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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Günümüzün en büyük sorunlarında biri trafik sıkışıklığıdır. Özellikle büyük 

şehirlerimizde her gün trafikte on binlerce araç yol alıyor. Trafik sıkışıklığı için birçok 

proje geliştirilmiş olsa da, tam olarak bu soruna çözüm bulunamıyor ve yaşanan 

sorunların sonuçları gittikçe artıyor. Bu nedenle trafiğin yoğun olduğu yerleşim 

yerlerinde yaşayan ya da o yollardan geçmek zorunda kalan sürücü ve yolcular işlerine 

ve okullarına zamanında ulaşamıyor, geçiş üstünlüğü olan ambulans, itfaiye aracı, 

güvenlik araçları gidecekleri yere zamanında ulaşmakta zorluk çekiyor. Bu projenin 

amacı, yoğunluk olan yöne, diğer yönden akıllı bir şerit açarak trafik yoğunluğunu 

azaltmaktır. Projemiz taşıt trafiğinin yoğunluğuna göre, otomasyon sistemi geliştirip, 

kullanacağımız orta şerit servo motorlu hareketli bariyerler ve servo motorlu hareketli 

plastik delinatörlerle, yoğun olan yönün şeridini arttırıp, yoğun olmayan yönün şeridini 

azaltarak, hem zaman, hem yakıttan tasarruf sağlarken, stresi, kaza riskini, çevre ve 

gürültü kirliğini azaltacaktır. 

 

2. Problem/Sorun: 

 

Trafik sıkışıklığı, yoldaki alan talebinin, yolun mevcut kapasitesinden yüksek olduğu 

durumlarda gözlemlenir. Trafik sıkışıklığına neden olabilecek pek çok durum söz 

konusu olabilir. Yolun belli bir noktada veya mesafede daralması, yolu kullanan araç 

sayısının artışı, hava koşulları, trafik kazaları, trafik yoğunluğunun artışına neden olan 

durumlara örnek olarak verilebilir. Trafik sıkışıklığı yolculara zaman kaybettirir. 

Yaşanan gecikmeler nedeniyle iş hayatı ve eğitim alanlarında üretken zamanın 

kaybedilmesine veya olumsuz sonuçlanmasına neden olur. Sürücülerin trafik 

sıkışıklığından dolayı “ne olur ne olmaz” deyimi çerçevesinde trafiğe erken çıkmaları, 

üretici çalışmaların azalmasına yol açar. Araçların trafikte daha uzun süre kalması 

nedeniyle, dışa bağımlı olduğumuz yakıt ve yedek parça kullanımının artmasına neden 

olur. Ayrıca bu durum, gürültü kirliliğine, hava kirliliğine ve küresel ısınmaya olumsuz 

etki eder. Sürücülerin ve yolcuların, yolculuk öncesi ve yolculuk sırasında stres 

yaşamalarına yol açar. Acil durumlarda, taşıtların gerektiği biçimde ilerlemelerini 

engeller ve bazen bu kazalara bile sebep olur. Trafik yoğunluğu nedeniyle, Ankara'da 

bir şoför yılda yaklaşık 5 gününü trafikte bekleyerek geçirirken, İzmir'de bu oran 6 güne 

çıkıyor. (“Dünyada en çok Trafik”, 2019) Özellikle sabah ve akşam saatlerinde araç 

trafik yoğunluğu iyice artarak durma seviyesine gelmekte.(“İzmir’in trafik çilesi, 2021). 

Yoğun olan şeridin rahatlatılması için, karşı şeritte ek şerit oluşturulmak istenen 

zamanlarda karşı şeride kukaların dizilmesi esnasında, kukaları dizen operatörlerin can 

güvenliği tehlikesi ayrıca dizilen bu kukaların rüzgârlı havalarda devrilip yola saçılması 

sonucu trafikteki araçlara tehlike oluşturarak kazalara meydan vermesi olasıdır. 

Kukaların manuel dizilimi hem malzeme, hem de işçilik maliyetine yol açmaktadır. 

2020 yılı Kasım ayında, 2021 yılı için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Trafik 

emniyet konisi dizimi ve kaldırılması hizmeti alımı' adı altında ihaleye çıkıldı. 

Büyükşehir'in resmi internet sitesinde de yayınlanan ihale ilanına göre teklifler 25 
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Kasım 2020'de alındı. Koni dizimi ve kaldırılması için bir bütçe ayrıldı.(“bunu da 

gördük”, 2020)  İhaleyi 583 bin liralık teklifle Yoltekma Trafik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

firması kazandı. Firmayla geçtiğimiz günlerde sözleşme imzalandı. Şirket, Karşıyaka 

ve Bayraklı ilçe sınırları içerisinde bulunan Altınyol ve Anadolu Caddesi ile belediye 

sınırları içerisinde idarenin belirleyeceği yerlerde yola trafik emniyet konisi dizecek. 27 

Aralık 2021'e kadarki (9 aylık) süreyi kapsayan ihalede dizilen koni uzunluğu toplam 

2 milyon 200 bin metreyi bulacak. Soyer, geçtiğimiz yıl da aynı ihaleyi yapmıştı. Bu 

dizim işinin dışında Soyer, geçtiğimiz günlerde trafik emniyet konisi ve şerit ayırıcı 

alımı için de ihaleye çıkmıştı. Yani buna göre koniler belediyeye ait olacak, ihaleyi 583 

bin liraya kazanan firma ise, sadece bu konileri belirli saatlerde dizip 

kaldıracak.(“İzmir Büyükşehir’den bir konik ihale!, 2021)  

 
Resim 1. İhale Fiyatı 

Oluşan tüm bu trafik sorunlarını ortadan kaldırmak ve trafik yoğunluğunu otomasyon 

sistemiyle rahatlatmak, bu projenin amacını oluşturmaktadır. Bu nedenle prototipi 

yapılacak otomasyon sistemi ile hali hazırda İzmir’de faaliyette olan ve İzmir’de 

10.000’den fazla akıllı cihaz ile yolların trafik durumunu anlık takip edebilen İZUM 

(İzmir Ulaşım Merkezi)’den alınan verilere dayanarak, otomasyonla trafiğin yoğun 

olduğu şerit sayısı arttırılacak, trafiğin yoğun olmadığı şerit sayısı azaltılarak, araç 

trafiği rahatlatılacaktır. 

 

3. Çözüm  

Problemin çözümü konusunda örnekleme yaptığımız güzergâh Üçkuyular Feribot 

İskelesi-Konak arası Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’dır (Resim-2), (Resim-3) 

   
Resim 2.      Resim 3. 

Problemin çözümüne yönelik düşündüğümüz sistem şöyle çalışmaktadır: İZUM’dan 

alınan bilgiler ışığında trafik yoğunluğu genellikle 07:30-09:30 arası Konak yönüne 

gidiş istikametindedir. Gidiş ve dönüş yönünü ortadan ikiye ayıran bariyerlerin 

Üçkuyular tarafından ve Konak tarafından 4 araç boyu kadar kısmı servo motorlu 
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hareketli plastik bariyer(resim-4) haline getirilmelidir. İZUM’dan gelen akıllı trafik 

bilgileri ile çalışan LED’li değişken trafik işaretleri, sürücüleri uyararak(resim-4) Konak 

istikametine doğru extra şeridin 07:30-09:30 arasında trafiğe açılacağının bilgilerinin 

verilmesi ile aynı zamanda, Konak’tan Üçkuyular’a gidiş istikametindeki LED’li 

değişken trafik işaretleri aracılığı ile sürücüleri sol şeridin 07:30-09:30 arasında gidiş 

trafiğine kapanacağı konusunda görsel olarak bilgilendirir. 07:15’te Üçkuyular 

tarafındaki LED’li değişken trafik işaretleri sürücüleri “07:30 itibarı ile Konak 

istikametine doğru extra şeridin açılacağı”nı, yine aynı anda Konak tarafındaki LED’li 

değişken trafik işaretleri sürücüleri “07:30 itibarı ile Üçkuyular yönüne sol şeridin 

kapanacağı” bilgilerini görsel olarak verir. Saat 07:30’da Konak’tan Üçkuyular yönüne 

giden sol şeritteki servo motorlu hareketli plastik delinatörler, otomasyon sistemiyle, 

Konak’tan Üçkuyular’a doğru sırasıyla yukarı yönlü hareket ederek yolu trafiğe 

kapatmaya başlar(Resim-6). Yol kapanma işlemi tamamlandığında, 

Üçkuyular’daki(Resim-5) ve Konak’taki(Resim-7) 4 araç boyu servo motorlu plastik 

bariyerler aşağı doğru hareket eder ve böylece extra Konak yönüne gidiş şeridi trafiğe 

açılmış olur. Kapanması da yine 09:15’te LED’li değişken trafik işaretleri tarafından 

sürücüleri uyararak Konak istikametine doğru extra şeridin 09:30’da kapanacağı 

bilgilerinin verilmesi ile aynı zamanda Konak’tan Üçkuyular’a gidiş istikametindeki 

LED’li değişken trafik işaretleri aracılığı ile sürücüleri, sol şeridin 09:30 itibarı ile gidiş 

trafiğine açılacağı konusunda görsel olarak bilgilendirir. Ardından, önce Üçkuyular 

extra şeride giriş tarafı orta şerit servo motorlu hareketli plastik bariyerler yukarı yönlü 

hareket eder. Sonra Üçkuyular’dan Konak yönüne doğru servo motorlu hareketli plastik 

delinatörler sırasıyla aşağı yönlü hareket etmeye başlar. En son Konak tarafı orta şerit 

servo motorlu hareketli plastik bariyerler yukarı yönlü hareket eder ve trafik akışı eski 

haline döner. 

 

    
    Resim 4. Örnek Olay          Resim 5.  Şeritin Açıldığı An ve Şerite Geçiş 

   
Resim 6. Trafiği Rahatlatmak için Ekstra Şerit Kısmı       Resim 7.  Kendi Şeritine Tekrar Dönmesi 
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4. Yöntem 

Problemimiz tespit edilir edilmez, sorunla ilgili yaptığımız araştırmalar sonucu, hali 

hazırda böyle bir elektronik otomasyon sistemin olmadığı, kullanılan manuel kuka 

dizme sisteminin hem kaza riski taşıdığı hem de yapılan ihaleler de göz önüne alınarak 

maliyetli olduğu görülmüştür. Projede kullanacağımız malzemeler (servo motorlu 

hareketli delinatörler, servo motorlu plastik bariyerler,  LED’li değişken trafik işaretleri, 

İZUM’la ortak çalışan otomasyon sistemi ve program) tespit edilmiş, daha sonra bu 

malzemeler temin edilerek proje uygulama çalışmalarına başlatılmıştır.  

Aldığımız malzemelerden ön protip oluşturularak.(resim-8), (resim-9), (resim-10), 

(resim-11), öncelikle yolumuzun sol şeritinin sağ kenarına hareketli delinatörler, ve 

araç-gidiş dönüş yönünü değiştirmeyi sağlamak için yine sol orta bariyerde açılıp 

kapanacak plastik bariyerler yapılmış daha sonra bu bariyerleri hareket ettirmek için 

servo motor kullanılmış, servo motoru da harekete geçirecek uzaktan kumanda sensörü 

ve uzaktan kumanda kullanılmıştır. Trafikte gidiş-dönüş istikameti değiştirme 

bilgilendirmesinin yapılacağı ,  LED’li değişken trafik işaretleri sistemini çalıştırmak 

için ise, ön prototipte sadece görsel olarak çalışılmış olup, prototip yapımı için  kodlama 

seti alınıp gerekli kodlamalar yapılarak uzaktan kumanda aracılığıyla kodlama setimiz 

devreye girerek sistem çalıştırılma aşamasına gelecektir.  

                 

   
       Resim 8. Ekstra Şeritsiz Normal Akış                        Resim 9. Ekstra Şeritsiz Normal Akış 
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  Resim 10. Ekstra Şeridin Faaliyete Açılması            Resim 11. Ekstra Şeridin Faaliyete Açılması              

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizin yenilikçi yönü, projemizde kullandığımız sistem gibi hali hazırda kullanılan 

elektronik otomasyon sistem yoktur. Ön prototipini yaptığımız projemizin mevcut 

sıkıntıları (zaman kaybı, yakıt kaybı, çevre ve gürültü kirliliği, kaza riski ve stres) 

giderme yönünde büyük bir beklenti vardır. Akıllı şehirler ve akıllı ulaşım yolunda 

atılacak en güzel adımlardan biri olacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Günümüzde özellikle büyük şehirlerdeki trafik yoğunluğunu azaltmak için akıllı trafik 

çözümleri anlamında birçok teknoloji kullanılmaktadır. İzmir’de de Akıllı Ulaşım 

Sistemi(İZUM) ile trafik yoğunluğu anlık izlenebilmektedir. Bir gün babamla 

arabamızda ilerlerken, mevcut trafik yoğunluğunu azaltmak için Büyükşehir’in extra 

şerit açmak amacıyla dizdiği kukalardan birine, öndeki aracın dokunması ve  kukanın 

üzerimize fırlaması sonucu atlattığımız kazadan yola çıkarak düşünmeye başladığım bu 

proje fikri, çok basit bir şekilde elde edilebilecek, maliyeti düşük teknolojiler 

kullanılarak hazırlanmıştır. İzmir’de mevcut Akıllı Ulaşım Sistemi(İZUM) ile birlikte 

hareket ederek, şehrin her gün belirli saatlerde sıkışan Karşıyaka ile Alsancak arası 

Altınyol(sabah gidiş-akşam dönüş), Üçkuyular Feribot İskelesi ile Konak arası Mustafa 

Kemal Sahil Bulvarı, Borsa Binası Fevzi Paşa Bulvarı başlangıcı ile İzmir İBB Binası 

arası Cumhuriyet Bulvarı, Çankaya Kavşağı ile Bayramyeri Kavşağı arası İkiçeşmelik 

Caddesi(sabah gidiş-akşam dönüş) gibi ana arterlerde, altyapı bilgileri hazır sistemi 

hemen uygulayabiliriz. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin prototip üretimi için kullanacağımız malzemelerin listesi ve ortalama 

maliyetleri (Tablo-1)’de ve zaman çizelgemiz (Tablo-2)’de bulunmaktadır. 
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Tablo 1. Malzeme listesi 

 
  Tablo 2. Zaman çizelgesi 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Araç sayısının her kilometrede 15’ten fazla olduğu durum yoğun trafik olarak 

tanımlanıyor. (“Bilimgenç/Tübitak”, 2017) Kalabalık kent yaşamının olduğu şehirlerde 

trafiğin ilerleyişinde aksaklık olması kaçınılmazdır. Çünkü, günlük yaşamımızda okula 

veya işe giderken otomobillerimizi ya da toplu taşıma araçlarını kullanırız. Özellikle 

GÖRSEL MALZEME ADI ADET BİRİM FİYAT TUTAR (TL)

1 UYGULAMA TAHTASI 2 45 90

2 ARDUİNO UNO R3 2 99,02 198,04

3 RC MİNİ SERVO MOTOR 20 14,55 291

4 UZAKTAN KUMANDA 1 20 20

5 8 HANELİ LED IŞIKLI BİLGİ PANOSU 8 10,75 86

6
16 KANAL SERVO MOTOR SÜRÜCÜ 

KARTI
1 115,22 115,22

7 4 KANAL RC SERVO ÇOKLAYICI 2 101,04 202,08

8 MAKET ARABA 15 6,67 100,05

9 SABİT BARİYER 2 20 40

BREADBOARD 3 12,12 36,36

10 DELİNATÖR 20 1,5 30

1208,75TOPLAM

Faaliyetin adı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos

1.Proje Takımının kurulması X X

2.Proje konusunun ve çalışma alanının belirlenmesi. X X

3.Proje takviminin hazırlanması X X X

4.Literatür taranması, çalışma alanında gözlemlerin 

detaylandırılması. X X X

5.Tinkercad programı ile 3D modelleme ve Mblock programı 

ile kod algoritması yapımı X X

6.İlk düzenek kurulumu ve ön prototip yapımı X X

7.Ön prototipin test edilmesi, aksaklık ve eksikliklerin 

belirlenmesi. X X

8.Projenin prototipinin geliştirilerek son seviyeye 

getirilmesi ve test edilmesi.(Projeye ses, tüm araçlar ve tüm 

trafik görsellerinin tamamlanması) X X
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büyükşehirlerde günün belirli saatlerinde, trafik yoğunluğu çok fazla olduğundan 

araçların trafikte bekleme süreleri de çok uzun olabilmektedir. Araçların bekleme 

süreleri arttıkça binlerce aracın egzozlarından çıkan CO2 gazları havaya salınmaktadır. 

Salınımın %25’inden fazlasını kara, tren ve hava yolu ulaşımları üretir. Ulaşım kaynaklı 

salınımların %80’ini kara yolu ve %13’ünü hava yolu oluşturur.(semtrio) CO2 salınımı 

asidik oluşumları arttırarak canlılara zarar verir. Küresel ısınma süreci hızlanır. Gündüz 

ile gece arasındaki sıcaklık farkları daha belirgin olur. Buzullar erir. Buzulların erimesi 

de Dünyadaki su seviyesinin yükselmesini beraberinde getirir.  

Projemiz tam da burada, çevreye duyarlı gençler olarak, trafik yoğunluğunun çok 

olduğu yerlerde ve saatlerde, hem zaman kaybı hem de çevre kirliliğinin önüne geçmek 

için devreye giriyor. Projemizin hitap edeceği kitle, trafikte zaman geçiren sürücü ve 

yolcular olsa da, proje hayata geçirildiğinde, Dünyamızın da geleceği için doğaya 

yapacağı katkı düşünüldüğünde, projemizin faydası sadece trafikteki yolcu ve 

sürücülere değil, aslında tüm canlılaradır. 

 

9. Riskler 

Risk matrisi Tablo-3’de gösterilmiştir. 

 
        Tablo 3.Risk matrisi 

 

10. Kaynakça  

• (“Dünyada en çok trafik sıkışıklığı yaşanan kentler listesinde İzmir’de var”. 2019). 

(https://www.izgazete.net/ulasim/dunyada-en-cok-trafik-sikisikligiyasanan-kentler-

listesinde-h32807.html )  

• (“bunu da gördük”, (2020). https://www.sabah.com.tr/egeli/2020/12/04/bunu-dagorduk)  

• https://izum.izmir.bel.tr  

• (“İzmir Büyükşehir’den bir konik ihale!”, 2021). 

(https://www.yeniasir.com.tr/izmir/2021/04/21/izmir-buyuksehirden-bir-konik-ihale) 

 (Resim.1:İhale fiyatı). (https://telegramhaber.com/izmir-buyuksehirden-bir-konik-

ihale-7412h.htm) 

• (“Bilimgenç”, 2017). (https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/neden-bazen-trafik-belli-

bir-sebep-olmamasina-ragmen-sikisir) 

 (“İzmir’in trafik çilesi, 2021). (http://www.egedesonsoz.com/haber/izmir-trafigi-

tartismasi-ve-soyer-den-siyasi-sorumluluk-yaniti/1070729) 

 (semptio). (https://www.semtrio.com/karbon-ayak-izinin-sebepleri) 
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