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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Günümüzde kullanılabilir karayolları ve otobanlar ortaya koyma konusunda yeni 

teknolojilerin baskılarının olduğu görülmektedir. Akıllı ulaşım ve altyapılar can kayıplarının 

önlenmesi için çok büyük önem taşımaktadır. [1] 

Yerleşim yerleri dışında kalan otoyollarda her yıl binlerce kaza meydana gelmektedir. 

Bu kazaların bazılarında erken müdahale edilemediği için maalesef ölümle sonuçlanmaktadır. 

2020 yılı kaza istatistikleri incelendiğinde ölümle sonuçlanan kazaların % 66‟sı yerleşim 

bölgelerinin dışında kalan otoyollarda meydana gelmiştir. Meydana gelen bu kazalarda erken 

müdahale kazazedelerin yaşama tutunmaları için oldukça önemlidir. Otoyollarda gerçekleşen 

bu kazaların geç tespit edilmesi, acil müdahale ekibinin yer tespiti için zaman kaybetmesi 

büyük bir sorun olarak saptanmıştır. Bu sorunları ortadan kaldırmak için “Otoyol Kaza Takip 

Sistemi” adlı projemizi geliştirdik.  

Projemizdeki amacımız araçların bariyerlere çarptığı anda kaza şiddetini ve kazanın 

olduğu koordinat bilgisini anında kaza takip merkezine iletmektir. Bir diğer amacımız ise 

kaza olan bölgeyi geriden gelen sürücülere bildirmek, olası zincirleme kazaların önüne 

geçmek ve yol güvenliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Yerleşim bölgeleri dışında kalan 

otoyollar enerji tasarrufu sağlanması açısından ışıklandırılmamaktadır. Hava karardığında 

oluşan kazalarda kaza bölgesinin ışıklandırılması müdahaleyi kolaylaştıracağı için kaza 

anında hava karanlık ise kaza bölgesi otomatik olarak aydınlatılması hedeflenmektedir 

 “Otoyol Kaza Takip Sistemi” projemizin ortaya koyduğu çözüm yolu ile otoyollarda 

(Bariyerli) meydana gelen kazaların rahatlıkla tespit edildiği ve kazaların koordinatlarına en 

yakın ekiplerin yönlendirildiği hazırladığımız prototipte görülmüştür. 

Prototip’in zemin kısmı fotoblok kullanılarak oluşturulmuş olup yol görüntüsü vermek 

için akrilik boya kullanılmıştır. Prototipte kullanılan tüm plastik parçalar bilgisayar ortamında 

3D çizimleri yapılarak 3D yazıcıdan çıktısı alınmıştır ve tüm parçalar modüler olarak 

tasarlanmış olup gerekli görüldüğü takdirde parça değişimi çok rahat yapılabilmektedir. 

Projemizin en önemli sensörü olan basınç ve esneklik sönsörü; velostat (iletken malzeme)  

bakır bant asetat kağıdı kullanılarak kendi imkanlarımız doğrultusunda üretimi yapılmıştır. 

Elektronik aksam olarak prototipimiz de Arduino Mega pin sayısında ki fazlalıktan dolayı 

tercih edilmiştir. Arduino ide programında tüm kodlar proje ekibi tarafından 565 satır kod 

kullanarak yazılmıştır. 

2. Problem/Sorun: 

Yerleşim bölgesi dışında kalan otoyollarda (bariyerli) meydana gelen kazaların büyük 

çoğunluğu yol kenarlarında bulunan bariyerlere araçlar çarparak gerçekleşmektedir. Kazalar 

meydana geldiğinde genellikle yoldan geçen başka araç sürücülerinin müdahale ekiplerine 

haber vermesi gerekmektedir. Bazı durumlarda ise kaza yapan araçları kimse görmemekte ve 

ekiplere kaza bilgisi gitmemektedir. 

Otoyollarda meydana gelen kazalardan olay yerinin geç tespit edilmesi, kaza 

şiddetinin bilinmemesi, kurtarma ekiplerinin yer tespiti için zaman kaybetmesi, gece 

saatlerinde meydana gelen kazalarda müdahale için yeterli aydınlatmanın olmaması, geriden 

gelen sürücüleri bilgilendiren panoların olmaması olası can kaybına yol açmaktadır.  
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Var olan çözümler incelendiğinde kaza yerini, kaza şiddetini kaza takip merkezlerine 

ileten bir sistem bulunmamaktadır. Ayrıca kaza bölgesini aydınlatan ve kaza bölgesini kaza 

anında ışıklandıran bir sistem dünyanın hiçbir otoyolunda bulunmamaktadır. 

Teknoloji ile hayatımızın her alanında iç içe olduğumuz bu çağda otoyollarımızda akıllı 

kaza takip sisteminin olmaması büyük bir eksikliktir. Projemizde bu eksikliği gidermek için 

“Otoyol Kaza Takip Sistemi’ni geliştirdik. 

3. Çözüm  

Otoyollarda kullanılan bariyerlere kendi üretimimiz olan basınç ve esneklik algılayan 

sensörlerin bağlanması, sensörlerin çarpma şiddetine göre kaza takip merkezini 

bilgilendirmesi, LCD ekranlarda kaza koordinatlarının yazılması böylece geriden gelen 

sürücülerin ve kurtarma ekiplerinin olay yerinin öğrenmelerinin sağlanması ve hava karardığı  

saatlerde meydana gelen kazalarda sadece olay yerinin aydınlatılması projemizin çözüm 

yolunu oluşturmaktadır.  

Toplumsal bir sorun olan trafik kazalarında erken müdahalenin hayat kurtaracağı 

kaçınılmaz bir gerçektir. Toplumsal olan bu sorunun çözümü için “Otoyol Kaza Takip Sistemi 

düşünülmüştür.“ Kaza anında olay yerinin koordinat bilgisini, kaza şiddetini kaza takip 

merkezine anında ileten bir sistem tasarlanmıştır. Aynı zamanda yollara takılan LCD tabelalar 

sayesinde kurtarma ekiplerine ve geriden gelen sürücülere yol göstermek ve olası zincirleme 

kazaların önlenmesi hedeflenmiştir. Ve müdahale sırasında olay yerinin aydınlatılması ve olay 

yerinin kolayca görülmesi için çarpmaya bağlı olarak otomatik yanan aydınlatma direkleri 

kullanılmıştır. Olay sonrası yapılacak tamirat işlerinde kolaylık sağlamak amacıyla tüm 

parçalar modüler olarak tasarlanmıştır. 

 
Şekil 1. Prototip 

4. Yöntem 

Projemizde tasarım odaklı süreç yöntemi kullanılmıştır. Otoyollarda yaşanan kazalardan 

yola çıkılarak bu proje hayata geçirilmiştir. Prototipini geliştirdiğimiz “Otoyol Kaza Takip 

Sistemi” mühendislik tasarım süreci adımları izlenerek tasarım, elektronik tasarım ve yazılım 

kısımları olmak üzere üç aşamada oluşturulmuştur. 

a-Tasarım 

Tasarım aşamasında minyatür bir otoyol maketi oluşturuldu. 

Otoyolun zemin kısmını oluşturacak parça 

için Şekil-2 de gösterilen fotoblok kullanıldı 

ve yol rengini vermesi için akrilik boya 

yardımı ile boyandı.  
Şekil 2. Fotoblok 
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Maket kısmının plastik olan tüm parçaların 3D tasarımları çizildi ve 3D yazıcıdan 

çıktıları alınarak maket oluşturuldu. 3D tasarımları yapılan tüm parçalar modüler bir şekilde 

tasarlandı ve vida ve somunlar yardımı ile birleşimleri sağlandı. Kazaları tespit için 

kullandığımız bariyerlerin 3D çizimi Şekil-3 de gösterilmiştir. Fotoblok ile oluşturulan 

zeminin alt kısmına Şekil-7 te gösterilen görseldeki parça tasarlandı ve fotoblok ile birleşimi 

vidalar ile sağlanarak birbirlerine sabitlendi. Şekil-3’ de görseli verilen bariyerleri yol 

zeminine sabitlemek için Şekil-4 te verilen bariyer direkleri tasarlanarak üretimi yapıldı. 

Otoyolda sürücüleri bilgilendirmek için kullanılacak elektronik pano direğinin 3D tasarımı 

şekil 5’da gösterilmiştir. Kaza anında eğer hava karanlık ise kaza bölgesi aydınlatacak lamba 

direkleri şekil 6’de gösterilmiştir. 

Otoyol maketinde kullanılan plastik parçaların tamamını 3D tasarımları yapıldı ve 

baskıları alındı. Üretilen tüm parçalar vidalar aracılığı ile birbirlerine sabitlenerek otoyol 

maketinin tasarım kısmı yapıldı. 

 
Şekil 3. Bariyer 

 
Şekil 4. Bariyer Direkleri 

 
Şekil 5. Elektronik Pano Direği 

 
Şekil 6. Elektrik Direği 

 
Şekil 7. Yol Altı Parçası 

 

b-Elektronik Tasarım 

Geliştirdiğimiz prototipin elektronik kısmı ve kablo bağlantıları maketin uygun 

yerlerine montajı yapılarak elektronik parçalar otoyol maketine yerleştirildi. Geliştirdiğimiz 

sistemin en önemli parçası olan basınç ve esneklik sensörü üretimini velostat, bakır şerit bant, 

asetat kağıdı ve elektrik bantı kullanarak şekil 8’de görseli verilen sensörün üretimini yaptık. 
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Ürettiğimiz bu sensörü şekil 3’de görünen bariyerlerin arka kısımlarına çift taraflı bant 

yardımı ile yapıştırdık. Bariyerlere gelecek darbeleri ürettiğimiz bu sensör sayesinde tespit 

edebiliyoruz. 

 
Şekil 8. Basınç ve Esneklik Sensörü 

 

 
Şekil 9. Arduino Mega 

 

Otoyol Kaza Takip Sisteminin elektronik beyni 

olarak Arduino Mega kullanıldı. Arduino Mega kartının 

tercih edilmesini sebebi üzerindeki pin sayısının fazla 

olmasıdır. 

Şekil 9’da arduino analog pinlerine bariyerlerde ki basın 

ve esnekliği ölçmek için 1k’lık dirençler bağlandı. 

 

 
Şekil 10. 5110 LCD Ekran 

Kazaları geriden gelen sürücülere bildirmek için otoyolda 

bulunan elektronik pano direğinde şekil 10’da görseli 

verilen 5110 LCD ekranı kullanıldı. 

 

 
Şekil 21. LDR Modül 

Kazalarda ortam karanlık ise ortamın aydınlatmasını 

sağlayan ortamın karanlık olup olmadığını ölçen şekil 

11’de görseli verilen LDR modülü kullanıldı. 

 

 
Şekil 3. 4'lü Role Kartı 

Otoyolda bulunan elektrik direklerinde bağlı olan ledler 

12v ile çalıştığından dışardan 12v luk bir adaptör ile 

beslenerek şekil 12’de görseli verilen 4’lü role kartı 

kullanılmıştır. 
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c-Yazılım 

Otoyol Kaza Takip Sistemin yazılım kısmı arduino ide programı kullanılarak proje ekibi 

tarafından yazıldı. Toplamda 565 satır kod kullanılarak prototipin test çalışmaları 

tamamlanmıştır. Kullandığımız kod sayesinde kazalar anında tespit edilmektedir. Yazılım 

kısmında en önemli kısım olan bariyerlere dışarıdan gelen bir basınç hemen tespit edilmekte 

ve ilgili merkeze anında kaza yerinin ve kaza şiddetinin bilgisi iletilmektedir.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Akıllı yol teknolojileri [1], akıllı oto park sistemleri [2] sistemleri gibi çalışmalar 

yapılmıştır. Ancak otobanlarda yapılan çalışmalarla ilgili yapılan araştırmaya göre; 

prototipimizde kullanılan bariyerlere takılan basınç ve esneklik sensörünün daha önce 

herhangi bir otoyolda kullanılmadığı, LCD ekranlarda zincirleme kazalarının önlenmesi ve 

kurtarma ekipleri için bilgilendirme yapılmadığı, kaza olay yerinin kaza takip merkezine 

iletilmediği, kaza şiddeti bilgisinin gönderilmediği, olay yerinin özel olarak aydınlatılmadığı 

ve tamirde sadece sorunlu bariyer direğinin değiştirilemediği tespit edilmiştir.  Projemizi 

benzerlerinden ayıran kaza şiddetini ve kaza olay yerini kaza takip merkezine gönderen bir 

sistem olmasıdır. Olay yeri aydınlatma direkleri, zincirleme kazaların önlenmesi ve kurtarma 

ekiplerinin bilgilendirilmesi için LCD ekranları ve tamiratın kolaylaşması için tak çıkar 

bariyer direkleri kullanılmasıdır. Projemizin özgün tarafını yukarda saydığımız tüm özellikler 

oluşturduğu gibi geliştirdiğimiz sistemin en önemli parçası olan basınç ve esneklik sensörü 

kendi üretimimizdir. Prototipin oluşturulması için tasarım odaklı süreç yöntemi kullanılmıştır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz otoyollarda oluşacak kazalarda can kayıpların en aza indirilmesi için 

düşünülmüştür. Ve daha önce esneklik ve basınç sensörleri ile döşenmiş otoyollar 

bulunmamaktadır. Türkiye Ulaşım Bakanlığı ve Karayolları genel müdürlüğü ile görüşülerek 

tanıtımlar yapılarak, Türk Patent Ve Marka Kurumu tarafından alınan patent ve tasarım tescil 

belgeleri ile seri üretimde daha uygun bir maliyet ile yurt dışı pazarında yerini alarak 

ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına yardımcı olacaktır. Bu şekilde projemizde kendi 

tasarladığımız ve hayata geçirdiğimiz esneklik ve basınç algılayıcı sensör ticari bir ürüne 

dönüştürülebilir.  

 

Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Malzeme Adı Maliyet Malzeme Adı Maliyet 

Fotoblok 75 Arduino Mega 125 

Akrilik Boya 50 LDR 5 

PLA Filament 150 4 lü Role 17 

Velostat 60 LCD Ekran 23 

Kablo 15 Adaptör 25 

 Toplam 545  
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7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi ülkemizde bulunan yol kenarlarında bariyerlerin olduğu tüm 

otoyolları kullanan araç sürücülerini kapsamaktadır. 

 

 

 

8. Riskler 

Proje prototip olarak hazırlandı ve gerekli testler yapılmıştır. Yapılan bu testler 

neticesinde ortaya çıkan olası riskler bariyer arkasında bulunan sensörün insan müdahalesi 

neticesinde ya da belirlenemeyen sebeplerden dolayı elektrik bağlantısının kesilmesi 

durumunda sistem o koordinatta kaza algılayabilmektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için 

sistem belirli aralıklarla reset atarak kablo bağlantılarını kontrol etmektedir. 

Projeyi hayata geçirirken biz hali  hazırda kullanılan bariyerleri kullanacağımız için 

bariyer masrafı olmayacaktır. Masraf olarak kablo bağlantıları ve kendi üretimimiz olan 

sensörü tüm bariyerler için yapmak belirli bir bütçe ortaya çıkaracaktır. Bunun çözümü olarak 

ülkemizde kullanılan bariyerli yolarda en çok kaza olan bölgeler öncelikli olarak sisteme dahil 

edilebilir ve zamanla tüm bariyerler akıllı bariyerlere çevrilebilir. 

AYLAR 
İşin Tanımı Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 

Literatür 

Taraması 

X X         

Arazi 

Çalışması 

          

Verilerin 

Toplanması 

ve Analizi 
  X        

Kullanılacak 

Malzemelerin 

Tespiti 

   X       

Maketin 

Oluşturulması 
    X      

Elektronik 

Devre 

elemanlarını 

bağlanması  

     X     

Yazılım 

kısmının 

yapılması 

      X    
Prototipin 

Çalıştırılması        X   

Proje Raporu 

Yazımı 

        X X 
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Risk İhtimal Seviye Çözüm 

Çözümden 

Sonra 

İhtimal 

Seviye 

Sensörlere Dıştan 

Müdahale 
Olası Zayıf 

Sistem 30 dk 

da bir 

resetlenerek 

dıştan 

müdahalaler 

tespit 

edilecektir. 

Olasılık Dışı Düşük 

Elektrik Kesintisi Olası Zayıf 

Sitem Aşırı 

derecede güç 

tüketmeyeceği 

için güç 

kaynakları ile 

sistem 

beslenmesi 

Olasılık Dışı Düşük 
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