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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

  
Ülkemizdeki pek çok trafik kazası insanların kurallara uymamasından kaynaklanmaktadır. 

Özellikle trafik işaretlerine riayet etmeme kaza ihtimalini en 

çok arttıran unsurdur.  

Trafikte en sık yapılan kural ihlallerinden bir tanesi de 

kırmızı ışıkta geçme durumudur. (EGM, 2021) Bu durumu 

engellemek için para cezası uygulanıyor olsa da bazı 

sürücüler kontrolün olmadığı trafik ışıklarında bu ihlali 

yapmaktadır. Bazen de sürücüler yeşil ışıktan sonra yanan 

turuncu hatta kırmızı ışığa rağmen geçiş hakkı olduğunu 

düşünerek kural ihlalini devam ettirmektedir. (Mehmet Metin 

Mutlu, 2014) 

Yapacağımız projede trafikte geçiş önceliği olan araçları muaf tutabilecek, diğerlerini kırmızı 

ışıkta geçmesini engelleyecek otonom bir ters kapan tasarlanacaktır. Bu ters kapan sayesinde 

sürücüler trafik ışıklarını dikkate almak durumunda kalacak ve bu tür kazaların önüne geçilmiş 

olacaktır. Prototip olarak bir kavşak maketinin üzerinde led ışıklarla modellenmiş bir trafik 

lambası sistemi oluşturulacaktır. Trafik lambası hizasına yerleştirilecek olan ters kapan sistemi 

servo motor ile ışığa bağlı olarak kırmızı ışıkta araçların geçmesini engelleyecek şekilde kalkacak, 

yeşil ışıkta ise araçların geçişine izin verecek şekilde inecektir. Bununla birlikte geçiş önceliğine 

sahip araçların ya da acil durumda olan araçların trafik lambasını 

yeşile çevirecek bir android uygulama geliştirilecektir. Böylelikle 

geçiş önceliğine sahip araçlar trafik ışıklarında bekleme yapmaksızın 

yoluna devam edebilecektir. Android uygulama bluetooth teknolojisi 

ile trafik lambasını dolaylı olarak ters kapanı kontrol edebilecektir.  

 

Şekil 2 Ters kapan sisteminin 3D çizimi 
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Projenin trafik düzenini kontrol altına almak, acil durum araçlarının yolda bekleme sorununu 

çözebilecek olması hedef kitlemizi trafikte araç kullanan tüm sürücüler ve güvenlik yönünden de 

yayalar olarak belirlenmiştir. Projenin yaygın etkisi için uygulanabilir olan bu sistemin 

tanıtılmasına ve gerçek hayata uyarlanabilmesi için TEKNOFEST 2021 finalinde sunulmaya 

ihtiyacı vardır.  

2. Problem/Sorun: 

 
Projemizin ana problem cümlesi ve alt problemleri şunlardır; 

 Trafikte kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ihlali yapmaları nasıl engellenebilir? 

 Trafik güvenliğini tehlikeye atarak kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin polis kontrolü 

ya da kamera sistemi olmayan yerlerde engelleyecek bir sistem oluşturulabilir mi? 

 Geçiş önceliğine sahip araçların trafik ışıklarında gecikmelerini engelleyecek 

sistemler nasıl olmalıdır? 

Yalova'da kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen 34 yaşındaki K. Y., 

kavşaktaki başka bir araca çarpmanın sonucu feci şekilde can verdi. 

(internet_haberi, 2021) 

 

Maalesef yukarıdakine benzer haber başlıkları sürücülerin kırmızı ışık ihlali devam ettiği 

sürece karşımıza çıkacaktır. Hal bu ki daha ilkokul 

çağlarından itibaren trafik konusunda eğitimler 

almaya başlıyoruz. (EGM T. B.) Maalesef ki 

eğitimler, para cezaları kural tanımaz sürücüleri 

kırmızı ışık ihlali yapmaktan alıkoyamıyor. Bu 

sebeple sürücülerin ışık ihlalini zorunlu olarak 

engelleyecek bir sisteme ihtiyaç var. İlk bakışta 

insanlara acımasızca gelen bu sistem zamanla sürücülerde ışık ihlali yapmamaları konusunda bir 

kültür oluşturacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3 Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü 2 cana kıydı... 

Şekil 4 Ters kapan sistemine sahip trafik lambası modellemesi çizim çalışması 
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3. Çözüm  

 
Günümüzde sürücüleri, trafik kuralı ihlallerini engellemek amacıyla pek çok çalışma 

yapılmaktadır. Trafik eğitimleri, kamu spotları, billboard afiş bilgilendirmeleri, para cezaları vs. 

(Trafik Daire Başkanlığı) Maalesef ki bazı sürücüler onca yapılan uyarı ve ceza sistemine rağmen 

polisin ya da kamera sisteminin olmadığı yerlerde kırmızı ışıkta geçme eylemine devam 

etmektedirler. Bu sorunu çözebilmek için sürücüleri mecburen durmak zorunda kalacakları bir 

sistemle engellemeye ihtiyaç vardır. Bu maksatla kırmızı ışık yandığında sürücülerin geçmesini 

engelleyecek şekilde ters kapan sistemi oluşturulacaktır. Yeşil ışık yandığında ise ters kapan 

araçların geçebilmesi için inecektir. Sistemin prototipinde servo motora bağlı olarak 3D yazıcı ile 

dökülmüş ters kapan modellemesi kullanılacaktır. Projenin gerçek hayata geçirilmesi aşamasında 

ise her türlü hava koşullarına uyum sağlayabilen tork gücü yüksek servo motorların kullanılmasına 

ihtiyaç vardır. Proje modelinin detayları yöntem başlığında verilecektir.  

 

Tasarlayacağımız projenin temel ve alt bileşenleri şunlardır; 

 Led lambalardan ve 3D yazıcı ile tasarlanmış trafik lambası modeli 

 3D yazıcı ile modellenmiş ters kapan modeli 

 Servo motor ile ters kapanı kontrol edecek hareketli mil 

 Devre elemanları; Deneyap Kart, S90 servo motor, Li-po pil, LED lambalar, 

Bluetooth modülü 

 Geçiş önceliği bulunan araçların sistem kontrolü için Android uygulama yazılımı 

 

 

 

 

Şekil 5 Devre elemanlarının bağlantı şeması 
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4. Yöntem 

 
Proje çözümü hayata geçirilirken ilk etapta trafik yoğunluğunun oluştuğu kent 

merkezlerindeki alanlara kurulum gerçekleştirilmelidir. Böylelikle bu pilot uygulama ile sistem 

yaygınlaştırılmadan evvel sürücülere ters kapan sistemi ile engelleme yapılabileceği algısı 

yerleştirilmiş olacaktır. Daha sonra kamera, polis gibi kontrolün olmadığı trafik ışıklarının olduğu 

kavşaklarda yaygınlaştırılması uygun olacaktır.  

 

Projemizin gerçek hayata uyarlamasında tork gücü yüksek servo motorlara ihtiyaç vardır. 

Böylelikle üzerinden tonlarca ağırlıkta geçen araçlara rağmen ters kapanımız dayanaklı bir şekilde 

görevini sürdürmeye devam edecektir. Ayrıca trafik akışını yavaşlatmamak için ters kapanımızın 

kapalı halinin zemin ile aynı hizada olması da gerekmektedir.  

 

Geçiş önceliği olan araçlar ve acil olarak hasta taşıyan özel araçların geçmesine olanak 

sağlayacak trafik lambasına yeşile çevirecek dolayısıyla ters kapanı indirecek mobil cihazlarla 

kontrol edilebilir kablosuz bağlantılı bir sistem olarak tasarlanacaktır. Özel araçlar sistem kontrolü 

açısından polisi ya da 112 ekiplerini arayarak sistemi kullanabilmek için şifre alabilirler. 

 

Gerçek hayattaki bu uygulama farklılıklarını dile getirdikten sonra şimdi de prototip 

özelliklerine bakalım. Sistemin yerli ve milli yönünü ön plana çıkarmak için Milli Teknoloji 

Hamlesi kapsamında geliştirilen DENEYAP KART mikrodenetleyici devre kartı olarak 

kullanılacaktır. (T3 Vakfı) DENEYAP KART servo motora ve kırmızı, turuncu ve yeşil 

renklerdeki LED ışık devresine bağlanacaktır. Servo motor ucuna bağlanacak mil ile ters kapan 

sisteminin açılıp kapanması sağlanacaktır. Ayıca mobil cihazlarla bağlantı sağlanabilmesi için 

bluetooth modülü de DENEYAP KARTA bağlanıp kodlanacaktır.  

 

Bağlantıları tamamlanan robotik devremize C dilinde kodlama yazılımı yüklenerek sistem 

çalışması test edilecektir. 30 sn periyotla kırmızı ve yeşil ışık yakacak olan devremizde kırmızı ışık 

yanık kaldığı sürece ters kapanımız yükselecek, yeşil ışık yanık kaldığı sürece ise aşağı inecektir. 

Turuncu ışık süresi 1 sn ile sınırlandırılacak ve kendinden önceki ışığın türüne göre ters kapanımız 

konumunu koruyacaktır.  

Öte yandan android işlemci üzerinde kullanacağımız bluetooth kontrol uygulaması ile 

sistemin istenilen zamanda kontrol edilebilmesine olanak sağlanacaktır.  

Projemizde kullandığımız yöntemin bilimsel ilkeleri şöyle sıralanabilir; proje temelli 

düşünme, kaynak tarama, pilot uygulama, ön test-son test, evrensel ahlaki ve etik ilkelerine uyum. 

(Enstitü, 2021) 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

 
 

Şekil 6 Kırmızı Işık ihlalini tespit etme sistemi örneği 

Yapılan literatür araştırmalarında kamera sistemleri ile kırmızı ışık ihlali yapan araçların 

tespitine yönelik sistemlerle karşılaşılmıştır. (ISSD, 2021)Şüphesiz bu sistemler maliyetli 

olmalarının yanı sıra insanlara para cezası vererek ihlalden vazgeçirmeyi amaçlamaktadır. Oysa ki 

bir çok yerde bu sistemin kurulması maliyet- yarar etkisi açıcından karşılığını bulamayacaktır. 

Bununla birlikte çok daha düşük maliyetli ters kapan sistemimiz sürücüleri doğrudan ihlalden 

vazgeçirecek ölçüde caydırıcı ve etkili olmaktadır.  

Yine projemize benzer sistemin yetkisi olmayan 

kişilerin girişlerini engelleme maksatlı olarak otopark 

gibi alanlarda kullanılmaktadır. Ancak bu durum 

projemizin hedeflerini karşılayabilecek mahiyette 

değildir. Bu bağlamda projemizin yenilikçi ve özgün 

olduğu görülmektedir.  

 

Özellikle 2020 yılında T3 Vakfı tarafından piyasaya tanıtılan, muadillerinin çok üstünde 

özelliklere sahip DENEYAP KART kullanılarak projenin yerli ve milli imkanlarla oluşturulmasına 

özen gösterilecektir. (T3 Vakfı) Önümüzdeki yıllarda kullanım yaygınlığının arttırılacağını 

düşündüğümüz DENEYAP KART ile ilgili şimdilik yeterli proje örneklerinin olmayışını da 

hesaba katarsak projenin kodlama alanında da yeterli özgünlüğe sahip olduğu göze çarpacaktır.  
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6. Uygulanabilirlik  

 
Çözüm önerimiz kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri engellemeyi amaçlamaktayken, ambulans, 

itfaiye, polis aracı gibi geçiş önceliği olan araçların geçmesine izin verecek bir mobil uygulama ile 

kontrol edilebilecektir. Bununla birlikte geçiş önceliği olmamasına rağmen acil olarak geçmesi 

gereken (örneğin hasta taşıyan) araçlar içinde benzer mobil uygulamaya emniyetten alacağı şifre 

ile geçici olarak kontrol etme imkânı verilebilir. Uygulama şifresi isteyen şahıs araç sürücüleri 

kimlik bilgilerini paylaşmak durumunda olduğu için sistemin kötüye kullanımı da engellenmiş 

olacaktır.   

 

Proje çözümünün ticari bir ürüne dönüşmesi için karayolları müdürlüklerine, belediye 

yetkililerine,  Ulaştırma Bakanlığı yetkililerine sunulmasına ve yaygın etkisini gözlemleyebilmek 

için pilot uygulamalara ihtiyaç vardır. Öte yandan proje riskleri için sistemin varlığını fark 

etmeyerek yüksek hızlarla ışık ihlali yapan sürücülerin kaza yapma ihtimali bulunmaktadır. Bu 

durumu engellemek için sivri uçlu doğrudan araç tekerleklerini parçalayan sistemler yerine lastik 

havasını yavaşça indirebilecek iğne uçlu ekipmanlar kullanılabilir. (K12 Bariyer) 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 
Tablo 1 Proje malzeme listesi ve Tahmini bütçe 

S.NO MALZEME ADI ADET 
BİRİM 
FİYAT 

TOPLAM 
FİYAT FİYAT ALINAN YER 

1 FİLAMENT 1 ₺96,95 ₺96,95 https://www.direnc.net/3d-filament 

2 DENEYAP KART 1 ₺140,00 ₺140,00 https://deneyapkart.org/magaza/urun-deneyap-kart.html  

3 
BLUETOOTH 
MODÜL 

2 ₺34,08 ₺68,16 
https://www.robotistan.com/kablolu-hc06-bluetooth-serial-
modul-karti-hc06-bluetooth-to-serial-port-m  

4 SERVO MOTOR 2 ₺36,63 ₺73,26 https://www.robotistan.com/mg995-12-kg-servo-motor  

5 LED (10 LU) 3 ₺2,03 ₺6,09 https://www.robotistan.com/arama?q=LED  

6 
MUHTELİF 
KIRTASİYE 

1 ₺150,00 ₺200,00   

TOPLAM ₺584,46 
 

https://www.direnc.net/3d-filament
https://deneyapkart.org/magaza/urun-deneyap-kart.html
https://www.robotistan.com/kablolu-hc06-bluetooth-serial-modul-karti-hc06-bluetooth-to-serial-port-m
https://www.robotistan.com/kablolu-hc06-bluetooth-serial-modul-karti-hc06-bluetooth-to-serial-port-m
https://www.robotistan.com/mg995-12-kg-servo-motor
https://www.robotistan.com/arama?q=LED
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Tablo 2 Proje zaman çizelgesi 

SÜREÇ ADI YAPILACAK İŞLEM SÜRE Tarih 

Ön 
Değerlendirme 

Raporu 
Aşaması 

Proje fikri oluşturma geliştirme, araştırma, alanyazın 
taraması, karar verme, rapor oluşturma süreçleri 

5 Ay Ocak 2021- Mayıs 2021 

Proje Detay 
Raporu 
Aşaması 

Ön değerlendirme rapor sonucunun değerlendirilmesi, 
literatür tarama, uzman görüşmeleri, proje detay raporu 
yazımı 

1 Ay Haziran 2021 

TASARIM 

Prototipin eskiz çizimlerinin oluşturulması 2 gün 12-13 Temmuz 2021 

Prototipin 3D model çizimlerinin oluşturulması 4 gün 14-26 Temmuz 2021 

Prototipin .stl dosyalarının oluşturulması 1 gün 27 Temmuz 2021 

Sunum platformu tasarımı 3 gün 28-30 Temmuz 2021 

Devre algoritmasının hazırlanması 2 gün 27-28 Temmuz 2021 

ÜRETİM 

Malzeme tedariği 5 gün 2-6 Ağustos 2021 

Prototipin 3D basımı 3 gün 9-11 Ağustos 2021 

Devre oluşturma 2 gün 12-13 Ağustos 2021 

Oluşturulan devrenin prototip ile birleştirilmesi 2 gün 16-17 Ağustos 2021 

Prototipin platform üzerine yerleştirilmesi 2 gün 18-19 Ağustos 2021 

TEST 

Prototipin çalışma durumunu test etme 4 gün 20-25 Ağustos 2021 

Prototip test sonuçlarının analizi 3 gün 26-30 Ağustos 2021 

Test sonuçlarına göre değerlendirme ve iyileştirme 5 gün 31 Ağustos-6 Eylül 2021 

Sunum provaları 10 gün 7-21 Eylül 2021 

Toplam Süre 47 Gün 

* Hafta sonları ve resmi tatil günleri planlama dışında tutulmuştur. TEKNOFEST Komisyonun yaptığı bilgilendirme ile 
projenin ilk başladığı zamandan (Ocak 2021) başlanarak zaman çizelgesi oluşturulmuş olup Prototip için tasarım, üretim 

ve test aşamaları üzerinden risk etki olasılığı çıkarılmıştır.  
 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 
Projemizin hedef kitlesini kamera ya da polis kontrolü olmayan trafik ışıklarında kırmızı ışık 

ihlali yapan sürücüler oluşturmaktadır. Yine kural ihlali yaparak diğer sürücü ve yayaların 

güvenliğini tehlikeye atması sebebiyle trafiği kullanan tüm bireylerin hedef kitle içerisinde yer 

aldığı belirtilebilir. Kurulacak sistem sayesinde trafikte acil olarak geçi önceliği bulunan ambulans, 

itfaiye gibi araçlarında hızlı ve güvenli geçişinin sağlanacak olması projemize bu araç 

sürücülerinin de hedef kitleye dâhil edilmesine olanak sağlamıştır. 
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9. Riskler 

 
Projemizde öngörülen riskler şu şekilde sıralanabilir; 

 

 Sistemin çalışmasını engelleyecek arızaların oluşması: böyle bir durumda riski 

azaltabilmek için sistemin manuel kullanımına izin verecek bir kuvvet kolu 

eklenecektir.  

 

 Sürücülerin ters kapan uygulamasından haberdar olmaması; projenin yaygınlaştırma 

aşamasında sürücüler bu sistemin varlığını fark etmeyip kırmızı ışık ihlali yapabilir. 

Bu riski azaltabilmek için ters kapan uygulaması olan ışıklarda ışıklara yaklaşmadan 

önce levhalarla uyarmak gerekecektir. Ayrıca yapılan uyarılara rağmen sürücünün ters 

kapan üzerinden geçmesi durumunda aracın kaza yapma ihtimalini azaltmak için 

lastiği parçalayan kazıklı kapan sistemi yerine lastiğin yavaşça inmesini sağlayacak 

olan çivili sistem tercih edilecektir.  

 

 Prototipin zamanında yetişmemesi: Proje takvimi incelendiğinde hafta sonu ve tatil 

günlerinin boş bırakılması böyle bir riskin ortaya çıkması konusunda çözüm olarak 

kullanılacaktır. Böylece projemizin prototipini ve sunumunu yarışmanın final tarihine 

kadar yetiştireceğiz.  

 

 

Tablo 3 Riskin etki skalası bütçe, zaman, kapsam ve kalite yönünden değerlendirme 

Proje Hedeflerinde Riskin Etki Skalası 

Proje 

Hedefi 

Çok Düşük / .05 Düşük / .10 

 

Orta / .20 Yüksek / .40 Çok yüksek / .80 

Maliyet Görünmeyen maliyet 

artışı 

maliyet<646,90 

(TL) 

642,90<Maliyet<701,35 

(TL) 

701,35<Maliyet<818,24 

(TL) 

Maliyet >1052,02 

(TL) 

Takvim Görünmeyen zaman 

artışı 

Zaman<51,7 

(Gün) 

51,7<zaman<56,4 

(Gün) 

56,4<zaman<65,8 

(Gün) 

Zaman>84,6 

(Gün) 

Kapsam Kapsam düşüşü zor 

fark edilir 

Kapsamın minör 

alanları etkilenir 

Kapsamın majör 

alanları etkilenir 

Kapsam azaltması proje 

ekibi için kabul 

edilemez 

Proje sonu çıktısı 

yararsızdır 

Kalite Kalite düşüşü zor 

fark edilir 

Sadece özel 

talep 

uygulamaları 

etkilenir 

Kalite azaltması için 

ekibi onayı gerekebilir 

Kalite azaltması proje 

ekibi için kabul 

edilemez 

Proje sonu çıktısı 

yararsızdır. 

 

Pek çok akademik kaynak riskin etki skalası ile ilgili tabloda verilen formatı kullandığından 

risk olasılık ve etki matrisi bütçe ve zaman yönünden projenin hedeflerle uygunluğuna göre 

düzenlenmiştir. Ayrıca proje kapsam ve kalite yönünden değerlendirmelerde maliyet ve zaman 

etkisi yönünden olasılık etkisiyle hesaplanarak değerlendirilmiştir.  
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