
1 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ 

FESTİVALİ 

 

 
İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI 

    PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

 
PROJE KATEGORİSİ: Sağlık ve İlk Yardım 

PROJE ADI: HAYATA TUTUN 

 
TAKIM ADI: NAC-10 

 
Başvuru ID: 74842 

 
TAKIM SEVİYESİ: Lise  

 

 



2 

 

İçindekiler 

 

1) Projenin Özeti(Proje Tanımı) ................................................................................... 3 

2) Problem /Sorun ........................................................................................................... 3 

3) Çözüm .......................................................................................................................... 4 

4) Yöntem ........................................................................................................................ 6 

5) Yenilikçi(İnovatif )Yönü ............................................................................................ 6 

6) Uygulanabilirlik .......................................................................................................... 7 

7) Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması ......................................................... 8 

8) Proje Fikrinin Hedef Kitlesi(Kullanıcılar) ............................................................... 9 

9) Riskler ......................................................................................................................... 9 

10) Kaynaklar ................................................................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemizde trafik kazaları sebebiyle yaşanabilecek sakat kalma ve can 

kayıplarını en aza indirmek amaçlanmıştır. Uygulanabilirliği kolay ve düşük maliyetli 

donanımların araçlara montajı ile yapılacak projemiz; yaşanan trafik kazalarını anında 

112 veya daha önceden belirlediğimiz bir numaraya kaza yaşadığımız yerin enlem ve 

boylam değerlerini, açık adresini ve Google haritalardaki konumu sms ile iletecektir. 

Ayrıca sms den hemen sonra 112 yi ya da belirlediğimiz numarayı direk olarak 

kazazedenin cep telefonundan arayacaktır. Cep telefonu kullanmayan ya da akıllı cep 

telefonlarına sahip olmayan kullanıcılar için ise farklı bir prototip daha dizayn edilmiş 

olup bu donanımla da aynı işleri gerçekleştirebileceğiz. Bu sayede can kayıplarını en 

aza indirmeyi amaçlamaktayız.  

Bu proje trafik kazalarına müdahale etmeyi kolaylaştırmak, daha hızlı bir şekilde 

kazazedeye ulaşmak ve en önemlisi de kaza anında bilinci kapanan veya çevrede kazayı 

görenlerin olmadığı sorunsal durumda kazazedeyi hayata tutundurmayı sağlayacaktır. 

Projemizde kullandığımız donanımları içerisine yerleştireceğimiz kutu tasarımı 

Yusuf ŞAHİN tarafından tinkercad web sitesinde yapılacaktır. 

Prototiplerde kullanılan mobil program ise Appinventor web sitesinde Bahittin 

Can ACAR tarafından yapılmıştır. Arduino yazılımları ise Yusuf ŞAHİN tarafından 

yazılmıştır. 

Projemizde kullandığımız prototiplerden ilkinin montajı ekibimiz tarafından 

yapılmış ikinci prototipin ilk testleri yapıldı son testleri tamamlandıktan sonra ekibimiz 

tarafından montaj işlemleri yapılacaktır. 

 

2. Problem/Sorun: 

 
Görsel 1 

Yukarıdaki görselden de anlaşılacağı üzere yaşanan trafik kazalarına acil 

müdahaleyi kolaylaştırmak sakat kalma ve can kayıplarının önüne geçmek adına 

aşağıdaki sorunlar yaşandığı durumlarda.  

 Kazazedenin veya kazaya şahit olanların bulunduğu konumu bilmemeleri veya 

konumu 112 ekiplerine tarif edemedikleri durumlarda.  
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 Kazazedelerin kazanın şokuyla bulundukları konumu 112 ekiplerine tarif 

edememeleri durumlarda. 

  Yaşanan kazanın etkisiyle kazazedenin cep telefonlarını bulamadıkları ya da 

cep telefonlarının kullanılamaz halde oldukları durumlarda  

 Kazaya tanık olan kimsenin olmadığı durumlarda  

 En önemlisi de kazazedenin bilinç kaybı yaşadığı ve kazaya tanık olan 

kimsenin olmadığı durumlarda.  

Müdahale etmeyi kolaylaştırmak amacıyla kaza anında kazanın yaşandığı olay 

yerinin konum bilgisini ve Google haritalardaki konumunu gösteren bir sms (kısa 

mesaj) ile 112 ekiplerine ya da önceden belirlediğimiz bir numaraya acil yardıma 

ihtiyacı olduğu bilgisiyle birlikte iletmektedir. Kısa mesaj iletiminden sonra 112 ya da 

önceden belirlediğimiz bir numarayı aramaktadır. 

Her geçen gün trafik kazaları kaynaklı can kayıplarına bir yenisi eklenmektedir 

fakat bu probleme pratik ve kullanışlı bir çözüm halen ülkemizde yaygın bir şekilde 

kullanılmamaktadır. Bizlerde bu projemizle bu sorunlara hızlı ve kullanışlı bir çözüm 

getirmeyi hedefledik. 

  

3. Çözüm  

 Sürücüler trafik kazası yaptıklarında sürücünün kontrolünde olmadan kazanın 

şiddetine göre otonom bir şekilde 112 acil yardım hizmetine ya da kazazedenin bir 

yakınına kaza yapılan yerin açık adresi ve konumunun paylaşılması kazazedelerin 

yukarıda bahsedilen sorunları yaşamadan hayatta kalmasını sağlar. 

 Bu projeyle Görsel 1 de görülen üzücü olayları yaşamamak adına ilk yardımı 

kolaylaştırarak kazazedelerin hayata tutunmasının sağlanması hedeflenmiştir.

 
Görsel 2 
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Kaza anında darbe sensörleri aracın beynine (ECU)’ya aracın kaza yaptığına dair 

bir sinyal iletir. Daha sonra (ECU) hava yastıklarına 12voltluk bir sinyal ileterek hava 

yastıklarının açılmasını sağlayan sistemi tetikler. Bizlerde projemizde hava yastığına 

iletilen 12voltluk bu sinyali alarak önceden belirlediğimiz bir numara ya da 112’ye 

aşağıdaki görseldeki (Görsel 3) bilgileri ilettik. 

 
Görsel 3 

   

Bilgileri sms atmak için 2 farklı yöntem ve prototip oluşturduk. 1. Prototipte 

hava yastıklarından gelen 12 voltluk kaza yapıldı sinyalini arduino ve bluetooth 

kullanarak (Görsel 4 te kodları paylaşılmış) akıllı telefonumuza ilettik. Akıllı 

telefonumuzda bulunan kendi geliştirdiğimiz uygulama(Görsel 4)  ile 112 ekiplerine ya 

da önceden belirlediğimiz numaraya Görsel 3 ‘teki bilgileri ilettik. 

 
Görsel 4 
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 2. Prototipte hava yastıklarından gelen 12 voltluk kaza yapıldı sinyalini arduino 

leanardo ya ilettik. Arduino ile gps modülünden aldığı konum bilgisini gsm modülü 

kullanarak önceden belirlediğimiz bir numara ya da 112 ekiplerine ilettik. (Görsel 5 te 

prototip 2 nin özeti gösterilmiştir.) 

 

  

4. Yöntem 

 Aşağıdaki görselde projemizin çalışması özetlenmiştir. 

Görsel 5 

Arduino programlanabilir devre kartı kullanarak projemizi gerçekleştireceğiz. 1. 

Prototipimizde kaza anından aracın airbag(hava yastığı) açtığı anda araca 

yerleştirdiğimiz arduino devre kartı tetiklenecek ve bluetooth ile kazazedenin cep 

telefonuna kaza mesajını ulaştıracak burada bulunan özel yazılımımız(appinventor ile 

android uygulaması) sayesinde ise cep telefonundan belirlediğimiz numaraya yada 

112’ye acil yardıma ihtiyacı olduğunu belirten ve adres konum bilgisini içeren bir sms 

gidecektir. Ardından 112 ya da belirlediğimiz numarayı arayacaktır. Kazazedelerin 

akıllı telefon kullanmadığı durumlar için 2. Prototipi geliştirdik.  

2. Prototipimizde ise kaza anında aracın airbag(hava yastığı) açtığı anda araca 

yerleştirdiğimiz arduino, gsm ve gps modülleri sayesinde belirlediğimiz numaraya yada 

112’ye Acil yardıma ihtiyacı olduğunu belirten ve adres konum bilgisini içeren bir sms 

gidecektir. Ardından 112 yada belirlediğimiz numarayı arayacaktır. Bu prototipi daha 

kullanışlı kılan bir diğer yapı ise anlık gps takip sistemi olarak kullanabilir olmamızdır. 

Prototip1 ve Prototip2 ile yaptığımız testlerde konumda 30 ile 100 metre 

arasında sapmalar yaşandığı gözlenmektedir. Kaza yeri bulmak için fazlasıyla yeterli 

olacağı düşünülmektedir. Görsel 3 te projemizin çalıştığı an gönderilen mesaj ve konum 

bilgisinin Google haritalardaki görünüşü paylaşılmıştır.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Hali hazırda ülkemizde sınırlı sayıda olan ultra lüks araçlarda bu sistem benzeri 

kullanılmaktadır. Ayrıca ülkemizce yürütülen e-call projesi bulunmaktadır fakat bu 

projede ise “kazazedenin 112’yi araması gerekmektedir”. 

(https://www.facebook.com/bolu112acm/videos/197434544832152/) Kaza anında 

https://www.facebook.com/bolu112acm/videos/197434544832152/
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kazazedenin bilincinin kayıp olduğu durumlarda maalesef bu proje yetersiz gelmekte ve 

işlevini yitirmektedir. 

 Buna karşın trafik kazalarından kaynaklı sakat kalma ve can kayıplarına her 

geçen gün bir yenisi eklenmektedir. Ülkemizdeki bireylerin satın alma gücü ve 

ekonomik şartlarını düşünerek geliştirdiğimiz projemizde iki farklı opsiyon 

bulunmaktadır. Her türlü taşıta uygulanabilen projemiz için gerekli bütçe tercih edilen 

modele göre 200-900 tl aralığında olduğundan son derece ekonomiktir. Ayrıca diğer 

projelerdeki gibi aracınıza bir tablet veya ekstra bir donanıma ihtiyaç yoktur. 

Uygulanabilirliği kolay ve düşük maliyetli olması açısından yenilikçi ve özgündür. En 

önemlisi de projemizde arama ve mesaj gönderme işlemi otonom yani kullanıcıdan 

bağımsız olarak gerçekleşmektedir.  

Ülkemizde üretilecek olan yerli ve milli otomobilimiz TOGG’da bulunacak 

böyle bir uygulama sayesinde yerli otomobilimize yönelimi artıracaktır. Ülkemizin dışa 

bağlılığını azaltmasına vesile olacaktır. 

Aşağıda e-call projesine ait görseli görmektesiniz. Bu projede kazazede “kendisi 

112’yi aramalıdır”. (https://www.facebook.com/bolu112acm/videos/197434544832152/) 

 
Görsel 6 

 

6. Uygulanabilirlik  

 Projemizi uygulamak son derece kolaydır. 2.prototipi uygulamak için aracın 

hava yastığına iletilen 12volt luk enerjiyi ve 2.prototipin beslemesi olan 5voltluk 

enerjiyi vermek yeterlidir. 1.prototip te ise ilaveten akıllı telefonumuzu kullandığımız 

için akıllı telefonumuzla 1.prototipi eşleştirmek ve akıllı telefonumuza uygulamamızı 

yüklemek gerekmektedir. 

https://www.facebook.com/bolu112acm/videos/197434544832152/
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 Projemiz kolaylıkla ticari bir ürüne dönüştürülüp son kullanıcılarıyla buluşabilir. 

Ayrıca ülkemizde üretilecek olan yerli ve milli otomobilimiz TOGG’da bulunacak 

böyle bir uygulama sayesinde yerli otomobilimize yönelimi artıracaktır. Ülkemizin dışa 

bağlılığını azaltmasına vesile olacaktır. 

 Projemizin eksik yanı ise haberleşme için mobil GSM hatlarını kullandığından 

dolayı cep telefonlarının çekmediği aşırı dağlık ve ücra mecralarda sağlıklı 

çalışamayacaktır. Şuan iletişim ve telekomünikasyon alanında en sağlıklı ve stabil 

çalışan GSM hataları olduğunda bu yöntem tercih edilmiştir.  

  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Prototip 2 için tüm harcamalarımız 791 TL Prototip1 için ise 98 TL dir. 

Kullanılan donanımlar yurtdışından geldiğinden dolayı kur dalgalanmalarına bağlı 

olarak fiyatta değişiklikler yaşanmaktadır. Kullanılan ekipmanların listesi aşağıdaki 

tabloda sunulmuştur. 

Prototip 2 kullanılan donanımlar Fiyatı 

Arduino Leanardro r3 klon  

GSM Shield  

GPS Modülü  

Lipo Batarya  

Lipo Sarj entegresi  

Usb Kablo  

12volt to 5volt role  

Toplam 791 TL 

Tablo 1 

 

Prototip 1 kullanılan donanımlar Fiyatı 

Arduino uno r3 klon 42 TL 

Lipo Batarya 45 TL 

Usb Kablo  

12volt to 5volt role 11 TL 

Toplam 98 TL 

Tablo 2 

 

ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS 

Proje 

parçaları ve 

ekipman 

siparişi 

Mobil 

uygulamanın 

yapılması ve 

proje tasarımı 

Arduino ve 

diğer 

bileşenlerin 

birleştirilip 

kodlanması 

Oluşturulan 

prototiplerin 

araçlara 

yerleştirilmesi 

testi ve 

düzenlenmesi 

Oluşturulan 

prototiplerin 

araçlara 

yerleştirilmesi 

testi ve 

düzenlenmesi 

Sonuçların 

raporlaştırılması 

Teknofest için 

Afiş ve görsel 

hazırlıkları 

Tablo 3 
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Piyasada kullanılan sistemlere genellikle aylık ödeme alınmakta ya da ultra lüks 

araçlardaki gibi sistemlerden çok yüksek fiyatlar istenmektedir. Diğer sistemlere oranla 

projemiz hem ekonomik hem de araç değiştirseniz dahi yeni aracınıza basit bir şekilde 

taşıyabileceğinizden dolayı son derece kullanışlıdır.  

 

  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin ulaşacağı hedef kitle ise tüm araç sahipleridir özellikle ultra lüks araç 

sahibi olmayan tüketicilere hitap etmektedir. İlk etapta ticari araçlar için zorunlu olması 

projenin yaygınlaşması, riskleri en aza indirmesi ve projenin önemini vurgulamak adına 

olumlu etki yaratacaktır. 

 

 

9. Riskler 

 Projemizin riskli yanı ise haberleşme için mobil GSM hatlarını kullandığından 

dolayı cep telefonlarının çekmediği aşırı dağlık ve ücra mecralarda sağlıklı 

çalışamayacaktır. Şuan iletişim ve telekomünikasyon alanında en sağlıklı ve stabil 

çalışan GSM hataları olduğunda bu yöntem tercih edilmiştir.  

 Projenin hayata geçmesinde yaşanabilecek bir problem ise airbag (hava yastığı) 

sisteminin açılmadığı durumlardır. “Aracın takla attığı durumlarda sürücülerin boyun 

kırılması riskinden dolayı araçlar airbag’i (hava yastığını) açmazlar”. 

(https://www.arabam.com/blog/danisman/hava-yastigi-hangi-durumlarda-acilmaz/) 

Bizde projemize ilave olarak gyro sensör ekleyerek aracın y düzlemindeki eğiminin 60 

dan büyük olduğu durumlarda yani aracın takla atmadan hemen önceki anında sistemi 

devreye sokarak bu problemi gidermeyi hedefledik. 

 Projemiz proje takvimine uygun olarak ilerlemektedir. Yapılan son testlerle 

birlikte projemizi yerleştirdiğimiz kutuda gyro sensör eklemek için modifikasyonlar 

yaparak daha işlevsel hale getirmemiz gerekmektedir. Gyro sensör haricinde projemiz 

tamdır ve sağlıklı bir şekilde çalışmaktadır buna bağlı olarak zamanlama ve bütçe 

planlaması açısından herhangi bir risk unsuru içermemektedir. 

 

 

10. Kaynaklar  

https://havadis.at/haber/isvicrede-kaza-geciren-gurbetci-gunler-sonra-tesadufen-bulundu-

h8417.html 

https://www.ntv.com.tr/turkiye/ucurumdan-uctu-3-gun-sonra-

bulundu,db2DWoux5EudYesApZEaBA 

https://www.icisleri.gov.tr/bilgiislem/yeni-nesil-112-acil-cagri-merkezi 

https://www.facebook.com/bolu112acm/videos/197434544832152/ 

https://www.aselsan.com.tr/tr/cozumlerimiz/bilgi-teknolojileri-sistemleri/acilcagri-

https://www.arabam.com/blog/danisman/hava-yastigi-hangi-durumlarda-acilmaz/
https://havadis.at/haber/isvicrede-kaza-geciren-gurbetci-gunler-sonra-tesadufen-bulundu-h8417.html
https://havadis.at/haber/isvicrede-kaza-geciren-gurbetci-gunler-sonra-tesadufen-bulundu-h8417.html
https://www.icisleri.gov.tr/bilgiislem/yeni-nesil-112-acil-cagri-merkezi
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merkezi-cozumleri/ecall  

https://www.ikinciyeni.com/blog/iyi-surucu-rehberi-detay/hava-yastiklarihakkinda-

bilmeniz-gerekenler 

http://www.yesilotoekspertiz.com.tr/post/hava-yastigi-nedir-nasil-calisir  

https://appinventor.mit.edu/  

https://www.robolinkmarket.com/udemy-ozel-set-kapadokya-gsm-shield-seti 

https://www.youtube.com/watch?v=vrw2Ab_frSs  

https://www.youtube.com/watch?v=zijlJ2-lzh 

https://www.arabam.com/blog/danisman/hava-yastigi-hangi-durumlarda-acilmaz/ 

http://www.yesilotoekspertiz.com.tr/post/hava-yastigi-nedir-nasil-calisir
https://www.youtube.com/watch?v=zijlJ2-lzh

