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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

       Bilindiği üzere dünya genelinde ve ülkemizde her yıl binlerce kaza 

gerçekleşmektedir. Bu gerçekleşen kaza sonuçlarında binlerce insanımızın kazalarda 

kalıcı hasar alırlar veya hayatlarını kaybederler. Öncelikle can kayıpları kaza esnasında 

değil çoğunlukla  kaza sonrasında sağlık ekiplerine haber verilmesi geciktiği 

durumlarda veya sağlık ekiplerinin kazanın gerçekleştiği konumu bulmaya 

çalışırken gecikmesi durumunda bu gibi sonuçlarla karşılaşırız.  

      Biz Yesevi Anka Takımı olarak bu durumu ele aldığımız zaman bu sorunu ortadan 

kaldırmak istediğimiz de kazanın yaşandığını ve kazanın tam koordinatlarını 

paylaşabilecek bir modül geliştirdik. Geliştirdiğimiz bu modül sayesinde araçların kaza 

anından hemen sonra anlık olarak bizlere koordinatlarını paylaşacak ve sistemsel 

paylaşılan bu veriler sağlık ekiplerinde bulunan sisteme anında düşecek, düşen bu bilgi 

sayesinde en yakın sağlık ekipleri kazaya müdahale edebilecektir. 

      Gerçekleştirmiş olduğumuz portatif HALASKAR modülümüz ile eski veya yeni 

model taşıtların hepsini kolayca entegre edebilecek donanımı geliştirdik. Modül 

sayesinde kaza yapan araçta bulunan ivme ölçer sayesinde kaza durumu öğrenilecek ve 

GSM modülü sayesinde sisteme bilgi akışı sağlayacaktır. Modül tasarımımız karbon 

fiber kaplama ile üretilecek, çarpışmalara karşı dayanıklı olacak ve bu kompozit 

malzemeli dış kaplamamız sayesinde kaza durumunda modülümüz herhangi bir hasar 

almayacaktır. 

 

 

 
Şekil 1.1       Şekil 2.2 

 

 

 

      Şekil 1.1'de GSM modülümüz,  

      Şekil 2.2'de ACCELEROMETER(ivme ölçer) bulunmaktadır. 
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2.Problem/Sorun 

      Ülkemiz karayolu ağında 2021 yılında toplam 1 milyon 186 bin 353 adet trafik 

kazası meydana gelmiştir. Trafik kazaları ve benzeri kazalarda yüksek oranda can 

kayıpları ve ciddi oranda yaralanmalar gerçekleşmiştir. Bu sorunların temeline 

indiğimizde sorunun doğru zamanda ilk yardım müdahalesinin gecikmesinden 

kaynaklandığı kanısına vardık.  

 

 
 

 

      Bir başka problem ise sağlık ekipleri kaza kırımın gerçekleştiği konumu net olarak 

bulamamasıdır. Gerek kaza kırım yerinin doğru tarif edilmemesi gerek ise yanlış adres 

belirtilmesi gibi problemlere maruz kalarak erken zamanda ilk yardım müdahalesinin 

gerçekleşmesi gecikmektedir. 

 

3.Çözüm 

       Yesevi Anka takımı olarak kazaların sorununu göz önüne aldığımızda bu sorunların 

temeline inerek en pratik ve en uygun çözüm yolu üretme kararına vardık.Bu noktada 

yerli ve milli HALASKAR modülümüzü ürettik.Modülümüzün amacı kaza 

gerçekleştikten hemen sonra gerekli sağlık kuruluşlarına kazanın gerçekleştiği hakkında 

bilgilendiren bir sistemdir. 

      Bu sistemden bahsetmek gerekirse HALASKAR içerisindeki  

ACCELEROMETER(ivme ölçer) sayesinde kazayı algılayarak kaza olduğu bilgisini 

sistemimize toplarız.Sistemimizin üzerindeki bir başka modül ise GSM modülüdür, bu 

modülümüz ile kazanın gerçekleştiği konumu uydudan tespit ederek bu bilgiyi de 

sistemimize toplarız.Topladığımız bu kaza kırım ve kaza kırımın gerçekleştiği konumun 

verilerini gerekli sağlık ekiplerine iletilmesi için en kısa sürede ileten bir sistem 

geliştirdik. 
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4.Yöntem 

      Kullanacağımız parçaları üretmek ve daha önceden üretilmiş olan parçaları 

geliştirmek için okulumuzda bulunan, TEKNOFEST destekleriyle aldığımız CNC 

FREZE makinemiz yardımı ile kendi tasarımımız olan PCB kartımızı yerli ve milli 

imkanlarımızla ürettik. 

  

 
Şekil 4.1                                                

 

      Şekil 4.1'de okulumuzdaki CNC FREZE makinemizin görseli 

bulunmaktadır.  

 

 

 

 
Şekil 4.2 

 

      Şekil 4.2'de okulumuzdaki CNC FREZE makinemiz ile kazıdığımız PCB 

kartımızın görseli bulunmaktadır. 
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5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü  

      Ürünümüz daha önce kullanılmış bir örneği bulunmamaktadır. Benzerlerini ele 

almak gerekirse APPLE şirketinin APPLE CARPLAY teknolojisinde olası bir kaza 

durumunda sağlık ekipleriyle irtibata geçebilmek için sesli asistan özelliği ile aramak 

gerekiyor veya kendimiz CARPLAY uygulamasından uyarıyı bildirmemiz gerekiyor. 

      Bizim projemizde kendimiz bir işlemde bulunmadan kaza durumunda sistemimiz 

otomatik olarak sağlık ekiplerine bildiride bulunuyor, hareket edemeyecek durumda 

olsak dahi sağlık ekiplerine haber verilmesini sağlıyor. Kendi üzerinde bulunan GPS 

modülü yapısı sayesinde kaza durumunda gerekli ekiplere ulaşmasını hızlıca 

sağlamaktadır. Takımımız olarak araştırma sürecinde benzer projelerdeki eksiklerin 

üstüne eklemekten ziyade ihtiyaç doğrultusunda hazırladık. Benzer projelerde sağlık 

ekiplerine haber verilmesi için telefonunuz ile bağlı bir sistem olduğundan dolayı 

şarjınızın dahi çok önemi vardı. Fakat bizim projemizde herhangi bir sisteme bağlı 

kalmadan kendi üzerindeki yerli ve milli üretim donanımı sayesinde sağlık ekipleri 

ve gerekli yardım ekipleri ile doğrudan iletişim kurmayı sağlar.  

 
Şekil 5.1 

      Şekil 5.1'de HALASKAR projemizin herhangi kaza sonrasında tarafların zarar 

görmemesi veya gerekli ekiplerine ihtiyaç olmayacak şekilde sonuçlanması durumda 

sağlık ekiplerinin gereksiz yere meşgul edilmemesi için projemizin üzerinde bulunan 

KEY tuşunun bulunduğu modülümüzü taslağımızı görmekteyiz. Bu KEY tuşu ile sağlık 

ekiplerinin gereksiz yere meşgul edilmesinin de önüne geçeriz. 

 

 

6.Uygulanabilirlik 

      Ürünümüzün uygulanabilirlik yönünden bakıldığında taşınılabilir ve her türlü taşıta 

uygulanabilir olduğuna değinmek isterim. Ürün küçük boyutlara sahip ve kurulumu kolay 

olduğu için daha tercih edilebilir durumda kalıyor. Ayrıca ürünü başka bir taşıta 

bineceğiniz zaman kendi aracınızdan söküp direk bineceğiniz araca takmanız da ayrı bir 

kullanım kolaylığı sunarak ürünün tercih edilmesinde olumlu bir avantaj sağlamaktadır. 

      Ürünümüzün oluşturabileceği riskleri ele aldığımızda ilk olarak sitemimizin kaza 
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anında ciddi bir darbe yiyerek kullanılamaz hale geleceği düşünülebilir. Bu durumun 

önüne geçmek için ürünümüzün dış korumasına karbon fiber alaşımlım sağlamlaştırılmış 

malzemelerden yapmayı planlıyoruz örnek olarak uçaklardaki kara kutunun yüzlerce ton 

ağırlığındaki bir uçaktan kaza sonrası sağlam çıkmasına benzetebiliriz. Ürün koruma 

malzemesinin dikkate alınmaması durumunda ne gibi risk teşkil ettiğine değinmek 

isterim. Bir başka risk teşkil edecek durum ise çağrı ve acil durum merkezlerinin gereksiz 

meşgul edilmemesi gerektiğidir. Aracımız kaza sonrasında ciddi bir sağlık durum söz 

konusu değil ise çağrı gönderilmeden önceki süreçte ürünümüz üstünde bulunan KEY 

tuşuna basılarak çağrı ve acil durum merkezlerinin meşgul edilmesinin önüne geçmeyi 

hedeflemekteyiz. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

       

      Projemizde kullanılan parçalar ve maliyeti tabloda belirtilmiştir. Projenin tüm deney 

basamakları gerçekleştirilmiş olup, Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Gerçekleştirilen 

deneyler ve kullanılan malzemelere bağlı maliyet bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

 

HALASKAR BİLEŞENLERİ MALİYET TABLOSU 

NO PARÇA ADI ADET 
TOPLAM 

MALİYET (TL) 

1 Arduino Uno  1 100 

2 Neo6m GPS Sensörü 1 160 

3 SIM900A GSM Sensörü 1 490 

4 Adxl335 İvmeölçer Sensörü 1 340 

 

 

 

Ürettiğimiz kartın ve kullandığımız diğer modüllerimiz ile toplam maliyeti tarafımızca 

karşılanmıştır. 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

     Geliştirmiş olduğumuz projemiz daha çok çiftçiler otobüs şoförleri, kamyon şoförleri 

ve günlük hayatta arabayla seyahat eden kişilere hitap edecektir. Günümüzde tarım 

arazilerinde olan bir kazayı görüp gerekli yerlere haber verebilecek kişi sayısı oldukça 

azdır, aynı zamanda bir kamyon veya otomobil ıssız bir yolda giderken kaza yaparsa 

GSM modülü üzerindeki GPS'ten konumu belirleyip gerekli merceklere uyarı 

gönderecektir. 
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9. Riskler 

      Projemizin en büyük risklerinden bir tanesi kabloların uzun süre boyunca 

değiştirilmeden kullanılması sonucu ortaya çıkan ezilme veya kopma durumları 

bulunmaktadır. 

      Projemiz yoğun sıcaklıkta bulunması durumunda modüllerimiz arıza 

verebilir,Projemizin içinde bulunduğu yazılım sayesinde uzun süre herhangi bir tepki 

alamazsa yetkililere tekrardan bilgi gönderecektir. 

 

 10. Kaynakça 

http://trafik.gov.tr/istatistikler37 

 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/dunya-genelinde-trafik-kazalari-her-24-saniyede-1-can-

aliyor/1647217 

 

https://www.electronicshub.org/arduino-modules-list/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ibZcQLIbets&t=1201s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YF03MyXowiU 

 


