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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün belirlediği hız sınırı, çift yönlü şehirlerarasındaki 

yollarda motorlu taşıtlar için 90 km’dir. Otoyollarda ise bu sınır 120 km’dir. Araçlar bu kadar 

yüksek hızla giderken yola kedi, köpek ya da vahşi hayvanlar çıkabiliyor. Bu durum hem 

hayvanın ölümüne hem de aracın kaza yapmasına neden olabiliyor. Böylece can ve maddi hasar 

oranı artıyor. Hayvanlar hayatını kaybetmekle kalmayıp diğer araçların da ezmesi sonucunda 

parçalarına bile erişilemeyecek hale geliyor. Bizde bu sorundan yola çıkarak kedi, köpek veya 

vahşi hayvanların otobana girmesini engellemek istiyoruz. Bu projemizle aynı zamanda nesli 

tükenmek üzere olan hayvanların nesillerini de korumuş olacağız ve kaza riskini azaltarak 

ekonomik bir katkıda da bulunmuş olacağız. 

Araştırmalarımız sonucunda, her hayvanın rahatsız olduğu seslerin aynı olmadığını ve 

hayvanların rahatsız olabileceği 3 tür sesin (yüksek, orta, düşük) olduğu verilerine ulaştık. 

Yüksek ses (yarasa ve kuşlar için) – Orta ses (kedi, köpek, kurt, çakal, sansar, geyik için) – 

Düşük ses (fare, köstebek, çıyan, tavşan, sincap için) olmak üzere üç çeşit ses frekansı vardır. 

Projemiz kapsamında; otoban kenarlarında bulunan bariyerlere bir kamera 

yerleştireceğiz. Yerleştirdiğimiz bu kamera sayesinde bariyere yaklaşan hayvanı tanımlanacak 

ve bu hayvanın rahatsız olacağı sesi çıkaran bir hoparlör sistemi yerleştireceğiz. Bariyerlere 

kamera ve buzzerler 1 metre aralıklarla yerleştirilecektir. Sesten rahatsız olan hayvan otobanın 

tam aksi yönüne doğru kaçacak ve hayvanların canını kurtarırken aynı zamanda da maddi 

hasarları da engellemiş olacağız. 

Tasarım olarak kamera alt kısımda bulunmalı, buzzer ise daha üstünde olmalıdır. 

Kameranın alt kısma yerleştirilmesinin sebebi; hem büyük hayvanlar hem de küçük hayvanlar 

yaklaştığında da algılayabilmesidir.   

Montajı ise; herhangi bir rüzgâr, ya da bir şey çarptığında düşmeyecek şekilde bariyer 

bacaklarına sabitlenebilir. Belki bir plastik kelepçe, belki de metali kaynatarak… 
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Şekil 1: FlowChart (Akış Diyagramı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 2 :  Kamera ve Buzzerin yerleştirilmesi 
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2. Problem/Sorun: 

 

Doğada bir denge mevcuttur. Doğanın dengesi bozulmaması için hayvanların yaşamı da 

insanların yaşamı kadar önemlidir. Bu sebepten, insanların yaşamı için hayvanların da 

yaşamının korunması gereklidir. Fakat her geçen gün hayvan ölümü artmakta ve bu da 

insanların yaşamını etkilemektedir. Hayvanların otoyolda ölümü Dünyada ve ülkemizde 

toplumsal sorun haline gelmiştir. 

Sadece hayvanların ölümü değil, otoyollarda hayvanlara çarpmamak için yaptığımız 

manevralar sebebiyle diğer araçlara veya bir yere çarpıp kendimize ve aracımıza ciddi zararlar 

verebiliriz. Ülke olarak buna bir dur dememiz gerekir. Eğer hayvanların otoyola girmesini 

engellersek, hayvan ölümünü ve kaza riskini ciddi oranda azaltabiliriz. 

Mevcut otoyollarımızda, otoyola giriş yapılmaması ve araçları yönlendirmek için 

bariyerler mevcuttur. Otoyol kenarında eğer dağ varsa taş düşmemesi veya hayvan inmemesi 

için dağın üzerine sarılmış teller ile önlemler alınmıştır. Fakat bu önlemler yeterli değildir. 

Bu sorunları düşündük ve bu sorunları aşabilmek için böyle bir proje tasarlamaya karar 

verdik.  

Şekil 3: Otobana Hayvan Girmesi Sonucu Hayvan Ölümü 
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3. Çözüm  

 

Bu problemi engellemek için bir cihaz tasarladık. Bu cihazın üzerinde bulunan 

kameramız gelen hayvanı algılar ve ardından o hayvanın rahatsız olabileceği sesi çıkarır. 

(Hangi hayvanın hangi tondaki frekanstan rahatsız olduğu özet kısmında belirtilmiştir.) Her 

hayvanın rahatsız olduğu ses farklı olduğundan kamera ile yapay zekâ sayesinde yaklaşan 

hayvanı tespit edecek ardından buzzer sayesinde rahatsız olduğu sesi çıkaracaktır. Bu sesi 

duyan hayvan, yolun tersi yönünde kaçacaktır. Bu sayede hayvanların otoyola girmesi 

engellenebilecektir. Otobana giremeyen hayvan, hem canından olmayacak hem de araç 

sahiplerinin maddi hasarı olmayacaktır.  

  

Bu projeyi tasarlarken insan gözünden değil, hayvan gözünden bakmayı yani hayvanlarla 

empati kurmayı öğrendik. Kameramızın, hayvanları algılayabilmesi için, onların fiziksel 

özelliklerini bilmemiz gerekir, rahatsız olabilecekleri sesleri araştırmalıydık. Gerekli 

araştırmaları yaptıktan sonra projemizi tasarladık ve bu probleme çözüm olabileceği kanaatine 

vardık. 

 

 

 

 

 

Şekil 4: Bariyerlere Yaklaşan Çeşitli Hayvanlar Geriye Doğru Yöneliyor 
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4. Yöntem 

 

Projemiz kapsamında; otoban kenarlarında bulunan bariyerlere bir kamera 

yerleştireceğiz. Kamera sayesinde bariyere yaklaşan hayvan tanımlanacak ve bu hayvanın 

rahatsız olacağı sesi çıkaran bir hoparlör (buzzer) sistemi yerleştireceğiz. Bariyerlere 

yerleştirilen kamera ve buzzerler 1 metre aralıklarla yerleştirilecektir. Sesten rahatsız olan 

hayvan otobanın tam aksi yönüne doğru ilerleyecektir. Böylece hayvanların otobana 

girmemesini hedefliyoruz. Otobana giremeyen hayvan hem canından olmayacak hem de araç 

sahiplerinin maddi hasarı olmayacaktır. 

Takım olarak aldığımız eğitimler kapsamında TeachableMachine (Makine öğrenmesi), 

Python ile Microbit  ve elektronik konularında çalışmalar ve projeler geliştirdik bu kapsamda 

projemizde bildiğimiz bu yöntemlerle yapabileceğimize karar verdik. 

Projemizde geliştirdiğimiz otoyol kenarındaki bariyerlere kamera ve buzzerlerin 

enerjisini güneş panellerinden sağlayacağız. Cihaz üzerindeki kameralar sayesinde cihaz 

hayvanın cinsini tanıyacak, (TeachableMachine) yapay zekâ tarafından eğitilmesi sağlanarak 

bariyere yaklaşan hayvanın fotoğrafların hangi kategoriye girdiği tespit edilecek ve microbit 

kartına sinyal göndermesi sağlanacaktır. Kontrol ünitesinde yapay zekâ teknolojilerinde de 

kullanılan açık kod yazılım python programlama ve donanım olarak mikrobit kullanılacaktır. 

 

 

 

 

Şekil 5: Teachable Machine Kediyi Tanıma Sonuç Ekranı 
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Yukarıdaki görsellerde de görüldüğü gibi yapay zeka programına önce hayvanlar 

tanımlanacak, ardından tanımlanan hayvanlar kameraya göründüğünde hangi hayvan olduğunu 

algılayacaktır. 

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Hayvanların otoyola çıkmasını engellemek için otoyol kenarına veya bariyerlere tel ve 

çitler yapılabiliyor. Biraz araştırma yapıldığında piyasada satışı yapılan çeşitli hayvan 

kovucular var, sinek kovucu, kuş kovucu gibi cihazlar mevcut. Fakat bu cihazlar ayı gibi, kedi, 

köpek gibi canlıları kovmak için yeterli olmadığı gibi otoyol kenarına da entegre edilmemiştir.  

Otoyolda hayvanların hayatlarını kaybetmemeleri için tasarladığımız bu cihaz her hayvan 

için uygun ses çıkararak hayvanı kaçırması açısından özgün bir çalışmadır. Benzer hayvan 

kovucu cihazlar olsa da bunlar otoyola entegre edilmiş şekilde değiller aynı zamanda kamera 

ile hayvanı tanıma özellikleri de mevcut değil. Bizim projemiz bu açıdan özgün bir projedir. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

  

 Projemiz her şehirde ve tüm karayolları ulaşımında uygulanabilir ve maliyeti normal 

çok da yüksek olmayan uygulanabilir maliyette bir projedir.  

 Projemiz ticari amaçla kullanımı uygun görülmemektedir. Projemiz daha çok bakanlığa 

yöneliktir. Bariyerlere ancak Karayolları Müdürlüğü müdahale edebileceğinden yalnızca 

Karayolları Genel Müdürlüğünün beğenisine sunulmuş olup ticari amaç güdülmemiştir. 

 

 

 

Şekil 6 : Teachable Machine Köpeği Tanıma Sonuç Ekranı 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Projemizin prototipinin oluşturulması ortalama 500 TL civarındadır. (Bu fiyata bilgisayar 

dâhil değildir.) Projemiz hayata geçirildiğinde kaç km’lik bariyere uygulanacağına göre maliyet 

değişiklik gösterecektir. Ayrıca prototip için sistem bilgisayar üzerinden test edilmiştir. 

Uygulamaya geçildiğinde bilgisayara ihtiyaç olmayıp Raspberry Pi kontrol bilgisayarı maliyete 

geçirilecektir.  

 Maliyet açısından da uygulanabilir bir proje olduğu kanaatindeyiz.  

 Maddi harcama olarak yalnızca malzeme teminatı kısmında harcama yapılacaktır. 

Malzeme teminatı sonrasında herhangi bir harcama yapılmayacaktır. Piyasada bu şekilde 

kameralı bir ürün olmadığından maliyet karşılaştırması yapılamamaktadır.  

  

AYLAR 
 

İşin Tanımı Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 
 

Microbit kart ile similatör üzerinden  Python 

programlarının yazılması 
x x x     

Verilerin toplanması ve analizi 
x x x x x x  

Proje Detay Raporu Hazırlanması   x     

Elektronik ve kamera gibi donanımların temin 

edilmesi    x x x  

Modellenmesi ve yapılması 
        x x x x  

Yarışma 
     x  

 

 

 

Kullanılacak Malzemeler:  

Kullanılacak malzemeler aşağıdaki gibidir. Jumper kablo ve data kabloları gibi basit 

malzemeler dahil edilmemiştir.  

o Mikrobit 

o Kamera  

o Buzzer 

o Ultrasonic Mesafe Sensörü 

o Güneş Paneli 
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o Bilgisayar 

o Yapay Zekâ Uygulaması 

o Python Programlama  

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Projemiz etkisi bakımından tüm canlılara faydalı olacak ve etkileyecektir. Projemiz her 

yolda kullanım için her kitleye uygundur. Uygulama aşamasındaki projemizi sunacağımız 

hedef  kitle ise Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, Tarım 

ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve çevre kuruluşları (Tema Vakfı, WWF, 

ÇEKÜL, Türkiye Çevre Vakfı, Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı, ÇEKÜ, ÇEVKO) gibi 

ormanların ve doğanın korunması yönünde çalışmalar yapan kurumları ilgilendirebilir. Çünkü 

projemiz doğrudan hayvanları koruma ile ilgili olduğu için doğayı da doğrudan kapsamaktadır. 

 

 

9. Riskler 

 

 Projeyi olumsuz yönde etkileyecek unsurlardan birisi sensörlerin bozulmasıdır. 

Materyaller açık alanda daimi olarak bulunacağından herhangi bir hayvan ve araç çarpması 

sonucu tahribata uğrayabilir. Oluşabilecek bu tahribatlara karşılık olarak aralıklı olarak 

malzemelerin kontrolü sağlanmalıdır.  

 Proje güneş paneli ile çalıştığından yaz aylarında sorun yaşanmayacaktır fakat kış 

aylarında yaşanabilecek yağmur ve kar gibi ıslak havalar için koruyucu önlemler alınmalıdır.  

 

 

 

10. Kaynaklar  

https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Trafik/HizSinirlari.aspx 

https://github.com/googlecreativelab/teachablemachine-community/ 

Image machine açık kaynak linki : https://github.com/googlecreativelab/teachable-

machine-v1 

Image machine web sitesi : https://teachablemachine.withgoogle.com/train/image 

thinkiverse web sitesi linki : https://www.thingiverse.com/ 

Tinkercad kedi link : https://www.tinkercad.com/things/iS9mQs0irRS-tinker-cat 

 

https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Trafik/HizSinirlari.aspx
https://github.com/googlecreativelab/teachablemachine-community/
https://github.com/googlecreativelab/teachable-machine-v1
https://github.com/googlecreativelab/teachable-machine-v1
https://teachablemachine.withgoogle.com/train/image
https://www.thingiverse.com/
https://www.tinkercad.com/things/iS9mQs0irRS-tinker-cat

