
1 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 
 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ 

FESTİVALİ 

 
AKILLI ULAŞIM YARIŞMASI 

 PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

 
TAKIM ADI: İ-teKno 

 

PROJE ADI: KAZA TAKİP VE HIZLI MÜDAHALE SİSTEMİ 

 

BAŞVURU ID: 48218 

 

PROJE KAPSAMI: KARA 

 
 

 

 

 

 



2 

 

İÇİNDEKİLER 

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

 

2. Problem/Sorun: ........................................................................................................................................ 3 

 

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

 

4. Yöntem ..................................................................................................................................................... 5 

 

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

 

6. Uygulanabilirlik ......................................................................................................................................... 6 

 

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

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): ................................................................................................. 7 

 

9. Riskler ....................................................................................................................................................... 8 

 

10. Kaynakça ............................................................................................................................................... 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Trafik kazalarında can kayıpları çoğunlukla geç müdahaleler sonucu oluşmaktadır. Bu 

projedeki amacımız trafik kazalarındaki geç müdahaleleri önleyerek yaralı ve yaralılara ilk 

yardım hizmetini en hızlı ve en doğru şekilde vermektir. Sürücü araca bindiğinde sürücüye ait 

bilgilere sahip RFID kart sayesinde TC kimlik numarası, araç plaka numarası ve kan grubu 

bilgileri sisteme kayıt edilecektir. Araç içinde sürücü tarafından takılacak bileklik kalp atış 

hızı ve vücut sıcaklığı bilgilerini tespit edecektir. Aynı zamanda araç içinde nem, ısı ve 

sıcaklık sensörü bulunacaktır. Araçta son olarak kaza anında otomatik devreye girecek led 

sinyalleri bulunacaktır. Aracın ön ve arka kısmında bulunan switchler hava yastıklarını 

sensörünü simüle etmektedir. Herhangi bir kaza gerçekleşmesi durumunda RFID karttaki 

bilgiler ve araçta bulunan GPS (Global Positioning System) sayesinde  kaza konumu, 

sürücüdeki bileklik sayesinde kalp atış hızı ve vücut sıcaklığı ve son olarak aracın içinde 

yangın olup olmadığının tespiti  için nem, ısı ve sıcaklık  sms yolu ile  (112) acil yardım 

hattına gönderilecektir. Bu sayede en hızlı ve doğru şekilde ilk yardım hizmeti sağlanmış 

olacaktır. Araçta bulunacak olan led sinyaller kaza anında otomatik devreye girerek olumsuz 

hava ve gece yaşanan kazalarda olay yerini daha kolay bulunmasını sağlayacaktır. Aynı 

zamanda başka kazalara sebebiyet vermesini önlemiş olacaktır. 

 

2. Problem/Sorun: 

 

Ülkemiz karayolu ağında 2019 yılında toplam 1 milyon 168 bin 144 adet trafik kazası 

meydana geldi. Bu kazaların 993 bin 248 adedi maddi hasarlı, 174 bin 896 adedi ise ölümlü 

yaralanmalı trafik kazasıdır. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik 

kazalarının %75,9'u yerleşim yeri içinde, %24,1'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.   

                

                   Şekil 1. Trafik kaza istatistikleri 

Nüfusun giderek çoğalması, ulaşım ihtiyacının da sistematik olarak artmasını gerektirmiştir. 

Bunun doğal bir sonucu olarak, ülkeler bu ulaşım ihtiyacını geliştirmek ve yeni teknolojilerle 

farklı fikirler geliştirmeye önem vermişlerdir. Ulaşımda çoğunlukla karayolunun kullanılması 

trafiğe kayıtlı araç sayısı artırmaktadır. Trafiğe kayıtlı araç sayısının artması sonucunda 

meydana gelebilecek trafik kaza ihtimalleri de artmaktadır. Şehir içinde ve şehir dışında 

yaşanan kazalarda acil yardım ekipleri olay yerine çok geç ulaşabiliyor ve bu da ölümlere 

sebebiyet veriyor. Ya da olay yerinde bulunan vatandaşlar ilk yardım ekiplerini yanlış 

bilgilendirebiliyor. Bazı durumlarda olay yerinde kimse bulunmuyor ve haber alınamıyor. Bu 

sebepten ötürü ilk yardım araması yapılamıyor. Kaza sonrası kimlik tespiti 

sağlanamadığından yaralıların yakınlarına bilgi verilmesi zorlaşıyor. Bazı durumlarda ise 
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yaralının kan grubu erken vakitte bulunmadığından yaralı kan kaybından hayatını 

kaybedebiliyor.  
 

                           
                           Şekil 2. Görüş mesafesinin düşük olduğu durumlar 

 

Gece, sisli veya olumsuz hava şartları altında oldukça fazla kazalar yaşanmaktadır. Yaşanan 

bu kazalarda ekiplerin olay yerini bulması fazlasıyla zorlaşmaktadır. Bu yaşanan kazalar 

olumsuz hava koşulları sebebiyle zincirleme ve farklı kazalara sebebiyet olmaktadır. 
 

3. Çözüm  

 

Araca bindiğimiz zaman okutacak olduğumuz RFID kart bilgileri sayesinde kimlik tepiti 

yapmış aynı zamanda kan grubu bilgisini öğrenmiş oluruz (Şekil 3).  

 

                          
                    Şekil 3. Sürücüye ait RFID kart bilgileri ve RFID kart okuyucu 

 

Kullanacağımız GPS (Global Positioning System) sayesinde olay yeri konum tespiti yapılmış 

olunacaktır (Şekil 4). Yapılan konum tespiti trafik yoğunluğuna göre en kısa mesafeyi 

belirleyecektir (Çağlar, E., 2005; Karaali, C., Yıldırım, Ö. 1996). 

 

                              
                           Şekil 4. GPS (Global Positioning System) 

 

Tasarladığımız bileklik üzerinde bulunan vücut sıcaklık ve kalp atış hızı sensörü sayesinde 

sağlık ekiplerini yaralı hakkında bilgilendirerek mevcut duruma göre hazırlık yapmaları 

sağlanacaktır (Şekil 5).  



5 

 

                            
             Şekil 5. Vücut sıcaklık ve kalp atış hızı sensörüne sahip bileklik 

 

Araçta bulunan nem, ısı ve sıcaklık sensörü sayesinde araçta yangın olup olmadığını tespit 

edip acil yardım hattına gönderilecektir. Eğer yangın varsa itfaiye ekipleri aktif hale 

getirilirmiş olacaktır. Karanlık, sisli, ıssız, olumsuz hava şartları altında gerçekleşen kazalarda 

müdahale ekiplerinin olay yerini bulması ve müdahale etmesi oldukça zorlaşır. Araçta gizli 

olarak bulunan ledler sayesinde ekiplerin olay yerini bulması ve müdahale etmesi 

kolaylaşacaktır. Başka kazalara sebebiyet vermesini de önlemiş olacaktır. Elde edilen bilgiler 

(konum, nabız durumu, vücut sıcaklığı, kan grubu, plaka numarası, araç içi sıcaklık, TC 

kimlik numarası) GSM yolu ile SMS halinde acil yardım hattına gönderilecektir (Aydoğan, 

T., ve ark., 2011; Kansiz, A.O., Guvensan, M.A., 2013) . 

 

                       
                     Şekil 6. GSM yolu ile sms halinde bilgilendirme 

4. Yöntem 

 

Sistemimizde denetleyici olarak arduino uno kullanılacaktır (Şekil 7). Arduino uno 

kullanılmasının en önemli sebebi gsm shieldin“arduino uno”ya uygun olmasıdır (Özdemirci, 

E., ve ark., 2017). Sistemimiz şu şekilde çalışmaktadır.  

Hava yastıklarının simüle edilebilmesi için kullanılan switchler kazayı algılayarak sistemi 

başlatacaktır.  112 acil yardım hattına sistemin açıldığına ve çalışır durumda olduğunu 

belirten bir sms gönderilecektir. Konum algılamak için kullanılan “GY-NEO6MV2 GPS” 

modülü sayesinde konum algılanacak ve arduino uno ya bağlı olan gsm shieldimize iletilerek 

konum bilgisi 112’ye gönderilecektir. Aracımızın motor kısmına konumlandırılmış olan 

“DHT11 sıcaklık ve nem sensörü” sayesinde araçta yangın olup olmadığı ve araç içi sıcaklık 

bilgisi 112’ ye gönderilecektir. Daha sonrasında sürücünün koluna takılı olan bileklikte 

bulunan kalp atış hızı sensörü ve kızılötesi sıcaklık sensörü sayesinde kalp bpm, vücut 

sıcaklığı sms leri 112’ ye gönderilecek ve yaralı hakkında bilgiler alınacaktır. Tüm bilgiler 
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alındıktan sonra kimlik tespiti ve kan kaybı vb. durumlarda yaralıya daha hızlı kan takviyesi 

yapılması için sürücünün ve araçta bulunan yolcuların araca bindiği an okuttuğu “RFID” kart 

sayesinde TC kimlik numarası, araç plaka numarası, kan grubu bilgileri 112’ ye 

gönderilecektir (Kılıç, A. B., 2015). Araçta herhangi bir kaza anında direk devreye giren acil 

yardım sinyalleri olay yerine yakın insanların dikkatini olay yerine çekerek etraftaki insanlara 

acil yardım ihtiyacı olduğunu ve ekiplere giden bilgilerin yanı sıra ekiplerin olay yerini 

bulmasını kolaylaştıracaktır. 

                                                   
  Şekil 7. Arduino Uno1        Şekil 8. GY-NEO6MV2 GPS Modülü2             Şekil 9. DHT113 

   

Şekil 10. Sürcünün koluna takacağı bileklik ve prototipi oluşturulan aracın önden, yandan ve 

üstten görüntüsü 

 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü  
 

Günümüzde pek çok trafik kazası meydana gelmektedir. Maalesef yaralanmalar ve can 

kayıpları gerçekleşmektedir. Her ne kadar trafik kazalarını önlemek için teknolojik sistemler 

geliştirilse de trafik kazalarının gerçekleşmesini tam olarak engellenememektedir. Bizim 

sistemimizin bu sistemlerden farkı ise kaza gerçekleştikten sonra acil yardım ekiplerinin 

müdahaleyi en kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, kaza sonrasında olay yerinde 

gerçekleşen can kayıplarını minimum seviyeye indirmektir. Araç sahibine özel kart 

tasarlanması aracın kişiye özel kılınması durumunda kullanılabilir özgün bir tasarımdır.  

 

6. Uygulanabilirlik 
 

Türkiye İstatistik Kurumu trafiğe kayıtlı araç sayısını 2021 yılı Ocak ayında 24 milyon 256 

bin 741 olarak açıkladı. Yıl geçtikçe artan araç sayısı projemizin önemini ortaya çıkarmakta 

                                                      
1 https://www.robotistan.com/arduino-uno-r3-klon 

 
2 https://www.robolinkmarket.com/gy-neo6mv2-gps-modulu 

 
3 https://www.robotistan.com/dht11-isi-ve-nem-sensoru-kart 

 

https://www.robotistan.com/arduino-uno-r3-klon
https://www.robolinkmarket.com/gy-neo6mv2-gps-modulu
https://www.robotistan.com/dht11-isi-ve-nem-sensoru-kart
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ve uygulanabilirliğini arttırmaktadır. Projemiz prototip olarak tasarlandıktan sonra pilot 

bölgeler seçilerek uygulanabilirliği test edilebilir. Ülkemizde yeni üretilecek yerli ve milli 

üretimi yapılacak olan araçta test aşamasını geçtikten sonra yerli ve milli sistemimiz olarak 

uygulanabilir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Projemizin tamamlanabilmesi için gerekli olan malzeme listesi Tablo 1’de verilmiştir. 

Sistemin en az maliyetle yapılabilmesini sağlayacak düzende hazırlanmıştır. 

 
Kullanılan Malzemeler FİYAT 

Prototip Araba 400 TL 

Kapadokya Gsm Shield 499,14 TL 

Gravity Kalp Atış Hızı Sensörü 198,51 TL 

Arduino Uno 98,72TL 

Dht11 12,45 TL 

Gy-906 Kızılötesi Sıcaklık Sensörü 65 TL 

Gy-NE0MV2 GPS Modülü 60,77 TL 

Rc 522 Rfıd Modülü 10,50 TL 

2 Adet Button Switch  1 TL 

Toplam Fiyat 1.346,09 TL 

                Tablo 1. Kullanılacak Malzeme ve Fiyat Listesi 

Proje zaman planlaması Tablo 2’ de verilmiştir. Haziran ayına kadar yapılan prototip 

çalışması temmuz ve eylül aylarında tüm bileşenleri tamamlanarak test aşaması ve sistem 

eksiksiz çalışabilir hale getirilecektir.  

 

İş Tanımları Aylar      

 Ocak  Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Ekip 

Oluşturulması 

X      

Problem 

Tespit 

Edilmesi 

X      

Görev 

Paylaşımı 

 X X X   

Literatür 

Taraması 

 X X    

Prototip 

Yapımı 

  X X X  

Proje Rapor 

Yazımı 

    X X 

Tablo 2. Proje zaman planlaması 
 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 

Sistemimizin trafiğe kayıtlı tüm araçlar, yaya ve acil yardım ekiplerini hedef kitlesi içerisine 
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almaktadır.  

 

9. Riskler 

 
Projemizi geliştirme sırasında öngörülmeyen zorluklarla karşılaşılabilir. Bu konuda 

üniversitelerimizden yardım alınarak çözüm önerileri oluşturulabilir.  

 

No Risk 

Açıklaması 

Risk Yönetimi  

(B planı) 

Olasılık 

1 Kaza anında 

sistemimizin 

hasar alması. 

Dünyadaki en güçlü ve hafif 

malzeme olarak bilinen 

grafenden sistem bileşenlerini 

içeren 3d kasa hazırlanarak 

sistemimizi koruyabiliriz veya 

uçaklardaki kara kutu 

sistemini kullanabiliriz. 

Çözümümüzü 

hayata 

geçirdiğimiz 

zaman bu risk 

ortadan 

kalkmış 

olacaktır. 

2 Kaza yapılan 

bölge 

içerisinde 

GPS 

çekmemesi. 

GPS in çekemeyeceği yerlere 

sinyal güçlendirici ve baz 

istasyonları kurulabilir. Tünel, 

orman, dağlık alanlar vb. 

Düşük risk 
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