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1. Proje Özeti 

Motosiklet ve bisiklet kullanımının son günlerde fazlaca artması ve bunun insanların 

can güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaşması ancak yeni tedbirlerle önlenebilir. Düşük 

maliyeti, trafikte hareket avantajı sağlaması ve kuryelik işlemlerinde kullanılması sebebiyle 

daha da fazla tercih edilmeye başlanan motosiklet ve bisiklet gibi iki tekerlekli araçlar, diğer 

araçlar kadar korunaklı ve güvenli değildir. Kullanıcının açıkta kaldığı ve dış etkenlerden direkt 

olarak etkilendiği bu araçlarda şoför, bireysel önlemler almak zorundadır. Bundan dolayı bu 

proje kapsamında, bisiklet kullanıcılarının, yayaların ve motosiklet kullanıcılarının can 

güvenliğinin sağlanması ve trafiğin olağan akışının korunması için giyilebilir teknoloji temelli 

bir akıllı ceket geliştirilmiştir. Geliştirilen ceketin sağ kol kısmında ivmeölçer sensör 

bulunmaktadır. Bu sensör iletken iplikler yardımıyla ceketin sırt bölgesinde bulunan LilyPad 

Arduino’ya bağlanmıştır. İvmeölçerden gelen veriler, kullanıcının aldığı eğimi belirlemek için 

kullanılmaktadır. Alınan eğim verisi doğrultusunda ceketin sırt bölgesinde bulunan LED ışıklar 

yanmaktadır. Ceketin sırt bölgesinde bulunan LED ışıklar 3 bölümden oluşmaktadır. İki tanesi 

sağa ve sola sinyal verme işlemini yaparken diğer ışıklar kullanıcının sürekli fark edilir olması 

için kullanılmıştır. Geliştirilen ceket su geçirmez ve yıkanabilir özellikte olmakla beraber 

ceketin üzerinde bulunan elektronik aksanlar, kullanıcıya direkt olarak temas etmeyerek 

konforu sağlamaktadır. Ceketin sol kolunda ise kullanıcı, motosikletin veya bisikletin gidonunu 

tuttuğu zaman ona bakacak şekilde yerleştirilmiş bir ekran bulunmaktadır. Bu ekran, Arduino 

UNO ile kurulan bir GPS devresi sayesinde çalışmaktadır. GPS devresinin elektronik aksanı 

ise sol kol üzerinde kullanıcının performansını etkilemeyecek şekilde konumlandırılmıştır.  

Geliştirilen cekette kullanılan iki Arduino, Arduino IDE Tümleşik Geliştirme Ortamı 

kullanılarak programlanmıştır. Ceketin sırt bölgesinde bulunan ve sağ koldaki ivmeölçer 

sensörünü de kapsayan ilk devre, iletken iplikler kullanılarak cekete montelenmiştir. Parçalar 

arasındaki iletişim de, bu iletken iplikler vasıtasıyla sağlanmaktadır. Ceketin sol kolunda 

bulunan ve GPS devresini oluşturan parçalar ise korunmaları amacıyla kumaş kılıfla kapatılmış 

ve dikilerek montelenmiştir. 

2. Problem/Sorun 

Motosiklet ve bisiklet kullanımında, trafik yoğunluğu ve az yakıt tüketimi sebebiyle 

artış görülmektedir. Özellikle motosiklet kullanımı, pandemi sebebiyle artan motosikletli 

kuryelik hizmetleri dolayısıyla fazlasıyla artış göstermiştir. Bisikletler ise kısa mesafeli ulaşım 

ve spor amaçlarıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Sıklıkla trafikte kullanılan bu araçların 

kullanıcıları, bireysel olarak önlem almak durumundadır. Ancak kuralların doğru bir şekilde 

uygulandığı durumlarda bile motosiklet ve bisiklet gibi araçlar, diğer araçlara göre daha 

dayanıksız ve güvensizdirler. Trafiğin sıkıştığı durumlarda, iki tekerlekli araç kullanıcılarının 

yaptığı sıyrılma manevraları, diğer araçları ve yayaları tehlikeli bir durumda bırakmaktadır. Bu 

durum, trafiğin akışından çok insanların can güvenliğini etkileyecek hale gelmiştir. 

Projenin amacı bisiklet ve motosiklet ile ulaşımı tercih eden veya kuryelik gibi hizmet 

sektöründe bulunan kişilerin trafikte sinyal ile koordineli ilerlemelerini sağlamaktır. Tasarlanan 

ceket ile bisiklet ve motosiklet kullanıcıları trafikteki hızlarını kollarındaki ekrandan takip 

edebilir ve aynı zamanda diğer araçlara çaba sarf etmeden sinyal verebilir. Şu anda birçok 

bisiklette sinyal sistemi bulunmazken, birçok motosiklette ise sinyalin kullanıcı tarafından 

ayarlanarak verilmesi gerekmektedir. Bunun yanında birçok bisiklette hız takibi 

yapılamamaktadır. Motosikletlerde ise göstergelerden aracın hızını takip etmek, kask takan bir 

kullanıcı için hiç de kolay olmayacaktır. Var olan çözümler sürücünün işini 

kolaylaştırmamaktadır veya hali hazırda kullanılmamaktadır. Geliştirilen cekette ise 

kullanıcının isteğine bırakılmaksızın sinyal verilmekte ve aracın hız takibi ceket üzerinden 

yapılabilmektedir.  Geliştirilen sistemde güç yönetimi, hassasiyet ve parçalar arasındaki iletişim 

stabil olarak sağlanabilmektedir. Böylece trafiğin akışı, sürücülerin ve yayaların can güvenliği 

korunarak daha konforlu bir sürüş deneyimi sağlanmaktadır. 



4 
 

3. Çözüm  

3.1 Öneriler 

Bu bölümde, bisiklet ve motosiklet kullanıcılarının trafikte can güvenliğini sağlamak 

için yapılacak çalışmalara ışık tutmak amacıyla probleme yönelik çözüm önerilerine yer 

verilmiştir. Trafiğin akışının daha sağlıklı sağlanması, yayaların ve sürücülerin can güvenliği, 

giyilebilir teknoloji kullanan sistemlere önerilen fonksiyonların eklenmesi sayesinde daha iyi 

sağlanabilir. 

● Giyilebilir teknoloji kullanılan projeye görüntü işleme fonksiyonu eklenerek, 

kullanıcının trafikteki hareketleri kayıt altına alınabilir.  

● Giyilebilir teknoloji sistemlerine ve bisiklete ek sensörler entegre edilerek, çalınmaya 

karşı koruma fonksiyonu eklenebilir.  

● Giyilebilir teknoloji kullanan sistemlere kurye veya kargo gibi kalabalık personelin 

hizmet verdiği sektörlerde kullanımını kolaylaştırmak için kimlik belirleme fonksiyonu 

eklenebilir.  

● Sistemin farklı hava koşullarında ve ağ standartlarında tutarlı çalışabilmesi için 

kullanılan sensörlerin yerine geçerlilik ve güvenilirlik testi yapılmış sensörler kullanılabilir.  

● Giyilebilir teknoloji barındıran sistemlere alkol sensörü eklenerek, trafikte alkollü 

araç kullanımı önlenebilir.  

● GPS verisi, GSM modülü kullanılarak ayrıca kullanıcının telefonuna kaydedilebilir. 

Böylece takip edilen rota, cep telefonundaki GPS özelliği kapalı kalsa bile kayıt altına alınmış 

olur.  

● Ceketin kol kısımlarının iç taraflarına kullanıcının nabız ve oksijen seviyelerini takip 

eden sensörler yerleştirilebilir. Bu durumda kalp atış ritminde bir değişiklik saptanırsa yardım 

çağırma işlemi otomatik hâle geleceğinden daha güvenli bir deneyim sunulmuş olur.  

● Cekette kullanılan iki ayrı devre birbirine bağlanarak, sol kol üzerinde sadece GPS 

verilerini gösteren ekran, belirli aralıklarla ayrı devrelerin pil yüzdelerini kullanıcıya 

hatırlatabilir. 

 3.2 Projede Problem için Sunulan Çözüm 

Trafiğin akışının sağlanabilmesi, sürücülerin ve yayaların can güvenliğinin 

korunabilmesi amaçlanarak bir akıllı ceket projesi geliştirilmiştir. Motosiklet ve bisiklet gibi 

trafiğe tam olarak adapte olamayan ve diğer araçlar kadar güvenli olmayan araçların trafiğe 

daha iyi adapte olmalarını sağlamak amacıyla otomatik sinyal verme işlevi ve hız takip sistemi 

barındıran bir ceket prototipi üretilmiştir. Tasarlanan ceket aracın aldığı eğime göre otomatik 

olarak sinyal verebilmektedir. Ayrıca kullanıcının hız takibini sağlaması için de bir sistem 

barındıran ceketin, trafiğin akışını sağlamaya katkı sunması ve iki tekerlekli araçların karıştığı 

trafik kazalarını azaltması beklenmektedir. 

 3.3 Prototip ile Alakalı Görseller 

Bu bölümde, bisiklet ve motosiklet kullanıcıları için tasarlanan giyilebilir teknoloji 

temelli akıllı trafik ceketinin prototipine ait görsellere yer verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Ana devrenin görünür hâli                              Şekil 2. Ana devrenin gizlenmiş hâli 
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Şekil 3 ve 4. Eğim sensöründen gelen verilere göre sol ve sağ yönlerini işaret eden sinyal ışıkları 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Sol kol üzerindeki hızölçer GPS            Şekil 6. Sağ kol üzerindeki ivmeölçer sensörü 

devresinin konumu 

 

 

 

                                    

 

 

                                                                     

Şekil 7. Sol kol üzerindeki hızölçer                                 Şekil 8. U8g2 Ekran Denetleyici 

GPS devresi                                                                      Kütüphanesi kullanılarak geliştirilen  

                                                                                          GPS devresi ekran ara yüzü 

                                                                                          (0km/s, 4 uydu ile aktif bağlantı) 
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Şekil 9. Ceketin manken üzerindeki duruşu 

 

3.4 Sistemin Çalışma Biçiminin Çözüm Algoritması Üzerinde Gösterimi 

Tablo 1. Çözüm Algoritması 
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3.5 Yazılımın Geliştirilmesi 

Sensörlerin veri aktarmasını ve sistemin kullanıcının ihtiyacına göre çalışmasını 

sağlamak için kullanılan ana kartlara uygun bir yazılım geliştirilmiştir. Yazılımın kodları 

Arduino IDE tümleşik geliştirme ortamında yazılmıştır. Arduino resmi web sayfasından 

ücretsiz olarak indirilebilen bu program ile Arduino ve benzeri açık kaynaklı geliştirme kartları 

için yazılımı kolaylıkla geliştirmek mümkündür. Ayrıca, Arduino IDE piyasada yaygın olarak 

kullanılan Windows, macOS ve Linux gibi işletim sistemlerini de desteklemektedir (Arduino, 

2021). 

4. Yöntem 

Yapılan prototip üzerinde iki tane ana devre bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi sol kol 

üzerinde kumaşa sabitlenmiş ekranı ve Arduino UNO’yu barındırır. Bu ekran, GPS vasıtasıyla 

hız verisini gösterir. Diğer devre ise sırt üzerindeki sinyal ışıklarını, LilyPad Arduino’yu ve sağ 

kol üzerindeki ivmeölçer sensörünü barındırır. Sağ koldaki sensörün ilettiği eğim verisine göre 

sırt bölgesindeki LED ışıklar aracın pozisyonuna uygun sinyal vermektedir. Kısacası giyilen 

ceket sayesinde kullanıcı sol kolu üzerinden hız verisini takip edebilir ve hiçbir gayret sarf 

etmeden sinyal verebilir. 

 4.1 Sistemin Çalışma Adımları 

Bisiklet ve motosiklet kullanıcılarının trafikte can güvenliğini sağlamak için geliştirilen 

giyilebilir teknoloji temelli sistem çalışırken sırasıyla aşağıdaki adımları takip etmektedir.  

 Birbirinden bağımsız olarak sırt ve sol kol üzerinde konumlandırılmış devreler 

çalıştırılır. Sırt üzerinde bulunan devre sinyal ışıklarını ve sağ kol üzerindeki ivmeölçer sensörü 

kontrol etmektedir (1). Sol kol üzerindeki devre ise ceket üzerine sabitlenmiş ekranda 

bağlanılan uydu sayısı ve km/s şeklinde hız verisini göstermektedir (2).  

1.1 LilyPad ATMega328P ana kartı çalıştırılır.  

1.2 LilyPad ADXL335 eksenli ivmeölçer sensör çalışır ve aracın eğim verilerini sağ kol 

üzerine dikilen iletken iplik vasıtasıyla ana karta iletir.  

1.3 Ana kart üzerinde, ivmeölçerin X eksenindeki verileri iletmesi sonucu sinyal 

ışıklarının hangi durumda yanacağına karar verilir.  

1.4 X eksenindeki verilerin orta değeri 500 kabul edilir. Değer 480’in altındaysa sol 

tarafı işaret eden sinyal ışıkları yanar. Değer 480 ile 520 arasında ise sinyal ışıkları yanmaz. 

Değer 520’den büyükse sağ tarafı işaret eden sinyal ışıkları yanar.  

2.1 Arduino UNO çalıştırılır.  

2.2 GY-NEO6MV2 GPS modülü çalışır ve uydulara bağlanır. Üç veya daha fazla 

uyduya bağlandığında hız verisini iletmeye başlar.  

2.3 Üç veya daha fazla uydudan alınan koordinat verilerinin aralarındaki uzunluk 

farkının zamana bölünmesi ile elde edilen km/s verisi, sol kola sabitlenen I2C OLED SS1106 

1,3 inç ekranda gösterilir.  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Geliştirilen projenin cekete sabit bir şekilde tasarlanmış olması, yıkanabilir olması, hız 

verisinin hemen takip edilebilecek olması ve sinyal işlevinin otomatikleştirilmesi, projenin 

özgün ve inovatif değerini ortaya koymaktadır. Yapılan prototip ve araştırmaların, giyilebilir 

teknoloji doğrultusunda yapılacak diğer projelere ışık tutması beklenmektedir.  

Piyasada bulunan benzer ürünler ile tasarlanan akıllı ceket arasındaki en büyük fark 

yapılan işlevlerin otomatikleştirilmesi ve fiyattır. Herkesçe erişilebilir olmasının önemi göz 

önünde bulundurularak tasarlanan akıllı ceketin toplam maliyeti 370 TL’dir. Ancak piyasada 

bulunan diğer ürünler aynı işlevleri projede olduğu gibi sağlamamaktadır. Benzer işlevlere 

erişebilmek için ise birçok ürün almak gerekmektedir. Bu durumda toplam maliyet 80$ ila 120$ 

seviyelerinde olmaktadır. 



8 
 

6. Uygulanabilirlik  

Bisiklet ve motosiklet kullanıcılarının trafikte can güvenliğini sağlamak için yaşadığı 

sorunlar incelenmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda açık kaynaklı ve düşük maliyetli 

giyilebilir teknoloji içeren bir prototip tasarlanmıştır. Tasarlanan prototipin kullanıcı dostu 

olması önemsenmiştir. Bu sebeple kıyafete sabitlenen LED ışıklar, devreler ve kullanılan 

iletken iplikler kullanıcıyı rahatsız etmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Devrelerin gizlenmesini 

sağlayan kapakların, velkro bantlar ile gizlenmesi sağlanarak devrelerin üstü, daha sonra 

açılabilir bir şekilde kapatılmıştır. Sol kol üzerine velkro bantlar ile tutturulan GPS devresi 

çıkarıldığında ise prototip normal bir ceket gibi tamamen yıkanabilir hale gelmektedir. Trafikte 

sinyal vermek gibi temel kuralların hiçe sayılamayacağı anlaşılarak, sinyal verme işleminde 

hata payı olmaması önemsenmiş ve bu doğrultuda prototip geliştirilmiştir. Hız verisini belirtme 

ve aracın eğim aldığı yöne göre otomatik sinyal verme gibi fonksiyonları içeren ceketin 

sorunsuz bir şekilde çalıştığı ve önerilen modelin seri üretime hazır olduğu görülmüştür. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje geliştirilirken, düşük maliyetli sensörler kullanılarak, sistemin yaygın olarak 

kullanılabilmesi hedeflenmiştir. Projede açık kaynaklı geliştirme kartları kullanılarak farklı 

araştırmacılar tarafından kolaylıkla geliştirilmesi sağlanmak istenmiştir. Sistemin 

geliştirilmesinde kullanılan parçalara ilişkin fiyat bilgisi şu şekildedir; 

 WaveShare 1.3 Inch OLED Ekran; 75 TL  

 Arduino UNO; 75 TL  

 GY-NEO6MV2 GPS Modülü; 65 TL  

 LilyPad Power Supply - AAA Pil Yuvası 5V; 15 TL  

 LilyPad Arduino Ana Kartı (ATmega328P işlemcili); 35 TL  

 LilyPad Accelerometer - 3 Eksenli İvme Ölçer ADXL335; 45 TL  

 3 adet 3 mm Şeffaf Beyaz LED Paketi; 15 TL  

 2 adet 5 mm Şeffaf Kırmızı LED Paketi; 5 TL  

 Lilypad İletken İplik - 5 Metre - Conductive Thread; 40TL  

 Toplam 370 TL 

Piyasada bulunan ve Amazon adlı e-ticaret sitesinde 40$’a satılan “ECEEN LED 

Flashing Vest and Cycling Stop Light” gibi cihazların sırt bölgesinden mesaj verme gibi 

özellikleri bulunmaktadır. Sırt bölgesinde sinyal veya kullanım amacına göre farklı sinyaller 

verebilen benzer ürünlerin kumanda veya kollara sabitlenen düğmeler ile çalıştığı 

görülmektedir. Sunulan prototipte ise otomatik sinyal verme görevini gerçekleştiren bölümler 

toplam 155TL kullanılarak yapılmıştır. Yapılan proje, piyasada benzer işlev gören ürünlerden 

daha ucuz olmakla beraber sinyal verme işlevini otomatik olarak yapmaktadır. GPS ile hız 

belirleme görevini üstlenen ve yapılan prototipte sol kol üzerinde bulunan cihaza benzer işlev 

gösteren “TIMPROVE T600 Universal Car HUD Head Up Display Digital GPS Speedometer” 

gibi örnek cihazların 40$’a satıldığı görülmektedir. Yapılan prototipte ise GPS ile hız değerini 

belirten devre 215TL’ye yapılmıştır. Benzer işlevleri sağlayan ve tamamen giyilebilir teknoloji 

özelliği sağlamayan bağımsız ürünlerin fiyatlarının 80$ olduğu görülmüştür. Geliştirilen 

projenin maliyetinin diğer projelerin maliyeti ile döviz kurları bağlamında karşılaştırıldığında 

fiyatının düşük olduğu ve ekonomik düzeyi fark etmeksizin tüm kullanıcılar tarafından 

erişilebilir olduğu görülmektedir. 
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7.1 Proje-Zaman Planlaması 

Bu bölümde, hedeflenen çalışmanın sistematik bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için 

takip edilen proje iş-zaman çizelgesine ait bilgilere ilişkin bir tabloya yer verilmiştir. 

Aylar (2021) 

İşin Tanımı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Prototipin 

Geliştirilmesi ve 

Tasarlanması 

X X X X X X X X  

Literatür 

Taraması 
 X X X X X    

Verilerin 

Toplanması 

  X X X X    

Raporların 

Tamamlanması 

    X X    

Tablo 2. Proje İş-Zaman Çizelgesi 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Son günlerde fazlasıyla iş imkânı yaratan kuryelik işlerini her yaştan insanlar 

yapmaktadır. Bisiklet kullanımı da gençlerde ve özellikle sporla ulaşım yapmak isteyen 

yaşlılarda artış göstermektedir. Tasarlanan ceketi her yaştan insanın konforlu bir şekilde 

kullanabilmesi hedeflenmiştir. Bu yüzden geliştirilen sistemin basitçe çalıştırılabilmesi ve 

normal bir kıyafet gibi yıkanabilmesi amaçlanmıştır. Geniş bir yaş kitlesi ve farklı şekillerde 

kullanıma uygun olduğundan dolayı projenin maliyeti de göz önünde bulundurulmuş ve 

kullanıcı kitlesine uygun hale getirilmiştir. Proje içerisindeki parçaların toplam maliyeti 

370TL’dir. 

Aralık 2018 itibariyle TÜİK verilerine göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 

865 bin 921 adet taşıtın %14’ünü motosikletler oluşturmuştur. Yalnızca Türkiye’deki 

motosiklet kullanıcıları değerlendirildiğinde, projeyi kullanmaya uygun yaklaşık 3 milyon 200 

bin kişi bulunmaktadır. Elektrikli bisiklet ve bisiklet kullanıcıları ile beraber projenin olası 

kullanıcı sayısının Türkiye sınırları içerisinde yaklaşık 4 milyon kişiye ulaşabileceği tahmin 

edilmektedir. 

9. Riskler 

(1) Projenin yapımında karşılaşılabilecek en büyük risk seri üretime geçirildiği takdirde, 

tamamen otomatikleştirilmiş bir üretim sürecine geçilmesinin çok komplike süreçler içerecek 

olmasıdır. Projenin montajında LED ışıklar ve LilyPad Arduino ceketin sırt bölgesine dikilirken 

bir insanın dikiş görevini üstlenmesi gerekmektedir. Bunun yaratacağı en büyük sorun seri 

üretimin yavaşlaması olacaktır. Bu sorunun çözülmesi için ceket üzerinde bulunan elektronik 

aksan direkt olarak cekete monte edilmeyerek yapılıp daha sonra cekete basitçe monte 

edilebilir. (2) Ayrıca karşılaşılabilecek diğer bir sorun ceketin kullanıldığı yolculuk sırasında 

bataryanın tükenmesi olacaktır. Ancak ceket, ışıkların kullanıldığı bir sistemden oluştuğu için 

batarya seviyesi rahatlıkla takip edilip, azaldığında kullanıcı tarafından bulundurulan yedek 

batarya ile değiştirilebilir. 

9.1 Olasılık Etki Matrisi 

Olasılık / Etki Çok Normal Az 

Yüksek Çok yüksek risk Yüksek Risk Ortalama Risk 

Orta Yüksek Risk Ortalama Risk (1) Düşük Risk 

Düşük Ortalama Risk Düşük Risk (2) Çok Düşük Risk 

Tablo 3. Olasılık Etki Matrisi 
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