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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemiz yüksek hızla girilen virajlarda trafik kazalarını önlemek amacıyla geliştirilmiştir.  

Günümüz teknolojisiyle üretilen yeni araçlar her geçen gün daha otonom hale gelmektedir. 

Şerit takip sistemleri, adaptif hız sabitleme sistemleri, çarpışma önleyici sistemler, kendi 

kendine park etme vb. özellikler araçların otonom özelliklerinden bazılarıdır. 

Projemiz özellikle yola yabancı olan veya uykusuzluk gibi fiziksel problem yaşayan 

sürücülerin kaza oranlarını düşürmek ve olası trafik kazalarını engellemek amacıyla virajın 

bulunduğu noktadan viraja doğru yaklaşana otomobillere gönderilen sinyal sayesinde riskli 

hareket eden araçların uyarılması ve gerekirse hızlarına müdahale edilmesini 

sağlamaktadır. 

Projemizi virajlı bir yolda hareket eden bir araç ve ona sinyal gönderen bir sistemden 

oluşturduk. Virajın bulunduğu konuma yerleştirdiğimiz sinyal verici (RF), viraja yaklaşan 

araçlara sürekli radyo dalgaları aracılığı ile sinyal göndermektedir. Bu sinyali alan araçlar 

viraja yaklaştıklarını fark edecekler ve gerekli ise hızlarını otomatik düşürecekler. 

Projemizde arduino mikro denetleyici ve uyumlu elektronik malzemeleri kullandık. 

Yazılım konusunda Mblock programını tercih ettik. 

 

2. Problem/Sorun: 

Ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde virajsız yol yapmak imkansızdır. Virajlı yollar 

dikkat gerektiren bir sürüşü zorunlu kılmaktadır. Sürücüler çeşitli nedenlerden dolayı 

virajlı yollarda daha fazla kaza yapmaktadırlar. 

Bu nedenlerden bazıları;  

a. Yolu bilmeden ve hız sınırlarına uymadan seyahat eden sürücüler. 

b. Uykusuz araç kullanan şoförler. 

c. Alkollü araç kullanımı 

Yukarıda görülüğü gibi sorun teşkil eden unsur ağırlıklı olarak sürücüdür. 

Sürücülerin virajlı yollarda kaza yapmasını engellemek amacıyla daha önceden virajların 

giriş ve çıkışlarına uyarı levhaları asılmış, flaşörlü trafik uyarı ikaz lambaları 

yerleştirilmiştir ancak yukarıda bahsedilen konular geçerli olduğunda sürücüler bu 

uyarılara tamamen kapalı olup tepki verememektedir. 

 

 

3. Çözüm  

Projemiz sürücü hatası faktörünü ortadan kaldırıp otonom aracın viraj öncesi güvenli hız 

sınırına inmesini sağlayacaktır. Bu sayede maddi hasarla veyahut ölümle sonuçlanan viraj 

kazalarının önüne geçilmiş olacaktır.  
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Virajlı yolun merkezine yerleştirilen radyo dalgası sinyal verici, viraja yaklaşan araçlara 

sinyal gönderecek ve bu sinyali alan araçlar otomatik olarak hızlarını, virajdan güvenle 

geçebilecekleri seviyeye düşürecekler. 

 

 

4. Yöntem 

Projemizi hayata geçirmek için virajın merkezine, etrafa sürekli radyo sinyalleri gönderen 

RF verici yerleştirdik. Otonom aracımıza da bu radyo sinyalleri yakalayabilmesi için RF 

alıcı sistemi ekledik. Bu sinyallerin işlenebilmesi için Arduino Mikro denetleyici kart 

kullandık. Viraja yaklaşan aracın hızını kademeli olarak düşürerek ani frenlemenin önüne 

geçtik. Mblock programında kodlarımızı güvenli geçiş için uygun hale getirdik. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz daha önce uygulaması olmayan bir yönteme sahiptir. Klasik yöntemlere göre 

daha teknolojiktir. Otonom araçların gelişen teknolojilerine uyumludur. Daha önce 

uygulanan yöntemler viraja yaklaşan sürücüleri uyarmak amacıyla geliştirilmiştir ancak 

bizim projemiz direk aracın kendisine müdahale ederek sürücü faktörüne bağlı olumsuz 

durumları elemektedir. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizin günümüzün gelişen teknolojik araçlarına uyarlanması mümkündür. Yeni 

üretilen araçların çoğunda, dış etkenlere bağlı olan otomatik frenleme sistemleri, sürücünün 

uyuya kalması neticesinde devreye giren şerit takip sistemleri ve kendi kendine park etme 
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gibi özellikler bulunmaktadır. Bahsi geçen özellikler günümüzdeki otonom araçlarda 

uygulanmakta olup viraja hızlı yaklaşan aracın hızını kademeli olarak düşürme işlemini de 

uygulamak mümkündür. Patenti alındığında üst sınıf ve yüksek paket araçlarda artı bir 

özellik olarak eklenebilir. 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Sıra No Ürün Adı Miktar Birim Fiyat Toplam Fiyat 

1 RF Alıcı Verici Modül Kiti 1 30 30 

2 Arduino Mega 1 120 120 

3 2 WD Araba 1 300 300 

Toplam Maliyet 450 TL 

 

 

AYLAR 

 ŞUBAT MART MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS 

Literatür Taraması X      

Ön Değerlendirme 

Formu Hazırlanması 
 X     

Proje Detay Raporu 

Hazırlanması 
  X X   

Malzemelerin 

Temini 
    X  

Prototip Oluşturma     X  

Ürünü Test Etme     X X 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi otomobil kullanan bütün insanlardır. Bu nedenle özellikle otonom 

araç geliştirme fikrine yatırım yapan firmaların benimseyeceği bir projedir. 

 

9. Riskler 

 Projemizin hayata geçmesi durumunda virajlarda bulunan sinyal vericilerin 

korunamaması veya zarar görebilme riski vardır. Bu gibi durumlarda güvenlik kameraları 

ve sağlam konumlandırma riski büyük ölçüde yok edecektir. 
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10. Kaynakça ve Rapor Düzeni  

https://www.yeniisfikirleri.net/keskin-virajlari-guvenli-hale-getiren-akilli-sensorler/ 

https://www.drycarcare.com/trafikte-donuslerle/ 

https://www.researchgate.net/profile/Tamer-

Uestuener/publication/311651331_THE_RESEARCH_WEED_SPECIES_DENSITY_AN

D_FREQUENCY_IN_PARK_AND_GARDEN_OF_ADANA_METROPOLITAN_MUNI

CIPALITY_AND_DISTRICT/links/585279fd08aef7d030a4e994/THE-RESEARCH-

WEED-SPECIES-DENSITY-AND-FREQUENCY-IN-PARK-AND-GARDEN-OF-

ADANA-METROPOLITAN-MUNICIPALITY-AND-DISTRICT.pdf#page=505 

 

https://www.yeniisfikirleri.net/keskin-virajlari-guvenli-hale-getiren-akilli-sensorler/
https://www.drycarcare.com/trafikte-donuslerle/
https://www.researchgate.net/profile/Tamer-Uestuener/publication/311651331_THE_RESEARCH_WEED_SPECIES_DENSITY_AND_FREQUENCY_IN_PARK_AND_GARDEN_OF_ADANA_METROPOLITAN_MUNICIPALITY_AND_DISTRICT/links/585279fd08aef7d030a4e994/THE-RESEARCH-WEED-SPECIES-DENSITY-AND-FREQUENCY-IN-PARK-AND-GARDEN-OF-ADANA-METROPOLITAN-MUNICIPALITY-AND-DISTRICT.pdf#page=505
https://www.researchgate.net/profile/Tamer-Uestuener/publication/311651331_THE_RESEARCH_WEED_SPECIES_DENSITY_AND_FREQUENCY_IN_PARK_AND_GARDEN_OF_ADANA_METROPOLITAN_MUNICIPALITY_AND_DISTRICT/links/585279fd08aef7d030a4e994/THE-RESEARCH-WEED-SPECIES-DENSITY-AND-FREQUENCY-IN-PARK-AND-GARDEN-OF-ADANA-METROPOLITAN-MUNICIPALITY-AND-DISTRICT.pdf#page=505
https://www.researchgate.net/profile/Tamer-Uestuener/publication/311651331_THE_RESEARCH_WEED_SPECIES_DENSITY_AND_FREQUENCY_IN_PARK_AND_GARDEN_OF_ADANA_METROPOLITAN_MUNICIPALITY_AND_DISTRICT/links/585279fd08aef7d030a4e994/THE-RESEARCH-WEED-SPECIES-DENSITY-AND-FREQUENCY-IN-PARK-AND-GARDEN-OF-ADANA-METROPOLITAN-MUNICIPALITY-AND-DISTRICT.pdf#page=505
https://www.researchgate.net/profile/Tamer-Uestuener/publication/311651331_THE_RESEARCH_WEED_SPECIES_DENSITY_AND_FREQUENCY_IN_PARK_AND_GARDEN_OF_ADANA_METROPOLITAN_MUNICIPALITY_AND_DISTRICT/links/585279fd08aef7d030a4e994/THE-RESEARCH-WEED-SPECIES-DENSITY-AND-FREQUENCY-IN-PARK-AND-GARDEN-OF-ADANA-METROPOLITAN-MUNICIPALITY-AND-DISTRICT.pdf#page=505
https://www.researchgate.net/profile/Tamer-Uestuener/publication/311651331_THE_RESEARCH_WEED_SPECIES_DENSITY_AND_FREQUENCY_IN_PARK_AND_GARDEN_OF_ADANA_METROPOLITAN_MUNICIPALITY_AND_DISTRICT/links/585279fd08aef7d030a4e994/THE-RESEARCH-WEED-SPECIES-DENSITY-AND-FREQUENCY-IN-PARK-AND-GARDEN-OF-ADANA-METROPOLITAN-MUNICIPALITY-AND-DISTRICT.pdf#page=505
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