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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemiz amacı trafikte yaĢanan çeĢitli sorunların çözümünü amaçlıyoruz. Bir kaç 

farklı alanda farklı problemlere çözümler üretiyoruz. Bu tespit ettiğimiz sorunlar 

insanların yaralanmasına, sakat kalmasına yada ölümlerine sebep olmakta veya maddi 

hasara sebep olmaktadır. AĢağıda saydığımız beĢ soruna beĢ etkili çözüm önerisi 

sunuyoruz. Bu projelerimizle amacımız; freni patlayan kamyon otobüs gibi büyük 

araçların kaza yapmasını engellemek veya zararı en aza indirmek, üst geçitlerin veya 

yük taĢıma araçlarının zarar görmesini engellemekle birlikte tır kamyon gibi araçlarda 

kör nokta kazalarının önüne geçmek, trafik ıĢıklarının etkili kullanılması sonucu trafik 

yoğunluğunu azaltmak, yaya geçitleri veya kırmızı ıĢıklarda kural ihlallerinin önüne 

geçmek, viraja uygun hızda girmeyen araçların sebep olduğu kazaların önüne geçmek. 

Nihai olarak trafikteki yayalar ve araçlar için kazaların yaralanmaların, ölümlerin ve 

maddi hasarların önüne geçerek tüm insanlığın yararına projeler üretmek. 

 

Projemizin prototipinin tasarımı için evlerimizden kamyon küçük metal araçlar 

getireceğiz. Zemin, yokuĢ, trafik ortamını oluĢturmak için mukavva ve eliĢi 

kâğıtlarından yaralanacağız. Montaj için çift taraflı bantlar yapıĢtırıcılar vb. 

kullanılacak. Robotik aĢamasında ise bilim seferberliği kapsamında okulumuza hibe 

edilen  twin bilim-kodlama setlerini kullanacağız. Kodlama modünün kodlamasını 

blok kodlama yöntemi ile gerçekleĢtireceğiz. Set içerimizde bulunan kodlama modülü, 

botunlar, uzaktan kumanda algılayıcısı,çizgi sensörü, mesafe sensörü, hareket sensörü, 

güç kaynağı, buzzer, DC Motor, Servo motor, bağlantı kabloları kullanılacak. 

 

2. Problem/Sorun: 

Kazaların genel nedeni olarak resmi kayıtlarda beĢ ana unsur tanımlanmıĢtır. Bunlar; 

sürücü kusuru, yolcu kusuru, yaya kusuru, yol kusuru, araç kusuru olarak 

belirtilmiĢtir. Yine resmi kayıtlara göre, bu kusurlar içinde sürücü kusurlarının 

%96.09, yolcu kusuru %0.22, yaya kusuru %2.94, yol kusuru %0.38, araç kusuru ise 

0.37 oranında olduğu belirtilmektedir (TUĠK). 

 

TaĢıt ve trafik koĢulları: TaĢıt türü, taĢıma kapasitesi, taĢınan eĢyaya uygunluk 

derecesi, yükleme Ģekli, rengi gibi fiziksel nitelikleri ve fren, ıĢık sistemleri, 

direksiyon, ön-düzen, tekerler vb. teknik nitelikleri kazaların oluĢmasında önemli 

etkenlerdendir (4). Yine trafik güvenliğinin sağlanmasında, trafik koĢulları da son 

derece önemlidir. Özellikle trafikte kamyon, otobüs gibi ağır taĢıtların ve ticari araç 

sayısının artması (büyük firma sayısı az, küçük ve denetimsiz iĢletme sayısı fazladır), 

yüksek hızda motorize trafikle bisiklet ve yayalar gibi güvensiz yol kullanıcılarının bir 

arada olması; hem trafik kaza sayısının, hem de bunlara bağlı yaralanma ve ölümlerin 

artmasına neden olmaktadır. 
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Yukarıda bahsi geçen ölümlere sebebiyet veren konulardan bazılarına çözümler 

üretmek istiyoruz. 

Problem1:Kamyon, otobüs gibi büyük araçların yokuĢ aĢağı inerken freni patlaması 

sonucu ölümlere, yaralanmalara ve maddi hasarlara sebep olmaktadır. Bununla ilgili 

bilimsel makale ve tez vb bulamadık. Ancak internette yaptığımız araĢtırmalarda ĠTÜ 

Makina Fakültesi, Otomotiv Anabilim Dalının fren sistemleri ile ilgili çalıĢmasına 

rastladık. Burada otomobiller için fren patlaması durumunda iki devreli fren 

sistemlerin çözüm olarak sunulmaktadır. 

 
 

Ancak bu çözümü sadece hususi araçlar için sunulduğu görülmüĢtür. Ağır tonajlı 

araçların havalı fren sistemleri ile ilgili bu tarz bir çalıĢma yapılmadığı veya 

yapılamayacağı değerlendirilmiĢtir. Ağır tonajlı taĢıtlar ve otobüsler için rampa inme 

sırasında oluĢan bu duruma çözüm olmamaktadır. KaçıĢ rampası çözümü de her yol 

için uygun değildir. Özellikler Ģehir içinde yapılamamaktadır. 

Yaptığımız haber aramalarındaki sonuçların çokluğundan da anlaĢılacağı üzere sorun 

halen devam etmekte ve birçok madde hasara ve can kayıplarına sebep olmaktadır. 
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Yukarıda arama sonuçlarını gördüğümüz haberler sayı açısından kelime kısıtlaması 

yapılarak arama yapılmıĢtır. 6710 kamyon 222 otobüs kazası haberi ile karĢı 

karĢıyayız. Var olan çözümler yetersiz ki bu sorunlar yaĢanmaya devam etmektedir. 

Haber tarihlerine bakılacak olursa sorunun günümüzde de devam ettiği anlaĢılacaktır. 

Problem2: Araçlar viraja 

girerken uyarılara rağmen 

yeteri kadar hızını 

düĢürmüyor ve kazalara 

sebep oluyor. Bu konuda 

da araĢtırma yaptığımızda 

herhangi bir bilimsel 

yayına rastlamadık. Bu 

konu ile ilgili ya yapılan 

bir Ģey yok ya da 

yapılanlar iĢe 

yaramamaktadır. Çünkü 

yaptığımız haber 

araĢtırmalarında daha bir 

saat öncesinde bile bu sebeple kazaların olduğunu görmekteyiz . 

 

Problem 3: Kamyonların damperi açık kalması sonucu üst geçitlere çarpma sorunu 

oluyor veya kamyonların kör noktaları ölümlere ve kazalara sebebiyet veriyor. 

Problem 4: Trafik ıĢıklarında kırmızı yanan tarafta 15-20 araç beklerken diğer yeĢil 

yanan tarafta hiç araç olmuyor ve kırmızı ıĢıktakiler boĢ yolu bekliyor. 

Problem 5: Yaya geçitlerinde yayalar geçecekken ve kırmızı ıĢıklarda araçların 

durması gerektiği zamanlarda durmayan araçlar kazalara ve ölümlere sebep oluyor. 

 

3. Çözüm  

Çözüm1: Freni patlayan kamyon, otobüsler için geliĢtirdiğimiz sürtünmeli yüzey 

çözümümüz. Sürtünmeli metal yüzey kamyon veya otobüslerin altını tamamen 

kaplayacak ve aracın ana iskeletine hareketli kollarla sabitlenmiĢ olacak Ģekilde monte 

edilecek. Sürücü fren patlaması gibi durumlarda bu yüzeyi indirecek. Sürtünme 

kuvveti ile en az zararla taĢıt durmuĢ olacak. Bunun prototipini geliĢtirdik.  Bilim 

setinden güç kaynağı, usb giriĢi, bağlantı kabloları, buton, ve servo motor kullandık. 

Sürücü tehlike anında düğmeye bastığında alttaki servo motor devreye giriyor ve 

sürtünmeli mekanizmayı aĢağı itirek kamyonu durduruyor. 
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 Çözüm2: Araçların virajı alamayarak kaza yapmalarının önüne geçmek için 

yola viraj öncesi çizilen çizgilerden yaralanacağız. Bu çizgileri çizgi izleyen sensör 

sayesinde sayıp bu çizgi sayısına göre aracın hızını virajı alabilmesi için kaç olması 

gerekiyor ise ona düĢüreceğiz. Bilim setimizden güç kaynağı, usb giriĢi, kodlama 

modülü, 2 adet DC motor, çizgi izleyen kızıl ötesi sensör, buzzer kullandık. Aracımız 

önce yüksek hızda ilerliyor. Viraja yaklaĢırken her geçtiği çizgiyi altındaki sensörle 

sayıyor. Bu sayı örneğin 2 ise hızını 70 ‘e düĢürüyor,  3 ise hızını 50 ye düĢürüyor. 

 

 
Çözüm3: : Kamyonların damperi açık kalması sonucu üst geçitlere çarpma sorunu 

oluyor veya kamyonların kör noktaları ölümlere ve kazalara sebebiyet vermesi 

sorununa çözüm önerimiz gerekli yerlere (kasanın üst kısmına, kamyonun kör 

noktalarına) koyacağımız mesafe sensörü ile yaklaĢan yaya veya araç olduğunda veya 

damper köprü veya üst geçite belirli mesafede yaklaĢınca sesli ve ıĢıklı bir Ģekilde  

sürücüyü uyarıp bu tür kazaların önüne geçeceğiz. 

Çözüm4: Trafik ıĢıklarında kırmızı yanan tarafta 15-20 araç beklerken diğer yeĢil 

yanan tarafta hiç araç olmuyor ve kırmızı ıĢıktakiler boĢ yolu bekliyor. IĢıklarda 

yoğunluğa göre boĢ olan kısma kırmızı dolu olan kısma yeĢil yakacak Ģekilde araçları 

sayıp ayarlama yapacağız. 

Çözüm 5: Yaya geçitlerinde yayalar geçecekken ve kırmızı ıĢıklarda araçların 

durması gerektiği zamanlarda durmayan araçlar kazalara ve ölümlere sebep oluyor. 

Yaya geçitleri ve ıĢıkların öncesinde uyarı levhası konulacak ve yaya geçide adım 

atınca sensörle onu algılayıp araçlara yolu bariyerle kapatacak. Kırmızı ıĢıkta ise 

araçların geçmemesi için yerden kapan çıkacak ve aracı durduracak.  

  

4. Yöntem 

1:Sürtünme kuvveti hareket halindeki nesnelerin hareketine ters yönde uygulanan 

kuvvet olması dolayısıyla araçları yavaĢlatan bir kuvvettir. Bu kuvvetin bu etkisinden 
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yararlanarak aracımızı durdurmak istedik. Uçaklar uçak gemisine inerken kısa 

mesafede durmak istediklerinde çelik halatlara takılarak harekete ters yönde bir 

kuvvetle 2 sn gibi kısa sürede durabilmektedir. Bizim önerdiğimiz yöntem sağlam bir 

sürtünmeli yüzey oluĢturulursa taĢıtların ağırlığı baz alındığında sürtünme kuvveti de 

o derecede yüksek olacak ve taĢıtı az zararla durmayı sağlayacaktır. Sürtünmenin 

gerçekleĢtiği yolda kazılmalar olabilecektir ama bu bir canlının hayatından değerli 

değildir.  Örneğimizdeki kamyon küçük olduğu için içine buton koyamadık. Uzaktan 

kumanda modülü ile kumandaya basınca servo motoru hareket ettirerek durmasını 

sağladık.  

2: Otoyollarda sürücüler virajlara girerken 

hız limiti kuralları uymadığı, son anda fark 

ettikleri veya uyukladıkları, için virajı 

alamayarak kaza yapmaktadırlar. Bizim 

projemiz Ģu anki araçlar için değil otonom 

araçlar için bir çözüm üretecek nitelikte. 

Elektrikli otonom  araçlarda aracın hızını 

motor hızını azaltarak istediğiniz seviyeye 

getirebiliyorsunuz. Veya bazı araçlarda 

otomatik çarpıĢma engelleyici sistemlerle aracı yavaĢlatabilirsiniz. Bizim prototip 

otonom aracımız yoldaki (asfalt koyu renkli, çizgiler beyaz renkli) beyaz çizgileri 

geçtiğinde sayacak ve bu sayıya bağlı olarak hız değeri değiĢecek. Bunu kodlama 

modülü ile yapıyoruz. Eğer çizgi sayısı 2 ise motor hızını 70 yap, eğer çizgi sayısı 3 

ise motor hızını 50 yep giri komutlar ile DC motor hızını belirleyebiliyoruz. Aracımız 

viraja gelmeden yavaĢlamıĢ oluyor ve güvenli Ģekilde virajı alıyor. 

Raporda sayfa 

kısıtlaması olduğu için 

diğer çözümlerimizin 

yöntemlerini kısaca 

anlatacağız 

 

 

 

 

 

Çözüm3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Çözüm4:                       Çözüm5: 

Güç kaynağı, kodlama bloğu, 

çizgi sensörü ve iki dc motor 

ile bağlantı kablolarından 

oluĢmuĢ prototip aracımız. 

Sürtünmeli Yüzey 

Güç 

kaynağı,kodlama 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Projelerimizden fren patlama sorununa çözümüz daha önce uygulanmadığı için yeni 

bir çözüm önerisi dolayısıyla baĢka projelerin geliĢtirilmesi inovasyonu değil orijinal 

bir projedir. Aynı Ģekilde viraj alamama sorununa getirdiğimiz çözüm önerisi de 

orijinal bir çözüm önerisidir. Tüm yazılımı ve kodlaması ekibimiz tarafından 

yapılmıĢtır. Üçüncü çözümüz ile ilgili bazı çalıĢmalar var ancak onlarda sadece kör 

nokta kontrolü yapılıyor. Biz ise damper kazalarının da önüne geçmek istiyoruz. 

Dördüncü çözümümüz için Denizli ilinde ıĢıklara gelmeden önce araç sayısını 

algılama ve HGS okuma özelliği var bu sayede bazı araçlara/otobüslere ıĢığa 

yaklaĢınca devamlı  yeĢil ıĢık yanıyor. Ancak bizim getirdiğimiz trafiğin akıcılığını 

sağlayacak optimizasyonu yapamıyor. Bu sisteme bizim çözüm önerimiz entegre 

edilirse daha hızlı akan bir trafik olacak. BeĢinci çözüm önerimiz ile ilgili internette 

birçok video dolaĢıyor lakin uygulanabilirliği tartıĢılır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 Projenizin günlük hayatta uygulanabilirliği ile ilgili ağır araç kullanıcıları ile 

görüĢtük fikirlerimizin çok güzel olduğunu ve kazaları azaltacağını düĢündüklerini 

söylediler. Ancak bu durumda asfaltlarda kazıklar oluĢacağı bunun bir dezavantaj 

olduğu dile getirildi. 

 ikinci çözümümüz ise trafikte çarpıĢma engelleme özelliği olan araçlara ve 

yeni geliĢtirilen otonom elektrikli araçlara uygulanabilir. Viraj öncesi çizgi sisteminin 

de buna göre düzenlenmesi gerekmektedir.  

 Üçüncü çözümümüz hali hazırda tüm kamyonlara uygulanabilir. Dört ve 

beĢinci çözümümüz için de alt yapı düzenlemeleri yapılmalı ve sensörlerin ve uyarı 

levhaların yerleĢtirilmesi gerekmektedir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenizin prototipi tahmini bütçesi: 

Okulumuzda olan malzemeler ile yapacağımız için herhangi bir bütçe talep etmiyoruz. 

Zaman Planlaması: 

 

 

 

 

 

 

Proje takımı oluşturulması  
ŞUBAT 2021 

Projeni 
belirlenmesi  

literatür tarama 
MART 2021 

Prototip yapma 
MAYIS 2021 

Eksiklerin 
giderilmesi 

Temmuz 2021 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Hedef kitlemiz öncelikle otobüs ve kamyon taĢıtlarını kullanan sürücüler ve 

yolcular, sonra tüm araç kullanıcıları için viraj projemiz kullanılacaktır. Diğer 

çözümlerimizden kamyon sürücüleri ve tüm sürücüler ve yayalar yaralanacaktır. 

 

 

 

9. Riskler 

Projeyi olumsuz yönde etkileyecek riskler asfaltın kazılması riski vardır ki çözüm 

uygulanmadığı zaman yaĢanan risk yanında çok küçük kalmaktadır. Diğer projeler 

zaten var olan riskleri çözmek için geliĢtirilmiĢtir.. 

 

10. Kaynakça ve Rapor Düzeni  

(Doç.Dr. A. G. GÖKTAN, Doç.Dr. A. GÜNEY, Doç.Dr. M. EREKE TAġIT FRENLERĠ 

ĠTÜ Makina Fakültesi, Otomotiv Anabilim Dalı) https://www.researchgate.net/profile/Ali-

Goektan/publication/267404864_TASIT_FRENLERI/links/56b1b67608aed7ba3feb85ea/

TASIT-FRENLERI.pdf (sayfa 83, 5.3. Ġki devreli fren sistemleri) 
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