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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Ülkemizde nüfus yoğunluğu az olan Ayvacık gibi bazı ilçelerde trafik sinyalizasyon 

sistemi bulunmamaktadır. Okul bölgesi gibi halkın karşıdan karşıya geçmek için sıklıkla 

kullandığı geçitlerinin başlangıç noktasından 1 metrekarelik bir alana yayaların ağırlığını algılayan 

sensörler, bu sensörlerin 100m gerisine ise;   etrafına Led ışıklar monte edilmiş levhalar 

yerleştirilir. Herhangi bir yaya; geçidi kullanmak için yola indiğinde bu kişinin ağırlığı sensörler 

tarafından algılanıp 100m gerideki levhaya yerleştirilmiş olan Ledlerin yanmasına sebep olacaktır. 

Levha üzerinde yanan bu Ledler araçlara ''100m ileride karşıdan karşıya geçmek üzere olan bir 

yaya olduğu ve yavaşlaması gerektiği' mesajını vermektedir. 

2. Problem/Sorun: 

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki; dünyada yaralanmaya bağlı ölümler incelendiğinde 

yaklaşık dörtte biri trafik kazalarından meydana gelmektedir (Özen, Genç ve Kaya, 2014). 

Türkiye‟de de ulaşım faaliyetlerinin % 90‟ından fazlası karayolu ile gerçekleşmekte ve 

karayollarında meydana gelen kazalar tüm dünyada olduğu gibi önemli ölüm nedenleri arasında 

yer almaktadır (Özen, Genç ve Kaya, 2013). Sağlık Bakanlığı verilerine göre, tüm ölüm nedenleri 

arasında, “trafik kazaları sonucu ölüm” üçüncü sırada bulunmaktadır (Pek ve Pınarcı, 2010).  

Meydana gelen trafik kazalarının sayısının azaltılması için dünyada ve Türkiye‟de çok 

sayıda çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalar yapılırken kazaya sebep olan unsurlar belirlenmekte 

ve ona göre tedbir alınma yoluna gidilmektedir. Fakat burada önemli olan nokta; kazalara sebep 

olan unsurların doğru tespit edilebilmesidir. Sorun ne kadar doğru tespit edilirse çözüm de o kadar 

kolay ve net olacaktır (Bilim, 2006).  

Hızla artan araç ve sürücü sayısına karşılık karayollarının yetersiz kalması, alınan tüm 

önlemler, uygulanan tüm denetimler ve uyarılara rağmen kazalarda en önemli etken olan insan 

faktörünün, trafik kurallarını ihlal etmesi trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında yer alır 

(Şengül, 2015). Trafik kazasının meydana geliş şekli nasıl olursa olsun, hepsinde olaya en az bir 

motorlu araç karışmıştır. Motorlu araçların getirdiği sürat, konfor ve kolaylığın yanında, 

sürücülerin kusurlu davranışları sonucu ortaya çıkan trafik kazaları incelendiğinde görülür ki, 

kaybın en büyük nedeni insandır (Murat, 2010). Sürücü, yaya ve yolcu olarak insan öğesinin % 

99,12 gibi çok büyük bir kusur payı ile birinci derecede sorumlu olduğu görülmektedir (Ozan, 

Başkan, Haldenbilen ve Derici, 2010).  

Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezi tarafından yapılan değerlendirmelerde de 

trafik kazalarına sebep olan birinci derecedeki unsurun insan (sürücü-yaya) öğesi olduğu 

vurgulanmakta ve bu konuya verilmesi gereken önem açık bir şekilde ortaya konulmaktadır 

(Gökdağ ve Atalay, 2015). Karayollarında meydana gelen trafik kazaları sebebiyle can 

kayıplarının yanı sıra maddi kayıpların da önemli boyutlara varması makro ölçekte ülke 

ekonomilerine mikro ölçekte ise şehir ekonomilerine büyük maliyetler yüklemektedir (Özen, Genç 

ve Kaya, 2013). 
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TÜİK 2012 verilerine bakıldığında da en fazla sürücü, sonra sırasıyla yaya ve yol kusuru 

bildirilmektedir. Kazaya en fazla neden olan sürücü kusurları sırasıyla; kavşaklarda geçiş 

önceliğine uymamak, doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak ve arkadan çarpmak 

şeklindedir. Yayalar (2011-2012) için sırasıyla; yola birden çıkmak, araca ilk geçiş hakkını 

vermemek ve yol ortasında yürümek, oturmak, oynamak, yolcular için (2011-2012) sırasıyla; 

taşıtın dışında seyahat etmek, taşıtın içinde hareket etmek ve taşıta habersiz binmek ve inmek 

olarak bildirilmiştir (Sungur, Akdur ve Piyal, 2014).  

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Trafik İstatistik Bülteninin 2021 yılına ait 

verileri aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. 

 
ÖLÜMLÜ-YARALANMALI TRAFĠK KAZALARININ 

OLUġ ġEKLĠNE GÖRE TÜRLERĠ 

(Ülke Geneli) 
 

S.N KAZA OLUġ TÜRÜ 2021 ARALIK 2021 YILI  

1 KarĢılıklı ÇarpıĢma 871 11.538 

2 Arkadan Çarpma 1.661 20.932 

3 Yandan Çarpma 4.671 60.843 

4 Yan Yana ÇarpıĢma 191 2.479 

5 Duran Araca Çarpma 189 2.403 

6 Zincirleme ÇarpıĢma 43 532 

7 Çoklu ÇarpıĢma 60 493 

8 Engel/Cisim ile ÇarpıĢma 837 9.588 

9 Yayaya Çarpma 2.816 29.980 

10 Hayvana Çarpma 72 974 

11 Devrilme/Savrulma/Takla 1.561 21.408 

12 Yoldan Çıkma 1.743 23.294 

13 Araçtan Ġnsan DüĢmesi 100 1.479 

14 Araçtan Cisim DüĢmesi 4 91 

15 Park etmiĢ araca çarpma 124 1.490 

Toplam 14.943 187.524 
 

TRAFĠK KAZALARINA NEDEN OLAN UNSURLAR 

(Ölümlü-Yaralanmalı) 

(Ülke Geneli) 

 

KUSUR 

UNSURLARI 

2021 ARALIK 2021 YILI  

SÜRÜCÜ 15.346 194.949 

YAYA 1.776 18.351 

ARAÇ 400 5.726 

YOL 112 1.026 

YOLCU 379 3.926 

TOPLAM 18.013 223.978 
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TRAFĠK KAZALARINA NEDEN OLAN 

SÜRÜCÜ KUSURLARI 

(Ölümlü-Yaralanmalı) 

(Ülke Geneli) 

 

SÜRÜCÜ KUSURLARI 2021 ARALIK 2021 YILI  
Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği Ģartlara uydurmamak 6.043 72.943 

KavĢak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiĢ önceliğine uymamak 2.290 29.349 

ġerit izleme ve değiĢtirme kurallarına uymamak 1.283 18.451 

Arkadan Çarpma 1.304 16.550 

Doğrultu DeğiĢtirme (dönüĢ) kurallarına uymamak 1.148 14.927 

Manevraları düzenleyen genel Ģartlara uymamak 573 7.755 

Kırmızı ıĢık veya görevlinin dur iĢaretinde durmamak 467 5.231 

TaĢıt giremez trafik iĢareti bulunan yerlere girmek 432 5.384 

Trafik güvenliği ile ilgili diğer kurallara uymamak 320 4.813 

Yaya ve okul geçitlerinde yavaĢlamamak, yayalara geçiĢ hakkı vermemek 252 2.141 

Alkollü olarak araç kullanmak 137 2.097 

AĢırı hızla araç kullanmak 175 1.957 

Geçme yasağı olan yerlerden geçmek 103 1.497 

Hatalı Ģekilde veya yasak olan yerlere park etmek 88 991 

DĠĞER 731 10.863 

TOPLAM 15.346 194.949 

 

Emniyet Genel Müdürlüğü 2021 yılı verilerine göre “kaza oluş türü” olarak 29.980 adet 

yayaya çarpma vakası kayıt altına alınmış, bu vakaların 18.351‟ inde kusur unsuru olarak yayalar; 

2.141‟ inde “yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek” suretiyle 

sürücüler kusurlu olarak bildirilmiş olup yapılan literatür taramasında ve Emniyet Genel 

Müdürlüğü verilerinde; yayaya çarpma vakalarının trafik sinyalizasyon sisteminin kullanıldığı ya 

da kullanılmadığı bölgelerde meydana gelip gelmediğine dair herhangi bir detaya rastlanmamıştır.  

 Ülkemizde nüfus yoğunluğu az olan Ayvacık gibi bazı ilçelerde trafik sinyalizasyon 

sistemleri bulunmamaktadır. Nüfus yoğunluğunun az olduğu böyle bölgelerde halkın sürücü ya da 

yaya olarak trafiği yoğun olarak kullandığı belirli saatler vardır. Okul giriş – çıkış saatleri, mesai 

başlangıç ve bitiş saatleri, semt pazarı kuruluş günleri gibi. Bu saatler dışında ise oldukça seyrek 

bir trafik gözlenir. Muhtemeldir ki trafik yoğunluğu ve kaza istatistiklerinin az olması gibi 

faktörler sebebiyle trafik sinyalizasyon sisteminin kurulma gereği duyulmamıştır. Ancak 

yoğunluğun arttığı saatlerde bir denetim ve uyarı sistemi gereği de muhakkaktır.  

 Ankara Kara Yolları Genel Müdürlüğü Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığına bağlı Akıllı 

Ulaşım Sistemleri Şubesinden alınan Trafik Uyarmalı Sinyalizasyon Sistemleri Yapım İşi 

Yaklaşık Maliyet Hesap Tablosu‟nda 3 Kollu Kavşak metraj bilgileri yaklaşık maliyeti 411.902,49 

tl olarak bildirilmiş ve bu fiyat üzerinden ihaleye çıkarılmıştır (Doğan, Doğan ve Akar, 2021). Bu 

rakam üzerinden yordanabilir ki; herhangi bir bölgeye kurulacak olan trafik sinyalizasyon sistemi 

oldukça yüksek bir maliyete tekabül edecektir. Oysaki projemizde önerdiğimiz sistem çok daha 

uygun bir maliyetle gerçekleştirilebilir olup raporumuzun „ Tahmini Maliyet ve Proje Zaman 

Planlaması ‟ başlığı altında diğer detaylara yer verilmiştir. 
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2. Çözüm  

Halkın karşıdan karşıya geçmek için sıklıkla kullandığı geçitlerinin başlangıç noktasından 

1 metrekarelik bir alana yayaların ağırlığını algılayan sensörler, bu sensörlerin 100m gerisine ise;   

etrafına Led ışıklar monte edilmiş levhalar yerleştirilir. Herhangi bir yaya; geçidi kullanmak için 

yola indiğinde bu kişinin ağırlığı sensörler tarafından algılanıp 100m gerideki levhaya 

yerleştirilmiş olan Ledlerin yanmasına sebep olacaktır.  

  

 

3. Yöntem 

Projemizin prototipini oluştururken devreyi kontrol eden eleman olarak Arduino UNO 

mikro denetleyicisini kullanıyoruz. 100 metre mesafedeki 2 adet arduino mikro denetleyici 

arasındaki haberleşmeyi NRF24L01 modülü ile sağlayacağız. Bu modülü tercih etme sebebimiz 

açık alandaki menzilinin güçlü ve ucuz olması. 

 

4. Yenilikçi (Ġnovatif) Yönü 

Projemizin fikri takım kaptanı olan öğrencimizden gelmiştir. Yapılan alan taramasında 

projemizle benzerlik gösteren herhangi bir proje ya da uygulamaya rastlanmamış olup %100 yerli 

ve milli bir projedir. 
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5. Uygulanabilirlik  

Ağırlığı algılayan sensörler; yaya geçitlerinin başlangıç noktasından 1 metrekarelik bir 

alanda asfalta yerleştirilir. Arduinolardan biri Ledli Levhayı, diğeri ise yol üzerinde bulunan yük 

algılama birimini kontrol edecektir. Yol üzerine yerleştirilecek olan yük algılama birimi 1kg ile 

200kg arası yükü algılayabilecektir. Yük algılamada kullanılacak sensörler Arduino ile 

haberleşecek olup belirlenen eşik değeri üzerine çıkıldığında, Arduino tarafından NRF24L01 

modülü aracılığıyla Led‟li levhanın bulunduğu Arduinoya ağırlığın algılandığı bilgisi 

gönderilecektir. Bu da Ledlerin 7 sn süre ile yanmasına sebep olacak daha sonra ise yeni bir komut 

gelene kadar bekleyecektir. Ledli levha ve yük algılama birimi herhangi bir yaya algılanmadığında 

kapalı konumda tutularak enerji sarfiyatı minimum seviyeye indirilecektir. Ağırlığı algılayan 

sensörler ve ledli levha arasındaki mesafe ile ledlerin yanma süresi uygulanmak istenen bölgenin 

ihtiyacına göre artırılıp azaltılabilir. Projede kullanılan elektronik elemanların gücünü güneş 

panellerinden alacak olması ile enerji maliyeti minimum düzeyde olacaktır. 

Bununla birlikte ağılığı algılayan sensörler sadece yaya geçitlerinin olduğu bölgeye değil 

halkın karşıdan karşıya geçmek için sıklıkla kullandığı tüm güzergahlara yerleştirilebilir. Yaya 

geçitleri için zaten uyarıcı bir levha tasarımı mevcut uygulamada var olduğu düşünülebilir ancak 

bizim projemizde kullandığımız levhalar ledli aydınlatma sistemine sahip olması sebebiyle diğer 

levhalardan ayrılmaktadır. Ledli levha uyarımının standart levha tasarımlarına göre daha fazla ayırt 

edici özelliği olduğunu düşünmekteyiz. 

Projemiz, sinyalizasyon cihazları gerektirmeden (trafik lambası, kavşak kontrol cihazı, 

yaya butonu) daha uygun maliyet ve yenilikçi bir çözüm sunmaktadır. Proje ile araç sürücülerinin, 

yaya geçidine gelmeden etkin şekilde uyarılarak daha dikkatli sürüş gerçekleştirmeleri sağlanacak 

ve olası kaza durumlarının engellenmesi sağlanacaktır. 

Sensörler ile etrafına Led ışıklar monte edilmiş tabelalardan oluşan bu sistem kamu spotu 

reklamlar, reklam panolarına asılacak tanıtıcı afişler, yerel belediyeler ile kolluk kuvvetlerinin 

yapacağı uyarıcı uygulamalar ile halka tanıtılabilir. 

6. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Mevcut piyasada 200 kilograma kadar ağırlık ölçebilen dijital tartılar 5.400 TL ile 7.500 

TL arasında fiyatlandırılıyor. Yük algılama birimi için dış kasa 2.000 TL, arduino ve sensörler için 

500 TL, diğer giderler için ise (montaj ekipmanı vs.) 500TL gibi rakamlara maliyetlendirilebilir. 

Proje zaman planlaması için sahaya uygulama anlamında yazılımsal ve inşaat işçiliği gibi 

detayların 3 gün gibi bir sürede sonuçlandırılabileceği öngörülmektedir. 
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7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Projemizin hedef kitlesi; trafik lambası bulunmayan ve kaza riski bulunan bölgeler. 

 

8. Riskler 

Ağırlığı algılayan sensörler üzerinde araç bekler ya da üzerine sabit bir yük konulursa 

sistem sürekli uyarı verebilir. Çözüm olarak üzerine uyarı yazısı veya etrafına bilgilendirme 

tabelası konulabilir. 
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