
1

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

AKILLI ULAŞIM YARIŞMASI
PROJE DETAY RAPORU

TAKIM ADI: Security First

PROJE ADI: Kahraman Kask

BAŞVURU ID:  446197

PROJE KAPSAMI: KARA



2



3

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

Proje Özeti (Proje Tanımı)...........................................................................................4

Problem/Sorun..............................................................................................................4

Çözüm............................................................................................................................5

Yöntem ..........................................................................................................................7
Prototipimiz...................................................................................................................7

Yenilikçi (İnovatif) Yönü.............................................................................................7

Uygulanabilirlik...........................................................................................................8

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

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

Riskler...........................................................................................................................9

Kaynaklar.....................................................................................................................9



4

Proje Özeti (Proje Tanımı)

Günümüzde motosiklet kazalarından yaralanmalar çok fazladır ve gün geçtikçe motosiklet
kazalarıyla bağlantılı ölüm sayısı artmaktadır. Motosiklet kazalarını engellemek için
ürettiğimiz “Kahraman Kask” projesinin amacı sürücülerin motosiklet sürerken cep telefonu
gibi çok kullanılan mobil cihazlara veya etraftaki dikkat dağıtan herhangi bir şeye bakma
sürelerini kısaltmak ve bu şekilde yola dikkat dağılması sebebiyle oluşan kazaları
engellemektir. Bu ürün normal bir motosiklet kaskı ve arkasına monte edilmiş minik
micro:bit’ten oluşmaktadır. Sürücü yol dışında herhangi bir unsura 3 saniye veya 3 saniyeden
fazla bir süre odaklanırsa micro:bit kartı bu iletiyi sürücünün iki kulağına denk gelecek
şekilde yerleştireceğimiz 2 adet buzzer’a iletiyor ve buzzerlar sürücüyü ses çıkararak
uyarmaya başlıyor. Bu uyarı sürücüyü uyandırıyor ve yola odaklanmasını sağlıyor.

Problem/Sorun:

Trafik kazaları ülkemizde yaralanmalara bağlı ölüm nedenlerinin ilk sırasında yer alıyor.
Motosiklet kazalarının tüm trafik kazaları içindeki oranı ülkeden ülkeye şehirden şehre
değişiklik gösterse de, motosiklet kazalarında yaralanma olasılığı araba kazalarına göre çok
daha yüksek. Araba kazalarında yaralanma oranı yüzde 20 iken motosiklet kazalarında bu
oran yüzde 80'in üzerinde. Motosiklet sürücülerinin trafik kazalarında araç içinde olanlara
oranla 16 kat daha fazla ölüm ve 4 kat daha fazla yaralanma riskine sahip. Ülkemizde her yıl
yaklaşık 44 bin 855 motosiklet kazası gerçekleşiyor. Bu sayıyla doğru bir hesap yaptığımızda
ülkemizde her yıl yaklaşık 35 binden fazla motor sürücüsü hayatını kaybediyor. Trafik
kazalarındaki ölüm oranları en çok motosiklet kazalarından olduğundan ölümleri en büyük
oranda azaltmak için motosiklet kazalarını önlemeye karar verdik.
 
Araştırmalarımıza göre trafik kazalarının en büyük nedenlerinden biri dikkatsizlik yani yol
dışında bir yere odaklanmak. Son yıllarda dikkatsizliğe sebep olan en büyük etken cep
telefonları. Araştırmalarımıza göre son üç yılda kaza yapan sürücülerin yüzde 60'ının kaza
sebebi cep telefonlarına bakarken yolu unutmaları. Dikkat dağıtan etkenler sadece cep
telefonuyla kalmıyor, sürücüler yolda dikkatlerini dağıtacak ve yola bakmalarını engelleyecek
birçok etkenle karşılaşabiliyor. Mevcut çözümlerin arasında bir şekilde sorunu kökten azaltan
bir çözüm mevcut değil. Örneğin, motosiklet kaskları ne kadar sürücüyü ölümden büyük
ölçüde korusa da kazaları engelleyemiyor; sürücülere verilen uyarılar sürücüler tarafından
görmezden geliniyor ve hatırlatacak bir unsur kalmadığında ise tamamen unutuluyor. Olması
gereken çözüm bir dürtü gibi sürücüyü anında tetikleyecek ve insanların yapabileceği
hatalardan uzak bir sistemin parçası olmalıdır. Biz yöntemi diğer çözüm önerilerinden farklı
olan “Kahraman Kask” projemizle yöntemi diğer çözüm önerilerinden farklı olarak
motosiklet kazalarını azaltarak bu kazalar yüzünden ölen birçok insanı kurtarmayı
amaçlıyoruz.



5

Çözüm
 

Motosiklet kazaları sorunu için bizim çözüm önerimiz “Kahraman Kask”. Motosiklet
kaskının arkasına 0 derecelik açıyla yani dümdüz olacak şekilde yerleştireceğimiz micro:bit
cihazının içindeki ivme ölçer, kaskın farklı açılara yönelmesini algılayabiliyor. Sürücü kaskı
taktıktan sonra telefona bakmak için kafasını eğdiğinde veya dikkatini çeken bir şeye bakmak
için kafasını çevirdiğinde eğer bu hareket 3 saniyeden fazla olursa tehlike sayıldığından eğer
sürücü aynı pozisyonda durmaya devam ederse micro:bit 3. saniyede kendisine bağlı olan 2
adet buzzer’a sinyal gönderiyor ve buzzer ötmeye başlıyor. Kullandığımız buzzerları 1700hz
frekansında ötecek şekilde kodladık. 1700 Hz trafik gürültüsüne rağmen(trafik gürültüsü
yaklaşık 65dB şiddetindedir.) duyulabilen bir frekanstır fakat sürücü kulağına da zarar
verecek kadar güçlü değildir. Trafik gürültüsüne rağmen sistemimizin çıkardığı sesin kullanıcı
tarafından net bir şekilde duyulması için kullandığımız buzzer’ları tam olarak sürücünün sağ
ve sol kulağına denk gelecek şekilde yerleştirdik.
 

Aynı zamanda kask kullanılmıyorsa ya da sürücü tarafından elde taşınıyorsa sistemin
çalışması hem anlamsız hem de israf olacağından devreyi kapatmak için bir kod da ekledik.
Micro:bit üzerindeki “b” tuşuna basıldığında devre sistem kapanıyor. “a” tuşuna basıldığında
ise sistem açılıyor ve çalışmaya devam ediyor. Özetle, çözümümüz sayesinde sürücü yola
odaklanması gerektiğinin farkına varıyor ve olası kazalar önlenmiş oluyor.

 Micro:bit cihazına amacımızı gerçekleştirmek için kodladığımız kod sayfası. Kodlamaları
yaparken python proglama dilini kullandık. https://python.microbit.org/v/2

Tinkercad uygulamasını kullanarak Micro:bit cihazı ile oluşturduğumuz devre tasarımımız.
(Devre pil ile çalışacaktır diğer tasarım fotoğraflarında inceleyebilirsiniz.)

https://python.microbit.org/v/2
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 “Kahraman Kask”ın Tinkercad uygulaması üzerinden yaptığımız tasarımları:
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Yöntem

“Kahraman Kask” projemizde motosiklet sürücülerinin dalgınlıklarını önlemek için micro:bit
aracılığıyla bir sistem geliştirdik. Çözümümüz detaylı olarak “Çözüm” bölümünde
anlatılmıştır. Bu sistemi ilk kaskın içine fakat sürücünün kafasının değdiği yere değil oranın
birkaç katman içine yerleştirmeye karar verdik. Fakat sonrasında başka sebepten (yüksek hız,
alkollü kullanım vb.) olabilecek kazalarda eğer sürücü kafasına çok sert bir darbe alırsa
micro:bit cihazının sürücünün kafasına zarar verebileceği riskinden dolayı micro:bit kartının
yerini değiştirmeye karar verdik. Micro:bit ona enerji verecek pilleri ile birlikte kaska monte
edilecek küçük bir kaba yerleştirilecek. Bu hazne kaskın ön kısmına monte edilecek.
Micro:bit çok küçük ve hafif bir cihaz olduğu için bu yaptığımız değişiklik sürücüyü rahatsız
etmeyecektir. Bunun yanında micro:bit sistemi devre dışı bırakılmak istendiğinde kapatması
yeri çok net bir yerde olduğundan çok daha kolay olacaktır.

Prototipimiz:

Yöntemimizi oluşturduğumuz prototiple anlattığımız kısa videomuz:
https://drive.google.com/file/d/1x4Ol6q2II50PNg-ftNlP5keACgbdv4wG/view?usp=sharing

Yenilikçi (İnovatif) Yönü
 
 Projemiz günümüz teknolojisine ayak uyduran hatta günümüz teknolojisinin yarattığı
sorunları (araç kullanırken telefona bakma) engelleyen nitelikte bir projedir. Motosiklet
sürücülerinin dikkatsizlikleri sonucu oluşan kazaları önlemek amacıyla üretilen benzer bir
ürüne piyasada rastlanmamıştır. Motosiklet kazaları çok büyük bir sorun olmasına rağmen bu
kazaları engellemek için bir yöntem belirlenememiştir. “Kahraman Kask” bu noktada da
kendini ortaya koymaktadır ve özgün bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Motosiklet kask
piyasasında da kasklara daha önce benzer bir teknoloji yerleştirilmemiştir. Bugüne kadar

https://drive.google.com/file/d/1x4Ol6q2II50PNg-ftNlP5keACgbdv4wG/view?usp=sharing
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hiçbir motosiklet kaskına Micro:bit elektronik kartı yerleştirilmemiş ve sensörler
denememiştir.

Uygulanabilirlik
 
 Projemizde kullandığımız micro:bit oldukça basit bir mikro karttır. Ülkemizde bu karttan çok
daha karmaşık teknolojik cihazlar üretilmektedir. Yani bu kartın veya benzerinin yerli olarak
üretilmesi mümkündür. Motosiklet kaskları ülkemizde üretilmektedir. Motosiklet kaskları
üreten bazı yerli kuruluşlarla iş birliği yapılabilir ve bu sayede “Kahraman Kask”ların
üretimine başlayabiliriz. Üreteceğimiz ürün ile normal kaskların arasında çok uçuk bir fiyat
farkı olmayacağından sürücülerin hayatlarının garantisi için “Kahraman Kask”ı tercih etmesi
olasıdır. Çözümümüz ulusal boyutta büyük bir potansiyele sahip. Çözümümüz sayesinde hem
ülkemizdeki motor kazalarını büyük ölçüde engelleyebiliriz hem de yerli bir ürün olduğundan
bu ürünü en çok motosiklet kazalarının yaşandığı ülkelerden Tayland, Malawi ve Liberya gibi
ülkelere satılarak ekonomik kazanç elde edilebilir.
 

Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Fiyat tablosunu oluştururken her şeyin ucuz olması için ürünlerin kalitesiz versiyonlarını
seçmedik. Örnek olarak bir motosiklet kaskı 30 TL’den başlayan fiyatlarla 1500 gibi yüksek
rakamları ve üstüne de çıkabilirken biz 800 TL’yi makul fiyat olarak belirledik. Diğer
malzemelerimizde de aynı prensibi uyguladık. “Kahraman Kask” projemizin kullanıcılar için
alınabilir olması bizim en büyük hedeflerimizden biriydi ve toplam fiyatı 1210 TL yaparak bu
hedefimize ulaştık. Toplam fiyatımız çoğu kaliteli kasklardan daha düşük bir fiyata sahip
olmasıyla birlikte kullanıcılara hayat garantisi sunuyor ve onları olası kazalardan koruyor.

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

 “Kahraman Kask” projesi motosiklet sürücüleri tarafından kullanılacaktır. Proje motosiklet
kullanan sürücülerin kazalardan kendilerini korumalarını sağlayacaktır.
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Riskler

“Kahraman Kask” projemiz risk oranı düşük bir projedir. Sürücünün sesi fark etmemesi
olabilecek riskler arasındadır. Fakat kullandığımız buzzer’ların çıkartacakları ses 1700 Hz’dir
ve bu ses kulaklarına denk gelecek 2 buzzer tarafından iletilecektir. Trafik ne kadar yoğun
olsa da kullanıcının bu sesi duymaması neredeyse imkansızdır. Ayrıca sistem pil ile
çalıştığından sistemin çalışıp çalışmadığı kullanıcı tarafından belirli zaman aralıklarıyla test
edilmelidir ve pil değişimi yapılmalıdır.
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