maps/place/x,y”  mesajı gelir. Bu mesajdaki n kullanıcıya gelen mesajın 

sayısıdır. Mesaj 1 kere geldiyse n yerinde 1 yazar, ikinci kez geldiğinde n yerinde 2 yazar. x ve 

y ise GPS modülünün sistemin o anki konumunu saptaması sonucu gönderilen bilgilerdir. x ve 

y yerinde sistemin koordinatları yazar. Kullanıcı gelen linke tıkladığı zaman sistemin 

koordinatlarını Google Haritalardan görür. “SYS DUR” mesajı gönderildiğinde ise sistem 

inaktif olarak hırsız koruması kapatılır, kullanıcı telefonuna “Alarm Pasif” mesajı gönderilir. 

“SYS KONUM” mesajı gönderildiğinde hırsız koruması aktif ya da pasif olmasına bakılmadan 

“Mevcut Konum: www.google.com.tr/maps/place/x,y” mesajı gelir. Böylece bisikletin ayrıca 

yeri tespit edilebilir ve sistemimizle bisikletimizin güvenliği en üst düzeye çıkarılmış olur. 

Modelimizle bisikletin güvenliği sağlanarak hırsızlara karşı koruma Arduino Uno ve 

diğer donanımlarla sağlanarak sistemin uygulaması gerçekleştirilmiştir.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz park halindeki bisikletimizin güvenliğine yönelik teknolojik bir model olması 

yönüyle inovatiftir. Çalışmamızla uyarı sistemimiz Arduino teknolojisi ile başarıyla 

uygulama haline getirilmiştir. Çalışmamız geliştirilerek emniyet müdürlüğü hırsızlık 

büro amirliğine veriler ileterek yaşanacak bisiklet vb. ulaşım araç hırsızlığı olaylarında 

hem müdahale hem de uzaktan takibine teknolojik yöntem sunan önemli bir çalışmadır. 

http://www.google.com.tr/maps/place/x,y
http://www.google.com.tr/maps/place/x,y
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6. Uygulanabilirlik  

Ürünümüz tüm bisiklet vb. araçlara kolaylıkla uygulanabilir. Proje fikrimizi bisiklet vb. 

araç üreticilerine sunarak hayata geçirmeyi planlıyoruz.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 1 Adet Arduino UNO Kart (30 TL) 

 1 Adet GSM Shield (250 TL) 

 1 Adet Brick Shield (125 TL) 

 1 Adet Gravity Analog Piezo Titreşim Sensörü Modülü (40 TL) 

 1 Adet Buzzer (6 TL) 

 1 adet 3,7 Lityum pil (42TL) 

 3 Adet led (Sarı, Kırmızı, Yeşil renklerde) (5 TL) 

 Jumperler, breadboard vb. (10 TL) 

Seri üretimde toplam maliyet : GPS içerikli 500-300 TL, Yalnız uyarı sistemi 100 TL. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

  Projenin hedef kitlesi tüm bisiklet- motosiklet vb. araç üretici ve kullanıcılarıdır. 

9. Riskler 

Projeyi olumsuz yönde etkileyecek unsur (risk) tespit edilmemiştir. 

 

10. Proje Ekibi/Takım Lideri: 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Halil Orhun TÜFEKÇİ Öğrenci Takım lideri Niğde Fen Lisesi Çeşitli yarışma ve 

araştırmalar 

Murat SAKARYA Danışman Niğde Akşemseddin 

BİLSEM 

TUBİTAK, Ulusal ve 

Uluslararası Projeler 
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