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1. Projenin Özeti 

Projemizin ismi Smart Kasis. Bu projenin amacı, trafikte yaya güvenliğini sağlamak, okul 

ve çocuk parkları çevresinde kullanılan kasislerin aracını belirlenen hız (Karayolları Trafik 

Yönetmeliğinde belirtilen) değerleri arasında kullanan ve trafik kurallarına riayet eden 

sürücüler için kasislerin araçlarda oluşturduğu zararları en aza indirgeyerek güvenli bir seyir 

ortamı ve trafik akışı oluşturmaktır. 

Smart kasis sistemi ile hazırlanan bir yolda, akan trafik içerisinde kullanılan sensörler 

ile trafikteki araçların hızları kasisten belirli bir uzaklık öncesi ölçülecek, hız kurallarına 

uymayan ve belirlenen hız sınırlarını aşan araçlar için yolda bulunan kasis normal şekilde 

olacak ve araçlar kasis ile mecburi olarak hızlarını düşürmeye ve trafik kurallarına uymak için 

uyarılacaktır. Trafik kurallarına uygun araç kullanan ve aracının hızını sensörler ile ölçülmesi 

sonucu belirlenen hız değerleri arasında tutan ve trafik levha ve uyarılarına uygun kullanan 

kişiler için ise yolda bulunan kasis sistemi aktif olacak ve kasis için hazırlanan yazılım ve 

mekanik sistem kasisi yol seviyesine indirerek, kasis olmadan normal trafik akışına devam 

etmesine imkân sağlayacaktır sürücünün. 

 1.1. Tasarım  

Projemizde tasarım olarak Arduino ve cisim hareket sensörlerini kullanarak bir tasarım 

oluşturmak istedik. Hız ölçümü Arduino ’ya bağlı 2 farklı sensör ile ölçülecek, sensör ölçümleri 

projeyi kurduğumuz ahşap plakanın kasisten 40 cm geride yapılacaktır. Projede kasisin kalkıp 

inmesini kontrol için step motor kullanılacaktır. Projede kullanılan 2 sensör arası mesafe 10 

santim olacak ve "HIZ= YOL/ZAMAN" denkleminden faydalanılarak 2 sensörün aktif olma 

durumları arasındaki geçen süre ölçülecek ve arada geçen zaman "millis" fonksiyonu ile 

hesaplanacaktır. 

1.2.Yazılım 

Projemizin hazırlanma sürecinde Arduino mikro denetleyici kullanılacaktır. Arduino 

hem maliyet hem de bulunabilirlik açısından ekonomik bir mikro denetleyicidir. 

Programlanması için ücretsiz bir IDE yazılımı bulunmakta ve temel seviye programlama bilgisi 

ile kolayca kullanılmaktadır. Programlama sürecinde C dilini ve C++ ile hazırlanmış 

kütüphaneleri kullanarak projemizi oluşturduk. Yazılım kısmında projenin ana fonksiyonlarını 

Milis() adını verdiğimiz fonksiyon bloğu oluşturmaktadır. 

1.3.Montaj 

Smart Kasis projemiz, 1 metrelik bir ahşap üzerine prototip olarak tasarladık ve deneme 

ve test aşamalarını bu şekilde test edildi. Kasisten önce uyarı levhası ve hız tespiti yapıldığına 

dair bilgilendirme levhaları yolun gerekli kısımlarında olacak şekilde yerleştirildi. Kasisten 40 

cm önce sensörler yerleştirildi ki araçların hızlarına karşı kasisin vereceği tepki en optimum 

şekilde karşılansın. 

 

2.Problem/ Sorun 

Projemizi gerçekleştirmede bizi aktif kılan en önemli etken Okul çevrelerinde, park ve 

bahçeler, ana caddeler ve ara sokaklarda sürücüler tarafından hız sınırlarının sürekli olarak göz 

ardı edilmesidir. Karayolları genel müdürlüğü tarafından belirlenen hız sınırları sürücüler 

tarafından trafik ışıkları ya da denetleyen birileri olmadığı için sürekli aşılmakta bu durum 

trafikte yayaları zor duruma sokmaktadır. 

 Özellikle okul çıkış saatleri ya da öğlenden sonra ailesi ile dışarı çıkan küçük çocukların 

park ve bahçelerde vakit geçirirken var olan aşırı hız ve denetimsizlik takım olarak bu projeyi 

uygulamak istememizdeki temel amaç.  

Ayrıca bu süreç içerisinde problem tespiti yaparken yollarda bulunan kasislerin zamanla 

kurallara uyan sürücülerin araçlarına verdiği zararları da göz önünde bulundurunca, trafik 

kurallarına uyan kişilerinde dolaylı olarak zarar görmesi yerine hıza duyarlı kasisler yardımı ile 

Eğitimde geçen Dolaylı ceza yöntemi ile hem daha aza indirmek hem de kişileri kurallara 



4 

 

uymaya teşvik etmek ve daha duyarlı sürücülerin sayısını artırmaktır.  

Zaman içerisinde kullanılan kasisler yıpranmakta, özellikle de ara sokaklarda eskiyen 

kasislerin araçlarda oluşturduğu tahribat çok fazla olmakta bu şekilde denetimli kasisler ile bu 

durumları en aza indirip yolların estetik açısından daha güzel bir halde olmasını sağlamak da 

ayrıca hedeflenen bir olgu. 

 
Şekil 1 

Hazırlayacağımız bu sistem sayesinde şehirlerde ara sokaklarda bulunacak olan bu 

teknolojik kasis sistemi, halkın teknolojiyi her türlü alanda ve şekilde kullanıldığını görmesini 

sağlamasını yanından gençlerin teknolojiye yönelik bakış açılarını tüketimden ziyade üretim 

üstüne odaklamasına da ayrıca fayda sağlayacaktır, üreten gençliğin zaman içerisinde farklı 

kaynaklar ve imkanlar ile birlikte fark yaratacak fikirler üretmesine de destek olacak bir 

probleme çözüm bulmuş olacağız. 

Smart Kasis projesinde kullanacağımız Arduino sistemi hem maliyeti hem de farklı 

şekilde tasarlanacak büyük ya da kaba sitemlerin oluşturacağı enerji tüketimini en az seviyede 

tutmamıza olanak sağlayacaktır. Arduino yerine, deneyap atölyeleri için hazırlanan deneyap 

elektronik geliştirme kartı da kullanılarak hem daha özgün ve milli bir tasarım 

gerçekleştirilebilir. 

2.1.Hedef Kitle 

Bu projede ulaşılmak istenen hedef kitle Trafik Denetleme Şubeleri, Karayolları genel 

müdürlüğü, Kapalı ve açık otopark yönetim birimleri, Belediyeler, Park ve bahçeler 

müdürlükleri, Okullar gibi çocuklara yönelik alanlarda, Okul öncesi ve özel kreş gibi giriş 

çıkışlarında kontrol gereken bütün alanlara hitap eden bir projedir. 

3.Çözüm 

Özellikle Okul, park, bahçe ve kreş çevrelerinde sürücülerin hız sınırlarına daha duyarlı 

olmasını sağlamak için Smart kasis yöntemini kullanabiliriz. Bu sayede günlük hayatında 

kullanmak zorunda olduğu yollarda hız kurallarına uyan sürücüler için dolaylı bir ödüllendirme 

aynı zamanda ise kurallara riayet etmeyen sürücüler için bir çeşit cezalandırma yöntemi olarak 

kullanabiliriz. 

Basit bir şekilde projeyi uygulayabilirizde, hazırlanan sensörleri yolun kenarında 

bulunan kaldırımlara yerleştirerek, kasis öncesi ölçme işlemi yapılır, kablo yada kablosuz 

olarak elde edilen sonuçlar motor sürücüye iletilir ve step motor yardımı ile var olan sistem 

hareket ettirilir. Hem okul öncelerindeki işlek yollarda zamanla yıpranan plastik yada asfalt 

kasisler olmaz hem de maddi olarak sürekli zarar gören bu kasis sitemleri daha denetimli ve 

stabil halde işlevsellik kazanır. 

Proje basit olarak, 2 farklı sensörün aktif olma durumları  arasında geçen süreyi 
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hesaplaması üstüne kurulu olarak çalışmaktadır. Bu süreyi hesaplamak için Arduino’da sisteme 

elektrik geldiği an çalışmaya başlayan zaman fonksiyonu milis kullanılmaktadır. Her iki 

sensörün Arduino’ya elektrik gelmesi ile aktiflikleri arasında geçen zaman ölçülmekte ve çıkan 

fark HIZ=zaman/Yol denklemi ile hesaplanarak gerçek hızları bulunmaktadır. Bulunan hız 

araçların o yolda ki uymaları gereken sınırlar içinde ise kasis aktif olup inmekte ve yol düz 

halde olmakta, aksi durumda kasis aktif olarak yolda bir engel oluşturmakta ve sürücüler 

yavaşlamaktadır. 

 
Şekil 2 

4. Yöntem 

Yollarda bulunan kasisler ya trafik yönetmeliğine uygun olarak, sürücü ve araç 

sağlığına uygun tasarlanmamakta (Asfalttan yapılma vb.) ya da zaman içinde plastik yapısından 

dolayı zarar görerek yollarda kötü bir görüntü oluşturmakla beraber sürücülerin araçlarının 

zarar görmesine sebep olmaktadır.  

Hazırlanan prototip üstünde yapılan denemeler sonucunda, hız sınırları içinde kurallara 

uygun hareket eden araçlar için kasis pasif olacağı için, araçların lastik, teker amortisör gibi 

parçalarında arızalar daha az olacağı kurallara uymayan araçlar için ise kasis ile uyarıcı 

oluşturarak aracın ve trafiğin faydasına olacak şekilde yavaşlama ve kontrollü sürüş gerekliliği 

ispatlandı. Zaman içerisinde projeye eklemeler yapılarak, yapay zeka ile ambulans, asker yada 

polis araçları tespit edilip onlarında zarar görmesini yada hastaların daha rahat hastaneye 

ulaşmasına imkan  sağlanabilir. 

Projenin çalışmasını temsilen elektronik ortamda çalışmasını sağlamak için  2 buton ve 

1 ekran yardımı ile  Proteus üstünden hazırlanan hız ölçüm ve çalışma simülasyonu video-1 de 

gösterilmiştir. 

 
Video 1 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Projemiz, çevrede bulunan farklı tasarımlara istinaden hem uygulanabilirlik açısından 

hem de bulunabilirlik açısından oldukça ekonomik bir tasarımdır. Kullanan materyallerin ucuz 

ve kolay bulunabilirliği ayrıca herkes tarafından kolayca kontrol edilebilir şekilde 

tasarlanabilmesi sistemin diğer örneklerine göre en büyük artısıdır. Bu tarz sistemler genelde 

çok yüksek güç harcayan ve pahalı elektornik kontorller ile tasarlanırken, bu sistem daha az 

elektrik ile hatta 5V ile çalışabilmektedir. Sistem istenildiği taktirde güneş enerjisi yada rüzgar 

enerjisi ile de kolayca kontrol edilebilir. 

Günümüzde benzer özelliklerde tasarlanan sistemler kontrol üniteleri bakımından 

genelde çok pahalı olan PLC adındaki elektronik kartları kullanmakta ve bu kartlar yuksek 

maliyetin yanı sıra programlama da belirli bir zümreye hitap eden ücretli yazılımlar ile 

tasarlanmaktadır. Hem maddi anlamda hem de belirli bir kesime hitap ettiğinden daha ucuz 

şekilde tasarlanan Arduino ve 2 adet MZ80 ile kurulan sistem çok daha ucuza mal olmaktadır. 

Projenin daha özgün bir hale gelmesi için sipariş verilen DENEYAP kart ile prototip 

hazırlama çalışmasına başlanmış ve DENEYAP kart sayesinde istenirse yapay zeka veya 

görüntü işleme de sürece dahil edilerek daha kompleks ve yüksek verimlilikli sistem 

tasarlanabilir. 

6. Uygulanabilirlik 

 Projenin aktif olarak kullanılması için 1 adet arduino kartı ve 2 adet sensörün olduğu 

devre kartları hazırlanacak ve bu parçalar gerekli mesafelere yerleştirilip var olan kasis sistemi 

bir kriko yada step motor yardımı ile hareket ettirilecektir. 

 Proje uygulabilirliliği ve açık kaynak kod ile tasarlanmasından kaynaklı her yerden 

ulaşılabilir bir sistemdir. Pazar açısından istenilen malzemeler kolay ulaşılır ve aynı gün içinde 

montaj yapılıp kullanılabilir hale gelebilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

 Projemiz adet başına 750-1000 tl arası gibi maliyetlerde tasarlanabilir fakat seri üretime 

geçilmesi halinde çok daha uygun maliyetlerde ve düşük bütçelerde ürünler hazılanabilir.Daha 

düşük bütçeler ile ürünü tasarlamak isteyince kendi pcb karrtımız ve sensörlerimizi ayarlayarak 

maliyeti planlamalar ve doğru çalışmalar ile 250 tl altına kadar düşürebiliriz. Üretim 

aşamasında planlamalar ve malzeme temini değişkenlik gösterebilir ve bu durumu göz önüne 

alarak malzeme temini için süreci 2 ay öncesinden başlatarak temin edilmiş ve test süreçleri 

belirlenen süreden daha önce tamamlanmıştır. 

 

 Projeye ait iş akış çizelgesi Şekil-3 de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 3 
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Projede Kullanılacak malzeme Listesi ve birim fiyatları ile toplam maliyet tablo-1 de gösterilmiştir 

 Ürün Adı ADET FİYAT TOPLAM 

1 Arduino UNO 
 

1 
40 TL 40 TL 

2 Mz-80 sensör 
 

2 
30 TL 60 TL 

3 LCD ekran 
 

1 
30 TL 30 TL 

4 LED 
 

2 
0,5 TL 1 TL 

5 Jumper Kablo seti 
 

1 
25 TL 25 TL 

6 Delikli Plaket 30*30 
 

1 
50 TL 50 TL 

7 Lehim Teli 100 gr 
 

1 
100 TL 100 TL 

8 Havya 150 watt 
 

1 
150 TL 150 TL 

9 MZ80 tutucu 
 

2 
15 TL 30 TL 

 

 
STEP MOTOR 1 100 100 

 

 
STEP MOTOR SÜRRÜCÜ 1 30 30 

 

 
    

TOPLAM 

 
616 TL 

 

 

 

Daha önceden hazırlanmış ve halihazırda tasarım aşamasında var olan projeler konusunda 

maliyet açısından en düşük maliyetli proje olarak görünmektedir. En basit şekilde 

karşılaştırılırsa kullanılan sistemlerdeki sadece bir adet PLC birim fiyatı 4 bin TL gibi ücrete 

tekabül etmektedir. 

 
8.Hedef Kitle  

Bu projede ulaşılmak istenen hedef kitle Sosyal hayatın daha yaşanılabilir bir yer olmasına katkı 

sağlayan ülke genelinde var olan bütün denetleyici birimlerdir. Bu proje sayesinde aileler çocuklarını 

daha güvenli bir şekilde okul ve park gibi alanlara götürmesine imkân sağlayacak ve Karayolları için 

trafikte var olan kötü görüntünün de önüne geçilmiş olacaktır. 

9. Riskler 

 Projemizi tasarlarken her türlü avantajını düşünürken var olabilecek çeşitli risk 

analizlerini de planlamaya dahil etmek istedik. Süreç içinde en çok karşılaşılacak durum 

sensörlerin işlevini kaybetmesi olabilir. Bu gibi bir durumun oluşması halinde zaten devrede 

olan kasis araç geçişlerini herkes için aynı şekilde devam etmesine devam edecek bu da çevre 

güvenliğine katkı sağlaycaktır. 

 Sistemin diğer sorunları ise mikrodenetleyici yada kablolarda var olabilecek 

kesintilerdir. Bunun önüne geçmek için ise 2. Bir planlama olarak kablosuz veri aktarımı ve 

daha farklı mikrodenetleyiciler ile sistem tekrardan aktif edilebilir şekilde tasarımlar yapıldı ve 

her türlü durum için planlanmış 3 farklı mikro denetleyici ve farklı yazılımları hazırlandı, aynı 

şekilde bluetoth yada wifi üzerinden haberleşme sağlaması için sistem tasarımı yedek plan 

olarak hazırlandı. 

Tablo-1 
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Risk planlaması tablo-2 de blirtilmiştir 

 
 

 

 

 
10. Video Linkleri 

Hazırladığımız smart kasis projesine ait liste dışı belirtilen youtube video linkeri aşağıdadır. 

 

1-https://youtu.be/NMjVYiDhkB4 

 

2-https://youtu.be/RE9IXGibsN0 

 

11.Kaynakça  

[1] https://www.arduino.cc/  

[2] https://maker.robotistan.com/kategori/arduino/arduino-programlama/  

[3] https://www.memurlar.net/haber/283365/yoldaki-kasisler-can-yakiyor.html  

[4] https://www.usakhabermerkezi.com/guncel/kasisler-araclara-zarar-veriyor-h9736.html  

[5] https://www.labcenter.com/ 

 

Tablo-2 

https://www.arduino.cc/
https://maker.robotistan.com/kategori/arduino/arduino-programlama/
https://www.memurlar.net/haber/283365/yoldaki-kasisler-can-yakiyor.html
https://www.usakhabermerkezi.com/guncel/kasisler-araclara-zarar-veriyor-h9736.html
https://www.labcenter.com/

