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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Ülkemizde emniyet genel müdürlüğü resmi kayıtlarına göre, 1998 yılındaki trafik kazalarının 

nedenlerine göre dağılımında 152.137 kazanın 106.909 adedi (%70,2’si) uykusuz araç 

kullanmaktan dolayı meydana gelmiştir. Aynı durum günümüzde de devam etmektedir. 

Uykusuz araç kullanmaktan dolayı her geçen gün kaza haberleri giderek artmaktadır (Gazete 

haberi, 2021).  

Sürücüler normal sürüş sırasında direksiyonu belirli bir sıkılıkta (sıkıca) kavrar. Oysa uzun 

mesafe araç kullanma ve uykusuz araç kullanma nedeniyle sürücünün direksiyon başında 

uykusunun gelmesine sebep olur. Direksiyon başında uykusu gelen bir kişinin elleri doğal 

olarak gevşemeye başlar. Bu gevşeme uykusuzluk ile doğru orantılı olarak artar. Uykunun 

tam anlamıyla başladığı an itibariyle eller direksiyonda iyice gevşer veya istemsiz olarak 

bırakılır. Bu durum oldukça tehlikeli sonuçlara neden olmaktadır.   

Bu çalışmada bu durumu engellenmesi için bir tasarım yapılması amaçlanmıştır. Tasarımda 

direksiyon üzerine basınç sensörleri yerleştirilerek sürücünün ellerinin direksiyonu kavrama 

durumu kontrol edilecektir. Normal sürüş ve uykulu sürüş sırasında direksiyonu kavrama 

hareketine göre sürücüye uyarı verilerek aracı durdurması veya dinlenmesi sağlanacaktır. Bu 

sayede uykusuzluk ve aşırı yorgunluk nedeniyle oluşan kazaların önüne geçilmesi 

amaçlanmıştır. Bu tasarım tüm araç kullanıcı ve üreticileri tarafından kullanılabilecektir.  

 

2. Problem/Sorun: 

Sürücülerin yaptıkları kazaların nedenleri arasında, en çok uykusuz araç kullanmaktan dolayı 

oluşan kazalar bulunmaktadır (TÜİK, 2020). Çünkü araç kullanıcıları gideceği yere daha kısa 

zamanda varmak için genelde hiç durmadan, mola vermeden, güvenli sürüş tekniklerine 

uymadan (çok hızlı giderek) yol almaktadır. Bu durumda araç sürücüsünün uykusunun 

gelmesi kaçınılmazdır. Bilindiği üzere uykusu gelen kişinin kaslarının çalışması yavaşlar. 

Kaslardaki bu yavaşlama ayak, kol ve ellerimizin gevşemişine sebep olur. Normalde sürüş 

sırasında direksiyonu sıkıca kavranırken, direksiyon başında uykusu gelen bir kişinin elleri 

gevşemeye başlar. Bu gevşeme uykusuzluk ile doğru orantılı olarak artar. Uykunun tam 

anlamıyla başladığı an itibaren eller direksiyondan istemsiz olarak bırakılır. Bu durumda 

kaza kaçınılmaz olur ve tehlikeli sonuçlara neden olmaktadır (Ursavaş, & Ercüment, 2004). 

Mevcut çözümler incelendiğinde sürücünün genel olarak göz kapaklarındaki kapanma yapay 

zeka veya görüntü işleme teknolojisi ile kontrol edilmektedir. Bu teknolojiler göz tamamen 

kapandıktan sonra yani uyku başladıktan sonra sürücüyü uyarmaktadır. Oysa bu çalışmada 

yapılacak olan sistem uyku başlamadan yani eller direksiyonda gevşemeye başladığı andan 

itibaren devreye girecektir.  

 

3. Çözüm  

Uyku sırasında vücuttaki kasların gevşemesinden yola çıkılarak yapılan tasarımda 

direksiyonunun üzerine basınç sensörleri yerleştirilerek sürücünün ellerinin direksiyonu 

kavrama durumu kontrol edilecektir. Kavrama normal sürüş zamanına göre azalınca sistem 

sürücüyü uyaracak ve durması ve dinlenmesi sağlanacaktır.  
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4. Yöntem 

Uykusuzluk nedeniyle oluşan kazaların engellenmesi için yapılan tasarımda bir direksiyon 

tasarımı yapılmıştır. Tasarım Solidworks programında yapılmış ve 3 boyutlu yazıcıda 

üretilmiştir. Direksiyon yapılırken basınç sensörlerinin yerleştirileceği yuvalar 1cm kadar 

içeriye doğru delik olacak şekilde açılmıştır (Şekil 1). Basınç sensörlerinin yerleşeceği 

yuvalar direksiyonun ön ve arka tarafında olmak üzere 4 adettir (Şekil 2 ve Şekil 3). 

Yuvaların yerleşimi konusunda direksiyonun tutuşu dikkate alınmıştır. Ön taraftaki yuvalar 

baş parmaklarımızın geldiği yere, arka taraftaki yuvalar ise işaret parmaklarımızın geldiği 

yere konulmuştur. Bu nedenle ön taraftaki ve arka taraftaki yuvaların yerleri birbirinden biraz 

farklı yükseklikte konumlandırılmıştır.  Bu durum Şekil 2 ve Şekil 3’te görülebilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Basınç sensörleri için direksiyonda tasarlanan yuvalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Direksiyonun ön tarafındaki             Şekil 3. Direksiyonun arka tarafındaki 

basınç sensörü yuvaları                                    basınç sensörü yuvaları 

 

Tasarlanan direksiyonunun üzerindeki boşluklara basınç sensörleri (Şekil 2) yerleştirilmiştir. 

Sensörler esneyerek yani kıvrılma miktarı ile bilgi üretmektedir. Bu nedenle sensör 

yuvalarına öncelikle fitness matı (Şekil 3) denilen kauçuk yerleştirilip üzerine sensörler 

konulmuştur. Bu kauçuk sayesinde sensörün esnemesi kolaylaşmaktadır. Aynı işlem tüm 

sensörlere uygulanmıştır. Sensörler ve sesli uyarı veren buzzer (Şekil 4) Arduino Uno’ya 

(Şekil 5) bağlanmıştır. Sistemin çalışması için pilin + kablosuna bir adet anahtar 

bağlanmıştır. Ayrıca basınç sensörlerinin sürücüyü rahatsız etmemesi ve kabloların 

gizlenmesi için tasarlanan direksiyon modeli deri kılıf içerisine alınmıştır. Bu sayede 

direksiyon normal görünümüne kavuşmuştur.   
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            Şekil 2. Basınç sensörü      Şekil 3. Fitness matı     Şekil 4. Buzzer     Şekil 5. Arduino Uno 

 

 

Yazılan program gereği sürücünün ellerinin direksiyonu kavrama durumu kontrol edilmiştir. 

Program yazılırken basınç sensörlerinden gelen esneme durumu seri monitörden kontrol 

edilerek standartlar oluşturulmuştur. Daha sonra bir sınır değeri oluşturularak normal sürüş 

ve uykulu sürüş tespit edilmiştir. Basınç sensörlerinden gelene değer; sınır değerinin altında 

olduğu zaman sistem sürücünün ellerini gevşediğini, uyumaya başladığını veya uyumaya 

meyilli olduğunu anlayarak sesli ve sürücü koltuğuna titreşimli uyarı vermektedir. Bu uyarı 

sürücünün rahatsız olacağı şekildedir. Yazılıma ait akış diyagramı Şekil 6’dadır.Ayrıca 

istenirse uyarı ile beraber aracın belirli süre içerisinde durdurularak dinlendirilmesi 

sağlanabilir. Bunun için röle ile aracın kontak anahtarına bağlantı yapmak yeterli olacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Akış diyagramı 

BAŞL

A 

Sensörlerden 

gelen bilginin 

sınır değerinin 

(500) altında 

mı? 

Sesli ve 

titreşimli uyarı 

verme 

Sesli ve 

titreşimli uyarı 

ver 

HAYI

R 

EVET 
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Aracın durdurulması için yazılması düşünülen programda, sürücünün sesli ve titreşimli 

uyaranın belirli bir süre ikaz vermesine rağmen yine de sürücünün bu ikazı dikkate almama 

süresine göre röle devreye girecektir. Süre yapılacak ön çalışmalar ile sürücüye göre 

belirlenebilir. 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Daha önceki bilimsel çalışmalara ve yapılmış projelerdeki mevcut çözümler incelendiğinde 

sürücünün genel olarak göz kapaklarındaki kapanma durumu yapay zeka veya görüntü 

işleme teknolojisi ile kontrol edilmektedir. Bu teknolojiler göz tamamen kapandıktan sonra 

yani uyku başladıktan sonra sürücüyü uyarmaktadır. Oysa bu çalışmada yapılacak olan 

sistem uyku başlamadan yani eller direksiyonda gevşemeye başladığı andan itibaren devreye 

girecektir. Bu çalışmadaki yöntem ile uyku durumu oluşmadan sürücünün uyarılması hayati 

olarak büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle çalışmamız özgün bir yönteme sahiptir.   

Günümüzdeki mevcut araçlar incelendiğinde ise bilindiği üzere bu sistem hiçbir araçta 

bulunmamaktadır. Bu nedenle çalışma tamamen özgündür.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Günümüz araçlarına monte edilmesi için aracın direksiyonuna önce basınç sensörlerinin 

boyutu kadar bir oyuk açılması gerekmektedir. Hiçbir araç sahibi bu oyuğun direksiyonuna 

açılmasını istemese de “Tanıtım ve Yaygınlaştırma Çalışmaları, Kamu Spotları veya Yasal 

düzenlemeler” ile bu durumun kolaylıkla aşılabileceği düşünülmektedir. Yinede bir 

sürücünün konforu düşünülerek açılan oyuklara yerleştirilen sensörlerin ve bu sensörlerden 

gelen kabloların gizlenmesi gerekmektedir. Bunun için direksiyonun bir kılıf ile kaplanması 

yeterli olacaktır. Ayrıca kılıf ile kaplanması yeni dreksiyon ile değiştirilmesinde daha 

maliyetsiz bir yöntemdir.  

Sistemdeki diğer sesli uyarıcı ve titreşim mekanizmasının ise bluetooth ile araç içerisinde 

istenilen yere kolayca konumlandırılabileceği düşünülmektedir.  

Çalışma kolay basit ve ucuz malzemeler ile yapılmıştır. Bu nedenle her araca kolayca 

uygulanabileceği düşünülmektedir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Sisteminin tahmini maliyet tablosu Tablo 1’dedir. Maliyetin yüksek olması sadece 1 tane 

üretimden kaynaklanmaktadır. Seri üretim ve sistemlerin direksiyona gömülü olarak 

üretilmesi sayesinde maliyetlerin %70 oranında azalacağı tahmin edilmektedir. Yapılan 

çalışmanın zaman tablosu Tablo 2’dedir. Yapılan çalışmanın tamamen özgün olması 

nedeniyle piyasada bulunan diğer sistemeler ile karşılaştırılması yapılamamıştır.  

 

 

 

 



7 

 

 

Tablo 1. Kaskım var güvendeyim sisteminin tahmini maliyeti 

Kullanılan Malzemeler Birim fiyatı Adet Toplam Fiyat 

Arduino Uno 225 TL 1 225 TL 

Basınç Sensörü 130 TL 4 520 TL 

Deri Kılıf 52 TL 1 52 TL 

Buton 1 TL 1 1 TL 

3 boyutlu yazıcı üretimleri 25 TL 1 25 TL 

Pil 25 TL 1 25 TL 

Kablo ve kaynak malzemeleri 10 TL 1 10 TL 

TOPLAM 858 TL 
 

 

Tablo 3. Zaman tablosu 

 Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Takım kurulması ✓       

Proje konusunun belirlenmesi ve 

sınırlarının araştırılması 
 ✓      

Literatür ve saha incelemesi  ✓      

Teknofes’te takım kaydı   ✓     

Malzeme temini için sponsor 

aranması ve harcama planının 

oluşturulması 

  ✓     

Malzemelerin temini   ✓     

Yazılım için Arduino derslerinin 

alınması 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Tinkercad çiziminin denemesi 
  ✓     

Solidwork çizimleri için yardım 

alınması 
  ✓ ✓    

Sistemlin test edilmesi    ✓    

Ön Değerlendirme Raporunun 

yazılması ve sisteme yüklenmesi 
   ✓    

Uzun yol sürücüleri ile 

görüşmeler ve görüşmelere göre 

iyileştirmelerin yapılması 

   ✓ ✓   

Tasarım ve yaygınlaştırma 

çalışmaları – Sürücüler ile 

görüşmelere devam edilmesi 

    ✓ ✓  

Sistemin test edilmesi     ✓   

Proje Detay Raporunun 

yazılması ve sisteme yüklenmesi 
    ✓ ✓  

Tüm hazırlıkların kontrolü       ✓  

Teknofest       ✓ 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projenin hedef kitlesinin başında uzun yol şoförleri olan otobüs sürücüleri, şehirler arası 

çalışanlar, tır ve kamyon şöförleri gelmektedir. Bununla birlikte tüm otomobil kullanıcıları 

ve otomobil üreticileri hedef kitlesinin diğer bileşenleridir. 

 

 

9. Riskler 

Çalışmaya ait riskleri içeren risk matrisi Tablo 3’tedir.  

 

Tablo 3. Risk Matrisi  

Risk 

Riskin 

olma 

ihtimali 

Risk 

seviyesi 
Çözüm 

Çözümden 

sonra 

riskin olma 

ihtimali 

Risk 

seviyesi 

Pilin 

bitmesi 
Olası Yüksek 

Sistemde güneş paneli 

eklenmesi veya sitemin 

enerjisinin araca bağlanması  

Olma 

ihtimali çok 

düşük 

Düşük 

Sisteminin 

bisikletten 

sökülmesi 

Olası Orta 
Sistemin direksiyona 

gömülü olarak üretilmesi  
Olasılık dışı Düşük 

Yanlış 

kullanım 
Olası Orta 

Kullanıcı bilgilendirilmesi 

ve kullanım kılavuzunun 

oluşturulması 

Olasılık dışı Düşük 
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