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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Akıllı Kask Sistemi motosiklet kullanıcılarının, görebilirliğini arttırarak canlarını 

tehlikeye atan durumlardan koruyacak ve motosiklet kazalarını minimuma indirgeyecektir. 

Projenin başarılı olması sonucunda ölümle sonuçlanan motosiklet kazalarında azalma 

görülecektir. Motosiklet kullanımı sırasında aciliyet gerektiren işlemler sesli asistan 

sayesinde kolayca yapılarak, trafikten kopmadan düzenli ve dikkatli bir sürüş gerçekleştirme 

olanağı sağlanacaktır. Ayrıca motosiklet kazalarının azalması ile kaza sonucu ortaya çıkan 

onarım masrafları ortadan kalkacaktır. 

 Proje motosiklet kullanıcılarını rahatsız etmeyecek ve en verimli kullanılacak şekilde 

tasarlanmıştır. Minimal düzeyde parçaların kullanılması sonucunda motosiklet üzerine 

montajından itibaren kullanım alanlarını etkilemeyerek motosiklet sürücüsü rahat ve kolay bir 

sürüş deneyimi gerçekleştirecektir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Akan trafikte motosiklet kullanıcıları çoğunlukla görmezden gelinmekte ve sahip 

olduğu hakları trafikteki diğer sürücüler nedeniyle kullanamamaktadır. Bu problemlerin yanı 

sıra bir diğer kaza sebebi motosiklet sürücülerinde yaşanan dikkat dağınıklığıdır. Sürüş 

esansında ortaya çıkan telefon vb. donanım kullanımları bunların en tehlikeli 

örneklerindendir. 

 

Yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda projemizde de var olan ve mesafe 

sensörleri ve türevleriyle oluşturulan birtakım projelerle karşılaştık. Ancak bu sensörlerin tek 

başına verimli olarak kullanılamadığını fark ettik. Sesli asistan ekleme ve kablo karışıklığını 

ortadan kaldırmak için bluetooth modülleriyle sensörleri birbirine bağlamak projeyi bir üst 

seviyeye taşıyacak. 
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3. Çözüm  

Yaptığımız araştırmalar sonucunda projemizin temel halinin daha önce düşünülmüş 

olması ancak uygulanabilirlik ve verimlilik açısından yetersiz kaldığı görülmüştür. Bu durum 

karşısında sistemi geliştirerek uygulanabilirliğini ve verimliliğini arttıracak fikirler aranmaya 

başlandı.  

Araştırmalarımız ve istişarelerimiz sonucunda sistem üzerine sesli asistan ve 

motosiklet üzerinin daha verimli kullanılması adına bluetooth modüllerini eklersek projenin 

daha iyi bir hale geleceğini düşündük.  

4. Yöntem 

Tasarım tabanlı yürütülen çalışma boyunca Şekil.1’de gösterilen Problem Çözme 

Döngüsü aşamaları takip edilmiştir. Öncelikle problem doğru bir şekilde tanımlanmış ve 

problemin alt parçaları olarak izlenecek yolun aşamaları belirlenmiştir. Bu aşamalardan ilki 

projenin sensör bağlantılarının kurularak elektronik aksamının hazırlanmasıdır. İkinci aşama 

ise hazırlanan elektronik aksamı çalıştırmak için uygun kodların yazılmasıdır. Problemin 

çözümüne yönelik seçeneklerin tespit edilmesi aşamasında mevcut teknolojiler ve gömülü 

sistemlerin programlanmasında tercih edilen programlama dilleri incelenmiştir. Hem 

yazılması ve okunmasındaki kolaylık hem de gömülü sistemleri kodlarken uyumlu çalışması 

nedeni ile Python programlama dilinin kullanılmasına karar verilmiştir. Sistemin elektronik 

aksamı tasarlanarak gerekli kodlar yazıldıktan sonra testler gerçekleştirilerek sorunlar 

giderilmiş, giderilen her sorundan sonra problem çözme döngüsü baştan başlatılarak ürün 

hatasız çalışana kadar bu sistem izlenmiştir. 

 

 
(Şekil 1): Problem Çözme Döngüsü (Kaynak: Ortaöğretim Bilgisayar Bilimi Ders 

Kitabı [1]) 

a) Elektronik Aksamın Hazırlanması 

a.1. Elektronik aksamda kullanılacak olan malzemelerin belirlenerek temin edilmesi. 

a.2. Mesafe sensörünün elektronik şemasının kurulması. 
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a.3. Şeması kurulan mesafe sensörünü sistem üzerine yerleştirerek test edilmesi ve hataların 

giderilmesi 

a.4. Başarılı olan denemeden sonra mesafe sensörü şemasına sesli ve görüntülü uyarı için 

buzzer ve LCD ekran eklenmesi, test edilmesi ve hataların giderilmesi. 

a.5 Kask içerisinden sesli bir şekilde kontrol edilecek olan sesli asistanımızı kontrol edilmesi 

için gereken devrenin şemalaştırılması. 

a.6. Sesli asistan şemasının devre haline getirilmesi. 

a.7. Oluşturulan sesli asistan devresini sistem üzerine yerleştirerek test edilmesi ve hataların 

giderilmesi. 

a.8. Araç tanıma sisteminde görüntüyü alabilmesi için gerekli kamera devresinin kurulması 

a.9. Oluşturulan her devrenin sistem üzerine yerleştirilmesi ve bütün devrelerin senkronize 

şekilde çalışmasının sağlanması. 

a.10. Tüm sistemin test edilmesi ve hataların giderilmesi 

b) Kodların Hazırlanması 

b.1. Python 3 sürümünün kurulması. 

b.2. Python 3 içerisinde kullanılacak kütüphanelerin kurulması. 

b.3. mesafe sensörünü çalıştırmak için gerekli algoritmanın oluşturulması ve test edilmesi. 

b.4. Mesafe sensöründen alınan verileri değerlendirip sesli ve görüntülü uyarı vermesi için 

buzzer ve LCD ekranla ilişkilendirmesini gerçekleştirecek algoritmanın oluşturulması ve test 

edilmesi. 

b.5. Sesli asistanın çalıştırılması için gerekli algoritmaların oluşturulması. 

b.6. Sisteme görüntü aktarma için gerekli olan kamera modülünü çalıştıracak algoritmanın 

oluşturulması. 

b.7. Kameradan gelen veriyi inceleyerek nesnelerin ayırt edilmesi ve tespit edilen nesnenin 

sesli asistan yardımıyla bildirilmesi için gerekli algoritmanın oluşturulması. 

b.8. Oluşturulan algoritmaların birleştirilmesi ve paralel şekilde çalışması için gerekli 

planlamanın yapılması. 

 

Proje içerisinde kullanılacak olan sistem için gerekli sensör ve bileşenlerin listesi 

çıkartılarak temin edildi. 

Sistemin yazılımsal kısmı için seçilen programlama dilinin Python3 sürümü sistem 

üzerine kuruldu. Sistemin sensörlerle birlikte stabil olarak çalışması için gerekli olan Python3 

kütüphaneleri tespit edilerek kuruldu. 
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Projemizde kullanacağımız mesafe sensörünün devre üzerine yerleştirilmesi devre 

şeması oluşturuldu (Şekil.2). 

 
Şekil.2: Mesafe sensörü şeması 

  

 Şemalaştırılmış olan mesafe sensörü devreleştirilerek sistem üzerine yerleştirildi 

(Şekil.3). 

 

 

Şekil 3: Mesafe sensörünün sistem üzerine yerleştirilmiş hali 

 

Temin edilen kamera modülünün devresi kuruldu. Devresi oluşturulan kamera 

modülü sistem üzerine bağlandı. Kamera devresi ile birlikte daha önce hazırlanan devreler 

sistem üzerine yerleştirildi. Devrelerin bir arada çalışabilmesi için gerekli ayarlar yapıldı. 

Sistem üzerine yerleştirilen kamera modülünün çalışması için gerekli olan algoritma 

oluşturularak test edildi. Kamera modülünden alınan görüntülerin sistem üzerinde 

incelenmesini sağlayacak algoritma oluşturuldu. İncelenen verilerin ayırt edilmesi için gerekli 

algoritma oluşturuldu. Kurulan iki algoritma birleştirilerek nesne tanıma sistemi hazırlandı 

(Şekil.4). 
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Şekil.4: Araç tanıma sistemi algoritması 

Kurulan sistem üzerinden uyarı almak için nasıl bir yol çizileceği belirlendi. Sesli 

uyarı alabilmek için buzzer temin edildi. Görüntülü uyarı alabilmek için ise LCD ekran tercih 

edilerek temin edildi. Ardından buzzer ve LCD ekran devreye dahil edildi. Mesafe 

sensöründen alınan verilerin değerlendirilmesi için gerekli olan algoritma kuruldu. Daha 

sonra değerlendirilen veriler neticesinde sesli ve görüntülü uyarı alınması için sisteme 

bağlanan buzzer ve LCD ekranın çalıştırılması için gerekli algoritma hazırlandı. Buzzer ve 

LCD ekran sistem üzerine yerleştirilerek test edildi (Şekil.5). 

 

Şekil.5: Mesafe sensörü kontrol algoritması 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yaptığımız araştırmalar sonucunda projemize benzer nitelikte kullanıma açılmış bir 

ürün bulunmadı. Araştırmalarımıza patent belgeleri üzerinden devam ederek benzer ürün 

patentlerini araştırmaya başladığımızda projemize benzer nitelikteki proje patentleri ile 

karşılaştık. Patentleri incelediğimizde, projelerimizin temel kısımları ve kullanılan mantık 

sırasının aynı olduğunu gördük. Patenti alınan projelerde temel olarak mesafe sensörü ile 

ölçüm yapma ve değerlendirme sistemi bulunmaktaydı. Bizim projemizi patenti alınan 

projelerden ayıran en önemli nokta sisteme eklediğimiz ve tehlike anında sürücüyü uyaracak 

olan sesli asistan sistemimiz. Sesli asistan sistemi sadece tehlikenin durumunu sürücüye 

iletmekle kalmayıp, sürüş esnasında dikkat dağınıklığı yaratacak donanım kullanımlarınıda 

en stabil ve rahat şekilde gerçekleştirerek sürücüye en iyi sürüş deneyimini yaratacak. 

 

6. Uygulanabilirlik 

Projemiz uygun şartların ve maddi durumun oluşması durumunda üretim aşamasına 

geçmeye hazırdır. Uygulamaya konulduktan sonra da geliştirmelere devam edilerek yeni 

geliştirilen/eklenen parçaların testleri tamamlandıktan sonra sistem üzerinden gerekli 

güncellemeler yapılarak sanayiye uygulanabilir duruma getirilerek kullanıcılara sunulacaktır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin tahmini maliyeti 2065 TL'dir. Ancak her geçen gün değişkenlik gösteren 

dolar kuru dolayısıyla maliyet sürekli olarak değişmektedir. Maliyet daha düşük seviyelere 

çekilebilir ancak maliyeti düşürdüğümüz durumda ürünlerimizin verimliliği düşeceği için 

fiyat performans açısından bu seviyelerde tutulması daha iyi olacaktır. 

Proje zaman planlaması (Şekil.6) 

 

Şekil.6: Proje zaman planlaması 

Proje süresince kullanılacak olan donanımlar ve fiyatları: 

  

Donanım Fiyat Donanım Fiyat 

Mikrofon Modülü 25 LCD Ekran 300 

Bluetooth 4.2 Ses Modülü 50 Raspberry Pi 4 700 
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Montaj Kablosu 25   

Kamera Modülü 150   

Kızılötesi Mesafe Ölçüm 

Modülü 

150 

(4 Adet) 

  

Bluetooth Modül 50 

(4 Adet) 

  

Buzzer 5 (3 adet) Toplam 2065 

(Fiyatlar Türk Lirası cinsindendir.) 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

 Projemiz başta motosiklet kullanıcıları olmak üzere trafiğe çıkacak olan bisiklet 

kullanıcıları ve M sınıfı ehliyete tabi motorlu taşıt kullanıcıları için üretilmiştir.  

9. Riskler 

Sistem kurulduktan sonra motosiklet modelinin üzerine yerleştirildi. Gerekli güç 

kaynağı bağlantılarını yaptıktan sonra test aşamasına geçildi. Test aşaması sırasında 

minimum sarsıntılardan dolayı hareket eden mesafe sensörünün doğru veri sağlamadığı 

anlaşıldı. Bununla ilgili model üzerine mesafe sensörünün boyutlarına göre bir yuva açılarak 

üzerine vidalama yöntemi ile sabitlendi. Yine sarsıntılardan dolayı oluşan kablo 

deformasyonlarını önlemek için kablolar koruma kılıfı ile sarıldı. Kullanıcıların yaptığı testler 

sonucu sisteme enerji verecek olan güç kaynağının açılması ve kapatılmasının zor olduğu 

anlaşıldı. Buna çözüm olarak sistem motosiklet güç kaynağına bağlandı. Bu sayede 

motosiklet kontağı açıldığı zaman sistem devreye girdi, motosiklet kontağı kapatıldığı zaman 

ise sisteme güç gitmediği için sistem kapandı. Bu sayede oluşan enerji kaybı ve sistemi açıp 

kapatmak için harcanan zaman kaybı ortadan kaldırıldı. 
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