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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
Proje fikrimiz, bir motosiklet sürücüsünün yaşamış olduğu kazadan yola çıkarak 
oluşmuştur. Projenin amacı, özellikle gece yaşanan motosiklet kazalarında arkadan 
gelen sürücüleri otomatik olarak uyararak, kaza bilgisini belirlenen bir kişinin cep 
telefonuna SMS ile haber vermektir. Kaza geçiren motosiklet sürücüsü,  gece vakti tek 
başına ise bilinci kapalı ya da daha kötü durumda olabileceğinden diğer sürücülerin onu 
fark etmesi çok zordur. Bu durum, kazanın daha kötü sonuçlanmasına neden 
olabilmekte ve acil müdahalenin yapılmasını geciktirebilmektedir.   
Proje ekibimiz kaza hikayesini dinledikten sonra alan taraması da yaparak bu durumun 
önüne nasıl geçilebileceğini düşünerek çalışmalarına başladı. 
Projemizi hayata geçirmek için bir cihaz tasarlanmıştır. Cihazın, istenen fonksiyonu 
yerine getirebilmesi için kullanılması planlanan ekipmanlar belirlenerek cihazın 
boyutlarına karar verilmiştir. Ekipmanların gerçek boyutları da düşünülerek 3 Boyutlu 
çevrimiçi yazılım olan TINKERCAD yazılımında gerçeğine en yakın boyutlarda 
modellenmiştir. Cihazı oluşturan elektronik bileşenler; yazılımı kontrol eden 
programlama kartı, eğim açısını hesaplayan eğim sensörü, kaza olduğunu haber veren 
GSM modülü ve ışıklı ikaz lambasıdır. Cihazın yerleştirileceği kutu tasarımı 3 boyutlu 
modelleme yazılımı kullanılarak yapılacaktır. 
Temel görevi, içindeki yazılım sayesinde motosikletin kaza yaptığını algıladıktan sonra 
ışıklı ikaz kullanarak diğer sürücüleri uyarmak olan cihazımız, belirlenen bir kişinin cep 
telefonuna SMS göndererek acil müdahalenin yapılmasını hızlandıracaktır. Bu görevi 
yerine getirebilmek için programlama kartına bağlı eğim sensörü ve GSM modülü 
kullanılacaktır. 
Cihaz, motosikletin kaza anında en az darbe alabilecek yerlerinden biri, gövde (şase) 
bölümündeki sürücü koltuğunun altı olduğu için buraya monte edilecek, enerjisi ise 12 
V gerilime sahip motosikletin aküsünden sağlanacaktır. 
 
 
 
 

 
 
 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 
Ülkemizde yaşanan trafik kazalarında her yıl binlerce insan yaralanmakta veya hayatını 
kaybetmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’nın İstatistik Bülteni 
verilerine göre ülkemizde 2021 yılında yaşanan toplam 306.957 trafik kazasında 2.422 
kişi hayatını kaybetmiş, 276.935 kişi ise yaralanmıştır. Son yıllarda paket servis, kurye 
hizmetlerine artan talep vb. nedenlerle motosikletli sayısının artması ile birlikte, 
Türkiye İstatistik Kurumu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’nın İstatistik 
Bülteni verilerine göre ülkemizde 2020 yılında yaşanan toplam 243.125 trafik kazasının 
45.753’ünü, 2021 yılında ise toplam 306.957 trafik kazasının 53.874’ünü motosikletliler 
oluşturmaktadır.  

Şekil-1: Cihaz Kapalı Kutu Görseli 
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Proje özet kısmında bahsedilen yaşanmış motosiklet kazasında; motosiklet sürücüsü ve 
akrabası gece vakti evine dönerken, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için 
motorun kontrolünü kaybederek düşüp asfaltta sürüklenmişlerdir. Akrabası, bilinci bir 
süre kapalı olan sürücüyü zor da olsa yol kenarına çekmeyi başarmıştır. Fakat arkadan 
gelen araç, çok karanlık olduğu için motosikleti görememiş ve üzerinden geçmiştir. 
Sürücü, yanında birisi olduğu için kıl payı ölümden dönmüştür. “Yalnız olsaydı nasıl 
hayatta kalabilirdi?”  Proje fikrimiz bu sorudan yola çıkarak oluşmuştur. 
Anlatılan kazada olduğu gibi yola atlayan hayvanlar, duran bir nesneye çarpma, yoldaki 
bozukluklar, kötü hava koşulları, arıza durumu gibi nedenlerle gece vakti yaşanan 
motosiklet kazalarında motosikletliler, bilinci kapalı ya da daha kötü durumda 
olduklarından diğer sürücüler tarafından fark edilememektedir. Bundan dolayı kazalar 
daha kötü sonuçlanmakta ve kazazedeye acil müdahalenin yapılması da gecikmektedir.  
Araştırmalarımız sonucunda motosiklet kazalarında otomatik olarak uyarı veren 
herhangi bir cihaz ya da sistem olmadığı tespit edilmiştir. Bu yüzden kazaların daha 
kötü sonuçlanmaması ve maddi hasarlardan dolayı ülke ekonomisinin zarar görmemesi 
için böyle bir cihaza ihtiyaç duyulmaktadır. 

 
 

3. Çözüm  
Bir önceki bölümde bahsedilen probleme çözüm bulmak için basit, düşük maliyetli, 
kolay ulaşılabilir malzemeler kullanılarak bir cihaz tasarlanmıştır. Bu cihazın, basit ve 
işlevsel olması için tasarımında temin edilmesi kolay olan malzemeler seçilmiştir. 
Bundan dolayı ilerleyen zamanda ticari bir ürüne dönüştürülmesi durumunda üretimi 
düşük maliyetli ve basit olacaktır. Düşük maliyetle üretilen bu cihaz kullanıcılara uygun 
fiyatlarla sunulabilecektir. 
Motosiklet, cihazda yer alan 3 eksende (x, y, z) ölçüm yapabilen eğim sensörü sayesinde 
belirli bir açı değeri üzerinde yan yatarsa cihaz; bu durumu kaza olarak algılayacak ve 
otomatik olarak yanan, motosikletin düşme pozisyonları da göz önüne alınarak farklı 
noktalara yerleştirilecek olan ışıklı ikaz lambaları ile diğer sürücüleri uyaracaktır. 
Kazazedeye acil müdahale yapılabilmesi için GSM modülü sayesinde belirlenen kişinin 
cep telefonuna SMS gönderecektir. Ayrıca sürüş esnasında motor çok fazla yana 
yatırılırsa direksiyona yerleştirilecek bir uyarı lambası yakılarak sürücüyü uyarılacaktır. 
Tasarladığımız cihazda kullanılacak bileşenler şunlardır:  
  

Şekil-4 Arduino Kart: Cihazı programlamak için kullanılacak 
programlanabilir kart. 

Şekil-2: Kaza Yapan Motosikleti Karanlık Yolda 
Fark Etmeyip Çarpan Araç 

Şekil-3: Kaza Anı Görseli 
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Şekil-5 Eğim Sensörü: 3 eksende (x, y, z) eğim açısını hassas bir şekilde 
ölçebilen sensör. 

 
 
 
 
 
Şekil-6 GSM Modülü: Kaza bilgisini önceden belirlenmiş bir kişinin 
cep telefonuna SMS olarak göndermek için kullanılacak haberleşme 
ekipmanı. 

 
 
 
Şekil-7 Röle: 12 V gerilimle çalışan ışıklı ikaz lambasını çalıştırmak için 
anahtarlama elemanı. 
 

 
Şekil-8 Uyarı Lambası: Kaza anında diğer sürücüleri uyarmak için 
kullanılacak ışıklı ikaz elemanı. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil-9: Akış Diyagramı 
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4. Yöntem 
Yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda motosiklet kazasını tespit etmenin en kolay, 
pratik ve düşük maliyetli yönteminin aşağıda anlatılan şekilde olacağına karar 
verilmiştir. 
 
4.1 Yazılım 

• Cihazın yazılımı, birçok sensör, parça ile uyumlu ve fiyatı uygun olan Arduino 
UNO programlama kartını kontrol edebilen açık kaynak kodlu Arduino IDE ile 
oluşturulacaktır. 

• Motosikletin eğim açısının hesaplanabilmesi için, programlama kartına bağlı 
MPU6050 eğim sensöründen 3 eksende (x, y, z) gelen verileri yazılım sürekli 
karşılaştıracaktır. Eğim (jiroskop) sensörünün çalışma prensibi şöyledir; 
Jiroskop sensörü, açısal hızı algılayabilen bir sistemdir. Yani sabit duran bir 
cismin, üç dikey eksende açısal oranlar karşılaştırılarak dönüş yönü ve hızı 
belirlenir. Algıladığı verileri işlemci sayesinde işleyerek elektriksel sinyale 
çevirir (Süzen, A. , Deniz, Ö. ve Çetin, A. 2017). Eğer sensörden gelen verilerde, 
motosikletin yere sürtünecek kadar yana yatmış bir eğim açısı tespit edilirse, bu 
durum motosikletin kaza yaptığı anlamına gelmektedir. Ayrıca sürüş esnasında 
sürücü, motosikleti fazla yana yatırırsa cihazın bu durumu algılayıp sürücünün 
uyarılması için direksiyona küçük bir uyarı lambası yerleştirilecektir. 

• Kaza anında cihazın, yoldaki diğer sürücüleri uyarabilmesi için 12V gerilimle 
çalışan, motosikletin devrilme şekilleri de düşünülerek en uygun konumlara 
yerleştirilen ikaz lambaları otomatik olarak yanacaktır. Arduino UNO 
programlama kartından maksimum 5V gerilim çıkışı sağlanmaktadır. 12V 
gerilimle çalışan lambayı yakabilmek için Arduino’ya röle bağlanacaktır. 

• Yazılım sayesinde kaza bilgisi, sürücünün önceden acil irtibat kişisi olarak 
belirlediği cep telefonu numarasına, programlama kartına bağlı GSM modülü 
kullanılarak SMS olarak gönderilecektir. 

• Yanlış uyarı ve bilgilendirmenin önlenmesi için sürücü yola çıkmadan önce 
buton vasıtasıyla cihaz aktif edilecektir. Cihazın enerjisi 12V gerilime sahip 
motosikletin aküsünden sağlanacaktır. 
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Şekil-10: Eğim Sensörü Kodları 

Şekil-11: GSM Modülü Kodları 

Şekil-12: Cihazın Devre Şeması 
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4.2 Tasarım 
Kullanılması planlanan cihaz komponentleri; Arduino programlama kartı, eğim 
sensörü, GSM modülü, röle kartı üretici firma tarafından belirlenen boyutları da 
düşünülerek TINKERCAD yazılımı kullanılarak modellenmiştir. Ayrıca parçaların 
yerleştirileceği cihaz kutusu ve üst kapağı da komponentlerin ölçüleri düşünülerek 
TINKERCAD yazılımında modellenmiştir. Üretimi kolay olması açısından kutu ve üst 
kapak; sade bir tasarıma sahip olup, maliyetin ucuz olması için 3 boyutlu yazıcıda PLA 
filament kullanılarak basılacaktır. Böylece üretim yapılırken çevreye atık malzeme 
bırakılmaması hedeflenmektedir. 
 

 
                            

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Şekil-13: Tinkercad Yazılımında 
Modellenen Bileşenler 

Şekil-14: Cihaz Bileşenlerinin Yerleşimi 

Şekil-15: Cihaz Bileşenleri 

Şekil-16: Cihazın İç Görünümü 

Şekil-17: Cihazın 
Üstten Görünümü 

Şekil-18: Cihazın Yandan Görünümü 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Bu alandaki yapılan çalışmalar incelendiğinde ve piyasada bu probleme yönelik 
ürünlere bakıldığında projemizin benzerine rastlanmamıştır. Cihazımızın kazayı tespit 
etme yöntemi, uyarı sistemi ve kullanım kolaylığı projemizin inovatif yönünün güçlü 
olduğunu göstermektedir. Sürücülerin talepleri doğrultusunda tasarımımızı 
geliştirebiliriz. Eğim sensörü ile yapılan hassas ölçümler sayesinde anlık olarak kazayı 
algılaması, anahtarlama görevi gören röleye bağlı güçlü bir ışık veren lamba ile çevreyi 
uyarması, GSM modülü sayesinde sürücünün kaza geçirdiğini yakınlarına haber 
vermesi cihazımızın özgün tarafını ortaya koymaktadır. Ülkemizin son yıllarda 
motosiklet kazalarında yaşadığı can ve ekonomik kayıpları düşünüldüğünde ürün 
piyasada bulunmadığından ülkemizde ve dünyada önemli bir yere sahip olacaktır. 
Ekibimizin çalışması, ülkemizi “Milli Teknoloji Hamlesi” hedeflerine ulaştırma 
adımlarını destekler niteliktedir.  
C programlama dili tabanlı olan Arduino IDE programı kullanılarak cihazın yazılımı 
hazırlanacaktır. Programlama kartı, eğim sensörü, GSM modülü, röle, ikaz lambası da 
cihaz donanımını oluşturacaktır. Cihaz kutusu da 3 boyutlu yazıcıda baskı alınarak 
oluşturulacaktır. Kullanılacak ürünlerin açıklaması 3. başlık altında belirtilmiştir. 

 
6. Uygulanabilirlik  

Cihazımızı oluşturan tüm bileşenlere kolaylıkla ulaşılabilir ve temin edilebilir. Böylece 
projemiz kolaylıkla ticari bir ürüne dönüştürülebilir. Cihazımızın ebatları (100 mm x 
150 mm x 20 mm) fazla yer kaplamayan büyüklükte olduğu için sürücüler tarafından 
tercih edilecektir. Ülkemizde son yıllarda e-ticarete olan talebin de artmasıyla 
motosikletli kurye sayısı da ciddi oranda artış yaşanmıştır. Bu durum motosiklet 
kullanımını arttırdığından cihazımıza olan talebi de arttıracaktır. 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. 
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Malzemenin Türü Adet Birim Fiyat Toplam Fiyat 

Arduino Programlama Kartı 1 165 TL 165 TL 

Eğim Sensörü 1 40 TL 40 TL 

GSM Modülü 1 850 TL 761,10 TL 

Röle 1 10,73 TL 10,73 TL 

Lamba 1 (Çift) 140 TL 140 TL 

TOPLAM  1116,83 1116,83 

  

 

PROJE TAKVİMİ 

Proje Detay Raporu Hazırlık Toplantıları 23 - 27 Mayıs 

Proje Detay Raporunun Yazılması 30 Mayıs - 09 Haziran 

Proje Detay Rapor Sonuçlarının Açıklanması 01 - 05 Temmuz 

Malzemelerin Satın Alınması 06 - 10 Temmuz 

Prototipin Oluşturulması 11 - 15 Temmuz 

Cihazın Tasarım ve Montaj İşlemleri 16 - 22 Temmuz 

Cihazın Test Edilmesi 22 - 31 Temmuz  

Cihazın Hazır Hale Getirilmesi 01 - 04 Ağustos 

Proje Sunum Hazırlıkları 05 - 10 Ağustos 
 
 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi, motosiklet kullanırken kaza riski taşıyan tüm sürücülerdir. 
Projenin tamamlanması ile gece motosiklet kazası yapan sürücüler, diğer sürücüler 
tarafından fark edilebilecek ve hızlı bir şekilde hayati müdahalenin yapılması için sağlık 
ekipleri ile daha çabuk iletişime geçilebilecektir. Böylece kazalarda oluşabilecek 
ekonomik zararların, yaşanan can ve mal kayıplarının önlenmesi en aza indirilecektir.   
 

Tablo-1: Malzeme Listesi ve Tahmini Maliyet Tutarı 

Tablo-2: Proje Takvimi 
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9. Riskler 

 

 
 
 

Risk No Risk Olasılık, Etki 
Derecesi 

Çözüm Önerisi (B Planı) 

 

1 

Motosiklet 
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. 

 

3 

Ürüne İlgi 
Gösterilmemesi 

 

Olasılık 1, Etki 5 

Ürünün tanıtım faaliyetleri için 
motosikletli topluluk, dernekleri ile 
görüşülebilir. Ayrıca kullanım 
yönergesi hazırlanabilir. 

 

4 

Enerji Kaynağının 
Bitmesi 

 

Olasılık 3, Etki 4 

Motosiklet aküsü kullanılacağından 
akü bittiğinde motor da çalışmayacaktır 

 

5 

Eğim Sensörünün 
Yanlış Ölçüm 
Yapması 

 

Olasılık 2, Etki 4 

Sensörden okunan değerler haftada en 
az bir gün kontrol edilebilir. Sensörün 
arıza yapması durumunda temin 
edilmesi kolay ve ucuzdur. 

 

6 

Cihazın Yanlış 
Uyarı Verilmesi 

 

Olasılık 3, Etki 5 

Yanlış uyarının önüne geçmek için 
yola çıkmadan önce cihazın yazılımını 
aktifleştirmek için butona basılması 
gerekecektir. 

Tablo-3: Risk Haritası 
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 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 

2 (Küçük) Düşük Düşük Düşük Orta 5 Orta 

3 (Orta Derece) Düşük Düşük Orta Orta 2,4 Yüksek 6 

4 (Yüksek) Düşük Orta Orta Yüksek Yüksek 

5 (Çok Yüksek) Düşük Orta Yüksek Yüksek Yüksek 

Tablo-4: Olasılık ve Etki Matrisi 

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadIstatistikselTablo?p=IPHOBTI51NcaRzlfb0UHjyDzg3N0N5Bb5lyAEcX/xyKALWZuQqjVT1V6adAhBdf7
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http://trafik.gov.tr/kurumlar/trafik.gov.tr/04-Istatistik/Aylik/aralik21.pdf
http://trafik.gov.tr/kurumlar/trafik.gov.tr/04-Istatistik/Aylik/aralik21.pdf
https://dergipark.org.tr/en/pub/makufebed/issue/29469/316394
https://www.tinkercad.com/
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