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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Enerji tasarrufu, iyileştirme yöntemlerini uygulayarak veya yeni teknolojiler kullanarak, 

üretimi ve kaliteyi düşürmeden enerjiyi daha etkin kullanmak demektir. Enerji verimliliğinin 

artırılması, ek yeni enerji kaynaklarının devreye sokulması için yapılacak yatırımlardan daha 

ekonomiktir. Günümüzde elektrik enerjisinin kullanımının ve enerji talebinin artması ve 

önümüzdeki yıllarda Türkiye ‘de bir enerji açığının olabileceği sinyallerinin verilmesi, enerji 

tasarrufunu zorunlu hale getirmiştir 

Enerji türleri içerisinde elektrik enerjisinin maliyeti oldukça yüksektir. Bu nedenle 

elektriğin tüketimi konusuna önem vermek gerekir. Enerji maliyetlerinin ve enerjiye olan 

talebin artması, enerji tasarrufunu zorunlu hale getirmiştir 

     Son yıllarda yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada bilgi ve iletişim teknolojisi 

alanlarındaki gelişmelerden faydalanılarak yerleşim merkezlerini akıllı şehirlere dönüştürme 

stratejileri uygulanmakta, ulaşım, çevre, güvenlik, enerji ve daha pek çok alandaki akıllı 

teknolojiler şehirlerin yaşam kalitesini ve enerji tasarrufunu arttırmak için kullanılmaktadır. 

Akıllı sistemlerin hızla uygulanabildiği en önemli alanlardan biri yol aydınlatması tesisatlarıdır. 

Özellikle bilişim teknolojisindeki gelişmeler sayesinde ışık akılarına kolayca kumanda 

edilebilmesi akıllı yol aydınlatması sistemleri ile ilgili çalışmaları hızlandırmıştır. Standart yol 

aydınlatması sistemleri genellikle zaman ayarlı ya da foto elektrik kontroller ile 

anahtarlanmakta ve tesis edilmiş lambalar gün ışığı bulunmayan saatlerde sürekli aynı güçte 

çalışarak aynı ışık akısını vermektedirler.Bu sistemde meydana gelen enerji sarfiyatının önüne 

geçebilmek adına da bizler bilişim teknolojilerinin getirdiği kolaylıklar ile sistemler 

üzerine entegre, daha hassas kontrol mekanizmasına sahip sistemler geliştirebiliriz.Projemizin 

temelini bu düşünce oluşturmaktadır. 

İşlek olmayan otoyollarda enerji tasarrufu adına otoyolların aydınlatmasız bırakılması yollarda 

trafik kazalarına, vahşi hayvan ölümlerine sebep olmaktadır. Tercih edilen bu yönteme 

alternatif olarak akıllı otoyol sistemimiz bir seçenek olarak sunulmaktadır. Bu sistemde gün 

ışığı bulunmayan saatlerde sürekli aynı güçte çalışarak aynı ışık akısının verilmesi yerine 

otoyollarda araç geçişlerinin algılanması, araç geçişleri sırasında otoyol lambalarında bir ışık 

akısı meydana gelmesi sağlanmıştır.Sistemimizde gün ışığının bulunmadığı saatleri ayırt 

etmek adına foto sensor anahtar görevi üstlenmektedir. 

Gün ışığının olmadığı saatlerde foto sensörümüzden gelen değer ile hareket sensörlerimiz 

aktif hale gelmekte ve herhangi bir araç geçişini kollamaktadır. Araç geçişi de otoyol 

lambalarında ışık akışının olması için anahtar görevi görmektedir. Araç geçişi olduğu sırada 

sensörlerden gelen değerler ile aktif hale gelen otoyol lambaları gerekli aydınlatmayı 

sağlamaktadır. Sistemin çalışmasını tetikleyici olarak sırayla gün ışığı bulunmayan saatler ve 

araç geçişleri kullanılmıştır.Sistemimiz oluşturulurken bir adet foto sensör aydınlatma 

yağılacak aydınlatma direği adedince hareket sensörü programlanabilir bir akıllı kart 

kullanılmıştır. Akıllı kartımızın programlanabilmesi için Arduino programlamadan 

faydalanılmıştır. Program kodlarımız aşağıdadır. 



 

 
Void loop(){ 

 

İnt sensor7=analogRead(sensorpin6); 

İf (sensor7>200) 

{ 

İnt sensor1=analogRead(sensorpin); 

İf (sensor1<800) 

{ 
Serial.println(analogRead(sensorpin) 

) 

digitalWrite(led2,1); 

} 

Else{ 

Serial.println(analogRead(sensorpin) 
) 

digitalWrite(led2,0); 

 

int led2=2; 

int led3=3; 

int led4=4; 

int led5=5; 

int led6=6; 

İnt led7=7; 

 

int sensorpin=A0; 

int sensorpin1=A1; 

int sensorpin2=A2; 

int sensorpin3=A3; 

int sensorpin4=A4; 

int sensorpin5=A5; 

int sensorpin6=A6; 

 void setup(){ 

pinMode(led2,OUTPUT); 

pinMode(led3,OUTPUT); 

pinMode(led4,OUTPUT); 

pinMode(led5,OUTPUT); 

pinMode(led6,OUTPUT); 

pinMode(led7,OUTPUT); 

 

pinMode(sensorpin,INPUT); 

pinMode(sensorpin1,INPUT); 

pinMode(sensorpin2,INPUT); 

pinMode(sensorpin3,INPUT); 

pinMode(sensorpin4,INPUT); 

pinMode(sensorpin5,INPUT); 

pinMode(sensorpin6,INPUT); 

Serial.begin(9600); } 

 

İnt 

sensor2=analogRead(sensorpin1 
); 

İf (sensor2<800) 

{ 

Serial.println(analogRead(senso 

rpin1)) 

digitalWrite(led3,1); 

} 

Else{ 

Serial.println(analogRead(senso 

rpin1)) 

digitalWrite(led3,0); 

} 

İnt İnt 
sensor3=analogRead(sensorpi sensor4=analogRead(sensorp 
n2); in3); 
İf (sensor3<800) İf (sensor4<800) 

{ { 
Serial.println(analogRead(sen Serial.println(analogRead(se 
sorpin2)) nsorpin3)) 
digitalWrite(led4,1); digitalWrite(led5,1); 

} } 

Else{ Else{ 
Serial.println(analogRead(sen Serial.println(analogRead(se 
sorpin2)) nsorpin3)) 
digitalWrite(led4,0); digitalWrite(led5,0); 
} } 

İnt sensor5=analogRead(sensorpin4); 

İf (sensor5<800) 

{ 

Serial.println(analogRead(sensorpin4)) 

digitalWrite(led6,1); 

} 

Else{ 

Serial.println(analogRead(sensorpin4)) 

digitalWrite(led6,0); 
} 

İnt sensor6=analogRead(sensorpin5); 

İf (sensor6<800) 
{ 

Serial.println(analogRead(sensorpin5)) 

digitalWrite(led7,1); 

} 

Else{ 

Serial.println(analogRead(sensorpin)) 

digitalWrite(led7,0); 

}}} 

1. Problem/Sorun: 

Enerji türleri içerisinde elektrik enerjisinin maliyeti oldukça yüksektir. Bu nedenle 

elektriğin tüketimi konusuna önem vermek gerekir. Enerji maliyetlerinin ve enerjiye olan 

talebin artması, enerji tasarrufunu zorunlu hale getirmiştir. Elektrik enerjisinin en çok 

kullanıldığı alanlardan biri de aydınlatma teknolojileridir. Otoyollarda kullanılan aydınlatma 

sistemlerinde sık kullanılmayan güzergahlarda aydınlatma sistemi kurulmayarak tasarruf 

sağlama yoluna gidilmiştir. Fakat bu sistem matematiksel olarak tasarruf sağlıyor olsa da 

maalesef farklı sorunlara sebep olabilmektedir 

Aydınlatılma sistemlerinin olmadığı otoyollarda sürücülerin hata yapma payı artmaktadır. 

Bu sebeple bu alanların Aydınlatmasız bırakılması yerine günümüz ilerleyen teknolojisinde 

bir çok alanda kullanılan akıllı sistemleri kullanmak hem enerji tasarrufu sağlamakta hem de 

trafik kazalarının ve vahşi hayvan ölümlerinin önüne geçilmektedir. 
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2. Çözüm 

Aydınlatma otomasyon sistemlerinde enerjiden tasarruf etmek ve ışık kaynaklarının 

ömrünü uzatmak mümkündür Gün ışığından maksimum seviyede yararlanmak için ışık 

sensörleri, kimsenin bulunmadığı alanlarda enerji sarfiyatını önlemek amacı ile hareket 

sensörleri otomasyon sistemi içerisine entegre edilerek maksimum düzeyde enerji tasarrufu 

sağlanabilir. Aydınlatmanın kullanılmadığı otoyollarda bu eksiklikten dolayı meydana gelen 

kazalar sıkça gündeme gelmekte gazetelerde bu haberlere yer verilmektedir. Projemiz bu gibi 

aydınlatma eksikliğinden meydana gelebilecek kazaların önüne geçilmesini sağlamaktadır. 

Araç kazaları, yaya kazaları ve vahşi hayvan kazaları bizi bu projeye iten temel sebeplerdir. 

Bu sebeplerin ortadan kaldırılması amaçlanırken projemiz sayesinde enerji yükü 

oluşturmaktan kaçınılmış teknolojinin getirdiği yeniliklerden faydalanılmıştır. Gün ışığının 

azalmasıyla aktif olan sistem kızılötesi sensörler kullanılarak araç geçişlerini algılayabilir hale 

gelmektedir. Araç geçişlerinin algılanması lambaların aktif olması için bir anahtar görevi 

görmektedir. Kızılötesi sensörlerin bir aracın geçişinin algılanması ile aracın önünde 

geçmekte olduğu otoyol lambasının aktif olacaktır. Araç geçişini tamamladıktan sonra ise 

otoyol lambası tekrar pasif hale gelecektir. Böylece araç geçişleri olmadığı zamanlarda otoyol 

lambaları minimum enerji kullanımıyla enerji tasarrufu sağlamış olacaklardır. Gün ışığının 

yeterli seviyeye ulaşması ile akıllı sistem devre dışı kalacaktır. Sistemimizin tasarlanması için 

Arduino kart kızılötesi sensörler ve ışığa duyarlı sensörler kullanılacaktır. 

3. Yöntem 

Projemizin akıllı sistem kurgusunda Arduino kart kullanılmıştır. Arduino kolay kullanılabilir 

ve esnek bir yazılım/donanım mimarisine sahip, açık kaynak (open source) ailesine mensup bir 

elektronik geliştirme kartıdır. Arduino ile bir çok sensör programa dahil edilebilir.Biz gün ışığını 

 

 

 
programlayıp ve processing tabanlı Arduino yazılım geliştirme ortamı olan Arduino IDE ile 

karta aktardık. 

 

ettik. Aydınlatma direklerini temsilen gün ışığı led kullandık.LDR (ışık algılayıcı sensör) ile gün 

ışığının eşik değerin altına düşmesiyle sistemimiz ilk anahtarlamayı 

 

 

 

 

 
 

Prototipimize kurduğumuz bu düzeneği jumper kablolar ile prototip üzerine entegre 

algılaması için Işığa duyarlı direnç (LDR) yaygın olarak kullanılan ışık algılayıcı devre 

elemanı, hareketi algılaması için ise kızılötesi sönsörlerden faydalandık. Tüm bunları birer devre 
elemanı haline getirerek kurduğumuz sistemi wiring tabanlı programlama dili ile 
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yaparak hareket sensörlerini devreye soktu.Hareket sensörlerinin aktif olması ile araç geçişi 

beklenmeye başlandı ve araç geçişi olduğu sırada ikinci anahtarlama gerçekleşerek hareket 

sensörünün bulunduğu aydınlatma direğindeki ledimiz yanmaktadır. 

 
4. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 
Projemizin yenilikçi yönü, programlanabilir akıllı sistemlerin ülkemizdeki ulaşımın en 

büyük payı olan karayollarına entegre edilebilir olması. Uygulama kolaylığı ve gözlemlerimiz 

sonucunda bu sisteme ihtiyaç duyulmasıdır. Enerji sarfiyatının ve aydınlatmanın olmadığı 

alanlarda oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla aydınlatmayla ilgili bir 

çok akıllı sistem geliştirilmiştir. Düzenli çalışma saatleri olmayan, kullanılmadığı zamanlarda 

lambaları açık bırakılan yerlerde, aydınlatmanın hareket sensörleri ile kontrol edilmesi gibi. Bu 

 

yöntemle; açık ofislerde %20, kişisel 

ofislerde %60, tuvaletlerde %70, depolarda %40, sınıflarda %50 ve otel odalarındaki 

tuvaletlerde %65’ lere ulaşan enerji tasarrufları sağlanabilir İyi tasarlanmış ve gün ışığından 

faydalanan bir aydınlatma sistemi, günün aydınlık saatlerinde, aydınlatma enerjisinden %30 

tasarruf sağlanmıştır. Bizim projemiz de örnek verdiğimiz alanlarda olduğu gibi otoyollardaki 

sürekli aydınlatmalara kıyasla daha az enerji tüketimi sağlamaktadır.Örnek otomasyon projeleri 

ile aynı temel üzerine kurulmuş olan bu programlanabilir sistem kapalı alan aydınlatmaları 

yerine açık alan aydınlatmalarının en çok kullanıldığı ve hayati önem taşıyan otoyollarda 

kullanılmasıyla diğer çalışmalardan ayrılmıştır.Türkiye’de henüz bu mantıkla çalışan bir 

aydınlatma stratejisi uygulanmamıştır. 

 

 

 

 

5. Uygulanabilirlik 

Karayolları Genel Müdürlüğü iştirakiyle çeşitli hibe programlarına başvuru yapılarak 

gerçekleştirilebilir. Enerji tasarrufunun tema olarak belirlendiği kalkınma ajanslarının mali 

destek programlarına başvuru yapılabilir. Teknoloji pazarı günümüzde diğer pazarlara oranla 

en geniş yere sahiptir. Endüstriden tarıma, sağlıktan uzay bilimine, tarımdan inşaata 

sayabileceğimiz pek çok alanda akıllı sistemler yer almaktadır. Ulaşım alanında da geliştirilen 

sistemler akıllı sistemler temelleri üzerine kurulmaktadır. Bu büyük pazarda projemizin de 

destekleneceğine inancımız tamdır. 
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6. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin örneklem tahmini maliyeti bir adet geliştirme kartı, bir adet LDR sensör, bir 

adet hareket algılayan sensör kullanılarak hesaplanmıştır.Bu hesaplama sonrasında entegre 

edilecek otoyol aydınlatma direkleri sayısınca uygulanabilecek alan ölçütünde hesaplamalar 

yapılabilecektir. 

 

 

MALZEME ADI 

 

FİYATI 

1 ADET ARDUİNO MEGA KARTI 

 

413,07 TL 

 

 

1*6 ADET KIZILÖTESİ SENSÖR 

80,82 TL 

 

1 ADET LDR SENSÖR 10,24 TL 

1*6 ADET LED IŞIK 6 TL 

SARF MALZEME 50 TL 

TOPLAM 560,13 TL 

 

Proje Takvimi; 

 

AYLAR 

İŞİN TANIMI ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 

Proje takımının kurulması X     

Proje takviminin hazırlanması X     

Literatür taraması X X    

Düzenek kurulumu ve protatip 

yapımı 
 X X   

Proje raporunun yazılması  X X X  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

 

Ulaşım kanalı olarak karayolunu tercih eden ve sistemin kurulduğu bölgelerden geçecek 

olan tüm sürücü ve sürücü yakınları projemizin hedef kitlesini oluşturmaktadır. 

 
9. Riskler 

Projemizin hayata geçebilmesi için herhangi bir mali desteğin bulunamaması. 

Tamamen elektrik bir sistem üzerine kurulu olması sebebiyle bakım onarımının hassas 

olması. 

Teknolojik ürünlerin piyasadaki fiyatları sebebiyle maliyetin artması. 
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10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Efekan ÇAKA Proje Yöneticisi Zehra Şelale Anadolu 

Lisesi 

Programlama 

Mücahit Mirza ÇABUK Ekip Üyesi Zehra Şelale Anadolu 

Lisesi 

Tasarım 

Burcu DENİZ Ekip Üyesi Zehra Şelale Anadolu 

Lisesi 

Tanıtım 

Efe Eren ÇANDIR Ekip Üyesi  

Zehra Şelale Anadolu 

Lisesi 

Programlama 
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11. Kaynaklar 

http://arduinoturkiye.com/kategori/arduino-programlama/ 

http://arduinoegitim.com/makaleler.html 

http://www.emo.org.tr/ekler/56aa121ad133e55_ek.pdf 

https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/gonderi_dosya_ekleri/8f3b711ceb6c20b_ek.pdf 

http://www.emo.org.tr/ekler/76627f5ed4d96dd_ek.pdf 

https://www.yenisafak.com/gundem/karanlik-yol-kaza-getirdi-1-olu-2493807 
 

 

Prototip Görselleri: 
 

 
 

http://arduinoturkiye.com/kategori/arduino-programlama/
http://arduinoegitim.com/makaleler.html
http://www.emo.org.tr/ekler/56aa121ad133e55_ek.pdf
https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/gonderi_dosya_ekleri/8f3b711ceb6c20b_ek.pdf
http://www.emo.org.tr/ekler/76627f5ed4d96dd_ek.pdf
https://www.yenisafak.com/gundem/karanlik-yol-kaza-getirdi-1-olu-2493807

