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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 
Proje fikrimiz; şehirler arası otoyollarda yaban hayvanlarının trafik kazaları sonucu telef 

olması durumunun vahimliğinden ortaya çıkmıştır. İnsanoğlu olarak dünyada sadece tek canlı 

bizmişiz gibi doğaya ve yaban hayata hiç dikkat etmeden yaşamakta, yollar şehirler yapmaktayız. 

Yaban hayatını, otlakları dikkate almadan yapılan bu yapılaşma eylemleri sonucunda bir çok canlı 

nesli tükenmiş, tükenmeye devam etmekte ve trafik kazaları yaşanmaktadır. Yabani hayvanların 

yaşam alanlarının içinden geçen otoyollar, canlıların yaşam alanlarının bölünmesine, hayvan 

sürülerinin dağılmasına ve daha küçük popülasyonlara ayrılmalarına neden olmaktadır. Bir önlem 

alınmadığı takdirde bölgede yaşayan canlılar, nesillerinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya 

kalmaktadır [1]. Ülkemizde 401 tür yaban hayvanının nesli tükenme tehlikesi altındadır [2]. Gelecek 

nesillere daha yaşanır bir dünya bırakmak için insanoğlu kendi dışındaki canlılarında da yaşama 

hakkını gözetmek zorunda. Ulaşım vb. durumlar için orman, ova ve canlıların yaşamlarını devam 

ettirdikleri doğal ortamlarına yapılan otoyollar dolayısıyla kesilen geçiş yolları sebebiyle yaban 

hayvanları trafik kazasına sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle ülkemizde de dünyada olduğu gibi 

yaban hayvanları için ekolojik köprüler [3], viyadükler, alt geçitler yapılmıştır. Ancak bu geçitler 

yüksek maliyetli olmaları sebebiyle yeterli miktarda yapılamamaktadır. Sürücülerin uyarı 

levhalarını dikkate almaması da ayrı bir sorundur. 

 

 

Görsel 1:Zeytinler Doğal Yaşam Köprüsü[4]  

 

Görsel 2: Tarsus-Pozantı Otoyolu Orman Ekosistem 
Köprüsü[4] 

Bunun sonucu olarak yaban hayvanları otoyolların kestiği geçiş yollarını kullanmak için otoyola 

çıkmakta ve istenmeyen trafik kazalarına sebep olmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik 

Başkanlığı 2021 yılı aylık kaza istatistiklerine göre Ocak ayında 27 [5], Şubat ayında 48 [6], Mart 

ayında 46 [7], Nisan ayında 55 [8] hayvana çarpma vakası kaydedilmiştir. Bu çarpma vakaları 

sonucu maddi hasarların yanı sıra can kayıpları da yaşanmaktadır. 
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Yapılan bir araştırmada Mayıs  2014  ile Mayıs 2018 tarihleri arasında Kırıkkale-Çankırı karayolu 

üzerinde yaban hayvanları ile araç çarpışmaları incelenmiş [9]. Bu çalışmada 9 türden 389 adet 

memeli yaban hayvanı kazası kaydedilmiş. Çalışmada 136 tane tilki, 182 tane kirpi, 6 tane kurt ve 

daha birçok yaban hayvanı hayatını kaybetmiş. Çalışma yapılan yolda 10 adet yaban hayvanı uyarı 

levhası olduğu halde bu levhaların tüm kazaların sadece %13,5’i kadarına etkili olduğu görülmüş. 

Bu araştırmada da görüldüğü üzere otoyolların yaban hayvanların yaşam alanları habitat 

parçalanmasına sebep olmakta, bu sebeple meydana gelen trafik kazaları sonucunda nadirde olsa 

can kayıpları görülmektedir. Yaban hayvanlarının trafik kazaları sonucu ölümleri bazı türlerin 

neslini tehlikeye atmaktadır. Yabani hayvan uyarı levhaları (Görsel 5) çoğu sürücü tarafından 

dikkate alınmamakta ve kazalar yaşanabilmektedir. 

  

Görsel 5-Yabani hayvan uyarı levhası[17] 

Görsel 4’te yabani hayvan sebepli trafik kazası görülmektedir. Bu tür trafik kazaları ile ilgili yapılan 

çalışmalarda, kazaların en önemli sebepleri arasında sürücülerin yabani hayvan uyarı levhalarını 

dikkate almamaları, yabani hayvan yaşam alanlarından geçen otoyollarda hızlarını azaltmamaları 

olduğu tespit edilmiştir. Yapmış olduğumuz araştırmalarda hayvanları ve sürücüleri uyaran bir 

ürünün eksikliği tarafımızdan tespit edilmiştir. 

Proje ürünümüz komplike bir sistem olarak yabani hayvanların geçiş yollarına konulmak üzere 

tasarlanmıştır. Ürünümüzde lidar teknolojisi, fotokapan teknolojisi, yenilenebilir enerji sistemleri ve 

nesnelerin interneti teknolojisi kullanılmaktadır.  

Lidar teknolojisi ile belirlenen mesafenin altında bir değerde otoyola yaklaşan bir yabani hayvan 

tespit edildiğinde, Raspberry Pi kartımız[10] ile tespit edilen noktaya en yakın uzaklıkta olan uyarı 

birimine nesnelerin interneti teknolojisi (LoRaWAN IoT) kullanılarak sinyal gönderilerek sürücüler 

  

Görsel 3-Karakulak nesli tükenme tehlikesinde  

 

Görsel 4-Yabani hayvan sebepli trafik kazası 
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sarı ikaz ışıkları ile uyarılmaktadır (sarı ikaz ışığının yanma sıklığı yabani hayvanın otoyola olan 

uzaklığına bağlı olarak değişmektedir.). Işıklı uyarıları dikkate almayıp hızını azaltmayan sürücüler 

sistemimize entegre olan fotokapan ile fotoğraflanmaktadır.  

Hız tespiti 2 aşamalı olarak planlanmıştır. 

 1. aşamada aracın ilk hızı radar sistemi ile tespit edilecek. 

 2. aşamada ise uyarı ışıklarına yerleştirilen elektronik devre kartları ile ilk tespit edilen nokta 

ile ikinci nokta arasındaki mesafeye ulaşılma süresine göre hesaplanacaktır. 

 

Sistemimizin enerjisi tamamen yenilenebilir enerji kullanılarak sağlanmaktadır. Güneş ışığında kuru 

aküye depolanan enerji ile ürünümüz devamlı faaliyet gösterebilmektedir. Bu ürün ile yabani 

hayvanların sebep olduğu trafik kazaların önlenmesi hedeflenmiştir. 

2. Problem/Sorun 
İnsan nüfusunun hızlı artışına paralel olarak şehirleşmenin artması sonucu orman, ova ve 

yaban hayvanlarının yaşamlarını devam ettirdikleri doğal ortamlarına yapılan otoyollar dolayısıyla 

yabani hayvanların sebep olduğu trafik kazaları sonucu maddi ve can kayıplarının yanında yaban 

hayvanlarının zarar görmesi ve Görsel 3’te görüldüğü gibi nesli tükenme tehlikesi altında olan 

hayvanların zarar görmesi ve ölmesi problemini tespit ettik. Yaban hayvanlarının genellikle yiyecek, 

barınma ve üreme için belli geçiş güzergâhlarında hareket ettiklerini tespit ettik [9].Ülkemiz ve 

dünya otoyollarında, tespit edilen geçiş güzergahlarına sürücüleri bilgilendirme amaçlı uyarı 

levhaları kullanılsa da sürücülerin levhalara dikkat etmemesi veya levhaların yetersiz olmasından 

dolayı kazalar yaşanabilmektedir. 2021 yılının  ilk 4(dört) ayında toplam hayvana çarpma sayısı 179 

olarak tespit edilmiştir[8]. Bu kazalar sonucunda maddi hasarlar, can kayıpları ve hayvanların zarar 

görmesiyle birlikte ülkemizde yaşayan 401 nesli tükenme tehlikesi olan bazı yaban hayvanlarının 

nesillerinin son bulma riskinin arttığı görülmektedir. Gelecekteki insan nesline daha yaşanır, habitat 

yönünden daha zengin bir dünya bırakmak için beraber yaşadığımız canlıları korumamız gerektiğini 

düşünüyoruz.  

3. Çözüm     
Projemiz ile yaban hayvanlarının geçiş güzergahlarına yerleştirilen uyarı levhalarının dikkate 

alınmaması sonucu gerçekleşen yaban hayvanı sebepli kazalardaki can ve mal kaybı ile hayvanların 

zarar görmelerini önlemeyi amaçlıyoruz. Ayrıca ülkemizde 401 tür nesli tükenme tehlikesi altında 

olan yaban hayvanının korunması amaçlanmaktadır. Bunun için öncelikle önceden uzmanlarca 

belirlenen yaban hayvanı geçiş güzergahlarına ürünümüzün merkez birimini yerleştiriyoruz. Daha 

sonra bu merkez birimden uygun uzaklık ve aralıkta uyarı birimleri sürücülerin görebileceği şekilde 

otoyol kenarlarına yerleştiriyoruz. Bir yaban hayvanının belirlenen eşik değerden daha fazla otoyola 

yaklaşması sonucu ürünümüzün merkez birimi üzerinde bulunan Raspberry Pi elektronik devre 

kartına bağlı bulunan lidar sensör yardımı ile tespit edilerek, LoRaWan teknolojisi yardımıyla uyarı 

birimlerine sinyal gönderecektir. Uyarı biriminde bulunan Raspberry Pi Zero WH elektronik devre 

kartı sinyali işleyerek sistemde bağlı bulunan sarı uyarı ışıklarını yanma sıklığını hayvanın otoyola 

yaklaşma mesafesine göre belirleyecektir. Hayvan otoyola yaklaştıkça sarı uyarı ikaz ışığının yanma 

süresi sıklaşacaktır. 

Sistemimize ek olarak fotokapanlar eklenmiştir. İlk uyarı levhasında bulunan hız tespiti 

sistemi ile hızı tespit edilen sürücü eğer aracını yavaşlatmadan devam ediyorsa foto kapan aktif hale 

dönecek ve geçiş esnasında kural ihlali yapan aracın fotoğrafını çekecek ve ilgili birimlere 
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göndermektedir. Ayrıca tasarladığımız sistemle otoyola bir canlının yaklaşmakta olduğu bilgisinin 

verilmesi ile can ve mal kayıpları ile yaban hayvanlarının telef olmasının engellenmesi 

amaçlanmıştır. 

Sistemimizin enerjisi, yenilenebilir enerji teknolojileri kullanılarak sağlanmaktadır. 

Sistemimizde enerji güneş paneli sağlanacak ve kuru akülerde depo edilecektir. Böylelikle 

sistemimiz gece ve gündüz çalışabilecektir. Ayrıca merkez birim ile uyarı birimleri arasındaki 

iletişim LoRaWan teknolojisi kullanılarak gerçekleştiği için enerji tasarrufu en yüksek seviyede 

sağlanmıştır. 

Sistemimiz Python programlama dili programlanmış, Raspberry Pi elektronik kartından 

oluşan merkezi birimimiz yaban hayvanının otoyola yaklaştığını üzerinde programlanmış olan lidar 

sensör ile tespit ettikten sonra uyarı birimlerini aktif hale getirebilmek için LoRaWan (IoT 

teknolojisi) kullanmaktadır. LoRaWan teknolojisi ile gönderilen sinyal python programlama dili ile 

programlanmış Raspberry pi Zero wh elektronik devre kartı kontrolündeki uyarı ışıkları, hız tespit 

sisteminden oluşan uyarı birimine gelmektedir. Sinyalin işlenmesi ile uyarı ışıkları yanma sıklığı 

otomatik olarak sistem tarafından ayarlanmaktadır. İlk hız tespiti yapıldıktan sonra uyarı birimleri 

arasında iletişim sağlanarak hızda bir yavaşlama olup olmadığı kontrol edilir. Eğer yavaşlama olmaz 

ise fotokapan sistemi devreye girerek, araç fotoğraflanır ve gerekli yaptırımın uygulanması için ilgili 

birimlere iletilir. 

 

              

Görsel 6 Merkezi birim lidar şeması                                   Görsel 7 Uyarı birimi ışık bağlantı şeması                                 

 

 

 

4. Yöntem 
Günümüzde teknoloji hızlı gelişmesi ile lidar teknolojisi birçok alanda kullanılır hale 

gelmiştir. Lidar teknolojisinin en sık kullanıldığı alanlar başında otonom araçlar, tarım, nehirler, 

arkeoloji, video oyunlar, şehir planlaması, canlı çeşitliliği, kaza mahalli ve ordu araç gereçleri 

gelmektedir[11]. 

 İnsanlar için sıkça kullanılan bu teknolojiyi yaban hayvanlarını korumak içinde kullanmaya 

karar verdik. Bunun için temel olarak bir Lidar cihazı kullanmayı düşündük. LIDAR, "Işık Tespiti 

ve Uzaklık Tayini" anlamına gelen "Light Detection and Ranging" sözcüklerinin kısaltmasıdır. En 

yalın haliyle; lazer ışınlarını kullanarak, nesnelerin, ölçüm aleti arasındaki uzaklığını ölçmeye 

yarayan bir uzaktan algılama teknolojisidir. Projemizde bu teknolojiyi kullanarak doğada hayvanları 

tespit edecek ve sürücüleri uyaracak bir sistem tasarladık. 
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Sistemimiz merkez biriminde python programlama dili programlanmış Raspberry pi 4B 

elektronik kontrol kartı kullanılmaktadır. Uyarı birimlerinde ise yine python programlama dili ile 

programlanmış Raspberry pi WH kullanılmıştır.  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Yaptığımız litaratür taraması sonucunda ülkemiz sınırlarında geliştirdiğimiz ürüne benzer bir 

ürün tespit edilememiştir. Bu nedenle patent başvurusunda bulunulmuş, Türkiye Patent Enstitüsü 

tarafında  2021/003695  numaralı faydalı model olarak patenti alınmıştır. Bu da belirttiğimiz hususu 

resmi olarak tescillemektedir.  

Yaptığımız literatür taramalarında projemiz ile aynı amacı taşıyan bir çalışma tespit 

edilememiştir. Ancak yaban hayatın korunması adına otoyollarda uyarı levhaları ve ekolojik 

köprülerin yapıldığı görülmüştür. Uyarı levhalarının çoğunun sürücüler tarafından dikkate 

alınmadığı, ekolojik köprülerinde hem uygulanabilirlik açısından yetersiz hem de fazla maliyetli 

olduğunu tespit edilmiştir.  

Projemiz otoyol kenarlarına rahatça uygulanabilmektedir. İstenilen sayıda ve miktarda uyarı 

birimi eklenebilecek şekilde tasarlanmıştır. Projemizin bu yönü ile geçiş güzergahlarının 

genişliğinden kaynaklanabilecek problemlerin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Maliyetinin 

yüksek olmaması ile nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türlere ve yaban hayvanlarına gereken 

dikkatin ve özenin sürücüler tarafından sağlanması amaçlanmıştır. 

 

Görsel 8 Merkezi birim                                 

 

 

 

 

 

 

 
Görsel 9 Uyarı birimi  
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                             Görsel 11 Uyarı birimi direk bağlantısı  

 

6. Uygulanabilirlik 
Projemizde yaban hayvanların sebep olduğu can ve mal kaybının yanında ülkemizde nesli 

tükenmekte olan 401 tür canlının hayatlarını kurtarmak amaçlanmıştır. Projemiz sonucunda elde 

edilen ürünümüz merkezi sistem ve otoyolun fiziki durumuna göre sürücüleri uyarmak için sayısı 

istenildiği kadar arttırılabilen LoRaWan teknolojisi ile iletişim kuran uyarı sistemimizden 

oluşmaktadır. Uyarıları dikkate almayan veya hayvanlara çarpıp kaçan ve hayvanların telef olmasına 

sebep olan sürücülerin fotoğraflarının çekildiği güneş enerjisi ile kendi kendine yetebilen 

uygulanabilirliği kolay bir üründür. Ürünümüzün patenti tarafımızca alınmıştır. En kısa sürede seri 

üretime geçmek için çeşitli görüşmeler yapılması planlanmaktadır. Ürünümüz otoyollarda kurulacak 

bir sistem olduğu için çalınma riski vardır. Bu sorunu da ürünümüzün bağlı olduğu direklerin hareket 

etme ivmelenme durumuna göre fotoğraf çekip ilgili birimlere LoRaWan teknolojisi ile iletilmesi 

ile çözmek için çalışmalar yapılmaktadır. Tüm otoyollara kolaylıkla uygulanabilecektir. Ayrıca köy 

içinden geçen otoyollarda besi hayvanları güvenliği için de kullanılması düşünülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 10 Merkezi birim direk bağlantısı  
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
Malzeme Adı Miktar Birim Fiyat Fiyat 

Uzaras 1.75mm Gri Petg Filament 1000GR 2 105,00TL 210,00TL 

Raspberry Pi 4 8GB Başlangıç Kiti 
Raspberry Pi 4 8GB 

Raspberry Pi 4 Lisanslı Kutu 

Raspberry Pi 4 Lisanslı Güç Adaptörü - 5.1V/3A 

MicroSD Sandisk 16GB Class 10 Adaptörlü  

1 1.259,27TL 1.259,27TL 

Raspberry Pi Zero WH Set 
Raspberry Pi Zero WH 
Raspberry Pi Lisanslı Güç Adaptörü Standart 
Toshiba 16 GB Sd Kart 
Raspberry Pi Zero Orijinal Kutu 
Micro-USB OTG Kablo 
HDMI to Mini HDMI Adaptör 

1 474,07TL   474,07TL   

Raspberry Pi Kızılötesi Kamera Modülü V2 1 413,19TL      474,07TL   

TFMini-Micro LIDAR Module    2 582,66TL 1.165,32TL 

Mobil Güneş Enerjili Şarj Cihazı ( Telefon Tablet 
Powerbank ) Hızlı Şarj 

1 219,00TL 219,00TL 

Baseus Mulight Quick 33W 30.000 mAh Taşınabilir Şarj 
Cihazı 

2 399,90TL 799,80TL 

Pwm 30A Güneş Solar Paneli Akü Şarj Kontrol Cihazı 
12V-24V Kontrol Cihazı Akü Şarj Regülatör 

1 
72,00TL 

 
72,00TL 

 

NeoPixel 24′lü Halka 2 62,89 TL 125,78 TL 

Poster ve kırtasiye giderleri 1 300,00TL 300,00TL 

 

 Mart Nisan  Mayıs  Haziran  Temmuz  Ağustos 

Planlama-Tasarım  X X X    

Kodlama    X X X  

Test      X X 

Güncelleme     X X 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi 
Projemiz sonucu elde edilen sistemin şehirler arası otoyollarda kullanılarak yaban hayvanı 

sebepli trafik kazalarının önlemesi hedeflenmiştir. Ancak ülkemizde nesli tükenme tehlikesi altında 

olan 401 tür canlının korunmasında da yararlı olacağını düşünmekteyiz. Projemiz ile dünyayı bir 

yaşam alanı olarak kullanan biz insanoğlu ve hayvanların iç içe geçmiş yaşam alanlarında hiçbir 

canlı varlığı zarar görmeden yaşaması hedeflendiğinden tüm canlıları hedef kitlesi dahilinde 

değerlendirebiliriz. 

9.  Riskler 
Projemizi gerçekleştirirken devre elemanlarının zarar görmesi durumuna istinaden birer adet 

yedekli çalışma kararı alınmıştır. Ayrıca güneş enerji panelleri kaynaklı enerji sorunları yaşanma 

ihtimaline karşı kuru akü sistemi eklenmiştir. Ancak kuru akülerinde kullanım ömrünün belli bir 

süre olması nedeniyle belli aralıklarla akü şarj kapasitelerinin kontrol edilmesi, problem tespit edilen 

akülerin yenisi ile değiştirilmesi gerekecektir. Proje yapım aşamasında test amacıyla geçiş 

güzergahlarına yerleştirilen cihazların geçiş güzergahlarında değişiklik olması durumunda yeni 

yollar tespit edilerek ürünümüzün yeri değiştirilecektir.  

https://market.samm.com/raspberry-pi-4-8gb
https://market.samm.com/raspberry-pi-4-lisansli-kutu
https://market.samm.com/raspberry-pi-4-beyaz-guc-adaptoru
https://market.samm.com/microsd-16gb-class-10-adaptorlu
https://market.samm.com/raspberry-pi-zero-wh
https://market.samm.com/raspberry-pi-guc-adaptoru-lisansli-standart
https://market.samm.com/toshiba-16-gb-micro-sdhc-hafiza-karti
https://market.samm.com/raspberry-pi-zero-lisansli-kutu
https://market.samm.com/micro-usb-otg-kablo
https://market.samm.com/hdmi-to-mini-hdmi-adaptor
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Fotoğrafların LoRaWan teknolojisi ile gönderilememesi durumunda sistem üzerinde 

bulunan dahili hafıza kaydedilmesi sonucu kontrole gelen ekipler tarafından fotoğraflar alınıp 

gerekli işlemler yapılabilecektir. 

 

Mart-Nisan-Mayıs aylarında planlama ve tasarım işlemleri yapılacak 3 boyutlu yazıcı ile 

tasarlanan koruma kabına merkezi birim ve uyarı birimleri yerleştirilecektir. Ürünümüzün elektronik 

ekipmanlarının koruma kabı içindeki yerleşim durumu kontrol edilecek herhangi bir olumsuzluk 

tespit edilmesi durumunda koruma kabı dizaynında güncelleme yapılacaktır. 

Mayıs-Haziran-Temmuz aylarında elektronik devre kartı (Raspberry Pi) ve kullanılan diğer 

elektronik ekipmanlarının devresi tamamlanmış ve gerekli işlemleri sağlayacak programın python 

dili ile yazımına başlanacaktır. 

Temmuz-Ağustos aylarında tamamlanan ürünümüzün test çalışmalarına daha önceden bilimsel 

çalışmalarla tespit edilmiş geçiş güzergahlarına yerleştirilmesi ile başlanacaktır. İklim şartlarına ve 

yabani havan hareketliliğine göre veriler toplanacak, toplanan veriler doğrultusunda tasarımsal, 

mekaniksel ve yazılımsal sorunlar tespit edilecek ve gerekli güncelleme ve revizeler yapılacaktır. 

Projemizde kullanılan elektronik malzemelerin büyük çoğunluğunun döviz ile alınması kurda 

yaşanacak olası yukarı doğru dalgalanma sonucu maliyeti açısından bir risk oluşturmaktadır. 
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