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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi 

yardım için olay yerine ulaşması hayati önem taşımaktadır. İçinde bulunulan acil durumun 

trafik kazası olması durumunda araç içinde kalan bireylerin bilinçlerinin kapalı olması veya 

araç içinde hareket edemeyecek durumda bulunmaları mümkündür. Meydana gelen tüm 

kazalarda ölümlerin % 10’unun ilk 5 dakikada, % 50’sinin ilk 30 dakikada meydana geldiği ve 

uygun zamanda yapılacak ilk yardımla ölümlerin bir kısmının önlenebileceği belirtilmektedir 

(Marangoz ve ark. 2017) 

 

Yerleşim yerinden uzakta yapılan kazalar için aracın takla atması, şiddetli sarsılması ve araç 

bütünlüğünün bozulması durumuyla karşılaşılabilir. Bu durumda 112 acil çağrı merkezinin 

aranması gecikebilir, tıbbi yardımın gecikmesi sonucu yaralıların hayati tehlikeye girmeleri söz 

konusu olabilir.  

 

Projemiz ile söz konusu kazanın meydana gelmiş olduğu alan ve kaza bilgilerinin sürücüden 

bağımsız olarak algılanması ve kişinin önceden belirtmiş olduğu yakınlarından üçünün cep 

telefonuna SMS ile bildirilmesi sağlanacaktır.  

 

Projemizin gerçekleştirilmesi aşamasında kaza ve konum bilgilerinin tespiti için sensörlerden 

yararlanılacaktır. Sensörler ve sensörlerin bağlı olduğu kart bilgisayar sistemi, aracın güç 

çıkışından enerjisini sağlayacaktır. Ayrıca aracın sensör verilerini işleyerek araçta hâlihazırda 

uygun olmayan bir durum olduğunun algılanması ve SMS gönderilmesini sağlamak üzere 

python yazılımı kullanılacaktır. SMS gönderimi için olumsuz şartlarda da(tünel, yeraltı, vb.) 

veri gönderimi sağlanabilen iletişim protokolü olarak Nb-IoT teknolojisi kullanılacaktır.  

 

Acil çağrı merkezine iletişim kanalları üzerinden ulaşarak yaralıların erken sürelerde 

kurtarılmasını amaçladık.  

  

2. Problem/Sorun: 

 

Türkiye küresel trafik kazası ölümlerinin neredeyse yarısını oluşturan on ülke arasında yer 

almaktadır. Sıklıkları, sağlık ve ekonomik sonuçları açısından trafik kazalarının halk sağlığı 

gündeminde öncelikli bir yeri olmalıdır. Epidemiyolojik bakış açısıyla etken (araç), kişi ve 

çevre bileşenleri içinde trafik kazalarından en çok kişi (sürücü, yolcu, yaya) (% 99.12) 

sorumludur. 

 

Seyir halindeyken yol şartlarının ani değişimi, araca ait akşamların anlık arıza yapmaları ve 

benzeri sebeplerden ötürü kazalar meydana gelmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine 

göre Türkiye'de 2019 yılı için trafik kazalarında 5 bin 473 kişi öldüğü, bu kişilerden 2 bin 524'ü 

kaza yerinde, 2 bin 949'u yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve 

tesiriyle 30 gün içinde yaşamını yitirdiği belirtilmiştir. 

 

Ölümlerin yüzde 47,5'inin yerleşim yeri içinde, yüzde 52,5'inin ise dışında gerçekleştiği tespit 
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edilmiştir. Bu istatistiki verilere de dayanılarak kaza yapan araçlar eğer etrafta başka araçlar ve 

insanlar varsa tespit edilebilmekte eğer yerleşim yeri dışındaysa tespit edilmeleri 

gecikmektedir. Bu durumda ulaşılamayan kişilerin kaybına sebebiyet vermektedir.  

 

3. Çözüm   

 

Yukarıda belirtilen istatistikler ışığında kaza yapan araçların tespiti ve araç sahibinin 

yakınlarına bilgi gönderilmesinin ardından tıbbi yardıma ulaşmasının kolaylaştırılmasının, 

ölüm sayılarının azalmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz.  

 

 

 

 

4. Yöntem 

 

Projemizde araç üzerinde uygulayacağımız teknoloji IoT tabanlıdır. IoT yani nesnelerin 

interneti fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim 

ağıdır. İnternet veya diğer iletişim protokolleri üzerinden diğer cihazlara ve sistemlere 

bağlanmak ve veri alışverişi yapmak amacıyla sensörler, yazılımlar ve diğer teknolojilerle 

gömülü bütünleşik bir sistemdir.  

 

Bu projemizde araçlara uygulayacağımız çevre ve araç durumunu analiz edecek sensörler,  bu 

sansürlerden aldığı bilgiyi işleyecek bir raspberry pi kart tipi bilgisayar ve bunların bağlantısı 

için ortam elemanları kullanılacaktır. Veri aktarımının SMS üzerinden otomatik gönderiminde 

Nb-IoT altyapısının kullanılabilmesi içinde raspberry pi bilgisayara entegre Sixfab tarafından 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nternet
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üretilmiş raspberry pi Nb-IoT shield kullanılacaktır. Shield içerisinde sıcaklık, nem, ışık ve 3 

eksenli ivme ölçer sensörleri entegre halde bulunmaktadır. Bunların haricinde konum bilgisinin 

tespiti için GPS sensörü kullanılacaktır. GPS ve benzeri sensörlerin ilave edilebilmesi için 

Shield üzerinde yeterli sayıda yuva bulunmaktadır.  

 

Uygulayacağımız sistemde aracın elektrik kutusundan usb kablo ile güç çıkışı sağlanacaktır. 

Güç çıkışı doğrudan bilgisayara bağlanmayacak bir harici güç kaynağına bağlanacaktır. Aracın 

gücü kesilse bile sistem güç kaynağının bataryasında depolanmakta olan enerjiden kendini 

besleyebilecektir.  

 

Rutin seyir halindeyken aracın hız, ivme ve konum bilgileri sürekli okunacaktır. Herhangi bir 

kaza anında aracın hızının ansızın düşmesi, takla atması veya bulunduğu konum vektörlerinin 

aniden değişimi gibi aracın normal seyir halinde ilerlemediğinin veri kalıpları, sınır değerleri 

önceden girilmiş programımızda anlık olarak karşılaştırılacak sınırların aşıldığı veya aşırı 

uygunsuz şekilde değiştiğinin tespiti sonrası döngü sonlandırılacaktır.  

 

Kaza durumunun tespiti için kullanılacak kriterler örnek olarak aşağıda belirtilmiştir. 

- Anlık hız verilerinin çok hızlı bir şekilde dalgalanması ve düşmesi . Hız sensörü 

verilerinde anlık çok yüksek değişimlerin okunması .  

- Aracın  koordinatlarında anlık olarak 3 boyutta ciddi değişimlerin algılanması.  

 

Döngünün sonlandırılmasının ardından GPS modülünden aracın konum ve koordinat bilgilerine 

ulaşılarak bir data paketi oluşturulacaktır. Bu veri paketi önceden programda veri olarak 

tanımlanmış araç sahibinin yakınlarına ait telefonlara Narrowband protokolü üzerinden 

halihazırda kullanılan mobil baz istasyonları ile SMS yoluyla bildirilecektir. Projemizde SMS 

gidecek araç sahibi yakını sayısı ulaşılamama ihtimalleri göz önünde bulundurularak 3 olarak 

belirlenmiştir. Bu sayı artırılabilir ve azaltılabilir.  

 

Ayrıca SMS gidecek araç sahibinin yakınlarına konu ile ilgili önceden bilgi verilmiş olup SMS 

gittiğinde nasıl davranmaları gerektiğine yönelik bir sıkıntı yaşamamaları sağlanacaktır.  

 

İlk aşamada araç kazasına yönelik SMS bilgisini alan araç sahibinin yakınları araç sahibine 

GSM veya diğer yollarla ulaşmaya çalışacaklardır. Ulaşım sağlayamadıkları durumda vakit 

kaybetmeden önce birbirleriyle iletişime geçip tek bir ihbar ile 112 acil çağrı merkezine 

ulaşacaklardır. 112 acil çağrı merkezi yetkilisine olayın konumu ve ulaşılamadığı bilgisi iletilip 

protokol sonlandırılacaktır.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Yapılan incelemelerde araçların sürüş güvenliğinde kullanılan sensörlerin genellikle sadece 

araçların kaza yapmasını önleme maksatlı kullanıldığı tespit edilmiştir. Öngörülemez yaya ve 

araç geçişleri sonucu aracın sürücüden bağımsız durmasını sağlayan kamera ve sensörler 

günümüz araçlarında mevcuttur. Ayrıca bazı lüks araçlarda uydu takibi olduğu ve araçtan takip 

verisi alınamadığı zaman ilgili ülke distribütörüne konu ile ilgili bilgilendirme yapıldığı 
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bilinmektedir.  Ancak araçların kaza yaptıktan sonra konum bilgilerinin yetkili mercilere 

iletilmesini sağlayan sistemlerin kullanıldığına dair ciddi bir veri bulunmamaktadır.  

 

  5.1 Kullanılan Malzemeler  

 

 

 

 

Raspberry Pi Zero W, Raspberry Pi 

Zero'nun bluetooth wireless modülleri 

eklenerek geliştirilmiş halidir. 1 GHz 

tek çekirdekli CPU' sahiptir. Kart 

üzerinde Raspberry Pi'nin diğer 

modellerine ait shield kartlarına uygun 

40 pin header bulunmaktadır. 

 

 

Sixfab Raspberry Pi NB-IoT Shield 

Raspberry Pi uyumlu NB-IoT (LTE 

CAT-NB1) shield kartıdır. Üzerinde 

Quectel firmasının üretmiş olduğu 

BC95 modül yer alır. Kart üzerinde 

dahili sıcaklık, nem, ışık, 3-eksenli 

ivmeölçer sensörleri ile 1 adet 

optokuplör izoleli röle, harici 

optokuplör, 4 kanal 12-bit ADC ve 

bağlantı için çip anten bulunmaktadır.  

 

 

 

Raspberry Pi için NEO-6M GPS 

Modülü 

 

Projemizde raspberry pi zero kart bilgisayarını kullandık, arduino ile de yapılabilecek 

projemizde bu kartı seçmemizin sebebi uygulamalar için Linux altyapısı ile gelmesi ve 

kullanacağımız python ile tam uyumlu olarak çalışma imkânı sunmasıdır. GPIO 40 adet pin 

üzerinden iletişim kurulmasına izin vermektedir. Pinlerin hepsine python üzerinden tam erişim 

sağlanmaktadır.  

 

Projemizde iletişim protokolü olarak Nb-IoT teknolojisi kullanılacaktır. 

Dar Bant Nesnelerin İnterneti ( NB-IoT ), çok çeşitli hücresel cihaz ve hizmetleri 

etkinleştirmek için 3GPP tarafından geliştirilmiş bir Düşük Güçlü Geniş Alan Ağı 

https://en.wikipedia.org/wiki/LPWAN
https://en.wikipedia.org/wiki/3GPP
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( LPWAN ) radyo teknolojisi standardıdır. Mart 2019'da Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği , 

100'den fazla operatörün NB-IoT veya LTE-M ağlarını devreye aldığını/kullandığını 

duyurdu. Bu sayı Eylül 2019'a kadar 142 konuşlandırılmış/başlatılan ağa yükseldi.  

Aynı şekilde Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği 2019 tarihli raporunda şunları belirlemiştir:  

 69 ülkede, NB-IoT ve LTE-M ağ teknolojilerinden birine veya her ikisine yatırım yapan 

149 operatör bulunmaktadır.  

 53 ülkedeki bu operatörlerin 104'ü, bunların NB-IoT veya LTE-M teknolojilerinden en az 

birini devreye aldı ya da başlattı, 19 ülkede 20 operatör hem NB-IoT hem de LTE-M'yi 

devreye aldı ya da başlattı [15] 

 22 ülke artık konuşlandırılmış/başlatılan NB-IoT ve LTE-M ağlarına ev sahipliği yapıyor 

 29 ülke yalnızca dağıtılan/başlatılan NB-IoT ağlarına ev sahipliği yapıyor 

 Yalnızca konuşlandırılmış/başlatılan LTE-M ağlarına ev sahipliği yapan iki ülke vardır 

 69 ülkede 141 operatör NB-IoT ağlarına yatırım yapıyor; 51 ülkedeki bu operatörlerin 90'ı 

ağlarını kurdu ya da başlattı [15] 

 LTE-M ağlarına yatırım yapan 35 ülkede 60 operatör; 24 ülkedeki bu operatörlerin 34'ü 

ağlarını kurdu ya da başlattı 

 

Nb-IoT Akıllı araçların, evlerin, tarım uygulamalarının ve daha birçok akıllı şehir 

uygulamalarının projelerinde kullanılmakta olan güncel bir teknolojidir. Halihazırda kullanılan 

baz istasyonları üzerinden iletişim imkanı sunması enerji tüketiminin çok düşük olması ve 

yeraltı, tünel ve benzeri olumsuz şartlarda dahi iletişim imkanı sunması bu protokolü tercih 

etmemizin sebepleridir.  

 

Kullanacağımız gps modülü raspberry pi ve arduino cihazları için konum ve yer bilgisi tespiti 

yapmaya yarayan genel kullanıma uygun bir modüldür  

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz uygulanabilirliği yüksek, araç bilgisayarından bağımsız şekilde çalışacak  gelecekte 

farklı modüller ve farklı amaçlar içinde kullanılabilecek altyapıya sahiptir. Şuan için Nb-IoT 

teknolojisi için güç kaynağı olarak araçtan enerji temini sağlanmaktadır. Nb-IoT teknolojisi çok 

düşük güç tüketimi olan bir sistemdir. 10 seneye yakın pil ömrü bulunmaktadır ancak modülleri 

okuyacak olan raspberry pi bilgisayarımız için 5 volt elektrik beslemesi gerekmektedir.  

 

İlerleyen süreçte araç için gürültü sensörü, sıcaklık sensörü, takip sistemi, foto kapan sistemi, 

araç güvenliği için park halindeyken çalışacak hareket sensörü uygulamaları ile gelişmelere 

açık bir sistemdir. Akıllı şehir sistemleri ve iletişim protokollerinin IoT altyapısı için 

ucuzlamasını müteakip arz talep dengesi ölçeğinde her araç için uygulanabilir teknolojiler 

içerdiği aşikârdır.  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/LPWAN
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Mobile_Suppliers_Association
https://en.wikipedia.org/wiki/Narrowband_IoT#cite_note-gsa_report_april19-15
https://en.wikipedia.org/wiki/Narrowband_IoT#cite_note-gsa_report_april19-15
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tahmini Maliyet Listesi 

Raspberry Pi Zero W 242,64-TL 

 

Sixfab Raspberry Pi NB-IoT Shield 911,59-TL 

Raspberry Pi için NEO-6M GPS Modülü 53,69-TL 

Powerbank 10000 mAh 92,07-TL 

Bağlantı Kabloları  + Enerji Kablosu 49,03-TL 

Know how, Ar-Ge masrafları   475,00-TL 

SimKart 2GB – 24 Ay için 35-TL 

TOPLAM 1856,02 

  

Proje Adımları Temmuz Ağustos Eylül 

Teknik Donanım Satın Alımı      

Yazılım için ön araştırma 

yapılması   

 

Tasarım Bağlantı ve Yazılımın 

gerçekleştirilmesi     

 

Değerlendirme ve Ön Testler      

Son testler ve Raporlama       

 

Projemizin yaklaşık maliyeti şu an için 1856,02-TL olup Know-how ve Ar-ge masrafları tek 

seferlik masraflardır, çıktığımız zaman proje salt maliyeti araç başına 1381,02-TL olarak 

belirlenmektedir. Know-how ve Ar-ge için para ayırmamızın sebebi okulumuzun bir meslek 

lisesi olduğu halde konu ile ilgili yardım alabileceğimiz bölümlerinin olmamasından 

kaynaklanmaktadır.  Nb-IoT için süreçte daha ucuz farklı devre setleri mevcuttur ancak 

sektörde adını kanıtlamış Sixfab firmasının ürünü tercih edilmiştir. İleride diğer kartlar ile 

denemelerin yapılması ile maliyetlerin daha aşağı çekilmesi mümkündür.  

  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesini aracı olup fiili olarak seyahat eden kişiler oluşturmaktadır. Aracı ile 

trafikte seyir halinde olan herkes trafik kazasına karışma potansiyeli taşımaktadır. Bu tür 

kazaların ölümcül, yaralanmalı ve kişinin iletişim kanallarına ulaşamadığı durumlarda sonuçları 

olabilir. Şiddetli kazalarda tıbbi yardım ihtiyacı olan her birey projemizin hedef kitlesini 

oluşturmaktadır.  
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9. Riskler 

Projemizin çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler aşağıda belirtilmiştir.  

 

 Şiddetli çarpışmanın etkisi ile proje ekipmanlarının hasar görmesi ve çalışmaması 

durumu  

+ Oluşturacağımız bilgisayar ve sensörleri çalışabilir durumda tutabilecek en sağlam 

koruma muhafazası içinde araca monte etmek sorunu çözecektir.  

 Nb-IoT modülümüzün ve raspberry pi yonga elemanlarının birbiri ile ve araçla 

etkileşimi esnasında hata vermesi durumu   

+ Programımız alfa ve beta test süreçleri ile denenecektir. Hata durumunda programın 

düzgün çalışmadığı kırmızı bir led ışık ile araç sürücüsüne bildirilecektir. 

 Sensörler ile araç ölümcül kaza tespitinde yanılma durumu.  

+ Aracın ölümcül kaza yaptığı bilgisi araç sürücüsünün yakınlarına iletilecektir. Araç 

sürücüsü ile yakınlarının görüşmesi ve olayın ölümcül bir kaza olmadığının öğrenilmesi 

ile süreç sonlanacaktır. Prototipler ile denemeler yapılacaktır optimum test yazılımı 

geliştirilecektir.  

  Nb-IoT SMS modülünün çalışmama ve sim kart kullanım ücreti yetersizliği durumu 

+ Narrowband iletişim sistemi çok düşük enerji ihtiyacı ile kullandığı teknoloji ile 

yeraltı, tüneller ve daha zor ortamlarda da haberleşme ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Sim 

kart olarak 2GB lık veri ile çok uzun süreler herhangi bir ücret ödemeden sistemin 

çalışacağı öngörülmektedir.  

 Uygulama maliyetinin yüksek gelmesi durumu.  

+ 1381-TL görece insan hayatı ile kıyaslandığında düşük bir rakamdır. Yine de devam 

eden Ar-Ge süreci ile kullanılan ekipmanların daha ucuz muadillerinin tespiti ile 

maliyetlerin düşmesi sağlanacaktır.  

 Projemize güç sağlayan kaynakların kesilmesi ve sistemin çalışmaması durumu.   

Araçtan sağlanan enerjinin kaza anında kesilmesi durumunda harici güç kaynağından 

sistemimizin çalışması sağlanacaktır.  

 Kaza anında SMS ile sürücü yakınlarından 3’üne de mesaj gönderilmesi ancak hiçbirine 

ulaşılamaması veya müsait olmamaları durumu. 

Bu durumla karşılaşmamak için sürücü yakınlarından telefonu sürekli açık ve 

ulaşılabilir olanlar tercih edilmelidir. Ayrıca istenmesi halinde 3 kişi yerine daha fazla 

sayıda sürücü yakınına da SMS gönderimi yapılabilir.  

 Kaza sonrası araç sürücüsünün durumunun ciddi olmadığı halde yakınlarına sms 

gitmesi, ambulansın gereksiz meşgul edilmesi. 

Kişinin sağlık durumu iyiyse yakınlarına en kısa zamanda ulaşması sağlanacaktır.  

 Araç kazasının sensörlerle tespiti ama sürücünün araçta bulunmadığı zamanda olması 

durumu.  

Sürücü yakınları araç sürücüsüne ulaştıkları zaman herhangi bir sıkıntı olmadığı 

anlaşılacaktır.  
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 ETKİ 

OLASILIK  Az Normal Çok 

Az  

Kaza anında SMS ile sürücü 

yakınlarından 3’üne de 

mesaj gönderilmesi ancak 

hiçbirine ulaşılamaması 

veya müsait olmamaları 

durumu.  

Nb-IoT 

modülümüzün ve 

raspberry pi yonga 

elemanlarının birbiri 

ile ve araçla 

etkileşimi esnasında 

hata vermesi durumu   

 

 

 

Nb-IoT SMS modülünün 

çalışmama ve sim kart 

kullanım ücreti yetersizliği 

durumu 

 

Normal Araç kazasının sensörlerle 

tespiti ama sürücünün araçta 

bulunmadığı zamanda 

olması durumu   

 

 

Uygulama 

maliyetinin yüksek 

gelmesi durumu.  

 

 

Projemize güç sağlayan 

kaynakların kesilmesi ve 

sistemin çalışmaması 

durumu.   

Çok Kaza sonrası araç 

sürücüsünün durumunun 

ciddi olmadığı halde 

yakınlarına sms gitmesi. 

Ambulansın gereksiz 

meşgul edilmesi 

Proje yazılımında 

anlık hata oluşması 

ve sistemin 

fonksiyonlarının 

etkili çalışmaması 

durumu 

 

Sensörlerin ve yazılımın 

araç ölümcül kaza 

tespitinde yanılma 

durumu.  
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