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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Motosiklet sürücülerinin olmazsa olmazı kasklar günümüzde sadece baş/boyun bölgelerini 

koruyarak hayat kurtarmaktadır. Motosiklet sürücülerinin kask kullanımına yönelik doğru 

bir şekilde bilgilendirilmelerinin yanı sıra kaskların daha ilgi çekici yapıyla oluşturulması 

zorunluluktan değil zevk için tercih etmelerine sebebiyet verecektir. Bundan dolayı kask 

üzerinde yer alan eklenti ve yapılar daha fazla tercih sebebi olmasını sağlayacaktır. 

Projemizde portatif olarak tasarlanacak rüzgar gülü sayesinde kask üzerine yerleştirilerek 

rüzgar enerjisini elektrik enerjisine çevireceğiz. Böylece her zaman hava akımına karşı 

hareket eden motosikletlerin bu hava akımını kask üzerinden elektriğe dönüştürülmesini 

sağlayacağız.  

 
Üretmiş olduğumuz bu elektriği 2 yapı için kullanacağız: bunlardan 1.si ve en önemlisi 

kask üzerinde led aydınlatmaların yanarak akşam motosiklet sürücüsünün fark edilmesi 

sağlanacaktır.  
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2.si motor sürücüsü kafasını sağa/sola doğru 45 dereceden fazla hareket ettirerek kayan led 

ile sinyal vermiş olacaktır. Böylelikle insanların motosiklet sürücülerinde en fazla dikkat 

ettiği yer olan kafa kısmı sayesinde hangi yöne döneceğini bilmiş olacaktır. Prototip son 

hali aşağıdadır: 

  
Motosiklet kazalarının birçoğunda motosiklet ve sürücü farklı yerlere uçarak 

gerçekleşmektedir. Motosiklet sürücüleri karanlık ortamlarda zor bir şekilde 

bulunmaktadır. Tasarlamış olduğumuz yapı sayesinde belirli bir süre depolanan enerji kask 

üzerinde aydınlanma sağlayarak motosiklet kazalarında karanlık veya bulunması zor 

yerlere uçan sürücülerin kolayca bulunmasını sağlayacaktır. Böylelikle onların ihtiyaç kaza 

anında ihtiyaç duyduğu yardım hemen ulaştırılmış olacaktır. Projemizde sesli olarak da 

verilen uyarı yardımıyla görme engelli vatandaşların da duyabileceği hareket yapısı 

oluşturulmuş olacaktır. 

Projemizde ilk olarak 3D tasarımını gerçekleştirdiğimiz arkasına motor takarak elektrik 

üretimini sağlayacağımız ve küçük akümülatör ve kondansatörler yardımıyla 

depolayabileceğimiz bir sistem oluşturarak 3D yazıcıdan prototipimizi oluşturduk. 

Sonrasında bu yapımıza arduino nano mikrodenetleyici düzeneğiyle bir adet gyrosensör 

ekleyerek kask’ın tam dik duracağı pozisyonda üst kısmına monte ettik. Şerit ledleri 

aydınlatmayı dengeli bir şekilde oluşturarak tüm kask etrafına döşedik. Kaskın arka 

tarafına yön yapısını göstereceği sinyal kısmı oluşturuldu. Tasarım kısmı bu şekilde 1 adet 

kask üzerinde tamamlanmış oldu. 

 

2. Problem/Sorun: 

En son yayınlanan TÜİK verilerine göre Ülkemiz karayolu ağında 2020 yılında toplam 983 

bin 808 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 833 bin 533 adedi maddi hasarlı, 

150 bin 275 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır. Yıl içerisinde meydana gelen 
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ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %75,8'i yerleşim yeri içinde %24,2'si ise yerleşim 

yeri dışında meydana geldi. Türkiye'de 2020 yılında meydana gelen 150 bin 275 adet 

ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 197 kişi kaza yerinde, 2 bin 669 kişi ise 

yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün 

içinde hayatını kaybetti. Ölümlerin %47,4'ü, yaralanmaların %69,2'si yerleşim yeri içinde 

gerçekleşirken ölümlerin %52,6'sı yaralanmaların ise %30,8'i yerleşim yeri dışında oldu. 

Ülkemiz karayolu ağında 2020 yılında meydana gelen 150 bin 275 ölümlü yaralanmalı 

kazanın %66,9'u gündüz, %30,4'ü gece ve %2,7'si alacakaranlıkta oldu. Taşıt sayısına göre 

kazalar ve sonuçları değerlendirildiğinde, 2020 yılındaki ölümlü yaralanmalı kazaların 

%49,0'ı iki araçlı, %45,2'si tek araçlı ve %5,8'i çok araçlı kazalardan oluştu. Kaza 

sonucundaki toplam ölümlerin %55,4'ü tek araçlı, %38,8'i iki araçlı ve %5,8'i çok araçlı 

kazalar nedeniyle meydana geldi. Yaralanmaların ise %50,4'ü iki araçlı, %42,7'si tek araçlı 

ve %6,9'u çok araçlı kazalarda oluştu. 

Ülkemiz karayolu ağında 2020 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 

243 bin 125 taşıtın %50,4'ü otomobil, %18,8'i motosiklet, %15,2'si kamyonet, %2,5'i 

kamyon, %2,4'ü çekici, %2,4'ü minibüs, %1,6'sı otobüs, %1,2'si traktör ve %5,5'i diğer 

taşıtlardan oluştu.  

 
Burada dikkatimizi çeken detay otomobil kazalarından sonra motosiklet kazalarının daha 

fazla gerçekleştiği ve motosiklet kazalarında sürücünün daha az savunması olduğundan 

dolayı vefat ile sonuçlandığıdır. Motosiklet sürücülerinin özellikle gece yolculuklarında 

fark edilememesi sebebiyle iki araçlı kazalara daha fazla karıştığı bilinen bir gerçektir. 

Özellikle yerleşim yerlerinin dışında ışıklandırma sistemlerinin zayıf veya hiç olmadığı 

yerlerde motosiklet sürücüleri sürüş zorluğu yaşamaktadır.  Otoban ve otoyollarda özel bir 

motosiklet yolunun ya çok az sayıda olduğu ya da olmadığını bilmekteyiz. Bireysel 

ulaşımda daha az yakıt tüketen motosikletlerin tercih edilemiyor olması için bunlar veya 

buna benzer birçok problem bulunmaktadır. Yine benzer istatistiklerde erkek motosiklet 

sürücülerinin kadın sürücülere göre çok daha fazla olduğu verilmektedir. Özgüveni yüksek 

olan bu sürücülerimizin bazen kuralsızca ilerlediği de toplum tarafından bilinen bir 

gerçektir. Motosikletlerin karışmış olduğu trafik kazalarının yüzde 80’inde sürücüler 

araçtan fırlamaktadır. Özellikle gece oluşan bu kazalarda sürücülerin kaza sırasında ve 

sonrasında bulunması zor olmaktadır. Projemiz bu kapsamda oluşan kazalarda belirli bir 

süre depolanan enerji kask ışıklandırması için yeterli olacaktır. 

 

3. Çözüm  
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Motosiklet sürücülerinin kask kullanımın artması adına ve kask çeşitliliği ile cazibesinin 

oluşması adına projemiz önem taşımaktadır. Gece yolculuğu başta olmak üzere ışık 

yetersizliği bulunan saat ve ortamlarda sürüş gerçekleştiren motosiklet sürücülerinin daha 

fazla araç tarafından fark edilmesi, kafa hareketiyle gideceği yönü sinyal olarak 

belirtmesiyle motosiklet kazaları azalacaktır.  Kendi enerjisini rüzgâr enerjisi yardımıyla 

üretmesi, doğa dostu tasarım ve üretimiyle doğaya zarar vermemiş olacaktır. Işıklandırma 

yapısı yardımıyla tercih edilecektir. Hazırlamış olduğumuz prototip sonradan bütün 

kasklara uyarlanabilir şekilde geliştirilmiştir. Motosiklet kazalarının bu kask sayesinde çok 

azalacağını öngörmenin yanı sıra yapılan kazalarda sürücülerin motosiklet üzerinden 

savrulması durumunda da üzerindeki led ışık yardımıyla hızlı bir şekilde bulunmasını 

sağlayacaktır. İleride bu yapılara S.O.S sinyalini kaza anında merkezlere gönderen bir 

sistem eklenerek daha güvenilir bir boyuta taşınabilecektir. Proje fikrimiz toplumsal 

anlamda pandemi süreciyle daha fazla artan motosikletli kuryelerin gündüz ve gece daha 

güvenli hareket edebilmelerine imkan verecektir. Motosiklet kazalarını azaltacağı gibi 

oluşan kazalarda da ölüm oranını ciddi şekilde azaltacağını öngörmekteyiz. 

 

4. Yöntem 

Kaskların günlük hayatta kullanırken daha küçük portatif veya ağırlık yapmayacağı şekilde 

kullanımı tercih edilmektedir.  Motosiklet sürücüleri hava akımını arkaya alacak şekilde ve 

hızlanmaya engel olmayacak şekilde oluşturmaktadır. Gelen havanın verimli bir şekilde 

kullanılabilmesi amacıyla portatif bir rüzgârgülü yapısı oluşturuldu. 

 
Daha fazla elektrik üretimi sağlayabileceği düşünüldüğünden dikey olarak yer alan kaskın 

iki yan tarafında yer alacak şekilde iki adet dc motor yerleştirilmesiyle elektrik kablolar 

yardımıyla kondansatör yapısına aktarılacaktır. 
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Arduino Nano mikrokontrollör yardımıyla içerisine atılan kodlar ile oluşturulan elektrikten 

beslenerek kask üzerine yerleştirilen gyrosensör yardımıyla kafa hareketini algılayarak arka 

tarafta yer alan sinyalleri çalıştıracaktır. 

 
Elektronik yapılar birleştirildikten sonra kask üzerine eklenecek olan 3D tasarım içerisine 

yerleştirilecektir. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz için gerçekleştirdiğimiz 3D tasarımımız özgün bir şekilde her kask için uyumlu 

olacak şekilde flex filament kullanılarak oluşturulmuştur. Özgün tasarımı gerçekleştirirken 

dünya genelinde yapılan çalışmalar incelenmiş ve akıllı kask sistemini yapan herhangi bir 

uygulama bulunmamıştır. Yapacağımız bu çalışma gelecekte yapılacak olan kask 

yapılarına örnek oluşturacaktır. Projemizde kullanacağımız gyrosensöre bağlı olarak 

oluşturulan sinyal sistemi günümüz araçlarında sık rastlanmayan özgün bir şekilde 

oluşturulan yapıyı içermektedir. 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz kolay bir şekilde bütün kasklara uyarlanabilecek şekilde oluşturulmuştur. 3D 

tasarımların kullanılmasıyla maliyetin daha düşük olması sebebiyle ve kullanılan elektronik 

yapıların maliyetinin az olması büyük bir avantajdır. Motosiklet kuryeleri , motosiklet 

sürücüleri ve hobi amaçlı bisiklet,motosiklet araçlarını kullanan kişiler ilgi çekici bu kask 

yapısını temin edeceklerdir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projede kullanılacak olan 3D tasarımlar kendimize ait 3D yazıcılardan oluşturulmaktadır, 

Arduino Nano, gyrosensör, bağlantı kabloları,led ışıklandırma sistemleri bulunmaktadır. 

Tahmini bütçe tablosu aşağıdaki gibidir: 

S.No Malzeme Adı Miktar Tutar 

1 Kask Pervane Gövdesi (3D Çıktı) 1 Adet 10.00 TL 

2 Arduino Nano 1 Adet 130.00 TL 

3 Gyrosensör 1 Adet 40.00 TL 

4 Bağlantı Kabloları 20 Adet 25.00 TL 

5 Led Işıklandırma 12 Adet 60.00 TL 

6 Kask 1 Adet 200.00 TL 

  TOPLAM 465.00 TL 

Projemiz piyasada yer alan ve üzerinde revizyon yapılmış kaskların en az 500.00-600.00 

TL’den satılmasını göz önünde bulundurduğumuzda hem güvenlik yönünden daha iyi hem 
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de ekonomik yönden ucuzdur. Maliyet hesabı yapılırken 3D tasarımların çıktı süresi , 3D 

yazıcının kullanmış olduğu elektrik gözardı edilerek verilmiştir. 

 

Görev Adı Görev Aşaması Zaman 

 1.Aşama 2.Aşama 3.Aşama 4.Aşama  

Malzemelerin Temin 

Edilmesi 

    1 Hafta 

( 7 Gün) 

3D Çıktıların alınarak 

Monte Edilmesi 

    1 Gün 

Kodlama İşleminin 

Gerçekleştirilmesi 

    4-5 Saat Arası 

Kask Üzerine Monte 

Edilmesi 

    5-6 Saat Arası 

Proje Test Edilmesi     2 Gün 

 

Projemizin ilk aşamasından son aşamasına kadar bütün takım görev alacağından ötürü iş 

bölümü yapılmamıştır. Proje malzeme listesi en geç 1 hafta öncesinden sipariş verilerek 

kargo takibi yapılmasının ardından teslim alınacaktır. Projemizin malzemeleri geldikten 

sonra üretim başlayacak ve her aşamasında test edilecektir. Eksik, yanlış veya hatalı yapılar 

tekrar güncellenecektir. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Projemiz bütün motosiklet sürücülerine hitap edecek olup farklı görünüş ve yapısıyla hem 

dikkat çekicidir hem de ucuz ve ergonomikliğiyle tercih edilecektir. Sadece motosiklet 

sürücüleri değil bisiklet , scooter veya farklı araç sürücülerine de hitap etmektedir. 

9. Riskler 

Projemizde herhangi bir risk bulunmamaktadır.  Bütün yapılar portatif olduğundan ötürü 

değiştirmesi, sökülmesi ve takılması kolaydır. 

10. Kaynakça ve Rapor Düzeni  

 https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Karayolu-Trafik-Kaza-Istatistikleri-2020-

37436 

 https://badasshelmetstore.com/helmet-lights-light-helmet-like-tron/ 

 Ay, M. O., Erenler, A. K., Kocak, C., & Baydin, A. Efficiency of Helmet and Protective Clothing Use on 

Outcomes of Patients with Motorcycle Accidents Motosiklet Kazalarında Başlık ve Koruyucu Kıyafet 

Kullanımının Hasta Sonuçlarına Etkisi. 

 YAVUZ, Ç. (2015). Enerji depolamalı yeni nesil bir motosiklet kaskı tasarımı ve ısıl analizinin yapılması/A 

new generation motorcycle helmet design of energy storage and making thermal analysis. 

 ÖZKAN, S., İKİZCELİ, İ., AKDUR, O., DURUKAN, P., GÜZEL, M., & AVRDAR, A. (2009). Motosiklet 

kazalarına bağlı yaralanmalar. Akademik Acil Tıp Dergisi, 8(2), 25-29. 

 

Projemizin Detay Videosu: 

https://drive.google.com/file/d/1lXqMd8L3K4VaJ7lBt5s6tQvwZuzIkl9_/view?usp=sharing  

 

 

 

 

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Karayolu-Trafik-Kaza-Istatistikleri-2020-37436
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Karayolu-Trafik-Kaza-Istatistikleri-2020-37436
https://badasshelmetstore.com/helmet-lights-light-helmet-like-tron/
https://drive.google.com/file/d/1lXqMd8L3K4VaJ7lBt5s6tQvwZuzIkl9_/view?usp=sharing


8 

 

 

 

 

 

RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT: 

 

 

- - Yukarıda yer alan 10 maddenin açıklanması, kapak ve eklenecek görseller olmak üzere 

en fazla 8 sayfa olacaktır. 

-  

- - Yarışmacıların raporlarını görsellerle (prototip, deney sonuçları vb.) desteklemeleri 

değerlendirme açısından avantaj sağlayacaktır. 

-  

- Kapak, açıklama ve görsel olmak üzere en fazla 8 sayfa olacaktır. 8 sayfayı geçen 

raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır. (Kaynakça ve içindekiler sayfa sayısına 

dahil değildir.) 

 

- Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır. 

 

- Her rapor “kapak” ve “içindekiler” sayfası içermelidir. 

 

- Yazı tipi: Times New Roman, Punto: 12, Satır Aralıkları: 1,15 , İki tarafa yaslı, Sayfa 

kenar boşlukları üst-alt-sağ-sol 2,5 cm olmalıdır. 

 

- Rapor içindeki cümleler birbirinin aynı ve tekrarı niteliğinde olmamalıdır. 

 

- Raporunda, Web sitemizde yer alan Geçmiş yıl Raporlarından yararlanmış olan 

takımlarımız alıntı yaptığını ilgili sayfada belirtmesi gerekmektedir. Açıklamayı alıntı 

yapılan cümlenin ardından belirtmeniz gerekmektedir.  

 

ALINTI FORMATI: "Alıntı yapılan cümle/ler" (Yıl, Yarışma Adı, Kategori, Takım Adı) 

ÖRNEK ALINTI: "Enkazda depremzedenin nerede olduğunu tespit edilememesi, enkaz 

kaldırma ve depremzede arama çalışmalarını yavaşlatan en önemli sorundur." (2020,İnsanlık 

Yararına Teknoloji Yarışması, Afet Yönetimi, X Takımı) 

 

 - Kaynakçada referanslar aşağıdaki şekilde belirtilebilir.                                     

   Dijital Kaynak: Yazarların Soyadı, Adlarının Baş Harfi., Yazının Başlığı, Yazının Tarihi, 

Erişim Tarihi, Erişim Adresi. 

   Basılı Kaynak: Yazarların Soyadı, Adlarının Baş Harfi., (Basım Tarihi) Yazının Başlığı, 

(Varsa) Yayınlandığı Derginin Adı, (Varsa) Derginin Sayısı, Sayfa numarası.  

 

 

 

 

 


