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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Teknofest akıllı ulaşım kategorisi üzerine projeler geliştirerek insanların akan trafikte daha 

güvenli bir şekilde ilerlemesini amaçlıyoruz. Bisiklet ve motorsiklet sürücülerinin hem 

kendilerini hem de arkasından gelecek olan araçların can güvenliğini korumak için kaskın 

üzerine yerleştirilecek ve pratik olarak kullanılabilecek bir ürün tasarladık. Böylece akan 

trafikte bisiklet veya motorsiklet sürücülerinin görünürlüğü artmış olacak ve olası kazaların 

önüne geçmiş olmayı planlamaktayız. 

                

 

 

                
Şekil 1.1 – Güvenli Servis Sistemi 3 Boyutlu Örnek Tasarım 

 

 

 

 

 

2. Problem/Sorun: 

 

TÜIK verilerine (2018-2019 yılları arası) [1] göre yılda ortalama 7000’den fazla insanın 

bisiklet kaza vakası ve bu vakalardan her yıl yüzlerce vatandaşımızın vefat ettiğini 

öğrendik. Bu kazaların çoğu da bisikletlere arkadan çarpma sonucu meydana gelmiştir. 

Gerek normal seyir esnasında gerekse sağa sola dönüş manevralarında kullanılan 

yöntemlerin yetersiz kaldığını tespit ettik. Bisikletlerin oturma yeri olan sele altlarına 

yerleştirilen sinyal aparatlarının sisli havalarda ve yağmurlu havalarda çamurlanma 

durumda sürücüyü olumsuz etkileyerek arkadan gelen araçların görmesini engellemektedir. 

Bu sorunlar da olası kazalara sebep olmaktadır. Özellikle bisiklet kullanıcılarının sağa ve 

sola dönüş hareketlerinde [2] döneceği istikamete doğru tek elini kaldırması da denge 

kaybına ve kazalara sebep olacaktır. Çocuklar da bu olasılık daha fazla olacaktır.  
 

Aşağıdaki fotoğraflarda da tüm bu sorunların nasıl kazalara sebep olabileceğini 

görebilirsiniz. 
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3. Çözüm  

 

Bu sorunu ele alarak bisiklet sürücülerinin görünümünü artıracak ve sağa sola dönüş 

manevralarında daha güvenli yol almalarına destek sağlayacak bir ürün tasarladık. Bu ürün 

kask üzerine yerleştirilecek kolayca sökülüp takılabilen bir sinyal aparatıdır. Kask üzerine 

yerleştirilecek Arduino Nano kontrol kartına bağlı doğrusal ve açısal ivmeyi ölçmeyi ve 

analiz etmeyi sağlayan, yönlendirmeyi ölçebilen ve koruyabilen bir sensör olan  ivme ölçer 

sensör (GYRO) [3], led ışıklar sayesinde bisiklet sürücüsü sağa sola dönüş anında kafasını 

belirli bir süre hareket ettirip ivme ölçeri aktif hale getirecek ve Arduino kontrol kartına 

bağlı ledleri çalıştıracak.(Şekil 2.1) Böylece ledler sayesinde dönüş sinyali vermiş olacak ve 

arkadan gelen sürücüyü uyaracak. Bisikletli sürücü yolculuk esnasında bir sorun ile 

karşılaştığında uyarı lambası devamlı yanıp sönecektir. Özellikle çocukların akan trafikte 

daha kontrollü ve güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarına çözüm olacaktır. 

 

   

 
Şekil 2.1: Kask Sinyal Aparatı Devre Şeması ve Örnek Prototip 
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4. Yöntem 

 

Projemizde donanımsal olarak Arduino Nano Kontrol Kartı, MPU 6 Eksen İvme Sensör, 

8x8 Led DotMatrix ve Şarj edilebilir 3,7V Lipo Pil kullandık. Tüm malzemelere ulaşımı 

kolay ve maliyeti düşük olması öncelikli tercihimiz olmuştur. Yazılımında Arduino kontrol 

kartı için Entegre Geliştirme Ortamı olan C ve C++ tabanlı Arduino IDE yazılımı(Şekil 3.1) 

kullanılmıştır. 

Bisiklet ve motorsiklet kullanan herkese kolay ve ucuz maliyetli ulaşması için kaska monte 

edilebilen bir ürün ortaya çıkarttık. Böylece tüm kask modellerine entegre edilecektir. 

Sürücü sağa sola dönüş anında kafasını belirli bir süre hareket ettirip ivme ölçeri aktif hale 

getirecek ve Arduino kontrol kartına bağlı ledleri çalıştıracak. 

 

     
 

+ 

 
Şekil 3.1 – Akış Şeması, Arduino Örnek Kod ve İvme Ölçer  Sensörü Çalışma Prensibi ([4] 

 

 

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

3 boyutlu baskı teknolojisi kullanarak üretimini gerçekleştirmeyi planladığımız aparat, 

mevcut kaskların tümüne uyarlanmış şekilde üretilecektir. Kaska yerleştirilecek bu aparat, 

üzerinde yatayda ve dikeyde 8 sıra olmak üzere toplam 64 ledin olduğu 8*8 Led Dotmatrix 

[5] ile bu ledleri kontrol edecek Arduino nano kontrol kartı, ivme ölçer sensor, bataryası ve 

usb şarj ünitesinden oluşacak ve sök tak mantığıyla pratik bir şekilde kullanılacaktır. 

Aparat uzaktan kumandaya gerek kalmadan sadece basit kafa hareketleriyle sağa ve sola 
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dönüş sinyalleri verilmesine imkan sağlayacaktır. Olumsuz hava koşulları (çamurlanma) ve 

görüş mesafesinin altında kalabilecek ihtimallere karşı üreteceğimiz aparat sele altı veya 

çamurluk üstünün yerleştirmenin aksine kask üzerine yerleşik olacak ve sürücünün 

görünürlüğü artmış olacaktır. Emsalleri kask firmaları tarafından kaska sabitlenmiş şekilde 

satılmaktadır. Ürünümüze herkesin ulaşması sağlanacak ve tüm kasklara entegre 

edilecektir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Ürünün uygulanabilirliği bakımından piyasada bulunan tüm kasklara entegre edilmesi 

düşünülmektedir. Özellikler çocuk kaskları için ayrı çalışmalar yapmaktayız. Kask üzerine 

yerleştirilen tepe kaskı denilen aksiyon kameraları gibi kullanımı ve montajı pratik 

olacaktır. Böylece kaskı bütün halde satın almak daha maliyetli olacakken ayrı bir aparat 

daha ucuza mal olacaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin zaman planlaması aşağıda Tablo 1.1’de görüldüğü gibidir.  

     OCAK           ŞUBAT        MART      NİSAN      MAYIS       HAZİRAN       TEMMUZ 

Literatür 

Taraması 

                               

Veri Toplama                                

Rapor 

Hazırlığı 

                               

Materyal 

Seçimi ve 

Elektronik 

Devre 

                               

Örnek Prototip                                

Rapor Teslim                                

Test ve 

Sonuçlar 

                               

 
Tablo 1.1 – Proje Zaman Tablosu 
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Projemizin tahmini bütçesi aşağıda Tablo 2.1’de görüldüğü gibidir.  

 

SIRA  ÜRÜN ADI           ADET BİRİM FİYATI        TOPLAM FİYAT 

1. ARDUINO NANO 1 135,00-TL 135,00-TL 

2. 8*8 LED DOTMATRIX 1 35,00-TL 35,00-TL 

3. 3.7V 1000mah LİPO PİL 1 95,00-TL 95,00-TL 

4. MPU6050 6 EKSENLİ İVME 

SENSÖRÜ 

1 37,00-TL 37,00-TL 

5. 3D BASKI MALİYETİ 1 45,00-TL 45,00-TL 

     

   GENEL 

TOPLAM 

347,00-TL 

 
Tablo 2.1 – Proje Tahmini Maliyet Tablosu 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

  Projemiz Motorsiklet ve Bisiklet kullanıcılarına, kask ve ürün satışı yapan firmalara 

hitap etmektedir. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı bakanlığınca son kullanıcı olan sürücülere 

zorunlu hale getirilmesi için Teknofest aracılığıyla farkındalık sağlamak istiyoruz. 

 

9. Riskler 

 

Prototip İlgili Olası Riskler B Planı Çözüm Önerileri 

Sele altında sinyal aparatları satılırken bu 

ürün tercih edilir mi? 

Sele altı sinyal aparatları olumsuz hava 

koşullarında çamurlanma ve arkadan gelen 

aracın görüş açısına girmemektedir. Bu 

sebepten ürünümüz daha kullanışlı 

olacaktır. 

Bisiklet kullanıcıları el hareketleriyle zaten 

sinyal veriyor, neden böyle bir ürüne gerek 

duysun? 

Dönüş yaparken Sağ ve sol kol 

hareketleriyle bisikleti tek kolla kontrol 

etmeleri gerekmektedir. Bu da olası denge 

problemine ve sonucunda kazalara sebep 

olabilir. Özellikle çocuklarda denge 

durumu  daha sıkıntı verebilir. 

Kask üretici firmalar kasklara sinyal 

aparatı yerleştirerek bütün [11] halde ürünü 

satıyorlar, bu ürünün satışını engellemez 

mi? 

Hayır, tam aksine ürünün daha kolay 

satılması için emsal olacaktır. Ürünün satış 

fiyatı ile kendi ürünümüz arasında yaklaşık 

10 kat fiyat farkı bulunmaktadır. [12] Bu da 

son kullanıcının ürünümüze yönlenmesine 

katkı sağlayacaktır. 

 

Bu riskleri elimizdeki örnek prototipleri çoğaltarak saha da denedikten sonra etkisini görmek 

daha sağlıklı bir veri almamızı sağlayacaktır. 
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