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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde yayalar için kaldırımlar ve eğimli rampalar 

araçların işgali altında. Kaldırımlara iniş ve çıkışları sağlayan bu rampalar engelli 

vatandaşların, yaşlıların ve bebek arabası kullanan anneler için kurtarıcı olmuştur. Ancak 

bu rampalara park yapan araçlar yüzünden kullanılması engellenmektedir. Bu rampaları 

kullanamayan vatandaşlar mecburen yola inmek zorunda kalmaktadır. Bu davranış da 

tabiki trafik kazalarına yol açmaktadır. Biz projemizde bu rampaların araçlar tarafından 

işgal edilmesini önlemek istedik. Rampaların uygun yerlerine yerleştirilen sensörler ve 

plaka tanıma uygulaması sayesinde, rampalara park yapan araç öncelikle sesli olarak 

uyarılacak. Uyarıya rağmen park yapan aracın plakası en yakın karakola mesaj olarak 

bilgi verilecek. Böylece yapılan bu hatalı parkların önüne geçerek engelli 

vatandaşlarımızın, yaşlıların ve annelerin hayatı kolaylaşacak, bu sebeple olan trafik 

kazaları azalacaktır. 
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2. Problem/Sorun: 

Ülkemizde engelli vatandaşlar için yapılan kaldırım rampaları yaşlılar ve bebek 

arabası kullanan anneler içinde büyük kolaylık sağlamaktadır. Fakat empati 

duygusundan yoksun olan bazı araç sahipleri bu rampaların önüne park yaparak 

rampanın kullanılmasını engellemektedirler. Rampa önlerine araç park etmek yasak 

olmasına rağmen uyarıcı bir sistem olmadığı için insanlar yasakları 

umursamamaktadır. 

3. Çözüm  

Biz projemizde bu rampaların araçlar tarafından işgal edilmesini önlemek istedik. 

Rampaların uygun yerlerine yerleştirilen sensörler ve plaka tanıma uygulaması 

sayesinde, rampalara park yapan araç öncelikle sesli olarak uyarılacak. Uyarıya 

rağmen park yapan aracın plakası en yakın karakola mesaj olarak bilgi verilecek. 

Böylece yapılan bu hatalı parkların önüne geçerek engelli vatandaşlarımızın, yaşlıların 

ve annelerin hayatı kolaylaşacak, bu sebeple olan trafik kazaları azalacaktır.  

 

Resimde de görüldüğü gibi kırmızı araç  kaldırım rampasına park etmiştir. Kaldırımda 

uygun yere konumlandırılmış direk üzerindeki sensörler öncelikle sesli olarak uyarı 

yapıyor. Uyarıya rağmen araç park ederse devreye plaka tanıma sistemi devreye 

girecektir. 
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4. Yöntem 

Projemizin amacı yukarıda açık olarak ifade edilmiştir. Kaldırımda bulunan engelli 

rampasının karşısına uygun konuma yerleştirilen mesafe sensörü ( ultrasonik) ve ona 

bağlı arduino düzeneği ile önce park eden araç buzzer yardımıyla uyarılacak. 

Ardından uyarıyı dikkate almayan aracın plakası akıllı iletişim cihazı sayesinde 

emniyete kısa mesaj olarak gönderilecek. Akıllı iletişim cihazı aurdino mikro 

denetleyici kartı, gsm modülü, GPS modülü, bir adet sesli uyarı cihazından oluşacak. 

Gsm modülü içerisindeki sim kart sayesinde operatör altyapısı kullanılacak. En yakın 

güvenlik birimi ile iletişime geçilecek. GPS modülü sayesinde yanlış yere park eden 

aracın nerede olduğu plakası kısa mesaj olarak gönderilecek. Sistem enerjisini güneş 

panelinden alacaktır. Bu şekilde engelli rampalarının önüne araçların park etmesi 

önlenecektir.  
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz kaldırım rampalarının önüne yapılacak bu sistemin daha önce 

uygulanmaması sebebiyle yenilikçi bir projedir. Hem sesli uyarı hem de mesaj atma 

sistemiyle yenilikçilik özelliği bulunmaktadır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

      Projemiz gerekli malzemelerin bulunması ve uygulanmasının teknolojik olarak kolay 

olması sebebiyle uygulanabilir bir özellik taşımaktadır. 

Projenin prototipi tamamlandıktan sonra test aşaması için ilçemizde belirli yerlerde 

sahaya sürerek geri dönüş almayı planlıyoruz. Geri dönüşler alındıktan sonra 

projemizi ticari faaliyetlere geçirip tanıtmak ve öncelikle ilçemizde sonra ilimizde ve 

diğer illerde kullanılmasını sağlamayı planlıyoruz. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

ÜRÜN ADI TAHMİNİ MALİYET 

ESP 8266 seri wifi modül 15 TL 

Aurdino mega kart 130 TL 

Aurdino GSM modülü 90 TL 

Aurdino GPS modülü 320 TL 

Buzzer 5 TL 

Güneş Paneli 80 TL 

Sim Kart 100 TL 

TOPLAM 740 TL 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Bu projeyle ana hedef kitlemiz engelli vatandaşlarımızdır. Kaldırımlardan en verimli 

şekilde faydalanmaları ve kaldırımda rahatça istedikleri gibi yol alabilmeleri 

hedeflenmektedir. Diğer hedef kitlemiz bebek arabası kullanan anne-babalar, yaşlılar 

ve küçük çocuklardır. Çünkü kaldırımdaki rampalar bu bireylerin hayatlarını 

kolaylaştırmak için yapılmıştır.  
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9. Riskler 

No RİSKLER RİSK YÖNETİMİ ( B PLANI ) 

1 Prototip hazırlanırken materyal 

sıkıntısı yaşanması. 

İlçe MEM’ den yardım istenmesi. 

2 Temin edilecek sensörlerin 

yetersiz kalması. 

Zaman yönetimine dikkat edilerek farklı 

sensörlerin denenmesi. 

3 Kodlama ve modellemenin 

zamanında bitmemesi. 

Çıkan problemler aşama aşama giderilmesi 

sayesinde iş-zaman çizelgesiyle eş zamanlı 

hareket edilmektedir. 

4 Merkezi kontrol sisteminin araçları 

tanımaması. 

Çok sayıda ve farklı açılardan denemeler 

yapılarak sorun giderilmeye çalışılacaktır. 

 

 

 

 

 

10. Kaynakça ve Rapor Düzeni  

https://www.robimek.com/arduino-ile-kameradan-goruntu-alma-image-acquisition-

with-the-arduino-camera/ 

https://maker.robotistan.com/arduino-dersleri-9-buzzer-ile-ses-cikisi-alma-2/ 
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