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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Günümüz dünyasında insan popülasyonunun düzensiz artması ve beraberinde getirdiği 

ulaşım sorunları insanlar için büyük bir derttir özellikle büyükşehirlerde. Şehirlerin bu artan 

nüfusa uygun ulaşım alt yapısı olmadığı takdir de trafikte kalmak kötü bir durum. Trafikte 

beklemeyi sevmeyen insanlar ilk tercih olarak araçlarda bulunan kornayı kullanır. Bu 

durumda herkesin aynı düşündüğü varsayılırsa birden fazla araç kullanıcısı kornasını 

kullandığında büyük ses kirliliği meydana gelir. Aynı zamanda trafikte bunalan ya da bilinçsiz 

insanlar emniyet kemerini takmamaktadır ve sağlıklarını tehlikeye sokmaktadırlar. Bizler 

projemizde bu iki olumsuz durumu takip edip, bu durumlara çözüm bulmaya yardımcı olacak 

sistem tasarladık. 

 

2. Problem/Sorun: 

  

 Ülkemizde, diğer ülkelerde yaygınca kullanılan korna sistemi ülkemizde çok daha fazla 

kullanıma açıktır. Türlü anlaşma yolları olarak kullanılan korna ses kirliliğinin başında 

gelmektedir. Gerekli ve gereksiz olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Gerekli kornalar sadece ihtiyaç 

anında basılan korna, gereksiz korna ise selamlaşmak için basılan, uyarmak için basılan 

kornalar. Şehir içerisinde gereksiz basılan kornalar daha da kirlilik yaratmaktadır. Ses kirliliği 

bireylerde psikolojik olarak sorunlar ortaya çıkarabiliyor. Gürültü kirliliği sebebiyle sinirsel 

rahatsızlık, saldırganlık, hipertansiyon, stres, kulak çınlaması, uyku bozuklukları gibi sorunlar 

ortaya çıkıyor. Bireylerin sağlığı zaman içerisinde bozuluyor. 

  

3. Çözüm  

 Trafikte oluşan ses kirliliğidir. Bunu önlemek amacı ile geliştirdiğimiz korna sisteminde; 

sürücü her kornaya bastığında, basılan süre kayıt edilip sürücünü bağlı olduğu kuruma veri 

olarak gönderilecektir. Kuruma hazırladığımız uygulama ile kurum bunun takibi 

sağlayabilecek ve gereken birimlere de yönlendirmesini yapacaktır. Ülkemizde olan 

trafiklerin kazalarının sebeplerinden biri emniyet kemeri eksikliğinden kaynaklanmaktadır 

bunun önüne geçmek içinde korna için kullandığımız sistemi; Burada da kullanmayı 

düşünüyoruz, kemeri takmadığı süreyi sayıp kuruma veri olarak gönderecektir. Bu veri 

aktarımlarını GPS GSM ile sağlamayı düşündük. 
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4. Yöntem 

Sürücülerin kornaya bastığı süreleri tek yönlü veri olarak gönderilen, eğer sürücü bir kuruma 

bağlı ise önce kuruma ardından emniyet müdürlüğüne gönderilir; bir kuruma bağlı değil ise 

direk olarak emniyet müdürlüğüne gönderilir. Kurumlar gelen veriyi, kurumlar kendi içinde 

denetlemeyi yapıp ardından emniyete müdürlüğüne gönderirler bundan dolayı çift yönlü veri 

alışverişi yapar. Emniyet Müdürlüğüne ise sadece tek yönlü veri gelir. Sürücüler, kurumlar ve 

Emniyet Müdürlüğü arasındaki veri alışverişi ise GSM veya GPS ile sağlanır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Dünyamız da kuralların önemi büyük. Dünyamızda hatta ülkemizde çoğunlukla hiçbir 

kural önemsenmiyor yok sayılıyor. Bu kurallar olmazsa kurduğumuz düzen bozulur ve dünya 

yaşanmayacak bir yere dönüşür. Ölümlerin çoğunun trafik kazaları olduğunu gözlemleniyor. 

Trafik kuralları sadece araç kullanıcıları için önemli değil. Büyükşehirlerde veyahut araç 

bulunan yerlerde yayalar içinde geçerli kurallar vardır. Dünyamız kural konusunda bir hayli 

zayıfken biz bunu değiştirmek istiyoruz. Araştırmalarımıza göre bu kazaların yaşanması %27 
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sürücü hatasıdır. Dünyada bu hataları azaltmak için trafik polisleri ve trafik kameraları 

kullanılsa da bu oranı etkili bir şekilde düşüremiyoruz. Biz de bu oranı düşürmek, trafik 

kazalarını bir nebze olsa da engellemek için yenilikçi bir teknolojik sistem geliştirdik. 

Arabaya koyacağımız yüksek teknolojili bu sistemde kişinin emniyet kemerinin takılı olup 

olmadığı, hız sınırını geçip geçmediği belirlenecek. Bunun dışında sürücünün kornaya 

gereksiz basıp ses kirliliği oluşturmaması içinde bir sistem olacak. Akıllı sistem bu uyarıların 

devam ettiğini gördüğü zaman en yakındaki trafik polisini belirleyip ona bildirim gönderecek. 

Bu sayede trafik polislerinin göremedikleri bu sistem görüp bildirmiş olacak. Müdahale 

edilemeyen durumlar şu an yaşananlardan çok saha aza indirgenecek. Denetleme sistemindeki 

hızlanma herhangi bir kaza durumunda suçlu tarafında kaçmasını engelleyip refah seviyesi 

daha yüksek bir yaşam alanı sunacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Sistemiz ile her kornaya basmaya ve süresini sayıp kişinin veya kurumun bağlı olduğu 

sisteme aktarılıp bilgilendirilecek. Aynı süreci emniyet kemeri için de geçerlidir. Şahsi 

kurumlar ve belediye şoförler bu sistemden sonra acil bir durum olduğunda kullanmaktan 

çekinmesi sonucu sıkıntılar doğurabilir. 

 

•    Korna sistemi: 

Sürücünün yol boyu kornaya bastığı süreler ve aralığı 

sürçünün bağlı olduğu kuruma veri olarak gönderilecektir, 

emniyet kemerinde ise takıp çıkartılma sayısı ve 

takılmadığı süre aralığını veri olarak kuruma 

gönderilecektir. 

 

•    Gürültü kirlilği: 

Ülkemizde de fazlaca olan gürültü kirliliğinin en büyük 

sebeplerinden biride trafikte oluşan seslerdir, korna sistemi 

ile bu en aza indirmeyi amaçlıyoruz. 

 

•    Trafik Kazalar: 

Trafik kazalarının büyük bir yüzdesi emniyet kemeri 

takılmaması sonucu oluşmakta bu uygulanma sayesinde 

bunu azaltmayı umuyoruz. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin prototipini elimizde bulunan imkânlar ile gerçekleştirdik. Prototipte arduino ve 

bileşenlerini kullandık. Bu tercihimiz prototip maliyetimizi oldukça minimalize kıldı. Prototip 

için kullanılan malzeme maliyetleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Ürün Maliyet 
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Arduino 29,00 TL 

GPS Modülü 17,00 TL 

Wireless Mödülü 13,00 TL 

Mini Araç Kiti 5,00 TL 

Platform 35,00 TL 

Güç Kaynağı 9,00 TL 

Sarf Malzemeler 14,00 TL 

 

 

Projemiz gerçek hayat geçirildiğinde ciddi çalışmalar gerekmektedir. Bu çalışmalarda 

buluşacak olan ekiplerin kurulması. Gerekli yazılımların oluşturulması, devlet kurumları ile 

kurulacak veri tabanları maliyetleri ve kullanılacak teknolojik cihazların maliyetleri ortaya 

çıkacaktır. Her ne kadar bu maliyet araştırmaları yapılsa da proje hayata geçtiğinde farklılık 

gösterecektir. Projenin amacı trafik kurallarına uymak ve insanların yaşam kalitesini arttırmak 

olduğu için bu maliyetler ile kıyaslandığında projenin gerekliliği ağır basmaktadır. Yaptığımız 

anketlere göre 100 kişiden 95’i böyle bir projenin sosyal yaşam düzenini arttıracağını 

belirtmektedir. 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Toplu taşıma kullanıcıları şahsi araç sahipleri ve kısaca ulaşım araçlarının birçoğu. Genel 

olarak yeni üretimi yapışan araçlara takılması planlanıyor. Nedeni ise sistem takibiyle araç 

sahiplerinin toplum düzenini sağlaması hedefleniyor. Büyükşehirde yaşan bireylerin 

Çalışmanın 

Aşamaları 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Projenin 

Belirlenmesi 

      

Proje Fikrinin 

Analizi 

      

Ön Değerlendirme       

Çözüm Yolları 

Üretme 

      

Çözüm Yollarının 

Analizi 

      

Ürünün 

Tasarlanması 

      

Ürünün 

Değerlendirilmes

i 

      

Ürünün 

Güncellenmesi 

      

İzleme ve 

Değerlendirme 

      

Nihai ürün       

Tasarım       

Üretim       

Test Süreçleri       
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hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla çoğunlukla büyükşehir araçlarında kullanılması 

hedefleniyor 

 

 

9. Riskler 

Elektronik bir sistem olduğu için birtakım hatalardan dolayı yanlış denet sistemi olabilir. 

Emniyet kemeri yerine yalancı kemer takan insanlar dolayısıyla sistemde yanlış tespitler 

gerçekleşebilir. Trafikte uzun geniş araçların kör noktasında kalındığı zaman birey bu 

sistemden dolayı kornaya basmayıp ciddi anlamda yaralanmalar geçirebilir. İki araç 

kullanıcısı arasında hatalı hareket yapan bireyi uyarmak amaçlı kornaya basılması gerektiği 

zamanlarda bu sistem yine yanlış tespitler yapabilir 
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10. Kaynakça ve Rapor Düzeni  

 http://trafik.gov.tr/istatistikler37 

 

 http://permakulturplatformu.org/2011/03/15/yagmur-hendeklerinde-savaklar/  

 https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/konyada-obruk-sayisi-600e-

ulasti,8ncQb98jeUeekxIpTLrrXw#:~:text=Konya'n%C4%B1n%20Karap%C4%B1nar

%20il%C3%A7esinde%2C%20yer,obruk%20say%C4%B1s%C4%B1%20600'e%20ul

a%C5%9Ft%C4%B1.  

 https://www.sabah.com.tr/yasam/2020/11/17/turkiyede-en-az-yagis-alan-konya-

ovasinda-2050-yilina-kadar-su-sorunu-gorunmuyor  

 https://www.youtube.com/watch?v=Rb7zPVy2mNI  

 

 http://www.bagcilar.bel.tr/icerik/174/16566/gurultu-kirliligi-ruh-sagligini-

bozuyor.aspx 

 

 https://www.dw.com/tr/ku%C5%9F-sesleri-mi-korna-sesleri-mi/av-42105916 

 

 http://dergipark.org.tr/tuad 

https://www.dw.com/tr/ku%C5%9F-sesleri-mi-korna-sesleri-mi/av-42105916

