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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Dünyada her yıl binlerce bisiklet sürücüsü kazalarda hayatını kaybediyor. Yapılan 
araştırmalar sonucunda bisiklet kazalarının büyük bir kısmının, dönüşler sırasında olduğu 
tespit edilmiştir. Projemizin amacı; bisikletlilerin, diğer sürücü ve yayalar tarafından fark 
edilmesini kolaylaştıran, direksiyon hakimiyetlerini kaybetmeden sağ/sol dönüş 
sinyallerini verebildiği cihaz tasarlayarak; bisiklet kazalarının en aza indirilmesini 
sağlamaktır. Bunun için öncelikle bisiklet sürücüsünün kaskında, sırt çantasında veya 
arkasında taşıyabileceği, hafif, uzaktaki bir sürücü tarafından bile fark edilebilecek 
büyüklükte, su geçirmeyen, aksesuar olarak kullanılabilecek, giyilebilir bir cihaz 
tasarlanacaktır. Bisikletli dönüş sinyalini; cihazdaki kırmızı şerit led ışıklar ile 
verebilecek ve sinyal kontrolünü tek parmak hareketiyle yapabilecektir. Yazılımında 
Ardunio IDE kodları kullanılacaktır. Geliştirme kartı olarak dikilebilir teknoloji 
ürünlerinden, Atmega32U4 mikro denetleyiciye sahip Ardunio LilyPad Geliştirme Kartı 
kullanılacaktır. Sonuç olarak giyilebilir bir ürün geliştirilecek olup, bisikletlinin her 
koşulda rahatlıkla kullanmaları sağlanacaktır. 

 
2. Problem Durumunun Tanımlanması 

Son yıllarda, ulaşımda yeni yollar arayan pek çok şehirde çözümün; sağlıklı, çevre dostu 
ve ucuz ulaşım alternatifi sunan bisiklet olduğu görülmektedir. Ancak bisikletliler trafikte 
en savunmasız sürücülerdir. Bisikletlilerin, diğer yol kullanıcılarına göre her bir kilometre 
için ölümcül bir çarpışmayla karşılaşma olasılıkları 8 kat ve bir çarpışmada yaralanma 
veya ölme olasılıkları 40 kat fazla olmasından dolayı bisikletliler, açık bir şekilde daha 
dezavantajlı bir durumdadır (Özakay, Ö. ve Koyuncu, M. 2020). Türkiye’de 2019 yılında 
gerçekleşen 148.938 otomobil kazasının 918’i ve 8.201 bisiklet kazasının 113’ü ölümle 
sonuçlanmasına rağmen trafik kazası sonucu ölüm oranı, bisiklet kazalarında otomobil 
kazalarına göre yaklaşık 2,5 kat daha fazladır (Karayolları Genel Müdürlüğü, 2020). 
Bisikletlilerin, özellikle akan trafikte fark edilme ile ilgili yaşadığı problemler, araba ve 
bisikletin karıştığı kazaların temelini oluşturmaktadır.  Bütün yol kullanıcıları tarafından, 
bisikletlilerin arabaya göre daha az görünürlüğe sahip olduğu anlaşılmıştır. Bisikletlilerin 
arabaya göre daha az görünürlüğe sahip olması, onların trafik kazalarına karışma riskini 
yükseltmekte ve diğer sürücülere göre ölüm oranlarını artırmaktadır. 
 
Bisikletlilerin gece görünürlüğünü artırmak için birçok yeşil renkte reflektör kıyafetler 
mevcuttur. Ancak reflektör kıyafetler bisikletlinin hareketi hakkında diğer sürücüleri 
bilgilendirmez. Bisikletli yine kol hareketleriyle diğer sürücüleri dönüş yönleri hakkında 
bilgilendirir. Örneğin; Bisiklet kullanırken sola dönüşlerde kullanılan harekette sol 
kolumuzu yere paralel olacak bir şekilde sola doğru uzatıyoruz. Sola dönüş işareti hem 
bisikletli grup sürüşlerinde hem de trafikte bisiklet sürmekteyken yapılması gereken bir 
harekettir. Ancak dönüş hareketleri direksiyon hakimiyetlerini kaybetmelerine sebep 
olabiliyor ve bisikletlinin gece görünürlüğü az iken diğer sürücülerin bisikletlinin yaptığı 
dönüş hareketlerini fark etmeleri iyice zorlaşıyor. 
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Sadece yurt dışından satışa sunulan bisikletlilerin kullandığı sinyal yelekleri mevcuttur. 
Satılan yelek ile ilgili kullanıcı yorumları incelendiğinde ürünle ilgili; 

• Yelek sinyallerinin uzak mesafeden çok görünür olmadığı,  
• Kumanda ile çalıştığı için bağlantı kopmalarının yaşandığı,  
• Kumandanın direksiyon üzerine monte edilmesinden dolayı bisikletlinin 

dönüşlerde yine bir eliyle kumanda kontrolü yapması gerektiği için direksiyonu 
tek el kullanmanın önüne geçmediği, 

• Bisikletli kumanda kullanarak sinyal verdiğinde hangi sinyal çalıştığına dair 
kullanıcıya geri bildirim vermemesinden dolayı sinyal kontrolünün güçleştiği 
yazılmıştır. 

Ürünün yukarıda belirtilen eksiklikleri incelendiğinde bu ürünün amacına uygun hizmet 
etmediği ve birçok eksiklerinin olduğu görülmüştür. 

 
3. Çözüm  

Bütün yol kullanıcıları tarafından, bisikletlilerin arabaya göre daha az görünürlüğe sahip 
olduğu anlaşılmıştır. Bisikletlinin öncelikle gece görünürlüğünü artırmak için; kaskında, 
sırt çantasında veya arkasında taşıyabileceği, hafif, uzaktaki bir sürücü tarafından bile 
fark edilebilecek büyüklükte, su geçirmeyen, aksesuar olarak kullanılabilecek, giyilebilir 
bir cihaz tasarlanacaktır.  Yapılan araştırmalar sonucunda kırmızı tişört giyen bisikletlinin 
uzak mesafeden, mavi veya sarı renge göre daha fazla görünürlüğe sahip olduğu 
belirlenmiştir (Özakay, Koyuncu, 2020).  Buna göre, tasarlanacak cihaz ile bisikletli 
dönüş sinyalini; kırmızı şerit led ışıklar ile verebilecek ve sinyal kontrolünü parmağındaki 
giyilebilir kumanda ile elini kaldırmadan tek parmak hareketi ile yapabilecektir. Bisikletli 
hangi yöne sinyal verdiği ile ilgili geri bildirimi uyarı ışıkları ile kolayca anlayabilecek. 
Uyarı ışıklarına göre sinyalini kapatıp açabilecektir. Aynı zamanda giyilebilir ürünün 
kumaşında gece görünürlüğü artırmak için yeşil reflektörlü ayrıntılar yer alacaktır.  

 
Bisikletlilerin 2. bölümde bahsedilen sorunları dikkate alındığında tasarlanacak olan ürün 
sayesinde bisikletlilerin, diğer sürücü ve yayalar tarafından fark edilmesini 
kolaylaşacaktır. Direksiyon hakimiyetlerini kaybetmeden sağ/sol dönüş sinyallerini 
verebilecekleri için bisiklet kazalarının en aza indirilmesini sağlanacaktır. Trafikte en 
dezavantajlı sürücüler olan bisikletliler kendilerini trafikte güvende hissedeceklerdir. Bu 
durum hem diğer sürücüler hem de bisikletliler için daha güvenli bir ulaşım ortamının 
sağlanmasına hizmet edecektir. 
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3.1 Cihazın Elektronik Devre Tasarımı (1. AŞAMA)  

Aşağıda cihaza ait devre tasarımı verilmiştir. Tasarlanan devrede breadboard üzerindeki 
devre kablolu kumanda görevi görecektir. Burada kablolu bağlantı yapmamızın sebebi 
kumanda ile cihaz arasındaki bağlantıdaki kopma sorunlarını ortadan kaldırmaktır. Sağda 
görülen LED ışıklar, bisikletlinin dönüş hareketlerinin diğer sürücüler tarafından fark 
edilmesini sağlayacaktır.  
 

 

 
3.2 Cihazın Giyilebilir Hale Getirilmesi (2. AŞAMA)  

Cihazın elektronik devresinde kullanılacak olan 
devre elemanları Dikilebilir Teknoloji ürünlerinden 
oluşacaktır. Bu nedenle cihaza ait devre tasarımının 
lehimleme işlemi yapıldıktan sonra elektronik devre 
sağlam bir kumaşa dikilecektir ve su geçirmeyecek 
şekilde kaplanacaktır. Sonrasında aşağıdaki 
resimdeki gibi bir güvenlik yeleğinin sırt kısmına, 
cihazın kumanda kısmı ise bisikletli eldivenine cırt 
cırtlı bant veya çıt çıt düğme ile monte edilecektir. 
Bisikletlinin sağ ve sol işaret parmağı üzerinde 
konumlandırılacak olan botunlar sayesinde 
bisikletli elini direksiyondan hiç çekmeden, sadece başparmağı ve işaret parmağını 
kullanarak sağ-sol sinyallerini verebilecektir. Bisikletli hangi yöne sinyal verdiği ile ilgili 
geri bildirimi elinin üzerindeki uyarı ışıkları ile kolaylıkla anlayabilecektir. Cihaz ile 
kumanda arasındaki bağlantı, omuz kısmından bisikletlinin eldivenine doğru iletken iplik 
ve normal iplik yardımıyla, bisikletlinin kol hareketlerini engellemeyecek şekilde fosforlu 
kumaştan tasarlanan ince şerit sayesinde olacaktır. Sonuç olarak giyilebilir bir ürün 
geliştirilecek olup, bisikletlinin her koşulda rahatlıkla kullanmaları sağlanacaktır.  
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3.3 Cihaz Yazılımının Geliştirilmesi (3. AŞAMA)  

Ardunio IDE programı kullanılarak geliştirilecek yazılıma ait akış şeması aşağıda 
verilmiştir. Geliştirme kartı olarak dikilebilir teknoloji ürünlerinden, Arduino Lilypad 
Atmega32U4 Geliştirme Kartı kullanılacaktır. 
 

 
 

 
 

4. Yöntem 

XX. yüzyılın ortalarından itibaren hızla ilerleyen tekstil teknolojisi, fonksiyonel tekstiller, 
yüksek performanslı lifler ve kumaşlar, elektronik tekstiller gibi teknik tekstilleri 
geliştirir; XXI. yüzyılda da moda ile teknoloji etkilişimi öne çıkmaktadır. Öncü 
(avangart) moda tasarımcıları, tasarımlarının vizyonunu belirlerken geleceğin 
trendlerinin teknoloji ile etkileşimli moda yönünde olacağını öngörmekte; çeşitli yeni 
teknolojiler geliştiren bilim adamları, mühendisler ve tekstil mühendisleri ile ortaklaşa 
çalışmakta ve yenilikçi teknolojileri kumaşlarına ve giysi tasarımlarına yansıtmaktadırlar 
(Yetmen, G. (2017)). Giyilebilir teknoloji ürünleri insanların hayatlarını kolaylaştırmakta 
ve günümüzdeki kullanımları giderek artmaktadır. Araştırmacılar, tasarımcılar, 
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öğrenciler ve hobi sahipleri, yumuşak, giyilebilir teknolojiler oluşturmak için dikilebilir 
elektronik malzemeleri kullanmaktadır.  
 
Cihazın elektronik devresinde kullanılacak olan devre elemanları Dikilebilir Teknoloji 
ürünlerinden oluşacaktır. Cihazın yazılımı için Arduino IDE ile programlanabilen 
LilyPad Arduino USB (ATmega32u4 işlemcili) kullanılacaktır. LilyPad Arduino USB 
kumaş üzerine kolaylıkla dikilebilmektedir.  Dikim işlemi için iletken iplik kullanılması 
işleri oldukça kolaylaştıracaktır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayrıca cihaz elektronik devresinde kullanılacak olan LED, pil yuvası ve buton ürünlerinin 
de tümü dikilebilir şekildedir. LilyPad Güç Kaynağı, kendi üzerinde AAA pil yuvası, step 
up voltaj regülatörü ve anahtar barındırmaktadır. Regülatör AAA pilin sahip olduğu 1,5 
V gerilimi 5V’a yükseltmektedir. Bu sayede tek bir ince kalem pille LilyPad 
beslenebilmektedir.  
 
Cihazın elektronik devresinde dönüş sinyallerini vermek için WS2812B Adreslenebilir 
Şerit Led kullanılacaktır. Çünkü, Adreslenebilir Şerit LED’ler Ardunio ile ayrı ayrı 
kontrol edilebilir. Her bir LED’in rengi, parlaklığı ve açık veya kapalılık durumları 
kolaylıkla programlanabilir. Aynı zamanda Şerit LED’lerin ışık vermesi için sadece 5V 
gerilime ihtiyaçları vardır.  
 
Yağmurlu havalarda bisikletlinin sinyal cihazını daha sağlıklı kullanması için cihaz su 
geçirmez, yapışkanlı şeffaf folyo ile kaplanacaktır. Folyonun şeffaf olması dönüş 
sinyallerinin diğer sürücüler tarafından görülmesini azaltmaması için tercih edildi. 
Cihazın montajı yüksek görünürlük sağlayan ayarlanabilir fosforlu uyarıcı ikaz yeleğine 
üzerine yapılınca yelek bisikletlinin görünürlüğünü artıracaktır.  
  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Bu alandaki yapılan çalışmalar incelendiğinde ve piyasada bu probleme yönelik ürünlere 
bakıldığında sadece yurt dışında satışa sunulan bisikletlilerin kullandığı sinyal yelekleri 
mevcuttur. Bu yelek kumanda ile çalışan bir ürün olduğu için, bisikletliler; bağlantı 
kopmalarının yaşandığını ve kumandanın direksiyon üzerine monte edilmesinden dolayı 
dönüşlerde yine bir el ile kumanda kontrolü yapmak zorunda kaldıklarından direksiyonu 
tek el kullanmanın önüne geçmediğini belirtmişlerdir. Ayrıca yeleğin dönüş sinyalleri 
uzak mesafeden çok görünür değildir. Bisikletli kumanda kullanarak sinyal verdiğinde 
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hangi sinyalin çalıştığına dair kullanıcıya geri bildirim vermemesinden dolayı sinyal 
kontrolünün güçleşmektedir. Tasarlayacağımız cihaz bisikletli sinyal kontrolünü 
parmağındaki giyilebilir kumanda ile elini kaldırmadan tek parmak hareketi ile 
yapabilecektir. Bisikletli hangi yöne sinyal verdiği ile ilgili geri bildirimi uyarı ışıkları ile 
kolayca anlayabilecek. Uyarı ışıklarına göre sinyalini kapatıp açabilecektir. Aynı 
zamanda giyilebilir ürünün kumaşında gece görünürlüğü artırmak için yeşil reflektörlü 
ayrıntılar yer alacaktır. Cihazımız, hafif ve uzaktaki bir sürücü tarafından bile fark 
edilebilecek büyüklükte olacağı, su geçirmeyen aksesuar olarak kullanılabileceği, 
giyilebilir bir cihaz olacağı için bu yönüyle piyasadaki diğer ürünlerden ayrılan özgün bir 
üründür. Cihazımızın; bisikletlileri diğer sürücüler tarafından uzaktan fark edilebilir 
duruma getirmesi, sinyal verirken bisikletlinin sürüş güvenliğini tehlikeye atmaması ve 
kullanım kolaylığı projemizin inovatif yönünü ortaya koymaktadır. 

 
C programlama dili tabanlı olan Arduino IDE programı kullanılarak cihazın yazılımı 
hazırlanacaktır. Programlama kartı, adreslenebilir şerit led, buton, led… cihazın 
donanımını oluşturacaktır. 

 
6. Uygulanabilirlik  

Cihazımızı oluşturan tüm malzemelere kolaylıkla ulaşılabilir ve satın alınabilir. Bundan 
dolayı projemiz kolaylıkla üretim yapılarak ticari bir ürüne dönüştürülebilir. Ayrıca 
cihazın giyilebilir olması ve dikilebilir elektronik malzemelerden üretilecek olması 
bisikletliye taşıma kolaylığı sağlayacak ve kullanım kolaylığının sağladığı sürüş 
güvenliği ürüne olan talebi de arttıracaktır. Yağmurlu havalarda görüş mesafesi azaldığı 
için cihazımızın su geçirmez olması bisikletlilere zorlu şartlarda da yardımcı olacaktır. 
Uygulamada meydana gelecek riskler 9. başlıkta detaylandırılmıştır. 
 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projede kullanılacak malzeme listesi Tablo-1’de verilmiştir. Kullanılan malzemelerin 
ülkemizden tedarik edilebilmesi maliyeti önemli ölçüde aşağı çekmektedir. 

7.1 Proje Zaman Planlaması 

 

No Yapılacak Faaliyet Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz  

1 Literatür Taraması X 
     

 

2 ÖDR Hazırlanması 
 

X 
    

 

3 Proje Detay Raporu 
  

X X 
  

 

4 Prototip Oluşturulması 
    

X 
 

 

5 Malzeme Satın Alımı 
     

X  

6 Ürünün Geliştirilmesi 
     

X  

7 Ürünün Test Edilmesi 
     

X  

8 Hazır Hale Getirilmesi 
     

X  
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7.2 Tahmini Maliyet Tablosu 

Proje malzemeleri en az maliyetle uygulanabilecek şekilde seçilmiştir. Tahmini Maliyet 
Tablosu’ndaki 22 nolu Beklenmeyen Diğer Giderler kısmı olası fiyat artışı veya ekstra 
malzeme ihtiyacı için eklenmiştir. 
 

No Malzeme Adı Adet Fiyat Maliyet  

1 LilyPad Ardunio USB (Atmega 32u4 işlemcili)  1 290 tl 290 tl   

2 LilyPad Power Supply (AAA pil yuvası – 5V) 1 54 tl 54 tl  

3 LilyPad RGB LED 2 15 tl 30 tl  

4 Paslanmaz İletken İplik – 9 Metre 1 125 tl 125 tl  

5 LilyPad Buton 3 7 tl 21 tl  

6 WS2812B Adreslenebilir RGB LED (2 metre) 1 280 tl 280 tl  

7 Yüksek Görünümlü İkaz Yeleği 1 50 tl 50 tl  

8 Yapışkanlı Şeffaf Folyo Bant 1 30 tl 30 tl  
9 Beklenmeyen Diğer Giderler  - - 50 tl  

 TOPLAM GİDER - - 930 TL  

 
 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Projenin tamamlanması ile her geçen gün artan araç ve yaya trafiği arasında kalan 
bisikletlilerin, diğer sürücüler tarafından daha kolay fark edilmesi sağlanacak, dönüşler 
sırasında sürüş hakimiyetlerini kaybetmeleri önlenecektir. Ayrıca bisiklet kazalarında 
yaşanan can ve mal kayıpları en aza indirilerek; bisiklet sürücüleri için daha güvenli 
ulaşım sağlanacaktır. Akülü araba kullanan engelli bireyler de sinyal cihazını rahatlıkla 
kullanılabileceklerdir. 

 
9. Riskler 

Risk 
No Risk Olasılık, Etki 

Derecesi Çözüm Önerisi (B Planı) 

 

1 

Bisiklet Kullanımının 
Azalması 

Olasılık 1, Etki 4 Cihaza konfigürasyon yapılarak 
başka araçlara uyarlanabilir. 

 

2 

Malzeme Temin 
Edilmesinde Yaşanan 

Aksaklıklar 
Olasılık 3, Etki 4 

Cihaz kolay ulaşılabilir 
malzemelerden tasarlandığı için 

alternatif malzemeler 
kullanılabilir. 
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3 

Ürüne İlgi 
Gösterilmemesi Olasılık 1, Etki 5 

Ürünün tanıtım faaliyetleri için 
bisiklet topluluk, derneklerine 

uygulamalı tanıtımlar yapılabilir 
görüşülebilir. Ayrıca cihazın 

kullanım yönergesi 
hazırlanabilir. 

 

4 

Enerji Kaynağının 
Bitmesi Olasılık 3, Etki 4 

Şarjlı pil kullanılacağından 
bisikletli çantasında yedek pil 

taşıyabilir. 

 

5 

LEDlerin 
çalışmaması Olasılık 3, Etki 4 

Yola çıkmadan önce basit bir test 
ile LEDlerin çalışıp çalışmadığı 
kontrol edilebilir. Arıza yapması 
durumunda temin edilmesi kolay 

ve ucuzdur. 

 

6 

Cihazın Yanlış Uyarı 
Verilmesi Olasılık 1, Etki 5 

Bağlantılar doğru yapılmışsa 
yanlış uyarı vermesi düşük bir 

ihtimaldir, parmağa takılan 
butonlar kontrol edilmelidir. 

 Etki 

Olasılık 1 

(Çok Hafif) 

2 

(Hafif) 

3 

(Orta Derece) 

4 

(Ciddi) 

5 

(Çok 
Ciddi) 

1 (Çok Küçük) Çok Düşük Düşük Düşük Düşük 1 Düşük 3,6 

2 (Küçük) Düşük Düşük Düşük Orta Orta 

3 (Orta Derece) Düşük Düşük Orta Orta 2,4,5 Yüksek 

4 (Yüksek) Düşük Orta Orta Yüksek Yüksek 

5 (Çok Yüksek) Düşük Orta Yüksek Yüksek Yüksek 
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