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1.Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Tarım sektörü genel olarak inşaat ve ulaştırma sektörleri ile birlikte en tehlikeli üç sektör 

arasında yer almaktadır. Birçok ülkede, tarım sektöründeki ölümcül kaza düzeyi diğer tüm 

sektörlerdeki kazalardan yaklaşık iki kat daha fazladır. Dünya'da ve Türkiye'de sanayileşme 

ve teknolojik gelişmelere paralel olarak; tüm sektörlerde olduğu gibi, tarım sektöründe de 

çalışanların güvenlik ve sağlık sorunlarıyla ilgili birçok sorun ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Dünyada yaşanan ölümcül iş kazalarında hayatını kaybeden çalışanların önemli bir kısmını 

tarım işçileri oluşturmaktadır (ILO, 2000). Traktörler, tarımsal mekanizasyon sistemi içinde 

çok önemli bir yere sahiptir. Tarımda kullanılan hemen hemen tüm alet ve makinalar için 

temel güç kaynağını oluşturan traktörler, modern tarımın vazgeçilemez araçlarından birisidir 

(Peker ve Özkan, 1995).  Tarımda traktör ve hasat makineleri başta olmak üzere tarım 

makineleri en yüksek kaza sıklığı ve ölüm oranına sahiptir. Tarımsal faaliyetler sırasında 

kullanılan traktör ve tarım makinaları, bu sektörde yaşanan kazaların ana sebeplerindendir 

(Hard et al., 2002). Ülkemizde tarımda yaşanan kazalara ve dolayısıyla traktör kazalarına 

ilişkin bilgiler oldukça sınırlı düzeydedir. Örneğin Karaman yöresinde yürütülen iki anket 

çalışmasında 1973–1993 yılları arasındaki 20 yıllık dönemde yörede meydana gelen tarımsal 

kazaların yaklaşık % 62 sinin traktör kazalarından oluştuğu, bu kazalar sonucu 65 kişinin 

yaşamını yitirdiği belirlenmiştir Tarımsal faaliyetlerde traktör kullanımına ek olarak birçok 

farklı tarım alet ve makinası kullanılmakta olup, bunların oluşan kazaların ana sebepleri 

arasında yer aldığı görülmektedir (Peker ve Özkan, 1994). Çalışmamızda engebeli tarım 

arazilerinde meydana gelen traktör devrilmesi sonucu yaşanan can ve mal kaybının önüne 

geçilmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda tasarlamış olduğumuz sistem engebeli bir tarım 

arazisinden geçiş yaptığını algılayarak traktörün yan kısımlarına entegre edilmiş destek 

donanımlarını açarak ve traktörün devrilmesini önlemektedir. 

 

2.Problem/Sorun: 

Traktörler, tarımsal mekanizasyon sistemi içinde çok önemli bir yere sahiptir. Tarımda 

kullanılan hemen hemen tüm alet ve makinalar için temel güç kaynağını oluşturan traktörler, 

modern tarımın vazgeçilemez araçlarından birisidir. Teknolojideki yeniliklere paralel olarak 

traktörlerde de hızlı bir gelişme gözlenmiştir. Bu gelişmeler traktörün gücü ve performansı ile 

sürücü konforu ve güvenliği konusunda yaşanan gelişmeler olmak üzere iki ana başlık altında 

toplanabilir. Tarımın değişken hava koşullarında (sıcak, soğuk, yağmur, rüzgâr vb.) 

gerçekleştirilmesi ve çalışılan materyallerin (toprak, bitki, gübre, kimyasal ilaçlar vb.) farklı 

özelliklere sahip olması sürücüye konforlu bir çalışma ortamı sağlanmasını zorunlu 

kılmaktadır (Lundqvist, 1996). Traktörler teknolojik olarak gelişirken, sürücünün rahat 

çalışmasını sağlamak ve güvenlik açısından karşılaşabileceği riskleri en aza indirmek 

amacıyla başta kabin olmak üzere pek çok yenilik hayata geçirilmiştir. Özellikle güvenlik 

konusunda sıkı kurallar ortaya konmuş ve çeşitli yönetmeliklerle denetim altına alınmıştır 

(Anonim, 1999). Tüm önlemlere rağmen traktörler, madencilikten sonra en tehlikeli ikinci 

sektör olarak kabul edilen tarım sektörü içerisinde yaşanan kazalarda ilk sırayı almaktadır 

(Hard et al., 2002). Traktör kazaları çoğunluklu olarak devrilmeye bağlı olarak 

gerçekleştirilmektedir (Resim 2.1). Ülkemizde tarımda yaşanan kazalara ve dolayısıyla traktör 

kazalarına ilişkin bilgiler oldukça sınırlı düzeydedir. Karaman yöresinde yürütülen iki anket 

çalışmasında 1973–1993 yılları arasındaki 20 yıllık dönemde yörede meydana gelen tarımsal 
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kazaların yaklaşık % 62 sinin traktör kazalarından oluştuğu, bu kazalar sonucu 65 kişinin 

yaşamını yitirdiği belirlenmiştir (Peker ve Özkan, 1994). Araştırmacılar, tarımda traktörün 

önemli bir risk kaynağı oluşturduğunu, kazaların teknik bilgi eksikliği, amaç dışı kullanım, 

yetkisiz kişilerin sürücülük yapması, yetersiz tamir bakım vb. unsurlardan kaynaklandığını, bu 

unsurların etkili bir eğitim programı ile giderilebileceğini ifade etmişlerdir. 

    
Resim 2.1. Ülkemizde devrilmeye bağlı gerçekleşen traktör kazaları 

 

     2006-2016 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sorumluluk alanlarında 

meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı römork eklenmiş tek akslı traktör (Patpat) kaza 

sayılarının yıllara göre değişimi Şekil 2.1.’de verilmiştir. Ölümlü kaza sayılarında bir artış 

görülmezken, yaralanmalı kaza sayısında önemli artışlar olduğu görülmektedir. 

 
Şekil 2.1. 2006-2016 yıllarında EGM verilerine göre ölümlü ve yaralanmalı tek akslı traktör (Patpat) 

kazaları 

 

    2006-2016 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) sorumluluk alanlarında 

meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı römork eklenmiş tek akslı traktör (Patpat) kaza 

sayılarının yıllara göre değişimi de Şekil 2.2’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 2.2. 2006-2016 yıllarında JGK verilerine göre ölümlü ve yaralanmalı tek akslı traktör 

(Patpat) kazaları 

 

Genel olarak EGM sorumluluk alanında meydana gelen ölümlü kaza oranının (%1.8) diğer 

araştırıcıların bulduğu değerlere göre daha düşük olduğu, JGK sorumluluk alanında meydana 
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gelen ölümlü kaza oranının (%7.9) ise diğer araştırıcıların bulduğu değerlerle kıyaslanabilir 

düzeyde olduğu söylenebilir.  JGK sorumluluk bölgesinde ölümlü kaza oranının daha fazla 

olması, bu bölgelerin genel olarak kırsal yerler olması ve yol özelliklerinin (eğim, viraj, yol 

kaplaması, vb.) EGM sorumluluk bölgesine göre daha elverişsiz olması gibi nedenlere 

bağlanabilir (Arslan, 2017). 

Engebeli arazilerde devrilmeye bağlı traktör kazalarının gerçekleşmesi ve günümüzde bu 

duruma önlem olarak geliştirilen sistemlerin yetersiz kalması nedeni ile ülkemizde her geçen 

gün traktör kazaları sonucu gerçekleşen can kayıpları ve yaralanma durumları artmaktadır. 

 

3. Çözüm  

Ülkemizde ve Dünya’da meydana gelen traktör kazalarının büyük bir çoğunluğunun kırsal 

yerlerde, yol özelliklerinin (eğim, viraj, yol kaplaması, vb) elverişsiz olduğu bölgelerde 

meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda tasarlamış olduğumuz sistem traktör ile 

meydana gelen kazaların en yoğun olarak gerçekleştiği engebeli arazilerde devreye girecektir. 

Çalışmada traktör devrilmeleri sonucu meydana gelen can ve mal kaybının önüne geçmek 

amacıyla tasarlanan model, traktöre entegre edilmiş arduino UNO anakart, MPU6050 - 6 

eksenli ivme sensörü ve servo motorlardan oluşmaktadır. Çalışmamızda öncelikli olarak 

traktöre yerleştirilmiş olan MPU6050 - 6 eksenli ivme sensörü traktörlerin alternatif kaza 

riskini yüksek oranda bulunduran engebeli arazide bulunduğunu anakarta iletmektedir. 

Anakartta okunan değerler 3D yazıcı ile imal edilmiş olan destek donanımlarını servo motor 

yardımı ile açmaktadır. Bu destek donanımları traktörün olası devrilme anında yere yakın 

kısımları vasıtasıyla aracın güvenli bir şekilde yol almasını sağlamaktadır. Bu sayede 

traktörün devrilme riski en aza indirilmekte ve traktör devrilmesine bağlı meydana gelen 

kazalarda yaşanan can ve mal kayıplarının önüne geçilebilmektedir.  

 

4. Yöntem 

Çalışmamızda traktör devrilmesine bağlı kazalarım önüne geçebilmek amacıyla tasarlamış 

olduğumuz sistem traktöre entegre edilen arduino UNO anakart, MPU6050 - 6 eksenli eğim 

sensörü, servo motor ve robotik kollardan oluşmaktadır. Devre elemanları aşağıda görüldüğü 

şekildedir.  

Arduiono UNO anakart   Servo Motor                            MPU6050 - 6 eksenli eğim sensörü 

 

 

Çalışmada öncelikli olarak MPU 6050 sensörü sağlıklı ve ideal denge ölçümü yapabilmesi 

için traktörün ağırlık merkezi tespit edilerek bu noktada bir zemin üzerine konumlandırılmıştır 

(Resim 3.1). Bu zemin iki kat olup üst bölümde arduino,  MPU 6050 , devre kartı  
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(breadborad) elemanları alt bölümde sisteme gerekli enerjiyi sağlayan lipo pil ünitesi 

yerleştirilecektir. 

 
Resim 3.1. Traktör üzerinde ağırlık merkezi tespiti 

 

Ayrıca devrilmeyi engelleyen robotik kollar ve servo motorlar bu bölümün kenarlarına 

montajlanacak şekilde tasarlanmıştır (Resim 3.2). 

 
Resim 3.2. Robotik kol montaj bölgelerinin sağ ve sol taraftan görünümü 

 

Sistemimiz içinde arduino UNO anakart, MPU 6050 sensör, 2 servo motor, bulunmaktadır. 

Bu bölümde servo motorlar ve arduino UNO anakart iki güç kaynağı tarafından ayrı ayrı 

beslenmektedir (Resim 3.3). 

 
Resim 3.3 Çalışmada kullanılan MPU 6050 sensör ve servo motor bağlantı şeması 

 

Çalışmada kullanmış olduğumuz akış diyagramı aşağıda görüldüğü şekildedir. 

 
Traktörde sağa veya sola eğim gerçekleşip belirlediğimiz kritik düzeyler aşıldığında ilgili 

servo motorlar harekete geçip hassas bir şekilde anlık hesaplanan açıyla robotik kolları 

devreye sokmaktadır. Robotik kollar dengenin bozulduğu tarafta destek tekerleri ile 

devrilmeyi engelleyecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede sürüş daha güvenli şekilde 

gerçekleşmektedir.  
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Çalışmada kullanılan kodlar aşağıda görüldüğü şekildedir. 

 
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Tarımın değişken hava koşullarında (sıcak, soğuk, yağmur, rüzgâr vb.) gerçekleştirilmesi ve 

çalışılan materyallerin (toprak, bitki, gübre, kimyasal ilaçlar vb.) farklı özelliklere sahip 

olması sürücüye konforlu bir çalışma ortamı sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Traktörler 

teknolojik olarak gelişirken, sürücünün rahat çalışmasını sağlamak ve güvenlik açısından 

karşılaşabileceği riskleri en aza indirmek amacıyla başta kabin ve emniyet kemeri olmak 

üzere pek çok yenilik hayata geçirilmiştir (Resim 5.1). Özellikle güvenlik konusunda sıkı 

kurallar ortaya konmuş ve çeşitli yönetmeliklerle denetim altına alınmıştır (Anonim, 1999). 

Tüm önlemlere rağmen traktörler, madencilikten sonra en tehlikeli ikinci sektör olarak kabul 

edilen tarım sektörü içerisinde yaşanan kazalarda ilk sırayı almaktadır. Günümüzde mevcut 

olarak kullanılan kabin sistemi gibi çözüm arayışlarının traktör devrilmesi sonucu meydana 

gelen olumsuz etkilere karşı direnç gösteremediği tespit edilmiştir. Yapmış olduğumuz 

literatür taramasında Dünya’da ve ülkemizde tasarladığımız sisteme benzer bir çalışmaya 

rastlanılmamıştır. 
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Resim 5.1 Günümüzde traktörlerde kullanılan güvenlik sistemleri 

 

6. Uygulanabilirlik  

Yapmış olduğumuz literatür taramasında TÜİK’ten alınan verilere göre ülkemizde 2006-2016 

yılları arasında EGM ve JKG ekipleri tarafından kayda alınmış 31’i ölümlü, 613’ü 

yaralanmalı olmak üzere toplam 644 kaza tespit edilmiş, bu kazalardan 34 ölü ve 1424 yaralı 

olmak üzere toplam 1458 kişi etkilendiği gözlemlenmiştir. Türkiye geneli için traktör 

kaynaklı kazaların yarısından fazlasının devrilme/takla atma/şarampole uçma sonucu oluştuğu 

(%60), düşünüldüğünde çalışmamızın ülkemizde traktör devrilmesi sonucu meydana gelen 

can ve mal kayıplarının önüne geçmek adına oldukça büyük önem arz ettiğini düşünüyoruz. 

Ayrıca günümüzde devrilmeye bağlı traktör kazalarına çözüm üretmek amacıyla kullanılan 

kabin üretimi gibi çeşitli yolların maliyetinin oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ancak 

kazalarda meydana gelen can ve mal kayıplarının azalmasına önemli ölçüde katkı sağlamadığı 

da görülmektedir. Bu kapsamda tasarladığımız sistem sayesinde devrilmeye bağlı traktör 

kazalarının önüne geçilebilmesi az maliyetli ve işlevsel bir yol ile sağlanabilmektedir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Kullanılan Malzeme Adet Fiyat Referans 

Arduino Uno 1 220TL https://www.robotistan.com/arduino 

Servo Motor 2 21,17TL https://www.robitshop.com/urun/-servo-motor-1 

MPU6050 İvme 

Sensörü 

1 70,68TL https://www.hepsiburada.com/robotistan- 

Model Traktör 1 109,99TL https://www.gittigidiyor.com/oyuncak/ 

9V Pil 2 51TL https://www.hepsiburada.com/messa-pazarlama 
Toplam  545,01TL 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

2017 yılından bu yana ülkemizde bulunan 1 milyon 800 bin 610 traktörü engebeli arazilerde 

kullanmak durumunda bulunan ve traktör devrilmesi sonucu meydana gelen kazalarda can ve 

mal kaybına uğraması olası risk teşkil eden insanlar hedef kitlemizi oluşturmaktadır.  

 

9.  Riskler 

Tasarlamış olduğumuz sistemin traktörlere entegre edilecek olan mekanik kol ve batarya 

kısımlarının traktörün ağırlığını artıracağını ve bu durumun yakıt tüketimine olumsuz etki 

gerçekleştireceğini düşünüyoruz. Ancak bu durum traktör kazalarında meydana gelen can ve 

mal kayıplarına nazaran oldukça düşük düzeydedir. 
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