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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Kaçış rampaları; otoyollarda seyahat eden araçlarda mekanik sebeplerden dolayı oluşan 

arızalarda, aracın kendisinin daha fazla zarar görmemesi ve çevresine zarar vermemesi için 

yoldan uzaklaşmasını ve güvenli bir şekilde durmasını sağlayan yapılardır.(1,3,4). Özellikle 

otobüs ve kamyon gibi ağır vasıtalarda aşırı frenlemeden dolayı balatalarda sorunlar oluşmakta, 

tam bir frenleme yapılamamakta ve bazı durumlarda araçta yangına sebebiyet vermektedir (2). 

 

 
Resim 1. Kaçış Rampalarında Yaşanan Kazalar 

 

Otoyollarda aşırı frenlemeden dolayı freni boşalan araçlar için kaçış rampaları bulunmakta 

ve Resim 1’de görüldüğü gibi çeşitli can ve mal kayıplarına sebebiyet vermektedir. Kaçış 

rampaları genellikle fren sorunu yaşayan araçların güvenle durmasını sağlar. Kaçış 

rampalarında kum, mıcır, toprak ya da mekanik parçalardan oluşur (5). Yaptığımız proje 

çalışması ile bu kaçış rampalarını sadece aracın güvenli bir şekilde frenleme yapmasının 

yanında araçlarda yangın, yakıt veya gaz sızıntısı oluşması durumunda oluşan tehlikenin 

boyutuna göre erken bir şekilde müdahale edilmektedir. Kaçış rampalarında mesafe, alev, 

titreşim, sıcaklık ve gaz sensörleri yerleştirilerek gelen araçta yakıt sızıntısı, gaz kaçağı, 

yangından kaynaklı alev veya duman varlığının durumuna bağlı olarak sistem devreye 

girmektedir. Meydana gelen sorunun türüne göre uygun olan yangın söndürme sıvısı veya 

gazları ile sistem otomatik bir şekilde müdahale ederek can ve mal kaybının önüne 

geçilebilecektir. Ayrıca kaçış rampalarında duran araç sürücülerinin hareketleri tespit edilerek 

olası yaralanma durumunda SIM 900 GSM/GPRS/GPS Geliştirme Kartı kullanılarak 112 acil 

çağrı merkezine durum bildirilmektedir. 

 

2. Problem/Sorun: 

 

Resim 1’de görüldüğü üzere özellikle ağır taşımacılığın yoğun olduğu eğimli alanlarda, ağır 

tonajlı araçlarda fren sorunları ve buna bağlı aşırı ısınmadan dolayı sorunlar 

oluşabilmektedir(6). Her yıl yüzlerce araç otoyollarda frenleme ile ilgili sıkıntı yaşamakta ve 
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bazı araçlarda yangın oluşmaktadır. Fren sorunlarına çözüm için otoyollarda kaçış rampaları 

inşa edilmiş, bu kaçış rampaları birçok kazayı da önlemiştir. Ancak aşırı frenlemeden dolayı 

fren balataları da aşırı ısınır. Aşırı ısınan balatalar araçlarda yangına sebebiyet vererek can ve 

mal kaybına neden olmaktadır. Otoyollarda araçlarda oluşan yangınlara itfaiye müdahale 

etmekte ve çoğu zaman müdahalede geç kalınmaktadır. Müdahalenin gecikmesinden dolayı can 

ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Ayrıca kaçış rampalarını kullanmak zorunda kalan araçlarda 

zeminin mucur vb. yapıda olmasından dolayı yakıt sızıntıları sıklıkla yaşanmakta, olası 

felaketin boyutunu artırma ihtimalini yükseltmektedir. Bu sorunlardan yola çıkılarak proje 

çalışması yapılmıştır. 

 

3. Çözüm  

 
Çizelge 1. Sistemin Çalışmaya Başlama Algoritması 

 

Çalışmamız araç temelli yapılmayacağından dolayı fazla bir maliyet gerektirmeyecek. 

Projemizde sadece mevcut kaçış rampalarının modernizasyonu şeklinde olacak. Özellikle eğimi 

yüksek olan bölgelerde aşırı yük ve frenlemeden dolayı araçların frenleri tutamaz hale 

gelmekte, araçlarda yangın oluşabilmektedir. Çizelge 1’de çizilen algoritmada görüldüğü gibi 

kaçış rampasına aracın girişi hareket sensörleri ile algılandıktan sonra çalışma sistemi devreye 

girecektir. 

 

 
Resim 1. Kaçış Rampası Sisteminin Tasarımı 

Şekil 1’de görüldüğü üzere kaçış rampasında aracın giriş yaptığı noktada aracın ısısını ölçen 

sıcaklık sensörleri yerleştirilerek ilk aşamada aracın ısısı ölçülecek. Mesafe sensörü aracın 
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mesafesini ölçerek raylı sistem üzerinde tasarımı yapılan sistem araca yaklaşarak balata 

hizasındaki sıcaklık sensörleri balata sıcaklığını, DHT 22 aracın sıcaklığını ve alev sensörü ise 

araçta alevin varlığını ölçmektedir. Aracın ısısı belirlenen standart şartlardan yüksek ise yangın 

söndürme sistemi devreye girerek aracın olduğu alana FM 200 yangın söndürme gazlarını 

sıkarak devreye girecektir. Aracın durduğu bölgede gaz sensörleri devreye girerek araçta 

meydana gelen gaz sızıntısı veya yakıt sızıntısı varsa sistem devreye girerek sıvı yangın 

söndürücü kullanılacaktır. Yine araçta herhangi bir yangın veya sızıntı olmaması halinde aşırı 

ısınan balataların bir yangına sebebiyet vermemesi adına soğutma işlemine tabi tutulacaktır. 

Yapılan bu prototiple araçlar hem güvenli bir şekilde durmakta hem de araçlarda aşırı 

frenlemeden dolayı oluşan veya oluşabilecek yangınların önüne geçilerek can ve mal kaybı 

önlenmiş olacaktır. Ayrıca bu çalışma ile kaçış rampaları aynı anda otoyollarda meydana 

gelebilecek Yangınların erken müdahale alanına da dönüşmesini sağlayacaktır. 

 

4. Yöntem 

 

Otobanların kaçış rampalarının üzerine kurulacak sistemde Alev sensörü, Isı algılayıcı, 

hareket (PIR) sensörü, Ultrasonic mesafe sensörü, Arduino uno, Dalgıç pompa, DC Motor, 

Hareket çarkları, GSM shield ve Gaz algılama sensörleri kullanılacaktır.  

Kullanılan sensörler ve özellikleri; 

 Alev Sensörü: Alev veya dalga boyu 760 ile 

100 nm dalga boyundaki ışık kaynaklarını tespit 

eder. 60 derece algılama açısı ile hassas ölçümler 

yapabilmektedir. Hassasiyeti ayarlanabilir bir 

sensörü ve bağlantı şemasıdır. 

DHT22 Sıcaklık Sensörü: Kalibre edilmiş dijital sinyal çıkışı veren gelişmiş 

bir sensör birimidir. Yüksek güvenilirliktedir ve uzun dönem çalışmalarda 

dengelidir. 8 bit mikroişlemci içerir, hızlı ve kaliteli tepki verir. 

HC-SR501 Ayarlanabilir IR Hareket Algılama 

Sensörü PIR: Bir ortamda oluşan canlı hareketini algılamak 

için kullanılan sensöri olup PIR ve kontrol kartı yandadır. 

 

Ultrasonic Mesafe Sensörü: HC- SR04 Ultrasonik Sensör sonar iletişim 

kullanarak karşısındaki nesneye olan mesafeyi hesaplayan bir kaynaktır. Sonar 

dediğimiz sistem ses dalgalarını kullanarak cismin uzaklığı hesaplamamıza 

yardımcı olur. Bu tür sensörlerin esin kaynağı yunuslar ve yarasalardır. 

Arduino Uno: 14 tane dijital giriş / çıkış pini vardır. Bunlardan 6 tanesi 

PWM çıkışı olarak kullanılabilir. Ayrıca 6 adet analog girişi, bir adet 16 

MHz kristal osilatörü, USB bağlantısı, power jakı (2.1mm), ICSP başlığı ve 

reset butonu bulunmaktadır. 
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TGS2611 Arduino Yanıcı Gaz Sensörü: Metan ve LPG gibi yanıcı gazları 

algılar. Kompakt bir tasarıma sahip olan TGS2611 Arduino ve Raspberry Pi 

kartları ile tam uyumlu çalışmaktadır. 

Dalgıç Pompa:  Ip68 su ve toz geçirmezlik özelliği bulunmaktadır. 

Projede soğutucu ve yangın söndürme gazlarının ortama salınması amacıyla 

kullanılmıştır. 

SIM 900 GSM/GPRS/GPS Geliştirme Kartı (Arduino ve 

Raspberry Pi Uyumlu):  Arduino, Sim900 gsm, Gprs modülü yardımıyla 

bir SIM kartı kullanarak yerel mobil servis sağlayıcınızın cep telefonu 

şebekesine bağlanılabilir. GSM shield  diğer cihazlarla, SMS, Ses 

(DTMF) ve GPRS servisi ile iletişim kurmanıza izin verir.  

Arduino tabanlı c-code mimarisinde kodlaması yapılmıştır. Sensörler modüler yapıda 

olup, ilgili kütüphaneleri arduino ide arayüzünden eklemeleri yapılarak sistemin çalışmasını 

sağlayan kodlar Resim 2’deki gibi oluşturulmuştur. Öncelikle Breadbord alınarak arduino uno 

ve sensör bileşenlerin eklemesi yapılmıştır. LM35 sıcaklık sensörü yerine DHT22 sıcaklık 

sensörü kullanılmıştır. Hızlı, kaliteli ve daha geniş aralıklarla ölçüm yapmak için bu sensör 

tercih edilmiştir. Sensör bağlantıları yapıldıktan sonra ilgili kodlar yazılmıştır. MQ2 gaz 

sensörü yerine TGS2611 Arduino Yanıcı Gaz Sensörü kullanılmıştır. 

   

Resim 2. Bazı örnek uygulama kodları 

Arduino c-code mimarisinde bazı örnek kodlamalar Resim 2’de gösterilmiştir. 

            
Resim 3. Sistem ve Sistemin Test Edilmesi 
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Resim 3’te görüldüğü gibi sistemin alev sensörü test edilmiştir. Sistemin mesafe, hareket, gaz, 

sıcaklık sensörleri de test edilmiştir. Test verileri resim 4’te gösterilmiştir. 

 

Resim 4. Bazı örnek uygulama verileri 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yapılan literatür taramalarında (Ulusal Tez Merkezi, Dergipark, Ulakbim, Google 

Akademik) ve Google patents araştırmalarında yangın söndürme özelliği olan kaçış rampalarına 

rastlanılmamıştır. Çalışmamız bu anlamda yenilikçi bir çalışmadır. Ayrıca bu çalışmayla kaçış 

rampaları sadece aracın güvenle durması için değil aynı zamanda yangın durumunda yangının 

söndürülebileceği alanlar olarak da kullanılabilir. Çalışmamızda elimizde mevcut bulunan 

Arduino Uno, Breardboard, LM35 Sıcaklık sensörü, Buzzer, kırmızı ledler, 330 Ohm, 

TGS2611 Arduino Yanıcı Gaz Sensörü, Mesafe sensörü,alev sensörü, sıcaklık sensörü, hareket 

sensörü, söndürme tankı ve dalgıç pompası kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan arduino seti 

yerine Ülkemizin yerli üretimi olan DENEYAP kart seti kullanılarak yurt dışı bağımlılığının 

önüne geçilebilir. Ayrıca çalışmada özgün kodlar kullanılarak çalışma daha da 

millileştirilecektir. Proje fikrimiz ile ilgili tasarım başvurusu yapılmıştır. Tasarladığımız Kaçış 

rampası sistemlerinde güvenli ulaşım da kullanılacak olan ilk model olma özelliğine sahiptir. 

Patente konu olması beklenmektedir. 

Yaptığımız çalışmanın Ön Prototipi hazır olup, gerçeğe uygun smülatif deneylerle elde 

edilen veriler neticesinde hem yazılım hem de görsel anlamda İnovatif geliştirme çalışmaları 

yapılmaktadır.  

6. Uygulanabilirlik  

Çalışma kapsamında önerilen sistem, karayolları bölge müdürlüğündeki mühendislerle 

paylaşılmıştır. Görevli mühendisler böyle bir sistemin çok kolaylıkla kaçış rampalarına monte 

edilebileceğini belirtmişlerdir. Sistemin uygulanması durumunda olası araç yangınlarına erken 

müdahale edilebilecektir. Sistem İlk tasarlandığı zaman MQ-30 gaz sensörü kullanılmıştır. 

Daha sonra açık havada daha doğru ölçümler yapabilecek TGS2611 Arduino Yanıcı Gaz 

Sensörü kullanılmıştır. Aynı zamanda çok geniş uygulanma alanına sahip olduğundan ülke 

genelindeki hassas güvenlik gerektiren köprü ve tünel gibi hizmet alanlarının giriş veya 

çıkışında da kullanılabilecektir.  
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

No Malzemenin Adı Miktarı Birim 

Fiyatı 

Toplam 

Fiyatı 

1 Alev sensörü 8 Adet 12 TL 96 TL 

2 DHT22 sıcaklık sensörü 4 Adet 100 TL 400 TL 

3 HC-SR501 Ayarlanabilir IR Hareket Algılama 

Sensörü PIR 

2 Adet 22 TL 44 TL 

4 Ultrasonic Mesafe Sensörü 2 Adet 23 TL 46 TL 

5 Arduino Uno 1 adet 157 TL 157 TL 

6 TGS2611 Arduino Yanıcı Gaz Sensörü 4 Adet 90 TL 360 TL 

7 Dalgıç Pompa 2 Adet 20 TL 40 TL 

8 SIM 900 GSM/GPRS/GPS Geliştirme Kartı 

(Arduino ve Raspberry Pi Uyumlu):   

1 Adet 400 TL 400 TL 

9 Buton 4 Adet  2 TL 8 TL 

10 Jumper İletkenler 30 cm 40 pin 1 adet 20 TL 20 TL 

11 Dekota Levha (3mm) beyaz (40X50 cm) 1 Adet 15 TL  

Toplam Tahmini Maliyet 1.586 TL 

Tablo 1. Malzeme Fiyat Listesi 

Projede Kullanacağımız malzeme listesi ve Tahmini Maliyet Tablo 1’de verilmiş olup, seri 

üretime geçildiğinde daha da düşecektir. Tüm kaçış rampaları boyunca sensör yerleştirmek 

maliyeti artıracaktır. Bu anlamda maliyeti düşürmek için Resim 1’de görüldüğü üzere mesafe 

sensörü ve hareket sensörü ile araç girişini ve durduğu nokta algılandıktan sonra, sensörler ve 

yangın söndürme ünitesinin monte edildiği raylı sistem geliştirilmiştir. Geliştirilen raylı sistem 

sayesinde aracın durduğu noktaya göre sistem gelmekte, ölçümler yapılmakta ve duruma göre 

müdahalede bulunmaktadır. 

Projemizle ilgili yapılan ve yapılacak çalışmaların gösterildiği zaman çizelgesi Çizelge 

2’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 2. Zaman Çizelgesi 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Proje öncelikle ağır tonajlı araç sürücüleri ve otoyolları kullanan tüm sürücülere 

yöneliktir. Genel olarak hedef kitlemiz ise; Motorlu taşıtlar, taşıt kullanıcıları ve 

yolcular *Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı  *Emniyet Birimleri, *Sigorta Şirketleri’ dir. 

 

9. Riskler 

Risk Riskin 

Olma 

İhtimali 

Risk 

Seviyesi 

Önleme/Uyarı/ 

Çözüm 

Çözümden 

Sonra Riskin 

Olma İhtimali 

Risk 

Seviyesi 

Sistemin 

Otomatik Olarak 

Devreye 

Girmemesi 

Olası Yüksek 

Yerleştirilecek 

Manuel butonlarla 

sistemin manuel 

şekilde aktive 

edilmesi 

Olasılık Dışı Düşük 

Sensörlerin 

Devreye 

Girmemesi 

Olası Yüksek 

Birden çok 

Sensörünün 

kullanılması 

Olasılık Dışı Düşük 

Projede 

Kullanılan 

malzeme 

teknolojisinin 

Dışa bağımlı 

olması 

Mümkün Orta 

Yerli ve özgün 

olan DENEYAP 

kartlarının 

kullanılması 

Olasılık Dışı Düşük 

Sistem 

Enerjisinin 

Kesilmesi 

Olası Yüksek 

Sistemin Ek 

Enerji Kaynağı ile 

desteklenmesi 

Olasılık Dışı Düşük 

 

Projenin hayata geçmesi bakanlık nazarında çıkacak bir kanun ile olması, buna bağlı araç 

bakım istasyonlarında tek elden takılıp kontrol edilmesi gerekmektedir.  

Olası hasarların oluşması ihtimaline yönelik sorunu çözebilecek donanımlı teknik eleman 

problemi yaşanabilir. Bahsi geçen risk durumları tedbirini almamızda zorluk yaşayabileceğimiz 

türden değildir. O yüzden proje hayata geçirilmeden bu olası durumlara yönelik hazırlık 

yapılmalıdır. Ayrıca sürücülere bu projeye geçilmeden önce kamu spotu düzenlenmelidir.   
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