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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemiz akıllı sinyalizasyon sistemidir. Projemizde kavşaklardaki trafik ışıklarının 

yoğunluğa göre sürelerinin değiştirilmesi temelindedir. Trafiğin yoğun olduğu zamanlarda 

tasarladığımız proje sayesinde trafiğin daha hızlı akması planlanmaktadır. Trafik 

yoğunluğunun fazla olduğu zamanlarda trafiğin akış yönüne ve araç yoğunluğuna göre ışık 

süreleri değiştirilmektedir. Tali yollardaki sürelerin azaltılması, anayollardaki yeşil ışık 

sürelerinin arttırılması yapılmıştır. Bu sayede yoğun olan yollar boş olan yolların 

sürelerinde trafikte beklemeleri gerekmeyecektir. Sistem otonom olarak çalışacaktır. 

Dışarıdan müdahaleye gerek duyulmayacaktır. Sistem trafikteki yoğunluğu kendisi 

sensörler yardımıyla belirleyecek ve ışık süresini bu yoğunluğa göre uygulayacak. Bizim 

yapacağımız projenin maketi şeklinde olacak. Elimizdeki imkanlar ile hiçbir destek talep 

etmeden maketi gerçekleştireceğiz. Maket gerçeğine uygun olarak yapılacaktır. 

 

2. Problem/Sorun: 

Özellikle büyükşehirlerin en büyük sorunlarından biri trafik yoğunluğudur. Günün her 

saatinde araç trafiğinin yoğun olduğu görülmektedir. İnsanların trafikte bekleme süreleri 

her saat ve her günde artmaktadır. Bu büyükşehirlerde yaşayan her insan için ciddi bir 

sorun olmaktadır. Trafikte beklenen süreler insanların psikolojisinde de ciddi etkilere 

sahiptir. İnsanların bu bekleme sürelerinde daha gergin, daha sinirli oldukları 

gözlenmektedir. Amacımız bu trafik ışıklarından kaynaklanan sürelerin en aza 

indirilmesidir. Araç sayısının az olduğu şeritlere verilen sürelerin sabit olması, trafiğin 

yoğun olduğu şeritlerin boşuna beklemesine ve trafik sıkışıklığının artmasına sebep 

olmaktadır. Bunun yerine boşta kalan yollardaki sürelerin, yoğun olan şeritlere verilmesi 

trafiğin daha hızlı akmasını sağlayacaktır.  

Bu noktada trafikte sinyalizasyon sürelerini ayarlayan hiçbir çalışma yoktur. Işıklardaki 

süreler daha önceden belirlenen süreler üzerinde çalışmaktadır. Günün her saatinde ve her 

yoğunlukta aynı sürelerde çalışmaktadır. Bizim projemizin en özgün yanı bu sürelerin 

trafiğin yoğunluğuna göre değişmesidir.  
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3. Çözüm  

Büyükşehirlerde yaşanan en önemli sorunlardan biri trafik yoğunluğudur. Trafikte 

beklenen süre hem yakıt tüketimini arttırmakta hem de insan psikolojisini olumsuz 

etkilemektedir. Insanlar gitmek istedikleri yerlere zor ulaşmaktadırlar. Bunun önemli bir 

sebebide  trafik ışıklarından kaynaklanan beklemelerdir. Işık süreleri sabit olduğu için o 

şeritteki sürücüler belirlenen süreleri beklemektedir. Çoğu zamanda yeşil ışığın yandığı 

şeritlerde hiç arabanın olmaması boşuna beklenen süreler olarak insanları rahatsız 

etmektedir.  

Bizim projemizde bu yoğunluk belirlenen sensörler ile alğılanmakta ve hazırladığımız 

kodlar ile bir ölçüm yapılmaktadır. Eğer yoğunlun az olduğu veya hiç olmadığı bir şerit var 

ise bu şeride ya çok az bir süre verilecek veya hiç süre atanmayacak. Bu atanmayan süre 

yoğun olan şeride verilecek. Böylelikle şeritlerin boş şeritlerin ve az araçlı şeritlerin 

gereksiz süre israfının önüne geçilecektir. Insanlar bir kavşaktan diğerine daha hızlı 

varacaklardır.   

  

4. Yöntem 

Sorunun çözümünde prototip yapılmasını planladık. Öncelikli olarak bir maket çalışması 

ile trafik kavşakları simüle edilecek. Hazırlanan kodlar ile trafik ışıkları maket üzerinde 

çalıştırılacak. Trafik yoğunluğu, maket çalışması olduğu için, oyuncak arabalar ile 

yapılacak. Hazırlanan kodların çalıştığı bu maket üzerinde gösterilecek. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizin yenilikçi yönü kendi kendine karar verme özelliğinin olmasıdır. Büyük 

şehirlerde her geçen gün artan trafik sorununun çözümü için değişik yapılan 

kullanılmaktadır. Örneğin; kavşaklarda tali yollara az süreler vermek, kamera sistemleri ile 

kavşakların işık sürelerini manuel olarak değiştirmek ve buna benzer sistemler 

geliştirilmiştir. Ancak bu ve bunlara benzer sistemlerde ya sabit olarak çözüm bulunmuş 

veya yine manuel olarak müdahale edilmiştir. 

Bizim tasarladığımız sistemde dışarıdan herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan kendi 

kendine sistemin çalışması ön plana çıkmaktadır. Sistem tamamiyle otomasyon sistemidir. 

Sensörlerden aldığı verileri işleyerek hangi kavşağa öncelik vereceğine ve nekadar süre 

vereceğine kendisi karar verecektir. 
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6. Uygulanabilirlik  

 Projemizin gerçekleştirileceği yerlerin başında trafik yoğunluğunun fazla olduğu 

şehirler ve ana yollar öncelik olarak belirlenmiştir. Mevcut sistemler ile hiçbir ortak yönü 

olmayan projemiz tcari üretime uygun olarak tasarlanmıştır. Bizlerin gerçekte uygulama 

şansımız olmadığı için maket çalışmasında tanıtımı yapılacaktır. Bunun yanında projemiz 

olduğu gibi bir trafik kavşağına uygulanabilir şekilde gerçekleştirilecektir. Bizlerin 

kullandığı lambalar maket çalışmasına uygun olarak led’ lerdir. Bunların yerine gerçekte 

olan 220 V lambaların kullanımı projemizde yapılabilir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

No MALZEME BİLGİSİ BİRİM FİYAT ADET TOPLAM FİYAT 

1.  MUKAVVA 50*70 cm 5 TL 5 25 TL 

2.  5 RENK FON KAĞIDI 5 TL 2 10 TL 

3.  ARDUİNO UNO  25 TL 1 25 TL 

4.  LED 0,25 TL 24 6 TL 

5.  ULTRASONİK MESAFE 

SENSÖRÜ 

7 TL 8 56 TL 

6.  KIZIL ÖTESİ SENSÖR 7 TL 8 56 TL 

7.  JUMPER KABLO 0,13 50 6,5 TL 

8.  TOPLAM MALİYET 184,5 TL 

 

Projemizin yapımı sırasında vakıftan herhangi bir malzeme ve ücret desteği talep 

edilmemektedir. Finalist olmamız durumunda sadece ulaşım ve konaklama desteği talep 

etmekteyiz. 

 Projemizin zaman çizelgesi içerisinde yapımına başlamış bulunmaktayız ve en geç 

Temmuz ayının ilk haftasında projemizi tamamlamış olacağız. Eğer finalist olabilirsek, 

Temmuz ayı süresince projemizin testleri ile geçirilecektir. Eylül ayında düzenlenecek 

festival için bütün hazırlıklar ağustos ayının sonunda tamamlanacaktır. 

 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Projemiz trafik yoğunluğunun fazla olduğu büyük şehirlere yönelik olarak 

tasarlanmıştır. Büyükşehir haricinde olan ama trafik yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda 
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da kullanıla bilir. Belki daha az kullanılacaktır ama günün belli saatlerinde sistemin karar 

vererek trafiği yönlendirmesi büyükşehir olmayan yerlerde de kullanılabilecektir.  

 

 

9. Riskler 

Projemizde olumsuz yöndeki kısmı projemizin ilk etapda iki kavşak olarak tasarlanması ve 

yazılımının bu iki kavşak üzerinden yapılması. Bu sayıyı arttırmak projenin daha işlevsel 

olmasını sağlaya bilir. İki kavşaktan alınan veriler ile ışık süreleri belirlenevek ama trafik bu 

iki kavşağın dışına çıkınca oluşacak yoğunluğun bizim projemizde çözümü bulunmamaktadır. 

Bunun dışında çoğu zaman ana yola giriş yapan tali yolların yeri geldiğinde gereğinden fazla 

olmasına sebep olacak. Çünkü trafiğin yoğun olduğu saatlerde ana yolların açık tutulması için 

tali yolların sürelerinden alınacak ve tali yollar daha fazla bekletilecek. Bu sorunun çözümünü 

şu şekilde düşündük. Yazılımda sadece yolları değil aynı zamanda ada içindeki yoğunluğu da 

hesaba katarak. Ada içindeki yoğunluk artınca bu yoğunluğu boşaltmak için açılan şeritlere 

tali yolları da eklersek bu sorunu çözeceğimizi düşünüyoruz. 
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