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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Karayollarında meydana gelen trafik kazaları dünyada olduğu gibi ülkemizde önemli ölüm 

nedenleri arasındadır. Yaralanma, sakat kalma ve ölümle sonuçlanabilen trafik kazaları önemli bir 

toplum sağlığı problemidir. Trafik kazalarının önlenmesi yolunda aşılması gereken asıl sorun, sürece 

katkısı olan unsurların araştırılması ve bu unsurların etkilerinin nasıl bertaraf edileceği konusunda 

planlar ve uygulamalar yapılmasıdır. Trafik kazası sonucunda yaralılara geç müdahale veya araçta 

kaza sonrası meydana gelebilecek tehditlerin ortamdan uzaklaştırılmaması sonucunda da ölümler 

meydana gelmektedir. Bu sebeple çalışmamızda trafik kazalarına karışan araçları bir telden geçen 

akımı kontrol ederek kazalarının tespit edilmesi, kaza sonrası olası tehditleri, kazanın şiddetini eğim 

sensörü ile belirleyerek yetkilere haber veren bir sistem tasarlanması amaçlanmıştır. 

Yaptığımız kaza ve kaza sonrası araçlarda oluşacak tehlike durumlarını tespit etmek ve yetkilere 

haber vermek için geliştirdiğimiz çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm arabalara 

yerleştirilecek basit elektronik bir devre ile kaza tespitine yöneliktir. Kaza tespiti için bir tel 

üzerinden geçen akıma göre ölçülecektir. Arabanın en güvenli yeri olan orta merkezi üzerinde 

bulunan deneyapkart sistemine bağlanacak akım sensörü ve güneş paneli kullanılmıştır. İkinci 

bölümde ise gaz, alev, kuvvet ve ivme sensörü kullanılarak aracın durumunu hakkında yetkilere 

haber verecek sistemdir. Sistemin teknik çizimi şekil 1’de verilmiştir. 

 
Şekil 1 Sistemin teknik çizimi 

Yaptığımız çalışmamızda gerçekleştirdiğimiz prototip başarılı bir şekilde çalışmıştır. 

Çalışmamızın uygula bilirliği açısından incelendiğinde araçların boylarına göre tel uzunluğu 

hesaplanarak güneş panellerin gücü belirlenecektir. Bu sayede her türlü araca kolaylıkla uygulanma 

imkânı vardır. 

2. Problem/Sorun: 

Ulaşımda en fazla kullanılan karayoludur. Türkiye’de de ulaşım etkinliklerinin % 90’ından fazlası 

karayolu ile yapılmaktadır ve karayollarında meydana gelen kazalar dünyada olduğu gibi önemli ölüm 
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nedenleri arasındadır(Özen ve ark 2013). Meydana gelen trafik kazalar sonucunda yaralılara yapılan 

erken müdahaleler sonucunda yaralılar kurtarılabilmektedir. Bunun için kaza yerine erken ulaşılıp 

müdahale etmek yaralıların hayatı açısından çok önemlidir. Konum tespit sistemlerinden faydalanılarak 

yaralıların bulundukları yer tespit edilerek yaralılara erken müdahale yapılabilir. Konum tespit sistemleri 

GPS teknolojilerinden yararlanılarak yapılmakta ve bu sistemlere GSM modüller entegre edilerek 

konum bilgileri istenilen yerlere mesaj yoluyla iletilebilmektedir. Yaptığımız araştırmalar sonucunda 

meydana gelen kazalar sonucunda yaralılara yapılan geç müdahaleler onların ölümüne sebebiyet 

verdiği tespit edilmiştir. Bunun için kaza yerine erken ulaşılıp müdahale etmek yaralıların hayatı 

açısından çok önemlidir. Bu konu hakkında en kolay çözüm olarak konum tespit sistemlerinden 

faydalanılmak olarak görünse de konum tespit sistemleri kaza ile ilişkilendirilmediği için aracın kaza 

yapıp yapmadıkları anlaşılmamaktadır. Trafik kazası sonucunda geç müdahalenin önüne geçmek 

için kaza sonrasında oluşabilecek herhangi bir gaz kaçak durumlarını ve yangın riskini ölçülerek ve 

müdahale ederek yetkilere bu konu hakkında bilgi verilmesini sağlayacak sistemiz ile olası zaman 

kayıpların ve ölümlerin önüne geçilecektir. 

 

3. Çözüm  

Trafik kazası sonucunda geç müdahalenin önüne geçmek için kaza sonrasında oluşabilecek 

herhangi bir gaz kaçak durumlarını ve yangın riskini ölçülerek ve müdahale ederek yetkilere bu konu 

hakkında bilgi verilmesini sağlayacak sistemimize yönelik akış şeması şekil 2’de verilmiştir.  

 
Şekil 2 Sistemin akış şeması 

 

Akış şaması incelendiğinde öncelikle araç kazaya karıştığı zaman akım sensöründe gelen enerji 

kesildiğinde zaman kaybetmemek için yetkileri kaza olduğunu ve kuvvet sensöründen alınan kaza 

şiddeti iletilmektedir. Ardından İvme sensörü ile arabanın durumu, Gaz sensörü ile ortamdaki gaz 

sızıntınları ve Alev sensörü ile ortamdaki yangına yönelik verileri ölçülerek yetkilere haber 

verilecektir. Bu çözüm yöntemi ile maddi ve manevi kayıplarının önüne geçilerek, olası zaman 

kayıpları engellenecektir. Sistemimize yönelik geliştirdiğimiz yöntem şekil 2’de verilmiştir. 
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Şekil 3 Sistemin Arabaya Yerleşime Yönelik Çizim 

4. Yöntem 

Yaptığımız kaza ve kaza sonrası araçlarda oluşacak tehlike durumlarını tespit etmek ve yetkilere 

haber vermek için geliştirdiğimiz çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm arabalara 

yerleştirilecek basit elektronik bir devre ile kaza tespitine yöneliktir. Kaza tespiti için bir tel 

üzerinden geçen akıma göre ölçülecektir. Arabanın en güvenli yeri olan orta merkezi üzerinde 

bulunan arduino sistemine bağlanacak akım sensörü ve güneş paneli şekil 3’de gösterilmektedir. 

 
Şekil 4 Akım Sensörün Prototipte Kullanımı 

İkinci bölümde ise gaz , alev ve ivme sensörü kullanılarak aracın durumunu hakkında yetkilere 

haber verecek sistemdir. Kaza sonrası araç durum tespitine yönelik sistemin prototipi şekil 3 te 

gösterilmektedir. Çalışmamızda ilk prototipinde deneyap kart yerine arduino kart kullanılmıştır. Projenin 

finallerde sergilenmesi durumda DeneyapKart kullanılacaktır. Ayrıca yerli sensörlerin piyasaya 

sürülmesi durumda kullanılacaktır.  
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Şekil 5 Araç Gövdesine Entegre Edilecek Örnek Bir Sistem 

İkinci bölümde ise kaza sonrası devreye girecek araç hakkında yetkilere bilgi verebilen ve 

müdahale bölümdür. Öncelikle sistemimizde arabaların boyutuna bağlı olarak kullanılacak tel ve 

kaynağın gücü belirlenecektir. Biz temel düzeyde prototip gerçekleştirdiğimiz için kaynağının aşırı ısınıp 

zarar görmemesi için tel boyutumuzu büyüterek direnç katsayımızı artırdık. Bu sebeple kaynağımız zarar 

görmemiştir. Arduino sistemiz kodlaması Arduino IDE ortamında olmuştur.  

- Kodlama esnasında üç koşul göz önüne alınmıştır. Tel üzerinden geçen akımın kaza sonucunda tel 

kopmasına bağlı 0,1 seviyelere düşmesi sonucunda yetkililere haber vermesi,  

- Alev algılandığı zaman yetkilere haber verme,  

- Gaz kaçağı algılandığı zaman yetkilere haber verme,  

- Tel kopması ve arabanın z konumu hareketine bağlı kazanın büyüklüğüne yönelik haber verme durumu,  

Kod parçaları şekil 5’te verilmiştir. 

 
Şekil 6 Kodlardan Bazı bölümler 

 

Oluşturulan Sistem hem bluetooth modülü hem de GSM modülü ile denenmiş ve başarılı sonuç 

elde edilmiştir. Telefon üzerinden bluetooth modülü ile haberleşmek için mitapp invertör 
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(http://ai2.appinventor.mit.edu/) sitesinden faydalanılmış şekildeki kod kullanılmıştır. Şekil 6’da 

örnek bir uygulama arayüzü ve kodlama ekranı verilmiştir.  

 

 
 

Şekil 7 Telefon Ekran Arayüzü Oluşturma 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Daha önce yapılan çalışamalar incelendiğinde kaza sonrası konum belirleme sensörleri ile 

araçlarının konumu belirlenmesine yönelik çalışmaların mevcut olduğu bu sistemlerin başında 

konum tespit sistem için GPS teknolojilerinden yararlanılarak yapılmakta ve bu sistemlere GSM 

modüller entegre edilerek konum bilgileri istenilen yerlere mesaj yoluyla iletilebilmektedir. Bu 

sistemler kazayı algılayamadığı için bizim çalışmamız da her kara yolunu kullanan araçlara 

uygulanabilecek bir sistem ile kazaya karışan araçlarının kazayı algılayabilen bir sensör sistemi ile 

erken uyarı ve yangın vb. tehlikeleri gazlardan oluşabilecek durumların önüne geçilecektir. Diğer 

çalışmalardan farklı olarak ise ucuz bir sistem geliştirilmesidir.Kullanmayı planladığımız 

sensörlerin büyük bir kısmını deneyap üreticileri tarafından deneme aşamasında olduğu ve kısa 

sürede piyasaya çıkacağı belirtilmiştir. 

 

6. Uygulanabilirlik 

Yaptığımız çalışmamızda gerçekleştirdiğimiz prototip başarılı bir şekilde çalışmıştır. 

Çalışmamızın uygula bilirliği açısından incelendiğinde araçların boylarına göre tel uzunluğu 

hesaplanarak güneş panellerin gücü belirlenecektir. Bu sayede her türlü araca kolaylıkla uygulanma 

imkânı vardır. Projemizde olası riskler incelendiğinde risk kaza algılama ve kaza sonrası araç durum 

belirlemeye yönelik geliştirdiğimiz elektronik devremizi araçlara yerleştirdiğimiz alandan kazanın 

meydana gelmesi sonucunda devrenin zarar görmesidir. Bu durumda devre çalışmayacağı için kaza 

hakkında yetkilere haber verilemeyecektir. Bu durumu engellemek için araçların en güvenli yerleri 

belirlenerek sistemimize oraya yerleştirilmesi bu durumun önüne geçebilmek için bir çözüm 

olabilecektir. İkinci bir risk ise araç etrafına sarılacak telin kaza sonrasında kopmaması olayıdır. 

Bunun için tel belli bir baskı altında kopabilecek şekilde tasarlanması gerekmektedir. Projemiz 

hayata geçirilmesinde yönteme yönelik bir sorun çıktığında ise yenilebilir enerji kaynakları yerine 

araba aküleri kullanabilecektir. Ayrıca konum belirleme yönelik sensörler yerine araçlara ait konum 

belirleme sistemi kullanabilecektir. Ayrıca arabalara yangın tüpleri entegre edilerek oluşabilecek 

yangınların önüne geçebilecektir  
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Yaptığımız çalışmamızda uygulanan sensörler ve kontrol kartımız kolay bulunması açısından 

uygun maliyetlidir. Bu sebeple birçok araca entegre edilebilecektir. Yaptığımız prototipe yönelik 

bütçe tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1 Tahmini Maliyet 

Malzemeler Fiyatlar 

Deneyap Kart 318 TL 

SIM900 GSM/GPRS 

Geliştirme Modülü 

400 TL 

Akım Algılama Sensörü 34 TL 

5 Kanal Alev Algılama Sensörü 50 TL  

İvme Sensörü  95 TL 

Güneş paneli ve seti  310 TL 

İnce damarlı tel (10 Metre) 40 TL 

Toplam 1247 TL 

 

Çalışmamıza yönelik çalışma takvimi tablo 2’de paylaşılmıştır. Çalışma takvimi 

incelendiğinde projemizin sergiye getirilecek çalışır prototipi mayıs ayında denendiği ve geliştirme 

çalışmalarının başlandığı görülmektedir. Ayrıca araç üreticilere yönelik teknik bilgileri içiren bir 

raporun yazılması öngörülmektedir.   
Tablo 2  Çalışma Takvimi 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

  Karayolunu kullanan tüm motorlu araçları kullanan sürücülerin kazaya karışma riski 

bulunduğu için araç kullanıcıları hedef kitlemizi oluşturmaktadır. Hedef kitlemize ulaşmak için 

geliştirdiğimiz sistem hem yeni üretim araçlara hem de eski tip araçlara uygulanması yapılacaktır. 

Bu sebeple araç üreticileri ve yetkili teknik servislerle görüşmeler yapılmaya devam edilmektedir.  

 

9. Riskler 

Çalışmamızda bazı riskler bulunmaktadır. Bunlar ; 

1- Geliştirdiğimiz sistemimizde kullandığımız sensörlerin doğru değer ölçmesi hem zaman hem 

ekonomik açısından bir risk teşkil etmektedir.  Bu sebeple araçlara entegre edilecek sistemimizde 

orijinal ve değerleri daha hassas olan sensörlerin kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca belli 

aralıklarla teknik servis desteği sağlanması planlanmaktadır.  

İşin Tanımı Şubat Mart  Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Literatür Taraması X X X X X   

Arazi Çalışması ve 

Malzeme Alımı 

  X X X   

Prototip Uygulaması ve 

analiz 

   X X   

Prototip Geliştirme    X X X X 

Proje Sergisi       X 
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2- Araçlara yerleştirilen sistemde kullanılan akım sensörüne ulaşan telin kaza dışında ya da çok 

hafif kazalarda herhangi bir şekilde zarar görmesi  veya kopması durumda sistemin yetkilere yanlış 

haber vermesidir. Bu durumu engellemek için tel kopmaları yetkiler dışında araç sahibin telefonuna 

bilgi gitmesi sağlanarak olası yanlış ihbarlarda yetkilere haber verilmesi ile çözümlene bilinir.  

Sistemi gerçek hayata geçirmeden önce fabrikasyon bir prototip üretilip öncelikle deneme 

amaçlı gönüllü bir araca entegre edilerek sonuçları tespit edilmeli, başarı durumuna göre araçlara 

entegre edilmelidir.  

Projemizde karışılabilecek riskler tablo 3 de verilmiştir.  

 
Tablo 3 Risk Tablosu 

Ol Olasılık ve etki 

matrisi 

Risk Katsayıları 

1-2 Az riskli 3-4 Orta Riskli 5-6 (Yüksek Risk) 

Malzeme kaynaklı 

Sorunlar 

Hatalı/kopuk/kırık kısmı 

incele, tamir et ve test et 

Donanımı kontrol et ve 

bozuk parçayı tamir et 

Bozuk parça tamir 

edilmiyorsa ilgili 

parçanın alternatifini 

bulunacaktır.  

Yazılımsal 

Kaynaklı Sorunlar  

Kaynak kodun hatalı 

kısmını değiştir, 

test/simüle et 

Alternatif kod 

denemeleri üretilir. 

İlgili kaynak kodu 

çalışmıyor ve hatanın 

kaynağı bulunamıyor. 

Kaza Kaynaklı 

Sorunlar 

Hafif kazalarda tel 

kopması 

Orta şiddetli kazalarda 

tel kopmaması 

Yüksek şiddetli 

kazalarda telin 

kopmaması  
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