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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Projemizin temel amacı ana yolda sürekli akan bir trafik sağlamaktır. Bunun içinde ana yol ile tali 

yolun kesiştiği kavşaklarda ana yol için kırmızı ışığın gereksiz yanmasının önüne geçmek 

amaçlanmıştır.Yani tali yoldan gelen bir araç veya ana caddeden karşıdan karşıya geçecek bir yaya 

yoksa,ana yol için kırmızı ışığın yanması gereksizdir.Karşıdan karşıya geçecek bir yaya ve tali yoldan 

ana yola dönecek bir araç yokken; otomatik olarak tali yola yeşil,ana yola kırmızı yanan ışıklar,ana 

yoldan gelen araçlar için zaman ve yakıt kaybına neden olmaktadır.Ayrıca ana yolda gereksiz yere 

bekleyen bir araç sürücüsü tali yoldan hiçbir aracın gelmediğini ve karşıdan karşıya hiçbir yayanın 

geçmediğini gördüğünde kırmızı ışık ihlali yapabilmektedir.Oysa tali yoldan gelen bir aracı 

ultrasonik mesafe sensörü ile görebilir ve karşıdan karşıya geçecek yaya için bir buton yapılabilir. 

Böylelikle kavşakta bir araç veya yaya algılandığında tali yol için yeşil ışık,ana yol için kırmızı ışık 

yanabilir.Kavşakta herhangi bir araç yada yaya algılanmadığı zaman ise ana yol yeşil yanmaya 

devam edebilir.Sensörün devre dışı kalma ve çalışma süresi kavşaklara göre düzenlenecek bu 

durumla beraber değişkenlik gösterecektir. 

 

 

2. Problem/Sorun: 

Trafikte, anayollar da sıklıkla kırmızı ışıklar’da dur kalk yapıp beklemelerden kaynaklı 

maliyetlerin, milli kaynakların israfı oluşu zaman kaybının oluşmasına, yakıt kaybına, düşük 

verimliliğe ve psikolojik durumların ve yaşanmasına ve sürücülerin geçiş üstünlüğü kuralına 

uymaması veya kırmızı ışık ihlalinden kaynaklı ölümlü veya maddi hasarlı kazaların oluşmasına 

sebep olmaktadır. 

 

3. Çözüm  

Anayollarda beklemelerden kaynaklı oluşacak maliyetlerin milli kaynakların israfı,yakıt ve zaman 

kaybı,düşük verimlilik ve psikolojik durumlarla beraber yaşanabilecek ölümlü veya maddi kazaların 

önüne geçip böyle olayların yaşanma olasılığını en aza indirebilmek amacıyla sürekli akan bir trafik 

akışı sağlanması hedeflenmektedir. Bunun için de ana yol ile tali yolun kesiştiği kavşaklarda ana 

yolda kırmızı ışığın gereksiz yanmaması için smart traffic road (akıllı trafik yolu) sistemi ile tali 

yoldan gelen bir aracı veya araçları sürekli ölçüm yapan ultrasonik mesafe sensörü sayesinde 

denetlenecek karşıdan karşıya geçecek yaya için ise bir buton sayesinde yol hattının kontrolünü 

sağlanacaktır. Böylelikle kavşakta bir araç veya yaya algılandığında tali yol için yeşil ışık,ana yol 

için kırmızı ışık yanacaktır. Projemiz doğrultusunda 60 saniyelik trafik akışının sonrasında 

sensörümüzün devreye girmesiyle beraber tali yolda bekleyen araç olmaması durumlarında ana yol 

yeşil yanmaya devam edecektir.Bu sayede ana yolda sürekli olarak akan bir trafik 

sağlanacaktır.Kavşak noktasından 50 metre geride konumlandıracağımız sensör tali yolda araç 

algıladığı taktirde 15 saniye ana yol kırmızı olacaktır ve sonrasında sensör devre dışı kalacaktır. Bu 

sayede ana yollarda yaşanan uzun süreli kırmızı ışıklar ve doğurabileceği olumsuzluklar 

engellenecektir. 
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4. Yöntem 

Projemizde 15 adet led, 16 adet 1k direnç, 1 adet hc-sr04 ultrasonik mesafe sensörü 1 adet 

4 bacaklı button ve 1 adet arduino R3 uno mikrokontrolcü kullanılmıştır. 

 
 

. HC-SR04 ultrasonik mesafe sensöründen alınan bilgiler ile aracın olup olmadığı durumu 

ledlerimize bildiriyor. Eğer ara (tali) yolda gelen araç varsa ana yollarımız 15 saniye boyunca 

kırmızı oluyor. 15 saniye geçtikten sonra ara yollarımız kırmızı oluyor ve 60 saniye sensör 

devre dışı kalıyor. Karşıdan karşıya geçecek yaya için ise bir buton sayesinde yol hattının kontrolü 

ile sağlanılıyor.  

proje.ino
 projemizin kod dosyası. 

Projemizin video linki : 

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

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Gelişen, değişen bir evrende kaynakların azalması sonucunda düşünülmüş bir projedir. %75 oranında yerlilik 

ile yüksek bir oranda milli yerli bir projedir. % 25 dışa bağılığı ise sensör ve işlemciden kaynaklıdır. Projenin 

%25 oranındaki dışa bağlılığını ise tamamen kesip projeyi %100 yerli ve milli bir hale getirme çabası 

içerisindeyiz. Projemiz Türkiye’de kolaylıkla ve rahatlıkla üretilebilecek bir projedir.Projemizin yenilikçi 

yönlerinden bir diğeri sensörün sadece hareketli cisim algılayacak olmasıdır.Bu sayede sensör yoldan geçen 

hayvan vb. taşıt dışındaki varlıkları algılamayacaktır.Aynı zamanda yayaların tuşa basmasıyla beraber ışıklar 

kırmızıya dönecektir. Yayalara geçiş önceliği verilecektir .Tali yola standartların üzerinde hak verilmemesi 

adına sensör araç algıladığı zaman ana yol kırmızı olacak ve tali yolda 15 saniye yeşil ışık 

yanacaktır.Sonrasında sensör 60 saniye devre dışı kalacaktır. Bahse konu proje kavşaktan kavşağa ve tali 

yolun fonksiyonuna göre değişkenlik gösterecektir. Bu itibarla kavşaklarda gerekli etüt çalışmaları yapılacak 

ve araç yoğunluğunun dağılımına göre sistem düzenlenecektir 

 

 

 

6. Uygulanabilirlik 

  

Günlük hayatta, tüm otoyollarda, kavşaklarda, tali yollarda, trafiğin yoğun olduğu yollarda 

rahatlıkla trafik akışını sürdürmek için kullanılabilir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Malzeme listemiz aşağıda olduğu gibidir. 

MALZEME ADI ADET BİRİM FİYAT TOPLAM 

Led 16 0,35 5,6 TL 

HC-SR04 Ultrasonik 

Mesafe Sensörü  

1 15 15 TL 

4 Pin Push Buton  1 1 1 TL 

35*50 Mukavva 1 1 20 TL 

TOPLAM 41,6 TL 

 

 Projenin üretim süreci şu şekildedir: 

- Proje fikrinin bulunması 10 gün 

- Proje AR-GE süreci 15 gün 

- Proje malzeme temini 5 gün 

- Proje montaj süreci 3 gün 

- Proje yazılım süreci 5 gün 

- Proje test süreci 1 ay olup  projenin üretimi yapılmıştır. 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Araç sahipleri, Yayalar, Araba Üreticileri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel 

Müdürlüğü, Jandarma. 

9. Riskler 

Projemizin mesafe sensörü sadece araç değil, yolda geçen hayvan insanları algılayabilir ve bu 

durumda trafik akışını bozulabilir. 
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