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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Karayolu taşımacılığında toplu taşıma ile birlikte hususi taşımacılık yaygın olarak tercih 

edilmektedir. Büyük şehirlerde ise trafik yoğunluğunu arttırması ve zamanı verimli kullanma 

ihtiyacı insanları daha pratik olan taşıma araçlarının kullanımına teşvik etmiştir. Bunlardan en 

tercih edileni motosiklettir.  

Son birkaç yıldır tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de covid-19 salgınına bağlı pandemi 

dönemi yaşamıştır. Ülkemizde 11 Mart 2020’de ilk vaka görülmesi ile başlayan pandemi 

sürecinde, okullarda uzaktan eğitime geçilmesi, kamu kuruluşlarının esnek çalışma yöntemine 

geçmesi ve ardından sokağa çıkma yasaklarının ilan edilmesi ile birlikte trafikteki yoğunluk 

azalmasına rağmen motosiklet kullanımı ve bunlara bağlı kazalar her geçen gün artmıştır. 

Karayolları Trafik Kanunu’na göre: Sürücü ve taşınması halinde yolcular için; yanmayacak 

ve başı, ısı, çarpma ve dış tesirlere karşı koruyacak, görme ve işitmeye engel olmayacak, kolay 

takılıp çıkarılacak şekilde (Avrupa Ekonomik Komisyonu ECE R 22 Regülasyonuna uygun) 

olacak koruma başlığı (kask) takılması gerekmektedir. Çoğu zaman hem sürücüler hem de 

yolcular bu kuralı hiçe sayıp kask takmadan trafiğe çıkmaktadırlar. Bu projede motosiklet 

sürücülerin trafiğe çıkarken mutlaka kask takmaları istenmiştir. Projede kurulan sistemle kask 

üzerindeki devre ve motosikletin motor çalışma aksamı birbirine kablosuz bağlanmıştır. Eğer 

motosiklet sürücüsü kask takmazsa motosiklet otomatik olarak çalışmayacaktır. Bu yöntemle 

sürücülerin trafiğe çıkmadan önce kask takmaları zorunlu hale getirilmiştir. Proje ile ilgili 

gerekli testler yapılmış ve proje başarı ile çalışmıştır. 

Anahtar kelimeler: motosiklet, kask, trafik kazaları, arduino 

 

2. Problem/Sorun: 

Motosiklet kullanımının artmasıyla birlikte kazalarıyla da 

daha sık karşılaşmaktayız. Yapısı gereği düşük korumalı 

olan bu aracın sürücüleri korumasız yol kullanıcıları olarak 

ifade edilmektedir. Motosiklet kazalarının sıklık, mortalite 

ve morbidite bakımından daha düşük olduğu gelişmiş 

ülkelerde dahi motosiklet sürücüleri diğer taşıt 

sürücülerinden 20 kat daha fazla yaralanma ve ölüm riskine 

sahiptir(Dischinger and Braver, 2006). 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 verilerine göre:  

Ülkemiz karayolu ağında 2020 yılında toplam 983 bin 808 

adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 833 bin 533 

adedi maddi hasarlı, 150 bin 275 adedi ise ölümlü 

yaralanmalı trafik kazasıdır. Yıl içerisinde meydana gelen 

ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %75,8'i yerleşim yeri 

içinde %24,2'si ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.  

Ülkemiz karayolu ağında 2020 yılında ölümlü yaralanmalı 

trafik kazasına karışan toplam 243 bin 125 taşıtın %50,4'ü 

otomobil, %18,8'i motosiklet, %15,2'si kamyonet, %2,5'i 

kamyon, %2,4'ü çekici, %2,4'ü minibüs, %1,6'sı otobüs, 

%1,2'si traktör ve %5,5'i diğer taşıtlardan oluştu. 

 

Tablo 1: taşıt dağılımı 

 

Resim 1: medyadan haber 
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Hem motosiklet hem bisiklet kazalarına bağlı ölümlerde 

daha çok baş bölgesi yaralanması önemli derecede 

fazladır. En başta kask olmak üzere diğer koruyucu 

ekipmanların (dizlik, koruyucu ceket vs.) gerekliliği ile 

ilgili sürücü kurslarının dışında okullarda da bu eğitim 

üzerine daha fazla durulmalıdır. Koruyucu ekipmanların 

dayanıklılığı belirli bir standartta test edilerek üretilmeli 

ve denetimlerde bu standartlar gözetilmelidir(Camgöz, 

2016). 

Bir motosiklet ya da bisiklet bir çarpmaya maruz 

kaldığında sürücü genelde araçtan fırlar. Sürücünün 

kafası herhangi bir nesneye ya da yere çarptığında 

kafanın ileri hareketi durur ancak beyin kendi kütlesel 

çapında hareket etmeye devam eder, ta ki kafatasının iç 

yüzeyine çarpana kadar. Sonra geri sıçrayarak diğer 

tarafa çarpar. Bu tür bir çarpma beyin sarsıntısı gibi 

küçük bir yaralanmadan ölümcül bir kafa yaralanmasına 

kadar her tür duruma neden olabilir(Semiz,2006). 

Kurallara uyulup kask takmaya özen gösterildiğinde hayat kurtarır. Ama çoğu zaman sürücüler 

kuralları hiçe sayıp kask takmamaktadır. Yaptığımız projenin temel amacı kontrolü 

insanoğlunun elinden alarak kask takmayı zorunlu hale getirmektir. 

3. Çözüm  

Karayolları Trafik Kanunu’na göre: Sürücü ve taşınması halinde yolcular için; yanmayacak ve 

başı, ısı, çarpma ve dış tesirlere karşı koruyacak, görme ve işitmeye engel olmayacak, kolay 

takılıp çıkarılacak şekilde (Avrupa Ekonomik Komisyonu ECE R 22 Regülasyonuna uygun) 

olacak koruma başlığı (kask) takılması gerekmektedir. Çoğu zaman hem sürücüler hem de 

yolcular bu kuralı hiçe sayıp kask takmadan trafiğe çıkmaktadırlar. Bu projede motosiklet 

sürücülerin trafiğe çıkarken mutlaka kask takmaları bunu yapmadıkları zaman motosikletin 

otomatik olarak çalışmaması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda: 

 Motosikletin çalışması için gerekli devre tasarımları yapılmış ve hazırlanan devreler 

motosikletin içine monte edilmiştir. Devre tasarımı Resim-1’de verilmiştir. 

 Ardından 3D baskıdan kask tasarlanmış ve basılmıştır. Kask için hazırlanan devreler de 

(Resim-2) 3D baskıdan hazırlanan kaskın üzerine monte edilmiştir. 

 Projede motosikletin çalışma sistemi için ayrı devre, kask için ayrı devre tasarımı 

yapılmış her iki sistemle uzaktan haberleşme protokolüyle birbiriyle eşleştirilmiştir. 

 Projenin farklı durumlardaki çalışma görüntüleri EK-1’de verilmiştir.  

Projede kurulan sistemle kask üzerinde devre ve 

motosiklet çalışma aksamı birbirine kablosuz 

bağlanmıştır. Eğer motosiklet sürücüsü kask takmazsa 

motosiklet otomatik olarak çalışmayacaktır. Bu 

yöntemle sürücülerin trafiğe çıkmadan önce kask 

takmaları zorunlu hale getirilmiştir. Proje ile ilgili 

gerekli testler yapılmış ve projemiz başarı ile 

çalışmıştır.  Şekil 1: Proje algoritması                                                               

 

Resim 2: kafa yaralanmaları 
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4. Yöntem 

Projemizin yöntemi üç basamaktan oluşmaktadır: 

1. Prototip model yapımı 

2. Devre tasarımı 

3. Arduino kod yazımı 

1. Prototip Model Yapımı 

İlk olarak motosiklet ve sürücüsünü temsilen plastik 

hazır oyuncak alınmıştır. Ardından 3D baskıdan 

kask tasarlanmış ve basılmıştır. 

 

 

 

 

2. Devre tasarımı 

Motosikletin çalışması için gerekli devre 

tasarımları yapılmış ve hazırlanan devreler 

motosikletin içine monte edilmiştir. Kask için 

hazırlanan devreler de 3D baskıdan hazırlanan 

kaskın üzerine monte edilmiştir. Ayrı olarak 

hazırlanan devre sistemleri uzaktan haberleşme 

protokolüyle(NRF24L01 modülü) birbiriyle 

eşleştirilmiştir. Proje için yapılan devre tasarımı 

Fritzing programında çizilmiş ve elde edilen 

devreler Resim 3 ve Resim 4’te verilmiştir.                                         

3. Arduino kod yazımı 

Proje için kodlar yazılmış ve Arduino içine yüklenmiştir. Kodlar uzun olduğundan rapora 

eklenmemiştir. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Günümüzde trafik sorunları çözümünde Geleneksel yöntemlerin ve cezalandırmaların 

çözümde yetersiz kaldığı tezinden hareketle yeni yöntemler, birimler ve aktörlere gereksinim 

olduğu açıktır. Öncelikli hedef kontrolü insanoğlunun elinden alıp akıllı sistemlere devretmek 

Şekil 2: proje yöntemi aşamaları 

 

Resim 3: motor devre tasarımı 

 

Resim 4: kask devre tasarımı 
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gerekmektedir. Projemizin en önemli yenilikçi yönü bilişim teknolojiyi ülkemizin önemli bir 

sorunu haline gelen motosiklet sürücülerin kask takmadan trafiğe çıkma sorunun çözümünde 

kullanılmasıdır.  

Trafik düzenini sağlayabilmek için, eğitim, teknolojik alt yapı, yasal zemin ve kontrol 

mekanizması gerekmektedir. Bunların tümünün birlikte sağlanması hususu önemlidir. Çünkü 

bu unsurlardan birinin yokluğu trafikle ilgili sistem bütününe ilişkin aksaklıkların ortaya 

çıkmasına yol açabilecektir(Dardal, 1986). Ayrıca projemizde Trafik sisteminin 

değerlendirilmesi ve izlenmesi ile teknolojik altyapısının kurulmasında alternatif çözümler 

sunmaktadır.  

Yaptığımız literatür taramasında hem yurtdışında hem de ülkemizde bu konu ile ilgili farklı 

çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmaların en öne çıkanları ABS destekli viraj sistemi, hava yastıklı 

yelek vb. teknoloji destekli çalışmalardır. Fakat hem yurtdışında hem de yurt içinde projemize 

benzer bir uygulamayla karşılaşılmamıştır. Buna dayanarak projemizin özgün olduğu 

söylenebilir. 

6. Uygulanabilirlik 

Projemiz prototip model üzerinde sistem için gerekli bağlantılar yapılmış ve uygun kodlar 

yüklenerek proje test edilmiş ve tasarım başarı ile çalışmıştır.  

Projemizde kullanılan sensörler mevcut durumlara rahatlıkla entegre edilebilir. Ayrıca 

projemizde düşük bir maliyet ile yüksek düzeyde güvenli trafik ortamı oluşturmak mümkündür. 

Projenin maliyetinin düşük olması, uygulanabilirlik açısından önemli olan diğer bir noktadır. 

Bu projenin günlük hayatta kullanılması durumunda hem motosiklet sürücülerin hem de 

yolcuların kask takmamaya bağlı kural ihlallerinin ve bu ihlal sebebiyle gerçekleşen kazalarda 

meydana gelen yaralanma ve ölümlerin azalacağı düşünülmektedir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Tablo 2: tahmini maliyet ve proje zaman planlaması 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin öncelikli hedef kitlesi karayolları trafik kanunun 150. Maddesi uyarınca trafiğe 

çıkan motosiklet sürücüleri ve taşınması halinde yolcuları kapsamaktadır. 

9. Riskler 

Projemizin prototip model çalışmasında herhangi bir riskle karşılaşılmamıştır. Fakat günlük 

hayatta olası risk senaryoları ve alınabilecek önlemler aşağıdaki olasılık ve etki matrisinde 

belirtilmiştir. 
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EKLER 

DURUM 1: SÜRÜCÜ KASKI TAKMADIĞI ZAMAN 

 

 

 

                                             
Eğer sürücü kask takmazsa motosikleti çalıştırsa bile motor çalışmayacaktır. Bu durumda sürücü 

trafiğe çıkamaz 

DURUM 2: SÜRÜCÜ KASKI DOĞRU BİR ŞEKİLDE TAKARSA 

 

         
 

                              
Sürücü kaskı taktığı zaman kask üzerindeki devre ile motosiklet çalışma aksamı kablosuz 

haberleşme protokolüyle birbirine bağlandığından motosiklet çalıştırılabilecek ve böylece sürücü 

güvenli bir şekilde trafiğe çıkabilecektir. 


