
1 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ 

FESTİVALİ 

 

 
AKILLI ULAŞIM YARIŞMASI 

 PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

 
TAKIM ADI: BADEFEST İNCİ BADE YİĞİT  

 

PROJE ADI: AKILLI TRAFİK IŞIKLARI 

 

BAŞVURU ID: 420138  

 

PROJE KAPSAMI: KARA 

 
 

 

 

 

 



2 

 

 

İçindekiler 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı) .................................................................................................. 3 

2. Problem/Sorun .................................................................................................................... 3 

3. Çözüm ................................................................................................................................. 4 

3. Yöntem ................................................................................................................................ 5 

4. Yenilikçi (İnovatif) Yönü ................................................................................................... 6 

5. Uygulanabilirlik .................................................................................................................. 7 

6. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması ..................................................................... 7 

7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) ......................................................................... 7 

8. Riskler ................................................................................................................................. 7 

9. Kaynakça ............................................................................................................................. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Günümüzde, sinyalizasyon sistemlerinde daha az enerji tüketen ve daha uzun 

ömürlü olan led aydınlatma sistemlerine sahip trafik lambaları, akkor flamanlı trafik 

lambalarının yerine kullanılmaya başlanmıştır. Önümüzdeki yıllarda, dünyamızda 

şehirlerin büyümesine bağlı olarak enerji tüketimi artacaktır. Trafik lambalarının ışık 

sistemlerinin led’e dönüştürülmesiyle birlikte büyük enerji tasarrufu sağlanmaya 

başlanmıştır. Bu projede, led aydınlatma sistemine sahip trafik lambalarına ışık sensörü 

takılması, ışık sensörünün cpu kart üzerinden kavşak kontrol cihazlarının yazılımlarına 

dahil edilmesi ve böylece gece ve gündüz zaman diliminde değişen gün ışığına göre lamba 

parlaklığının otomatik olarak değişmesiyle daha ileri bir enerji tasarrufunun sağlanması 

hedeflenmiştir. Böylelikle, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndaki “Erişebilir ve Temiz 

Enerji” ile “Sürdürülebilir Şehir Ve Yaşam Alanları” başlıklarındaki evrensel çağrıya 

cevap verilerek yarınların sürdürülebilir şehirleri için akıllı ulaşım sistemlerinde enerji 

verimliliğinin artırılacağı ve çevreye verilen zararların azaltılacağı düşünülmektedir.  

2. Problem/Sorun 

Trafik lambaları, araç ve yaya trafiğinin olduğu yerlerde sürücü ve yayalar için 

güvenli bir ortam olması için trafik akışını düzenleyen trafik düzenleme donanımıdır. Yol 

bağlantılarında, kavşaklarda, yaya geçitlerinde ve trafiğin kontrol edilmesi gereken diğer 

yerlerde bulunmaktadır. Trafiği düzene sokan ışıklı sistemlere sinyalizasyon sistemleri adı 

verilir.  

Sinyalizasyon sistemlerinin bir parçası olan trafik lambalarında daha önceleri akkor 

flamalı lambalar kullanılmaktaydı. Modern ve büyük şehirde akkor flamalı lambalara göre 

daha az enerji tüketen ve daha uzun ömürlü olan led aydınlatma sistemlerine sahip trafik 

lambaları kullanılmaya başlanmıştır. Ancak birçok yerde eski teknoloji akkor flamalı trafik 

lambalarının kullanılmasına devam edildiği bilinmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akkor flamalı lambalar daha fazla enerji tüketerek aydınlatma sağlarlar. Daha fazla 

elektrik enerjisi için daha fazla fosil yakıtın enerjiye dönüştürülmesi gerekir. Daha fazla 

fosil yakıt daha fazla karbon emisyonu salınımı demektir. Daha fazla karbon emisyonu 

salınımı ise sera etkisi yaratarak günümüz problemi olan iklim krizine neden olur. 

Geleceğin sürdürülebilir çevreci şehirleri için sadece enerji tüketen eski teknolojilerin 

bırakılması artık yetersizdir. Bu nedenle günümüz teknolojilerinin daha ileriye taşınması 

gerekmektedir. Led aydınlatmalı trafik lambaları, akkor flamalı lambalara göre düşük de 

olsa enerji tüketirler ve mevcut kullanımda parlaklıkları gece ve gündüz farklılık 

göstermemektedir. Yani değişen gün ışığına göre lamba parlaklığı aynı kaldığından enerji 
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tüketimi de aynıdır. Yol bağlantılarında, kavşaklarda ve yaya geçitlerinde trafik 

lambalarının sayısının az olmadığı görüldüğünden tüm sinyalizasyon sisteminde yapılacak 

iyileştirme enerji tüketimini daha da azaltacaktır.  

3. Çözüm  

Bullough, J.D. ve arkadaşlarının çalışmasına göre, geceleri yüksek sinyal 

parlaklıkların görsel rahatsızlığa neden olma potansiyeli olduğundan, parlaklığı % 25 ilâ 

30 arasında azaltmanın sinyalin algılanmasını önemli olarak bozmadığından 

bahsedilmektedir. Bu araştırma sonuçları enerji verimliliği açısından yorumlanırsa; gün 

içinde gece ve gündüz zaman diliminde parlaklığı gün ışığına duyarlı değişen trafik 

lambaları kullanıldığında parlaklığın azaldığı zamanlarda enerji tüketimi de azalacaktır. 

Gündüz, gün ışığının yoğunluğundan trafik lambalarının görünürlüğün yüksek olması 

gerekirken gece, doğal ışık kaynağının azalmasından dolayı trafik lambalarının gündüz 

kadar parlak olmasına ihtiyaç olmadığı anlaşılmaktadır. 

Trafik lambasının parlaklığının değişen gün ışığına göre artması veya azalması için 

trafik lambasına ışık sensörü (ldr sensör)  takılacaktır. Sensör üzerine düşen ışık şiddeti 

değiştikçe sensördeki devrenin direnci değişecek ve sensör optik anahtar görevi görecektir. 

Böylece trafik lambasındaki led ışıkların parlaklığı değiştirilecektir. Ldr sensör, cpu kart 

üzerinden kavşak kontrol cihazlarının yazılımlarının ara yüzlerine kodlama ile entegre 

edilecektir. 

Günışığı, yaz ve kış mevsimlerinde farklı saat dilimlerinde değişmektedir. Bir 

günlük zaman diliminde, kışın gün ışığı süresi azaldığından sinyalizasyon parlaklığının 

daha uzun saatler için düşürülmesiyle birlikte enerji tasarrufu daha fazla sağlanacak iken 

yazın enerji tasarrufu azalacak ancak yıl boyunca bir denge sağlanacaktır. Projede, 

tasarrufun en az sağlanacağı yaz ayları ile güvenli aralığın %20’ye çekilmesine rağmen 

enerji verimliliğinde kazanım sağlanacağı görülmektedir.  

Bursa'da yaklaşık 485 adet sinyalize kavşak ve kavşaklarda yaklaşık 300 mm 15 

W’lık 900 adet ünite ile yaklaşık 200 mm 10 W’lık 4000 adet ünite vardır. (Anonim 2) 

Trafik ünitelerinde her zaman bir adet trafik lambası yanar. Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu’nun 25 Şubat 2022 tarihli trafik sinyalizasyonunda enerji tüketim bedeli 170,4791 

kr/kWh’dir (Anonim 3). Tunçalp K. ve arkadaşlarının hesaplama yöntemine göre, gece ve 

gündüz parlaklık farkı olmaksızın 300 mm’lik ünite için 900 lamba x 15 W x 24 saat x 365 

gün = 118.260 kWh ve 200 mm’lik ünite için 4000 lamba x 10 W x 24 saat x 365 gün = 

350.400 kWh hesabı ile yıllık yaklaşık toplam 468.660 kWh enerji ve 798.967 TL 

harcanmaktadır. 

Bursa için yaz mevsiminde gün ışığının saat 21:30den itibaren azaldığı ve saat 

04:30ten itibaren arttığı kabul edilirse, bir günde ortalama 7 saat (s) ünitelerdeki parlaklık 

ekstra güvenlik sınırında kalıp %20 düşürüldüğünde 300 mm’lik ünite için 900 lamba x 3 

W x 7 saat x 365 gün = 6.899 kWh ve 200 mm’lik ünite için 4000 lamba x 2 W x 7 saat x 

365 gün = 20.440 kWh hesabı ile yıllık yaklaşık toplam 27.339 kWh enerji tasarrufu ve 

yaklaşık 4.647 TL ekonomik tasarruf sağlanacaktır. Kış mevsimi için bu değerler daha 

yüksek olacaktır.  

Hesaplamalara göre trafik lambasının parlaklığının otomatik olarak değişmesiyle 

ileri bir enerji tasarrufunun sağlanacağı görülmektedir. Böylelikle, Sürdürülebilir 

Kalkınma Amaçları’ndaki “Erişebilir ve Temiz Enerji” ile “Sürdürülebilir Şehir Ve Yaşam 
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Alanları” başlıklarındaki evrensel çağrıya cevap verilmiş, yarınların sürdürülebilir şehirleri 

için akıllı ulaşım sistemlerinde enerji verimliliği artırılmış ve çevreye verilen zararlar 

azaltılmış olacaktır. (Anonim 1) 

3. Yöntem 

Hipotezi ve matematiksel hesaplamaları desteklemesi için prototip olarak 1 adet 

twin güç modülü, 1 adet twin sıralı led modülü, 1 adet twin ışık algılayıcı modül, 1 adet 

twin iletim parçası, 1 adet twin kodlama modülü ve prototip yazılım olarak sürükle bırak 

programa dili olan twincoding uygulaması kullanılmıştır. 

Prototipteki ışık sensörünün duyarlılığı, gün ışığı değişimlerinin daha hassas 

yakalanabildiğini temsil etmesi için üzerindeki pot üzerinden artırılmıştır. Ayrıca sensörde, 

sensörün üzerine düşen ışık miktarı artıkça bir sonraki modüle o kadar güç aktarması veya 

ışık miktarı azaldıkça sonraki modüle daha az güç aktarması için dirençle doğru orantılı 

aktarım sağlayan a modu seçilmiştir. Prototip yazılımda, gündüz saatlerindeki parlaklığı 

temsilen ışık şiddeti 200den büyük ise trafik lambasındaki led aydınlatmanın tam kapasite 

ile çalıştığını temsil eden sıralı led modülünü seviye 5’te çalıştıran, aynı şekilde gece 

saatlerindeki parlaklığı temsilen ışık şiddeti 200den küçük ise trafik lambasındaki 

parlaklığın ekstra güvenli sınırında %20 azaltıldığını temsilen sıralı led modülünü seviye 

4’te çalıştıran kodlama yazılmıştır.  

Program çalıştırıldığında ışık şiddeti 200 sınırını geçip 439 değerine ulaştığında 

sıralı led %100 tam kapasitede 5 led ile yanmıştır. Işık şiddeti engellendiğinde 200 sınırının 

altında 155 değerine düştüğünde sıralı led %20 tasarruf sağlanması istenerek 4 led ile 

yanmıştır. Sıralı led’te ilk led 0,5 voltta beşinci led ise 4,5 voltta birer volt aralıklarla yanar. 

Böylelikle %20 enerji tasarrufu sağlandığı görülmektedir.   

 

Güç 

Modülü 
Kodlama Modülü 

Sıralı Led 

Modülü İletim 

Parçası 

Işık Sensörü 

Modülü 



6 

 

 

 
4. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Trafik lambalarının kesintisiz çalışması için elektrik enerjisi vazgeçilmezdir. 

Elektrik enerjisi çoğunlukla fosil yakıtlardan elde edilir ancak küresel ısınma ile iklim 

değişikliklerine neden olur. Trafik lambaları genel olarak günün tüm saatlerinde sabit voltaj 

ile çalışır. Bu projede, trafik lambalarındaki led ışıklarının voltajı, gün ışığına göre 

değişecektir. Gece karanlığında doğal ışık kaynağının yüksek parlaklığı led’lerin 

görünürlüğünü düşürmeyeceği için düşük voltajda led kullanılılacak ve böylelikle enerji 

tasarrufu sağlanacak, çevre kirliliğinin ve ışık kirliliğinin önüne geçilecektir. Sistem 

yazılım üzerinden takip edileceği için trafik lambalarının kendi kendini yönetmesi 

sağlanacaktır. Yazılım arayüzü kodlaması ve sensör değişiklikleri ile sadece dış ortam 

parlaklığına göre değil yağışlı ve karlı havalarda da trafik lambalarındaki led ışıklarının 

Kod Algoritması: 

 Eğer; 

D8 girişindeki ışık sensörü değeri 200’den büyükse D6 

girişindeki sıralı led’i seviye 5’te çalıştır, 

 Değilse; 

D6 girişindeki sıralı led’i seviye 4’te çalıştır. 

 Bu kodu 10 kez döngüde tekrarla. 

 

Twing Coding 

Uygulaması 

 
 

GÜNDÜZ Işık Şiddeti: 439 

Led Seviyesi:5 

 
 

GECE Işık Şiddeti: 155 

Led Seviyesi:4 

%20 Parlaklık Azaltımı 
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voltajı bölgenin ihtiyacına göre projelendirilebilecektir. Tüm bunlar eşliğinde çevreci, 

kapsayıcı, sürdürülebilir ve akıllı şehirler için akıllı ulaşım ağına katkı sağlanacaktır. 

5. Uygulanabilirlik  

Trafik sinyalizasyonu kamu kurumlarınca yönetildiğinden kamu öz sermayesi ve 

işgücü ile projenin uygulanabilirliği yüksektir. Led ışıklı tüm trafik lambalarına ldr 

sensörün (ışık sensörü) montajı düşük bir maliyetle kolaylıkla yapılabilmektedir. Ldr 

sensör çalışmasına ilişkin kodlama ise kavşak kontrol cihazlarının yazılımlarına maliyetsiz 

entegre edilir. Geceleri yüksek sinyal parlaklıkların görsel rahatsızlığa neden olma 

potansiyeline ilişkin akademik çalışmaların varlığında projenin uygulanabilirliği 

desteklenmektedir. 

6. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje Bütçesi 

Malzemeler Malzeme Fiyatları 

1 adet twin güç modülü ve 1 adet batarya 355,00TL 

1 adet twin sıralı led modülü 250,00TL 

1 adet twin ışık algılayıcı modül ve 1 adet twin iletim parçası 250,00TL 

1 adet twin kodlama modülü 300,00TL 

Twincoding uygulaması  Ücretsiz 

 Projenin Tahmini Bedeli 1.155,00 TL 

 

Proje Planı 

İş Kalemleri / Termin 
2021 2022 

11 12 01 02 03 04 05 06 

Literatür Taraması ve Alan Çalışması x x x      

Verilerin Toplanması ve Analizi   x x     

Proje Raporu Yazımı    x x    

Proje Detay Raporu Yazımı      x x  

Proje Tasarım ve Kod Algoritması Yapımı      x x  

Malzeme Tedarik      x x  

Düzenek Kurulumu ve Prototip Yapımı      x x  

Proje Test       x x 

7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Proje, kamu hizmetine yönelik olup sinyalizasyon sistemlerini yöneten belediyeler 

ve karayolları gibi kamu kurumları ile sinyalizasyon ekipmanları ve yardımcı donatıları 

üreten sektörce kullanılacaktır. 

8. Riskler 

Enerji verimliliği ile elde edilecek ekonomik kazancın, akkor flamalı lambalardan 

led sistem lambalara geçişte sağladığı büyük ekonomik kazanca oranında göze düşük 

gelme ihtimali projeyi olumsuz etkileyebilecek bir unsurdur. Ayrıca, enerji verimliliği ve 

ölçülebilir çevre kirliliğinin azaltılmasının yanı sıra henüz tam olarak ölçülemeyen ışık 

kirliliğinin azaltılması faydası fark edilemeyebilir. Ancak birçok yeni teknoloji girişimi bu 

durumlar ile yüz yüze kalmaktadır. Farkındalık ve bilinçlenme arttıkça yeni teknolojik 

girişimlere destek de artacaktır. Bu destek ulaşılabilir akademik çalışmaların artırılması ile 
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sağlanabilir. 

 

Tehlike 
Risk Değerlendirmesi Çözüm Sonrası Risk Değerlendirmesi 

Olasılık Etki Risk Çözüm Olasılık Etki Risk 

Led aydınlatmaların 

kısılmasının tehlike 

yaratacağının 

düşünülmesi 

Orta  Yüksek Yüksek 

1.Akademik 

çalışmalarının 

değerlendirilmesi 

2.Yeni akademik 

çalışmalarının 

yapılmasının istenmesi 

Düşük Düşük 
Çok 

Düşük 

Ekonomik kazancın 

göze gelmemesi 
Orta Orta Orta 

1.Uzun dönemde 

kazanımlarım 

hesaplanması 

2.Global ölçekte 

kazanımlarım 

hesaplanması  

Düşük Düşük 
Çok 

Düşük 

Yan fayda olarak 

ışık kirliliğinin 

azaltılması 

faydasının fark 

edilmemesi 

Yüksek Düşük Orta 

1.Bilinçlendirme ve 

farkındalık 

çalışmalarının 

yürütülmesi 

2.Yeni akademik 

çalışmalarının 

yapılmasının istenmesi 

Düşük Düşük 
Çok 

Düşük 
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