
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HAVACLIK UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

                                                   AKILLI ULAŞIM YARIŞMASI 

      PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

 TAKIM ADI: ESENLER TEKNOLOJİ TAKIMI 

 PROJE ADI: HIZLI VE AKILLI 

BAŞVURU ID: #62638 

 

PROJE KAPSAMI: KARA 

 

 

 

 

 

  

           2021 

                                                                İSTANBUL 

 



2 
 

İÇİNDEKİLER 

1. Proje Özeti …………………… ………… ………… ………………………....…………. 3 

2. Problem/Sorun …………………………………………………..………………..…...……4 

3. Çözüm……………………………………………………………………………..……...…5 

4. Yöntem……………………………………………………...………………….….…..……5 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü……………………………………………………….….….……7 

6. Uygulanabilirlik…………………………………………………………………………..…7 

7. Tahmini Maliyeti………………………………………………………………………....…7 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): …………………………….……………….…8 

9. Riskler…………………………………………………………………….…………….…..8 

10. Proje Ekibi: ……………………………………………………………….………………8 

11. Kaynaklar…………………………………………………………………………….……8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. PROJE ÖZETİ 

Projemiz, trafik yoğunluğu nedeniyle oluşan zaman ve enerji kayıplarının azaltılması amacı ile 

trafik ışıklarının kontrolü üzerine geliştirilmiştir. Projemiz, trafik ışıklarının trafikte düzeni 

sağlarken, yakıt ve zamandan tasarruf sağlayarak, araçları mümkün olduğunca az bekletecek 

şekilde çalışmasını sağlamaktadır.  

Projemizde trafik ışıkları, bir programlanabilir devre kartı (arduino) ile kontrol edilmektedir. 

Projede Arduino kodlama, yoldan geçen araçları saymak için ultrasonik mesafe sensörleri, 

trafik ışıkları için kırmızı, yeşil ve sarı ledler, board, güç kaynağı, kablolar ve simüle maket için 

kartonlar kullanılmıştır. Kullanılan elektronik devre görsel 2 ve görsel 3 ile aşağıda verilmiştir.  

Projemiz tek yönlü trafiğe sahip iki yolun kesişim noktasında bulunan trafik ışıklarının 

simülasyonu üzerine düşünülerek geliştirilmiştir (Görsel 1).  

Görsel 1: Bilgisayarın güç kaynağı olarak kullanılduığı simülatör 

 

 

 

 

 

 

Projemizde, yoldan geçen araçlar ultrasonik mesafe sensörleri ile algılanmakta ve 

sayılmaktadır. Bu sayede yeşil ışığın arduino ile araç yoğunluğunun fazla olduğu yöne uzun, 

diğer yöne kısa yanması sağlanmaktadır. Belirli periyotlarla (2 dakika-bu süre sunum için olup 

değiştirilebilmektedir) bu süreler program tarafından güncellenmektedir. Bu sayede trafik 

yoğunluğundaki değişime göre ışıkların yanma süreleri yeniden ayarlanmaktadır. Ayrıca, yolun 

boş kaldığı sürelerde gelen araçların kırmızı ışığa takılarak beklemelerini de engellemektedir. 

Bir periyotta, her iki yönden de araç geçmemiş ise diğer periyotta araç geldiğini algılayan 

sensörün olduğu yöne, güvenli bir zaman aralığı vererek yeşil ışığın yanmasını sağlamakta ve 

araçların hiç beklemeden, yalnızca yavaşlayarak ışıklardan güvenle geçmelerini sağlamaktadır. 

Görsel 2: Board üzerinde ultrasonik sensörlerin ve yazılımın test edildiği elektronik devre 
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 Görsel 3: Board üzerinde ultrasonik sensörlerin ve yazılımın test edildiği elektronik devre çizimi 

 

 

 

 

 

 

 

Projemiz trafik ışıklarına uygulandığı bölgede trafik yoğunluğunun azaltılmasını sağlayarak 

zamandan ve araçların dur kalk yapması – bekleme yapması gibi nedenlerle oluşan yakıt 

kaybını önlemekte ve ulaşımda verimliliğe katkı sağlamaktadır. Ayrıca atmosferin kirlenmesini 

de azaltacağından küresel ısınmanın önlenmesine de katkıda bulunmaktadır. Projemiz sahip 

olduğu özellikler sayesinde demiryolları ile karayolu kesişim yerlerine de uygulanabilir 

özelliktedir. 

 

2. PROBLEM/SORUN 

Trafik ışıklarının düzgün çalışmadığı ya da olmadığı kavşaklarda muhteşem trafik 

karmaşalarının yaşandığına zaman zaman şahit oluruz. Aşağıda, problemi anlatacağını 

düşündüğümüz iki gazete haberi örnek olarak alınmıştır. Kolay bir şekilde birçok başka 

örnekler de bulunabilir. 

Görsel 4: Trafik ışıkları ile ilgili gazete haber görselleri 

 

                                                   Varlığı dert,    yokluğu da dert…       

Trafik ışıkları yol boş olsa bile, ışıkların trafik yoğunluğuna göre çalışmaması nedeniyle 

dakikalarca kırmızı yanarak beklemeye neden olabilmektedir. Bu nedenle şehirlerde ve 

özellikle de büyük şehirlerde insanların en fazla şikâyet ettikleri şey trafikte kaybedilen zaman 

ve enerjidir.  Bu durum iş gücü kaybına, insanlarda strese neden olması yanında araçların 

trafikte dur kalk yapmaları, beklemeleri nedeniyle fazladan yakıt sarfiyatına da neden olmakta 

ve bu şekilde ulaşımda verimsizliğe neden olmaktadır. Atmosfere fazladan salınan zararlı gazlar 
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da havayı ve çevreyi kirletmektedir. Bu soruna çözüm getirebilmek için trafikte geçirilen zaman 

ve enerjiden tasarruf sağlayabilecek trafik ışıklı sistem tasarım ve yazılımlarının 

geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 

Problemin çözümüne yönelik yeşil dalga sistemi gibi, araçların belli bir hızla gittiklerinde 

kırmızı ışığa daha az denk gelip beklemelerini engelleyen sistemler yapılmış ve uygulanmıştır.   

Kavşaklarda araç yoğunluğunu algılayarak ışıkların yeşil- kırmızı yanma sürelerini belirleyen 

sistemler de düşünülmüş, uygulanmış ve yaygınlaşmaktadır. Bu sistemler trafik yoğunluğunda 

en az %15 civarında azalma sağlamaktadır. Ancak bu sistemlerde kullanılan teknolojiler 

çoğunlukla yurt dışından elde edilmekte ve pahalı oluşu nedeniyle ekonomik olmamaktadır. 

Ayrıca sistemimize benzer şekilde çalıştıkları halde yerinde karar verilmeyip bir merkezden 

yönetilmektedirler. Bu nedenle de iş gücüne gereksinim duyulduğundan ekonomik değildirler. 

Bizim sistemimiz ise bir kavşağa kurulduktan sonra arıza yapması dışında sıkı takip 

gerektirmemekte, trafik yoğunluğuna göre ışıkların yanma sürelerini değiştirmeye yerinden 

karar vermekte ayrıca ucuza, yerli olarak üretilebileceğinden ekonomik olmaktadır. Ayrıca 

sistemimiz hali hazırdaki sistemlerden farklı olarak yolun boş olduğu saatlerde kırmızı ışığa 

denk gelen araçların da beklemeden güvenle geçişini sağlayacak yazılım içermektedir. 

 

3. ÇÖZÜM 

Günümüzde yazılım ve teknoloji olanaklarının gelişmişliğinin trafik ışıklarının daha verimli 

çalışması üzerine aktarılması, farklı özelliklere sahip ışıklı kavşaklara uygun farklı tasarım ve 

yazılım çalışmalarının yapılması çözüme katkı sağlayacaktır. 

Projemiz ile proje ekibimize yakın çevrede bulunan ve trafik yoğunluğu oluşturan bir 

kavşaktaki ışıkların yanması modellenmiş ve daha verimli çalışması için gerekli elektrik devresi 

ve yazılım ile simülasyonu sağlanmıştır. 

 

4. YÖNTEM 

Ekip üyeleri konu üzerine araştırmalar yaparak var olan çözümleri araştırmakla işe 

başlamışlardır. Araştırma sonunda, araçları sürekli sayarak araç yoğunluğuna göre trafik 

ışıklarının sürelerinin otomatik olarak ayarlanması gerektiği ve farklı kavşakların farklı 

çözümlere ihtiyaç duyabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca yoğun trafiğin olmadığı 

zamanlarda da diğer yönden araç gelmezken araçların kırmızı ışığa denk gelerek beklemelerini 

önleyen bir sistemin gerekli olduğu düşünülmüştür.  

Öncelikle trafik ışıklarının yanma prensibi araştırılmış ve bunu simüle edebilmek için bir 

yazılıma ihtiyaç olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yazılım ile trafik ışıklarının kontrolünü 

sağlamada Arduino uno kartının amacımıza uygun olarak kullanabileceği görülmüştür. Aşama 

aşama sonraki safhalar aşağıdaki şekilde geliştirilmiştir; 

Trafik ışıkları olarak renkli ledler, arduino ve yazılım kullanarak trafik ışıklarının eşit süreli ve 

düzenli yanması sağlanmıştır. Yoldan geçen araç yoğunluğunun anlaşılabilmesinde ultrasonik 

mesafe sensörünün kullanılabileceği görülmüş olup, temin edilen iki adet mesafe sensörü 

elektronik devreye entegre edilmiş ve yazılımda yapılan değişikliklerle araçların sayılması 

sağlanmıştır.  
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Yazılımın son aşamasında, yolun boş olduğu saatlerde araçların beklememesini sağlayacak 

olan, araçların algılandığında ışıkların yanma düzenini bozmadan gelen araca güvenli bir sürede 

yeşil ışığın yakılması sağlanmıştır.  

Projemizde ultrasonik mesafe sensörü ile desteklenen Arduino kartı, trafik ışıklarının yanma 

prensibini sağlarken, trafik yoğunluğunu algılayarak, yoğunluğa uygun çalışacak şekilde 

yukarıdaki aşamalardan geçerek programlanmış, simüle edilmiş ve oluşturulan maket üzerinde 

denenmiştir. Proje özeti kısmında görsel 1 ile verilen simüle devre ve maketine ait yazılımın 

akış şeması görsel 5 ‘teki gibidir. 

Görsel 5: Hızlı ve akıllı yazılımına ait akış şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

5. YENİLİKÇİ (İNOVATİF) YÖNÜ 

Projemiz kapsamında yaptığımız araştırmada trafik ışıklarının trafikte beklemeyi azaltmaya 

yönelik birçok yararlı uygulamaya ulaşılmıştır.  

Bunlar yeşil dalga sistemi, sabit süreli sistemler, belli saatlerde farklı program uygulayan 

sistemler, kamera algılayıcılı yoğunluğa bağlı çalışan sistemler şeklindedir. Bunlardan 

sonuncusu bizim tasarımladığımız sisteme benzemektedir. Ancak yol boş olduğu halde gelen 

araçların beklemesini engelleyecek bir tasarıma araştırmamızda rastlanılamamıştır.  

Bizim tasarımımız yol boş olduğunda, “şimdi kırmızı yanıyorum sen bekle” dememektedir. 

Kavşaktaki durum uygun ise ışığın normal süresinden önce güvenli bir şekilde yeşile dönerek 

yaklaşan aracın durmasına bile gerek kalmadan, yalnızca yavaşlayarak kavşaktan güvenle 

geçmesini sağlamaktadır. Projemiz bu özelliği ile farklı ve yenilikçidir. Karayolu ve demiryolu 

kesişim noktalarına da uygulanabilecek bir tasarımdır. Ayrıca, projemiz ile elde edilen sistem 

kameralı  ya da diğer sensörlü sistemlere göre daha ucuza ve yerli olarak mal edilebilmektedir. 

 

6. UYGULANABİLİRLİK 

Tasarımımız simülatör şeklindedir ve bir yazılım içermektedir. Unutulmamalıdır ki günümüzde 

fikir ve yazılım en değerli ürünlerdir. Simülasyon tasarımımızın, normal trafik ışıklarına 

uygulanması oldukça kolay gerçekleştirilebilir ve ticari değer kazanabilir. Bunun için 

tasarımımızdaki ışıklı ledler yerine güç kaynağı ile gerçek trafik ışıkları arasındaki iletimi 

sağlayacak anahtarları yönetir şekilde bağlanması dahi yeterli olabilecektir.  

 

7. TAHMİNİ MALİYETİ 

Simüle devremizde kullanılan malzemeler ve tahmini maliyeti; 

Arduino devre kartı     100TL 

Kablolar                         10TL 

Işık ledleri                        5TL 

Sensörler                        30TL 

Karton, yapıştırıcı vb.    20TL TOPLAM: 165 TL’ dir.  

Projemizde asıl maliyet yazılım olarak görülmüştür. Malzemeler ucuzdur ancak yazılım 

oldukça zaman alıcı ve maliyetlidir. Örnek, benzer yazılıma rastlayamamamız nedeniyle 

deneme yanılma ile en iyi sonuca ulaşmaya çalışmak zaman almasında etkili olmuştur. 

Projenin gerçek trafik ışıklarına uygulanma tahmini maliyeti; 

Simüle devre                               165TL 

Trafik ışıkları                               600TL 

Kablolar  100TL 

Akü                                              100TL 
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Güneş Paneli                                400TL 

Diğer malzemeler                         300TL          TOPLAM: 1665TL’ dir. 

Projemiz fikri, 2020 yılı ocak ayı içerisinde oluşmuştur. Proje fikrinin olgunlaşması ve literatür 

taraması, araştırılması şubat, mart ve nisan aylarında gerçekleştirilmiştir.  

Gerekli araç gereç alınmasına ve maket tasarımına mayıs ayında başlanmış ve tamamlanmıştır. 

Yazılıma mayıs ayında başlanmıştır.  

Yazılım çalışmaları yazılım-test şeklinde haziran temmuz, ağustos ve eylül aylarında devam 

etmiş ve ekim ayında tamamlanmış ve test çalışmaları ekim ayında tamamlanmış, düzgün 

çalıştığı gözlenmiştir. 

 

8. PROJE FİKRİNİN HEDEF KİTLESİ (KULLANICILAR) 

Ülkemizde ve yurt dışında ışıklı trafik sistemlerini geliştiren ve üreten işletmeler 

bulunmaktadır. Proje ticarileştirilmek istenir ise bu işletmeler ile iş birliği yapılabilir. 

Ülkemizde bu hizmeti Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediyeler bu işletmelerden temin 

etmektedirler.  

Projeden yarar sağlayacak hedef kitlesi ise başta trafikte seyahat edenler ile tüm canlılar ve 

doğadır. 

 

9. RİSKLER 

Yoldan geçen araçları sayan sensörlerin önünde duran aracı, park halinde bile saydığını 

gözlemledik. Bu riski yazılım değişikliği ile ortadan kaldırdık. Sensör gördüğünde değil de 

görüp, sonra görmediğinde saymaktadır. 

Trafik kurallarına uyma konusunda yaşanan sorunlar da sistemin doğru çalışmasında riskler 

oluşturabilir. Yayaların sensörlerin önünden geçmesi, sensörler tarafından araç geçmiş gibi 

algılanabilir. Sensörlerin, yaya geçmeyen noktalara konulması ya da araçlar için ayrılmış kara 

yoluna yaya girişini engelleyecek bariyerler ile bu risk önlenebilir. 

 

10. PROJE EKİBİ: 

ADI SOYADI GÖREVİ  OKUL SINIF 

Sadık Bulut Ekip Başkanı Atışalanı Anadolu Lisesi Mezun 

Şehrinaz Yılmaz Kodlama  Atışalanı Anadolu Lisesi 11 

Nurcihan Dikilitaş Bilimsel Verileri Araştırma Atışalanı Anadolu Lisesi 11 
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