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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Ülkemizde her gün yaklaşık 600 ve her saat 27 trafik kazası oluyor. Bu kazalarda Günde 5-20 

kişi ölüyor, 200 kadar kişi de yaralanıyor. Ortalama her yıl 5-6 bin kişi ölmekte ve 100-200 bin 

kişi de yaralanmaktadır. Trafik kazalarının oluşmasında en önemli etmen insan olup bu oran % 

94lere kadar varabilmektedir. İnsan kaynaklı etmenlerin başında ise sürücülerin hız kurallarına 

uymaması başka bir deyişle kullandıkları araçlar için belirlenen hız limitlerinden daha yüksek 

sürat ile yol almaları gelmektedir.  

Aşırı hız kelimesi, sürücülerin aşırı olarak kabul edilen hızlarda veya yol kenarlarındaki işaret 

levhalarında gösterilen hız limitlerinin üzerindeki hızlarda araç kullanmalarını tabir etmek için 

kullanılmakta olan bir terimdir (Emniyet Genel Müdürlüğü; 2001). Hız arttıkça durma mesafesi 

uzamakta, görüş açısı ve direksiyon hâkimiyeti azalmaktadır. Yine aşırı hızdan dolayı geçme 

hataları ve çarpma şiddeti artmakta, buna paralel olarak meydana gelen kazalardaki ölüm 

oranlar artmaktadır (Bedrettin; 2004). 

Yapılan çalışmalar ile hız kurlarına uyulmaması ile birçok çalışma yapılmış, önerilerde 

bulunulmuş ancak net bir çözüm ortaya koyulamamıştır. Projemiz bu soruna çözüm olabilecek 

niteliktedir. Projemizin temel amacı hız konusunda insanların sadece bir etmene bağlı değil yol 

çizgilerinin farklı renklerle belirlenerek sürücülerin değişik uyarıcılarla uyarılması ve 

dikkatinin toplanmasıdır.  Bu amaçla yol çizgileri 0-50 km arası kırmızı, 50-90 km arası sarı, 

90-110 km arası mavi, 110+ km arası yeşil renklerle belirlenmiştir.  Ayrıca kazaların 

oluşumunda büyük paya sahip olan sürücü kusurlarını ortadan kaldırmak için; projede araca 

yerleştireceğimiz modüller sayesinde, araç renkli çizgilere göre belirlenen yolları takip ederken 

sürücüden bağımsız olarak yavaşlamasını sağlayan bir otomasyon sistemi geliştirmeye çalıştık. 

Bu sayede; daha güvenli bir sürüş kalitesi ve daha sağlıklı bir trafik ve hızdan kaynaklanan 

maddi ve manevi kazaların en aza indirilmesi hedeflenmektedir. 

Proje için öncelikle küçük bir yol maketi hazırlanmış ve yol durumlarına göre yol kenar çizgileri 

kırmızı, sarı, mavi ve yeşil renklerle belirlenmiştir. Yol durumunun daha belirgin ve anlaşılır 

olması için 3d yazıcı ile ürettiğimiz yol işaret levhaları ve yol dubaları renk ve hız durumuna 

göre yol maketimize yerleştirilmiştir. Çizgi izleyen robotumuzun otonom şekilde yolu takip 

edebilmesi için yol ortasında beyaz bir yol çizgisi daha çizilmiştir. Robotumuz öncelikle yol 

ortasındaki beyaz çizgi ile otonom şekilde yolu takip etmektedir. Robotumuzun yan alt kısmına 

monte ettiğimiz rgb renk sensörü ile çizgi renklerini algılamakta ve yol çizgi renklerine göre 

belirlenen hız limitleri dahilinde yoluna devam etektedir. Renk sensörünün belirlediği ve aracın 

gitmesi gereken hız lcd ekranında da yazmakta ve sürücüye bilgi vermektedir. Araca monte 

ettiğimiz ses üreteci ise yol renk çizgilerinin okunamaması durumunda sürücüye sesli uyarı 

vermektedir. Proje küçük bir maket üzerinde test edilmiştir ve fonksiyonların her birinin 

bağımsız olarak başarıyla çalıştığı gözlemlenmiştir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Trafik kazaları, dünyadaki başlıca ölüm nedenleri arasında sekizinci sırada bulunmaktadır. 15-

29 yaş aralığındaki genç nüfus için ise başlıca ölüm nedenleri arasında yer almaktadır (Lozano, 

R.,Naghavi, Foreman, Lim, Shibuya, Aboyans, AlMazroa; 2010). Kaza istatistikleri 

incelendiğinde, trafik kazalarında en fazla kusur oranının %95’i aşkın bir oranla sürücülerde 

olduğu görülebilir (Ozan,  Başkan, Haldenbilen, Derici;2010). Bu oran içinde aşırı ve yersiz 

hız, ölümcül ve ciddi boyutlardaki bütün kazaların başında gelmektedir. Şekil 1’de bir aracın 

etki hızı ile yayaların maruz kaldıkları ölüm riski arasındaki ilişki gösterilmektedir (Racioppi, 
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Lars, Claes, Villaveces;2004). 

Şekilden de görüldüğü üzere yayaların maruz kaldıkları kazalarda aracın hızı saatte 30 

kilometre veya daha az ise yaşama şansı yüzde 90, ancak hız saatte 45 kilometrenin üzerinde 

ise yüzde 50’den azdır. Bir yayanın ölme olasılığı, aracın etki hızı saatte 30 kilometreden 50 

kilometreye çıktığında yaklaşık 8 kat artmaktadır. 

Etki hızı saatte 80 kilometre olan bir araçta bulunanların ölme olasılığı saatte 32 kilometre etki 

hızına göre 20 kat daha fazladır (Çubuk, Hatipoğlu; 2006). 

 
Şekil 1- Bir yayanın, arabanın etki hızının fonksiyonu olarak ölme olasılığı 

 

Mevcut karayolları ağı sistemlerinde yol çizgileri tek renk olmakta ve sürücülerin ilgisini ve 

dikkatini yeterince çekememektedir. Sürücülerin hız konusunda farklı uyaranlarla uyarılması 

ve dikkatlerinin artırılması gerekmektedir. Otomasyon araç sistemi olarak navigasyon 

sistemlerinde hız limitlerine göre cihaz uyarı verse de sitem yazılımlarını sürekli güncellenmesi 

gerekmekte ayrıca değişen yol durumlarını sistemlere işlenmesi aylar alabilmektedir. Bizim 

projemiz ise değişen yol çizgilerini sistemimiz anında algılamakta ve renklerin farklı olması 

sürücülerin dikkatini artırmaktadır. 

 

Şekil 2- 2020 Yılına Ait Trafik Kazalarına Neden Olan Sürücü Kusur Dağılımı (Kaynak: 

TÜİK Karayolları Trafik Kaza İstatistikleri) 

 

Yukarıda grafikte sunulan rakamlar trafik güvenliğinin Türkiye'de ciddi bir sorun olduğunu 

ortaya koymaktadır. Trafik kazalarında sürücü kusurlarında aracın hızını yol ve trafiğin 

gerektiği şartlara uydurmama, aşırı hızlı araba kullanmak en önemli kusurlar arasında yer 

almaktadır. Bu konuda gerek karayolları gerekse de sürücülerin desteğini sağlamak amacı ile 

toplumun farklı kesimlerinin katılımı ile farkındalık çalışmaları yapılmalıdır.  

1%

39%

7%
1%6%1%

13%

2%

2%

8%

2%

2%

16%
Alkollü araç kullanmak

Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği
şartlara uydurmamak
Arkadan çarpmak

Aşırı hızla araç kullanmak

Doğrultu değiştirme (dönüş) kurallarına
uymamak
Geçme yasağı olan yerlerden geçmek

Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak

Kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretine
uymamak
Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara
çarpmak
Manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak



5 

 

Tüm bu bulgulardan ve literatür taramalarından hareketle trafik kazaklarında %39 bir orana 

karşılık gelen Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak ve %1 bir 

orana karşılık gelen aşırı hızla araç kullanmak oranlarını azaltmak amacıyla projede ilk aşamada 

yol çizgilerini hız limitlerine göre renklendirmeyi ve ikinci aşamasında ise araçların hız 

renklerine göre yavaşlamasını ve hızını belirlemesini sağlayan bir otomasyon sistemi 

geliştirmeye çalışılmıştır.  

 

3. Çözüm  

“Dünyada ve ülkemizde trafik kazaları toplumsal hayatın önemli sorunlarından biri olarak yer 

almaktadır. Trafik kazalarına neden olan risk faktörlerine bakıldığında insan, araç, yol ve iklim 

gibi faktörler sıralansa da bunların içerisinde en önemli ve kazaların oluşmasına sebep olan 

faktör insandır. Bu nedenle alınan yasal tedbirler, mevzuat düzenlemeleri, etkin denetim 

faaliyetleri ile birlikte insanların davranış değişikliğini olumlu yönde gerçekleştirecek 

çalışmalar da önem arz etmektedir. Toplumda bir trafik kültürünün oluşturulması ve her kesim 

tarafından benimsenmesine yönelik politikaların hayata geçirilmesi de trafik güvenliğin 

sağlanması için önemlidir.” (2020, Akıllı Ulaşım Yarışması, Kontrolsüz Kavşaklara Son!, 

Teknoteham_Yiho Takımı) 

Projemizde bu bulgular doğrultusunda araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara 

uydurmamaktan kaynaklanan trafik kazalarını azaltmak için iki aşamalı bir yol izledik. Birinci 

aşamada mevcut karayollarında tek renk olarak beyaz olan yol kenar çizgilerini hız limitlerine 

göre 0-50 km arası kırmızı, 50-90 km arası sarı, 90-110 km arası mavi, 110+ km arası yeşil 

renklerle değiştirerek yeni ve renklendirilmiş bir yol maketi hazırladık. Bu sayede sürücülerde, 

yayalarda dikkat artırarak farkındalık oluşturmaya çalışılmıştır. Projemizin ikinci aşamasında 

model aracımıza öncelikle yol ortasındaki beyaz yol çizgisini otomatik takip etmesini 

sağlayacak çizgi takip sensörü ekledik. Daha sonra yol kenarlarında hız limitlerine göre 

belirlediğimiz renkleri algılayacak rgb renk sensörü ve akabinde hız limitlerini gösterecek led 

ekran monte ettik. Bu sayede aracın renklere göre hızını belirlemesini, belirlenen hızın sürücüye 

görsel uyarı için led ekranda yazılmasını sağladık. Ayrıca araca eklediğimiz ses üreteci ile 

aracın yol çizgilerini algılayamadığı durumlarda sürücüye sesli uyarı vermesini sağladık. 

Araç yazılımsal olarak belirlenen hız limitlerini aşmamakta, görsel ve sesli olarak sürücüye 

uyarı vermektedir.  

 
Şekil 3- Proje Prototip Fotoğrafı 
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4. Yöntem 

Projemizi arduino tarafından yönetilen sensörler, buzzer ve led ekran üzerine tasarladık. 

Donanımsal olarak bağlantısını yapacağımız sistemimiz de veri aktarımının kontrollü bir 

şekilde ve sağlıklı işleyebilmesi için yazılımsal bilgilerden ve tekniklerden yararlanmayı 

planlıyoruz. Sistemimiz için enerji sağlayıcı olarak pil kullanmayı düşünüyoruz. Projemizi 

siyah zemin üzerine tasarladığımız karayolları maketi üzerinde çalıştırmayı planlıyoruz. 

Projede Şekil-4’te belirtilen aşamalar izlenerek geliştirilmiştir.  Projede ilk olarak siyah zemin 

üzerine karayolları maketi yapılmış, hız limitlerine göre yol kenar çizgileri renklendirilmiş, 

daha sonra örnek otomobil ve devre tasarımı yapılmıştır. Bu devre için arduino kod yazılımı 

yapılarak çalışma tamamlanmıştır. 

 

Şekil 4- Proje Yapım Aşamaları 

 

Projemizin uygulama alanı olarak öncelikle bir karayolu maketi yapılmıştır. Bu amaçla siyah 

bir zemin üzerine beyaz yol orta çizgisi daha sonrada renkli bantlar ile yol kenarı hız çizgileri 

yapılmış, şehir içi yolları temsilen yapılan ev ve apartman maketleri eklenmiştir. Diğer yol 

alanlarında yol kenar hız tabelaları ve yol kenar dubaları 3d yazıcı ile tasarlanmış, renk 

limitlerine göre yapılan renkli uyarı levhaları eklenmiştir. 

 
Şekil 5- Karayolları Maketi 

 

Projemizde kullanmak üzere yol çizgisini otomatik takip eden, renklere göre hızı belirleyen rgb 

sensörlerin olduğu, lcd ekranı ve ses üreteci olan otomobil tasarlanmıştır. 

Karayolları Maket Tasarımı

Örnek Otomobil Tasarımı

Ardunio Kod Yazılımı
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Şekil 6- Otomobil Tasarımı 

 

Arduino temelli otomobilimizin proje içerisinde kullanılan kod bloklarından ve bu kod 

bloklarının hangi işlemleri gerçekleştirdiği kodları rapor sayfa sayısını aşması nedeniyle burada 

verilememiştir. İstenilmesi durumunda ayrı bir dosya olarak verilmek üzere kayıt edilmiştir.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizi özgün kılan özelliği tek renk olan yol çizgilerinin hız limitlerinin renklendirilerek 

sürücü ve yayalarda dikkat duyarlılığının artırılmasıdır. Bu doğrultu da renk çizgilerini 

izleyerek hızına karar veren otonom otomobil tasarlanarak kaliteli bir trafik sistemi 

oluşturulmakta ve hızdan kaynaklanan kazaların önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Arduino ile 

tasarladığımız otomobilimiz gerçek zamanlı yol çizgilerini algılayarak hızını kendisi tespit 

etmekte ve limitin aşılması durumunda görsel ve sesli olarak sürücüyü uyarmaktadır. Bu 

yönleriyle proje benzerlerinden ayrılmaktadır. 

Literatür taramamızda projemizin birinci aşaması olan karayolları renk çizgilerinin hız 

limitlerine göre renkli çizilmesine dair yapılmış bir projeye rastlamadık. İkinci aşaması olan 

renk çizgilerine göre otomobilin hızını belirlemesi ve uyarı vermesi tasarımımıza en yakın proje 

ise navigasyon cihazlarıdır. Ancak piyasadaki navigasyon cihazlarının hız limitlerini 

belirlemesi için öncelikle yazılım yüklenmesi ve her yol durumu değişimi olduğunda 

yazılımlarının sürekli güncellenmesi gerekmektedir. Bu güncellememeler aylar bazen yıllar 

alabilmektedir. Bizim projemizde ise otomobilimiz değişen yol çizgilerini anında 

algılayabilmektedir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Babalarımızın farklı zamanlarda farklı yerlerde yedikleri hız cezalarından esinlenerek 

bulduğumuz proje fikrinin daha önce yapılıp yapılmadığına ya da benzer çalışmaların olup 

olmadığına dair araştırma yaparak projemize başladık. Araştırmalarımız sonucunda bu konu da 

daha önce yapılmış herhangi bir çalışmaya rastlamadık. Artık otomobillerde kullanıcılara 

birçok yardımcı sistemlerle destek verilmekte bu sayede kullanıcının güvenli ve rahat bir 

şekilde otomobili kullanmasını ve güvenli yolculuk yapmasını sağlamaktadır. 
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Proje ile toplumsal bir sorun olarak kabul edilen trafikte hızdan kaynaklanan kazalar nedeniyle 

meydana gelebilecek sorunların ortadan kaldırılmasına destek verir. Projemizin birinci aşaması 

olan yol çizgilerinin renklerinin değiştirilmesi için öncelikle yasal düzenlemeler gerekmekte 

olup, ortalama yol çizgilerinin zaten 12 ile 18 ay arasında yenilendiği düşünüldüğünde bu 

çizgilerin zaten yenilenmesi gerektiğinden ayrıca bir maddi külfet gerektirmeyecektir. 

Projemizin ikinci aşaması olan otomobil tasarımı ise yazılımsal donanımlarla desteklenen bir 

proje olduğundan günümüz teknolojisinin imkânlarıyla hayata geçirilmesi zor olmayacaktır. 

Projenin yazılımsal olarak daha da geliştirilip ticari bir ürüne dönüştürülmesi ve ticareti 

yapılması mümkündür. Yine bizim hazırladığımız yazılım, gerçek otomobillerin yazılımına 

daha rahat entegre edilebilecek ve aracın diğer donanımları ile uyumlu çalışmasını 

sağlayabilmek için geliştirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda çok geniş uygulanma alanına 

sahip olduğundan ülke geneline hizmet etmektedir. Sonuçta programsal donanımlarla 

çalışılacağından teknik alt yapı yetersizliğinden dolayı bazı sıkıntılar yaşanabilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Malzeme Adı Fiyat  Malzeme Adı Fiyat 

1 Adet Arduino Nano 178 TL  2 Adet Tekerlek 40 TL 

1 Adet Arduino Nano Shield 28 TL  1 Adet RGB Renk Sensör 
178 

TL 

1 Adet Çizgi İzleme Sensör 171 TL  1 Adet 16x2 LCD Ekran 71 TL 

1 Adet Motor Sürücü Kartı 36 TL  1 Adet LCD Dönüştürücü Kartı 20 TL 

2 Adet L Redüktörlü DC Motor 260 TL  1 Adet Buzzer 6 TL 

1 Adet Robot Gövdesi 43 TL  1 Adet Maket 
200 

TL 

Kablolar 20 TL  1 Adet Lipom Batarya-Pil  
202 

TL 

TOPLAM TUTAR  1453 TL 

Projemizde kullanacağımız malzemelerimizin listesi yukarıdaki gibi olup ortalama maliyetimiz 

1453 TL tutarındadır. 

Projemizle ilgili yapılan ve yapılacak çalışmaların gösterildiği zaman çizelgesi aşağıdaki 

gibidir: 

 

 

Proje Fikrinin 
Bulunması ve 

Literatür Tarama 
(Ocak/2022)

Proje Fikrinin 
Geliştirilmesi 
(Şubat/2022)

Proje Maketi ve 
Tasarımının 
Planlanması 
(Mart/2022)

Proje 
Malzemelerinin 
Temini (Mayıs-
Haziran/2022)

Projenin 
Hazırlanıp Test 

Edilmesi 
(Haziran-

Temmuz/2022)
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Projemizin hedef kitlesi; 

• Araç kullanan sürücüler 

• Yaya yollarını kullanan yayalar 

• Otomobil üretici firmalar 

• Yol çizgilerini yapan Karayolları Genel Müdürlüğü ve yüklenici firmalar 

Günlük hayatımızın vazgeçilmez parçası olan ulaşımdaki aksaklıkları gidermeyi 

hedeflediğinden toplumun genelini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendirmektedir. 

 

9. Riskler 

Projemizin prototip aşamasında kullandığımız arduino setleri ve sensörler, bu sensörlerin 

hassasiyeti ya da tutarlı çalışmasından kaynaklı birtakım sıkıntılar yaşamaktayız. Projenin 

otonom araba için arduino kodları yapmasını  planladığımız her bir fonksiyon için  bağımsız 

çalışmasına rağmen, bu fonksiyonların hepsini aynı anda çalıştırılması için çalışmalar devam 

etmektedir. Fakat daha fazla arduino kartları ve kaliteli sensörler kullanıldığında nu problemin 

ortadan kalktığı anlaşılmaktadır. 

Projemizde yol takip çizgilerinin ya da hız renk çizgilerinin kar yağışı nedeniyle ya da 

aşınmadan kaynaklı silinmesi veya görünmemesi riskine karşı iki önlem geliştirdik. Birincisi 

tasarladığımız otomobil hız renk çizgileri algılanmadığında sürücüyü sesli olarak uyarmaktadır. 

İkinci önlemimiz ise yol kenar dubalarının renkleri hız renk çizgilerinin rengi ile paralel olarak 

değiştirilmiştir. Bu sayede yol renk çizgileri görünmese dahi dubalardan yol çizgilerinin rengi 

görülebilecektir. 

Biz projemizde yollar için belirlediğimiz renk çizgilerini otomobiller için kategorilere ayırdık 

ve tabelalarımızı buna göre yerleştirdik. Diğer araçlar için de hız ayarlaması yapılıp tabelaların 

tüm araçlara göre genişletilmesi gerekmektedir. 

Projemizde yol kenar çizgileri hız limitlerine göre renkli olsa da tasarladığımız aracın otonom 

şekilde yolu izleyebilmesi için yol orta çizgisini beyaz kullanmak zorunda kaldık. Daha duyarlı 

sensörlerin kullanılması ile bu sorun ortadan kalkacaktır. Ayrıca yol maketi tasarımızda 

tasarladığımız arabanın nispeten büyük olması nedeniyle yolları tek yön olarak tasarlamak 

zorunda kaldık. Sergileme alanının büyütülmesi ile yollar birden fazla şerit halinde geliş gidiş 

ayarlanabilir. 

Projemizi küçük bir maket üzerinde test ettik. Sahada uygulama yapma şansımız olmadı. Daha 

farklı nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bu yüzden uzmanların, yazılım mühendislerinin 

ortak görüşleri alınarak daha sağlıklı kod yazılabileceğini düşünüyoruz. 
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