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1.Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Dünyada ve ülkemiz genelinde, direksiyon başında; kalp krizi vb. rahatsızlıklar nedeniyle, can 

ve mal kaybı ile sonuçlanan, insan kaynaklı birçok kaza vardır. Projemiz insan kaynaklı trafik 

kazalarını acaba bir materyalle azaltabilir miyiz probleminden hareketle ortaya çıkmıştır. 

Projemizde motorlu taşıtların direksiyonuna S.O.S butonu yerleştirilecek olup, sürücünün ani 

bir rahatsızlık anında (nefes darlığı, kalp ritminde değişimler, kalp krizi vb.) kaydırmalı kapaklı 

S.O.S butonuna basmasıyla devremiz çalışacaktır. S.O.S butonuna eklenecek devrede; Dene-

Yap Kart, GPS modülü, hat ve Jumper kablolar kullanılarak devre tasarımı yapılacaktır. 

Devrenin çalışması için gerekli kodlar Arduino IDE yazılımı kullanılarak yazılacaktır. GPS 

modülü içerisine yerleştirdiğimiz hat sayesinde aracın konumunun en yakın acil yardım 

merkezine (112) iletilip,  duruma erken müdahale edilmesi, kaza olmadan önce can ve mal 

kaybının, en aza indirilmesi sağlanacaktır. Projemiz Ön Değerlendirme Raporundan 98.33 puan 

almıştır. Proje puanımız öğrencilerimi çok mutlu etmiştir. 

 

2.Problem Durumunun Tanımlanması: 

 

Trafik; yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketleridir. Trafik 

kazası ise karayolunda hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, 

yaralanma ve zararla sonuçlanmış olaylardır. Trafik kazaları tüm dünyada olduğu gibi, 

ülkemizde de morbidite ve mortalite açısından oldukça ağır seyreden, her yıl on binlerce kişinin 

yaralandığı, binlerce kişinin de öldüğü en önemli sosyal sorunlardandır. Kazalarda ölümlerin 

yaklaşık  % 50’si saniyeler ve dakikalar içinde olmaktadır. Bu dönemdeki ölümler beyin, beyin 

sapı, spinal kord, kalp ve büyük damar yaralanmasına bağlı ortaya çıkmaktadır. Bu tip yaralılara 

müdahale genel anlamda etkin değildir ve olay yerinde ölürler. Ölümlerin %30’u yaralanmadan 

dakikalar ve ilk birkaç saat (altın saat) içinde olur. Erken ve etkin bir müdahale hastaların 

kurtarılması ve yaşam kalitesinde artış sağlayabilecektir [1]. Türkiye küresel trafik kazası 

ölümlerinin neredeyse yarısını oluşturan on ülke arasında yer almaktadır. Ulaşımda en fazla 

kullanılan karayoludur. Türkiye’de de ulaşım etkinliklerinin % 90’ından fazlası karayolu ile 

yapılmaktadır ve karayollarında meydana gelen kazalar dünyada olduğu gibi önemli ölüm 

nedenleri arasındadır [2].Trafik kazaları karayolları üzerinde meydana gelen insanların 

yaralanması ve ölmesi ile sonuçlanabilen kazalardır. 2010 yılında ülkemizde meydana gelen 

trafik kazalarında 4,045 kişi yaşamını yitirirken 211,496 kişi de yaralanmıştır . Meydana gelen 

kazalar sonucunda yaralılara yapılan erken müdahaleler sonucunda yaralılar 

kurtarılabilmektedir. Bunun için kaza yerine erken ulaşılıp müdahale etmek yaralıların hayatı 

açısından çok önemlidir. Konum tespit sistemlerinden faydalanılarak yaralıların bulundukları 

yer tespit edilerek yaralılara erken müdahale yapılabilir [3]. Dünya genelinde olduğu gibi 

ülkemizde meydana gelen kazaların çok yüksek oranda sebebi insan kaynaklı olmasıdır. 

Yapılan araştırmalara göre ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının yüzde 94 insan 

kaynaklı olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bazı bireylerin araç kullanırken yoğun bir stres 

altına girmesi kaçınılmaz olabilir, fakat pek çok insan bu stresi ciddiye almamakla birlikte bazı 

belirtileri de atlamaktadır. Trafikte hareket halindeyken; göğüste baskı, doluluk hissi, göğsün 

http://www.hurriyet.com.tr/yoldurumu/
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eziliyormuş gibi hissedilmesi, göğüs bölgesinde ağrı, baş dönmesi, mide bulantısı, idrar yapma 

isteği, soğuk soğuk terlemek, vücut ısısının düştüğünün hissedilmesi, bu belirtilere eşlik eden 

omuz, kol, sırt( özellikle üst kısmı), diş ve çene ağrıları, karın ve mide ağrısı, reflüye benzer 

belirtiler, herhangi bir neden olmaksızın aniden kaygılı bir ruh haline geçilmesi, kalbin çok hızlı 

ya da düzensiz atması, nefes darlığı vb durumlar hissedildiğinde sakin kalınmaya çalışılmalı ve 

durumun ciddi olduğu düşüldüğünde de beklenilmeden yardım istenmelidir [4]. Türkiye'de 

2020 yılında meydana gelen 150 bin 275 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 

197 kişi kaza yerinde, 2 bin 669 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra 

kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti[5]. Şekil 1’de görüldüğü üzere 

Türkiye İstatistik Kurumu Veri Portalı’ndan alınan tablo yer almaktadır. 

 
                                   Şekil 1. TÜİK 2009-2020 Trafik Kaza İstatistikleri [5]  

 

TÜİK verilerine göre kaza yerinde ölenlerin sayısı çok fazladır. Şekil 2 ve Şekil 3’te de 

görüldüğü üzere “Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçirdi” haber manşetleri güncel 

yaşantımızda çok duyduğumuz, üzülerek izlediğimiz konulardan biridir.  

 

                                     
                Şekil 2.Problem Durumu [6]                      Şekil 3. Problem Durumu [7] 

 

Yaptığımız literatür  taramasına göre ölümlü trafik kazalarında insanların 

kusurlarından kaynaklı kazaların çok yüksek olduğu görülmektedir.  Ayrıca  

Literatür ve internet taramalarımıza göre kaydırmalı kapaklı Direksiyonda S.O.S Butonu  olan 

bir projeye rastlamadık. Fakat yabancı ve lüks araçların konsolunda, erişimi zor ve kaza 

olduktan sonra, kazanın şiddetiyle aracın firma merkezine konum sinyali gönderen bir sisteme 

rastladık [8]. Projemizde S.O.S butonunun direksiyonda olması, kaza olmadan önce ve butona 
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kaydırmalı kapak sayesinde kolay erişilmesi açısından var olan sistemden farklıdır. 

Direksiyonda S.O.S Butonu projemiz ile, kaza olmadan önce direksiyonda tasarlanan acil 

yardım butonuna basılmasıyla zamandan tasarruf edilecektir, 112’ye sinyal gönderip, şoföre ve 

olay yerine erken müdahale şansını arttıracaktır. Projemiz hayata geçirilirse trafik kazaları, can 

ve mal kaybı en aza ineceği öngörülmektedir.  

 

3.Çözüm  

Dünyada, direksiyon başında; kalp krizi vb. rahatsızlıklar nedeniyle, can ve mal kaybı ile 

sonuçlanan, insan kaynaklı birçok kazanın olması bizi bu projeyi yapmaya yöneltti. Projemizde 

motorlu taşıtların direksiyonuna S.O.S butonu yerleştirilecek, sürücünün ani bir rahatsızlık 

anında (nefes darlığı, kalp ritminde değişimler, kalp krizi vb.) kaydırmalı kapaklı S.O.S 

butonuna basmasıyla devremiz çalışacaktır. S.O.S butonuna eklenecek devrede; Dene-Yap 

Kart, GPS modülü, hat ve Jumper kablolar kullanılarak devre tasarımı yapılacaktır. Devrenin 

çalışması için gerekli kodlar Arduino IDE yazılımı kullanılarak yazılacaktır. GPS modülü 

içerisine yerleştirdiğimiz hat sayesinde aracın konumunun en yakın acil yardım merkezine 

(112) iletilip,  duruma erken müdahale edilmesi, kaza olmadan önce can ve mal kaybının, en 

aza indirilmesi sağlanacaktır. Direkt olarak projemizden toplumdaki herkes yararlanacaktır. 

Çünkü ani kalp krizleri vb. hastalıkların zamanı belli olmadığından; kaza olduktan sonra da 

trafikte ve çevresindeki her şey kazadan zarar görüp etkilenecektir. Fakat projemiz hayata 

geçirilirse birçok can ve mal kaybı önlenecektir. 

                                       

 
                                                       Şekil:4 Sistem görseli 
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                                                      Şekil:5 Sistem görseli 

 

 

4.Yöntem 

 Motorlu taşıtların Direksiyonda S.O.S Butonu projemizde kaza olmadan önce, sürücüye ve 

araca erken erişim sağlanması, trafik kazalarını azaltması, olası can ve mal kaybını en aza 

indirmesi hedeflenmiştir. Sürücünün kaydırmalı kapaklı S.O.S butonuna basmasıyla devremiz 

çalışacaktır. Yöntem olarak; S.O.S butonuna eklenecek devrede; Dene-Yap Kart, GPS modülü, 

hat ve Jumper kablolar kullanılarak devre tasarımı yapılacaktır. Devrenin çalışması için gerekli 

kodlar Arduino IDE yazılımı kullanılarak yazılacaktır. GPS modülü içerisine yerleştirdiğimiz 

hat sayesinde aracın konumunun en yakın acil yardım merkezine (112) iletilip,  duruma erken 

müdahale edilmesi, kaza olmadan önce can ve mal kaybının, en aza indirilmesi sağlanacaktır. 

Yöntem belirlerken internet siteleri üzerinden ve Google Akademik makalelerinden 

araştırmalar yapılmıştır. Bilişim öğretmenimizden destek alınmıştır. Konu üzerine bilimsel 

çalışmaların olup olmadığı araştırılmış, incelemeler, karşılaştırılmalar yapılmıştır. Prototip 

olarak Direksiyon üzerine projemizin amacına uygun sinyal verici düğmesi (S.O.S) ekleyerek, 

başka bir birime ses veren sinyal alıcı aparatı yerleştirerek denemeler yaptık. Denemeler 

sonucunda oluşturduğumuz prototip,  direksiyonun üzerindeki kaydırmalı kapaklı S.O.S 

butonuna basınca, diğer birimden S.O.S sinyalleri alınmış ve hemen sinyalin geldiği konum 

tespit edilerek, konuma hızlı bir şeklide ulaşılmıştır. 

                          
       Şekil 6. Direksiyonda S.O.S Butonu prototip              Şekil 7. Sinyal alıcı  
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5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Dünya genelinde internette, uluslararası literatürde, araçlardaki acil yardım butonu örneği 

incelenmiş,  yabancı otomobil markalarının bazı araçlarının panellerinde aracın servis 

merkezine, acil çağrı merkezine S.O.S sinyali gönderen, acil çağrı merkezini arayan butonlar 

bulunduğu tespit edilmiştir [8]. Fakat bu butonların panellerde kapalı (erişim zor) olduğu veya 

tavanda olduğu, ayrıca çarpışma ve kaza anında devreye girdiği tespit edilmiştir [9]. Projemizde 

ise S.O.S butonu direksiyonda tasarlanmıştır, erişimi kaydırmalı kapak sayesinde kolaydır ve 

kaza olmadan önce sürücü tarafından hızlı bir şekilde yardım talep edilmesiyle olay yerine acil 

yardım ekipleri gelerek, kaza, ölüm olmadan müdahale gerçekleşebilecektir. Projemizde 

kullanacağımız yerli ve milli ürün Dene-Yap kartı kullanılması, S.O.S butonunun direksiyonda 

olması, yanlışlıkla butona basılması ihtimaline karşı korumalı kaydırmalı kapaklı olması, kaza 

olmadan, can ve mal kaybı olmadan önce acil yardım sinyali gönderilmesi, araştırmalarımız 

sonucunda direksiyonda S.O.S butonuna rastlanmaması ve ilk olma özelliği ile ulusal ve 

uluslararası düzeyde projemizin özgünlüğünü, yenilikçiliğini ortaya koymaktadır. Projemizin 

patentini alma yönünde girişimlerde bulunmayı ayrıca yerli ve milli teknoloji hamlesine 

projemizle katkı sağlayacağımızı düşünmekteyiz. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Projede, Dene-Yap Kart, GPS modülü, hat ve Jumper kablolar kullanılarak devre tasarımı 

yapılacaktır. Devrenin çalışması için gerekli kodlar Arduino IDE yazılımı kullanılarak 

yazılacaktır. Direksiyon üzerine projemizin amacına uygun sinyal verici düğmesi (S.O.S) 

ekleyerek, başka bir birime ses veren sinyal alıcı aparatı yerleştirerek denemeler yaptık. 

Denemeler sonucunda oluşturduğumuz prototipimiz, direksiyonun üzerindeki kaydırmalı 

kapaklı acil yardım butonuna basınca, diğer birimden  S.O.S sinyalleri alınmış ve hemen 

sinyalin geldiği konum tespit edilerek, konuma hızlı bir şeklide ulaşılmıştır. Projemiz için Ünye 

Sanayi Sitesindeki ustalarla görüşülmüştür. Ustalara proje fikrimizi anlattığımızda; projemizin 

uygulanabilirliği, kullanışlılığı, topluma faydaları yönünde olumlu dönütler alınmıştır. 

Projemiz ülkemiz ve dünya genelinde ticari bir ürüne dönüştürülebilir nitelikte olup, patent 

alma girişiminde bulunulacaktır. Projemiz trafikteki bütün araçlarda kullanılabilir ve 

uygulanabilir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Kullanılan Malzemeler             Fiyat 

2.el Direksiyon simidi 200 TL 

Deneyap Elektronik Gelistirme Seti 426 TL 

Arduino GPRS / GPS Takip - GSM Shield 652,18 TL 

ReSpeaker 2 Mikrofonlu Pi HAT 231,97 TL 

Jumper Kablo 70,35 TL 

Arduino IDE 273,80 TL 

Sürgü kapak 50 TL 

TOPLAM 1904.3 TL 

                                                      Şekil:8 Tahmini Maliyet 

Yapılan araştırma sonucunda SOS Sistemini kendi araç servisi ile bağlantılı kullanan yabancı 

bir otomobil firmasında fiyat 12.000 TL, bizim projemizde gerçekleştirmek istediğimiz 

Direksiyonda S.O.S Butonu 1.904,3 TL  

tahmini maliyetlidir. 

Şekil 9: Proje Zaman Planlaması 

İşin Tanımı
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Proje Ana Probleminin Belirlenmesi X X

Literatür Taraması X X X X X X X X

Çözüm Geliştirilmesi X X X

Saha Araştırması Akademisyen ve Uzman Görüşleri X X X X X X X X

En Optimize Çözümün Belirlenmesi ve 

Uygulama Süreçlerinin Aşamalandırılması
X X X

Düzeneğin tasarlanması ve malzemelerin tedariği X X

Teorik olarak tasarlanan materyalin uygulama sahası konusu 

ve sponsor desteği için görüşmelerin gerçekleştirilmesi
X X X X X

Prototipin Hazırlanması ve Test Edilerek Geliştirilmesi X X X X X X X X

Saha Uygulaması ve Çıktıların Elde Edilmesi X X X X X

KYS sistemine Proje Raporunun  yüklenmesi X X

Proje Ön Değerlendirme sonuçlarının açıklanmasını 

heyecanla bekleme süreci
X X X

Proje Detay Raporu Değerlendirme sonuçlarının 

açıklanmasını heyecanla bekleme süreci
X

PDR sonucunda RİZE sergisi sunumunun gerçekleştirilmesi X

Final yarışmasına davet edilecek projelerin açıklanmasını 

heyecanla bekleme süreci
X

Final yarışmasına davet alınması durumunda yapılacak 

sunum için provalar 
X

Teknofest 2022 Karadeniz Samsun Finali X

 Geleceğe Koşanlar Takımı Direksiyonda S.O.S Butonu Projesi 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi, motorlu veya motorsuz araç kullanan dünyadaki bütün sürücülerdir. 

Dolaylı olarak da Trafikteki araçlar, araçtaki yolcular, yayalar, hayvanlar ve bilimum bütün 

canlılar projemizin hedef kitlesini oluşturmaktadır. Çünkü ani kalp krizleri vb. hastalıkların 

zamanı belli olmadığından; kaza olduktan sonra da trafikte ve çevresindeki her şey kazadan 

zarar görüp etkilenecektir. Projemiz kaza olmadan önce can ve mal kaybını en aza indirebilmek 

için yapılmıştır. 

 

9. Riskler 

Direksiyonda S.O.S Butonu ile çocuklar oynayabilirler ve acil yardım ekiplerine gereksiz ve 

yanlış sinyal gönderebilirler. Bunun için sadece yetişkinlerin açabileceği, farklı bir kapak 

tasarlanabilir, kontak açıldığında aktif olan buton konabilir.  

 

Şekil:10 Risk Analizi-Olasılık ve Etki matrisi 

 

10. Proje Ekibi    

Takım kaptanı: Esat Buğra ÖZTÜRK 

 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul 

Esat Buğra ÖZTÜRK Takım Kaptanı ve 

Araştırma 

Ünye Bilim ve Sanat 

Merkezi 

Berat Anıl GEZMİŞ Takım Üyesi ve Saha 

incelemesi 

Ünye Bilim ve Sanat 

Merkezi 

Kayra Yağmur BAŞ Takım Üyesi ve Saha 

incelemesi 

Ünye Bilim ve Sanat 

Merkezi 

Esma Sultan ÇAYIR Takım Üyesi ve raporlama Ünye-Fatsa Uğur Okulları 

Zeynep ÇAYIR Danışman Öğretmen Ünye Bilim ve Sanat 

Merkezi 
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21 Mayıs 2022 Erişim Adresi:  https://www.112.gov.tr/uyumlastirilmis-arac-ici-acil-cagri-

sistemi-projesi 

    9- AB ve Türkiye’de Araç içi Acil Çağrı Sistemleri (E-CALL), Yayın Tarihi: 2022 Erişim 

Tarihi: 21 Mayıs 2022, Erişim Adresi: https://turkonfed.org/tr/detail/1708/ab-ve-turkiyede-

arac-ici-acil-cagri-sistemleri-e-call 

 

 

 

 

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Karayolu-Trafik-Kaza-Istatistikleri-2020-37436
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Karayolu-Trafik-Kaza-Istatistikleri-2020-37436
https://www.denizli24haber.com/haber/direksiyon-basinda-kalp-krizi-gecirdi-kazada-oldu-31128
https://www.denizli24haber.com/haber/direksiyon-basinda-kalp-krizi-gecirdi-kazada-oldu-31128
https://www.112.gov.tr/uyumlastirilmis-arac-ici-acil-cagri-sistemi-projesi
https://www.112.gov.tr/uyumlastirilmis-arac-ici-acil-cagri-sistemi-projesi
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