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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Trafikte her gün binlerce araç yol alıyor. Özellikle büyük şehirlerde trafik 

sıkışıklığı için birçok proje geliştirilmiş olsa da, tam olarak bu soruna çözüm bulamıyor. 

“Akıllı Kavşak” projesi; sinyalize olmuş kavşaklarda araç sayım kameraları veya araç 

sayım sensörleri kullanılarak her yöndeki araç yoğunluklarının tespit edilmesi 

sonrasında, kavşağın her yönüne ayrı ayrı verilecek olan sürelerin dinamik olarak 

değiştiği bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. Projemiz, araç yoğunluğuna göre 

trafik lambalarının “yeşil ışık sürelerinin” otomatik olarak belirlenmesi için kullanılacak 

Arduino kontrol kartı, araç sayımı sensörleri, ledler ve bu sistemleri birbirine 

bağlayacak jumper kablolardan oluşacaktır. Projemizde, Araçların ışıkta bekleme 

süreleri, sayısı hesaplanarak dinamik olarak değişeceğinden kavşakta bekleme süreleri 

en aza indirilmiş olacaktır. Bekleme süresinin en aza indirilmesi sadece zaman tasarrufu 

değil aynı zamanda yakıt tasarrufu ve emisyonun azaltılması sayesinde çevreye verilen 

zararın azaltılmasını da sağlayacaktır.(1) 

 

2. Problem/Sorun: 

Normal sinyalize kavşaklarda, araç sayımı yapılmadığı için ışıkta bekleyen 

araçlar için önceden belirlenmiş sabit süreler çalışmaktadır. Bu da yoğun araç trafiğinin 

olduğu ışıkta bekleyen araçlar için zaman kaybına, yakıt kaybına ve en önemlisi 

araçlardan çıkan emisyon gazlarından dolayı doğanın daha fazla kirlenmesine neden 

olmaktadır. Özellikle son yıllarda giderek artan küresel ısınma ve iklim değişikliğine 

sebep olan başlıca faktörlerden biri de CO2 salınımıdır. Ağaçlar bu gazı fotosentez ile 

havadan ne kadar temizlese de yeterli olmamaktadır. Özellikle İstanbul gibi büyük 

şehirlerde trafik yoğunluğu çok fazla olduğundan, bekleme süresi de çok uzun 

olabilmektedir. Bu da trafikte bulunan binlerce aracın aynı anda havaya tonlarca CO2 

gazı salınımı anlamına gelmektedir. Bekleme süresi arttıkça salınan gaz miktarı da 

doğru orantılı olarak artmaktadır. Araç yoğunluğunun az olduğu yerlerde kısa bekleme 

süreleri olurken, yoğunluğun çok olduğu yerlerde zaman kaybı da artmaktadır. Çünkü 

trafik ışıkları sabit zamanlama ile çalışmaktadır. Oysa yoğunluğa göre geçiş süreleri 

hesaplanabilirse, hem salınan CO2 miktarı azalır, hem de beklerken harcanan yakıt 

miktarı en aza indirilebilir. Ayrıca insanların beklemekten ve zaman kaybetmekten 

kaynaklanan psikolojik sorunlar yaşama olasılığı da azaltılabilecektir. Bizim projemiz 

hem doğa, hem ekonomi, hem de insan psikolojisi için bir çözüm üretmeye 

çalışmaktadır. 

 

07.02.2020 tarihinde Muğla-Marmaris İnci Kavşağı’nda sabah saat 07.30-

08.30 arası gözlem yapılmış; 
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1. Kavşak: Yeni Datça Yolu Üzerinden, Beldibi istikametine giden 20 aracın, 

İnci Kavşağında 60 saniye beklediği, bu esnada aksi istikametlerde yeşil ışıkta geçen 

araç sayısının 6 olduğu, araçların kırmızı ışıkta bekledikleri esnada kavşağın boş olduğu 

ve gereksiz bir bekleme süresi olduğu tespit edilmiştir. 

 
 

Bu 20 aracın 60 saniye içerisinde 0,32 litre yakıt yakmış ve 0.25 kg CO2 salınımı 

yapmış olduğu görülmüş, CO2 salınımının 1 saatte 15 kg CO2, 1 günde ise 360 kg CO2 

olduğu yakıt tüketiminin 1 saatte 19,8 litre, 1 günde ise 475,2 litre olduğu 

hesaplanmıştır. 

 

Aynı gözlem 07.02.2019 tarihinde, Muğla-Marmaris İnci Kavşağı’nda 12.30 

13.30 arası tekrar yapılmıştır. 
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Yeni Datça Yolu üzerinden, şehir merkezi istikametine giden 25 aracın, İnci 

Kavşağı’nda 60 saniye beklediği, araçların 5 tanesinin ağır vasıta olduğu görülmüştür. 

Bu esnada aksi istikametlerde yeşil ışıkta geçen araç sayısının 8 olduğu, araçların 

kırmızı ışıkta bekledikleri esnada kavşağın boş olduğu ve gereksiz bir bekleme süresi 

olduğu tespit edilmiştir. 

Bu 25 aracın 60 saniye içinde 0,4 litre yakıt yakmış ve 0,3125 litre CO2 salınımı 

yapmış olduğu görülmüş, CO2 salınımının 1 saatte 18,75 kg CO2, 1 günde ise 450 kg 

CO2 olduğu yakıt tüketiminin 1 saatte 24 litre, 1 günde ise 576 litre olduğu 

hesaplanmıştır. 

  

3. Çözüm  

Özellikle büyük şehirlerde, trafikte her gün binlerce araç yol almaktadır. 

Araçların trafiğe çıkması engellenemeyeceğine göre, trafikte kaldıkları süreyi en aza 

indirerek özellikle ekonomik anlamda büyük kazanç sağlanabilecektir. Ayrıca trafikte 

yaşanan zaman kaybı azaltılacak ve doğaya CO2 gazı ile verilen zarar azaltılabilecektir. 

Takım üyeleri yukarıdaki sorundan yola çıkarak “Akıllı Kavşak” projesini 

geliştirmişlerdir. Proje, araçların trafik ışıklarında bekleme sürelerini en aza indirmek 

için araçların sayısına göre trafik ışıklarının dinamik olarak ayarlanabilmesi önerisi ile 

oluşturulmaya başlanmıştır. Oluşturulan prototip ile araç sayıları hesaplanmaya 

çalışılmıştır. Problemi Arduino kontrol kartına yüklediğimiz kodlar sayesinde çözmeye 

çalıştık. Arduino kontrol kartı kavşaktaki araçları mesafe sensörü sayesinde 

hesaplayarak, araç sayısına uygun trafik ışığı süresini otomatik ayarlayabiliyor. Her 

ışıktan sonra sayaç sıfırlandığı için sistemde veri birikmesi de yaşanmıyor. Böylece araç 

sayısının çok olduğu kavşakta yeşil ışık süresi araç sayısının az olduğu kavşaktaki yeşil 

ışık süresinden daha uzun oluyor. Bu sayede ışıkta bekleyen aracın bekleme süresi en 

aza indirilerek soruna ekonomi, psikoloji ve doğa dostu bir çözüm bulunmaktadır. 
  

4. Yöntem 

Akıllı Kavşak projesini gerçek hayata, Arduino ve Mbot ile kodlayarak 

uyarladık. 

Gerekli bütçeye sahip olmadığımız için projemiz sadece minyatür halinde kalmış 

olsa da, amaçladığımız ilgiyi yarattı. Büyük bir plakanın üzerine adeta gerçeğine 

benzeyen sayım yaptığımız kavşağı inşa ettik. 2 trafik lambası ekledik, eklerken 3 farklı 
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renkte led kullandık, bunları ana platformun üzerine kablolarla bağladık. Mblock 3 ile 

kodlamasını yaptık. Ayrıca 2 adet uzaklık algılayıcı sensörü de yolun ortasına bakacak 

şekilde sabitledik. Bunları da aynı şekilde ana platforma kablolarımızla bağladık. 

Mesafe sensörünün saydığı arabaların miktarını trafik ışıklarına ileterek bir yanma 

süresi oluşturması için Mblock yazılımında programlamasını yaptık. Projemiz baştan 

sona sadece kodlama ve biraz el becerisi ile hazırlandı. Blok kodlama ve Arduino 

programları kullanıldı. Doğa ve insanların yaşamı için teknoloji kullanılarak bir sistem 

oluşturuldu. 

Projenin uygulanabilmesi için trafik ışıklarının bulunduğu kavşaklara araç 

sayısını 

hesaplayabilecek sensör ve sayaçlar monte edilmeli. Bu sensör ve sayaçlar anlık 

olarak hesapladıkları araç sayısını doğrudan sinyalizasyon merkezine iletecekler. 

Programladığımız algoritma araç sayısına göre hangi yolda yeşil ışığın kaç saniye 

yanması gerektiğini hangi yolda kırmızı ışığın kaç saniye yanması gerektiğini 

hesaplayarak doğru akışı sağlayacaktır. 

 
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Günümüzde akıllı trafik çözümleri için birçok teknoloji kullanılmaktadır. Birçok 

şirket 

bu sektördeki ihtiyacı belirlemiş ve somut adımlar atmaya başlamıştır. Projemiz; çok 

basit bir şekilde elde edilebilecek, maliyeti düşük teknolojiler kullanılarak 

hazırlanmıştır. Trafik ışıklarına eklenecek sensörler ve kameralar sayesinde kavşaktaki 

araç sayıları hesaplanabilir ve ışık süreleri dinamik bir şekilde ayarlanabilir. Bu kontrol 

sistemini kontrol eden elektronik kontrol kartlarının maliyetinin düşürülebileceini 

öngörüyoruz. Böylece ülke genelinde çok daha fazla trafik ışığının bulunduğu kavşak 

noktasında uygualanabilecektir. Böylece projenin diğer örnekleri ile kıyaslandığında, 

düşük maliyet ve sürdürülebilirliğinin önde olduğu görülmektedir. 

 

Bilindiği gibi trafik ışıkları sadece trafiği düzende tutmayı hedefler. Bizde bu 

ışıkların işlevlerinde yardımcı olabilecek, ayrıca da doğaya ve ekonomiye hizmet 

edebilen Akıllı Kavşak projesini geliştirmek için çalıştık. Projemiz, trafiğin 

yoğunluğunu kontrol ederek kaza ihtimallerini en aza düşürmeyi de sağlamakta, ayrıca 

kavşakların yoğunluğunu ve geçiş sürelerini hesaplamaktadır. Bu hesaplamalarla yoğun 
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kavşağa geçiş önceliği sağlayarak CO2 gibi kirli gazların yayılmasını engellemeyi yani 

doğanın korunmasını da hedeflemektedir. Bunların dışında arabanın beklerken 

harcadığı benzinin miktarının azalmasını sağladığı için ülkemizin ekonomisine katkıda 

bulunmuş olmaktadır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Aldığımız kodlama eğitimleri sonucunda bu yazılımı basit sensörler ve ledlerle 

oluşturacağımız prototip modelde gösterebileceğiz. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki görselde verilen kodlar orta ölçekli kavşaklarda kullanılan 

sinyalizasyon sistem kodlarının blok kodlarla gösterimidir. 
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Yukarıda blok kodlarını vermiş olduğumuz sinyalizasyon sistemi, projemizde 

kullandığımız kod bloklarıdır. 

Bu sistemin çalışma mantığı; 

1. Sinyalizasyonda: Eğer Kapı3 mesafe algılayıcı 100 cm’den kısa bir mesafe algılarsa 

araç sayısı 1’i 1 arttırıyor. Böylece kavşaktaki toplam araç sayısını hesaplıyor. Yeşil ışıkta 

bekleme süresi Araç_Sayısı_1 x 3 ile hesaplanıyor. Kırmızı ışıkta bekleme süresi 

Araç_Sayısı_2 x 3 ile hesaplanıyor.  

 

2. Sinyalizasyonda: kapı4 mesafe algılayıcı sensör araçları sayıyor ve ışık sistemi 1. 

Sinyalizasyonun tersi şeklinde çalışıyor. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Prototip projemizin üretim ve test maaliyetleri tabloda verilmiştir.  

Malzeme Adı Tasarım Maaliyeti Üretim Maaliyeti Test Maaliyeti 

Arduino kontrol kartı 120 TL. - 120 TL. 

Mesafe Sensörleri 50x4= 200 TL. - - 

Ledler 12x1= 12 TL. 12x1= 12 TL. 36x1= 36 TL. 

Protototip Tasarımı 500 TL. - 500 TL. 
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 Proje Zaman Planlaması 

Hafta Yapılacak Çalışmalar 

01 

02 

 

03 

04 

Sorunlarla ilgili çevrede gözlem yapılması ve sorunların belirlenmesi 

Belirlenen sorunlar arasından faydalı ve yenilikçi yönleri göz önüne 

alınarak seçim yapılması 

Belirlenen sorunla ilgili araştırma-röportaj yapılması 

Projenin Analiz çalışmalarının yapılması 

05 Projenin Tasarım aşamasında yapılacakların belirlenmesi,  
Tasarım aşamasının yapılması ve test edilerek değerlendirilmesi 

06 Projenin Geliştirme aşamasında yapılacakların belirlenmesi ve uygulanması 

07 Projenin Uygulama aşamasında yapılacakların belirlenmesi,  
Projenin Uygulama aşamasının bitirilmesi ve sonuçlarının 

değerlendirilmesi 

08 Projenin Değerlendirme aşamasında yapılacakların belirlenmesi 

09 

 

10 

Projenin final raporunun yazılması için EBA (Eğitim Bilişim Ağı) ‘da 

açılan online tartışma grubunda fikirlerin belirtilmesi 

Final Raporunun yazılması ve teslim edilmesi 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

CO2 salınımının başlıca sebepleri; nüfus artışı, sanayileşme, yeşil alanların azalması 

(bilinçsiz ağaç kesimi, şehirleşme vs.) ve sera gazlarının doğaya salınımıdır. Nüfus artışı 

ve sanayileşme karbondioksit salınımının sebeplerinden biridir. Günlük yaşamımızda 

seyahat ederken, işe giderken otomobillerimizi ya da toplu taşıma araçlarını kullanırız. 

Ama eğer büyük bir şehirde yaşıyorsak nüfus yoğunluğundan dolayı trafiğin ilerleyişinde 

aksaklıklar olması muhtemeldir. Bu şehirlerde trafik yoğunluğu çok fazla olduğundan 

araçların trafikte bekleme süreleride çok uzun olabilmektedir. Bu araçların bekleme 

süreleri arttıkça yüzlerce aracın egzozlarından çıkan CO2 gazları havaya salınmaktadır. 

Araba yoğunluğunun az olduğu kavşaklarda bekleme süresi az olurken, araba 

yoğunluğunun çok olduğu kavşaklarda bekleme süresi fazla olmaktadır. Projemiz de bu 

zaman kaybı ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için devreye giriyor. Projemizin ana 

hedef kitlesi trafikte zaman geçiren kişiler olsa da, proje hayata geçirildiğinde doğaya 

yapacağı katkı düşünüldüğünde tüm canlılara fayda sağlayacaktır. 

 

9. Riskler 

Risk değerlendirmede riskin olma olasılığı ve olduktan sonra yaratacağı etki gibi 

iki değişkeni analiz etmek için 5x5 matrisinden yararlanıldı. Belirlenen risklerin her 

birine 1’den 5’e kadar bir etki değeri (soldan sağa) ve bir olasılık değeri (yukarıdan 

aşağıya) verildi. Etki ve olasılık düzeyi en düşük için 1, en yüksek için 5 değeri kullanıldı. 

Sırası ile olasılık değerleri etki değeri ile çarpılarak her bir olayın risk puanı veya risk 

skoru bulundu ve matriste işaretlendi. 

Hava koşullarının elverişsiz olması projemiz için risk teşkil etmektedir. Hava 
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koşullarının kötü olma olasılığı 4, sensörlerin etkilenmesi 2 ise, risk skoru 4 x 2 = 8 

olacaktır. Bu riskin ortadan kalkması için sensörlerin izolasyonu sağlanarak monte 

edilmesi gerekmektedir.  

Diğer risk, zaman zaman yaşanan eleketrik kesintilerdir. Elektrik kesilme olasılığı 

1, bunun sonucu sistemin devre dışı kalması 5 ise; risk skoru 1 x 5 = 5 olacaktır.  Bu riskin 

ortadan kalkması için, güneş enerjisi depolayabilen piller kullanılabilir. 

 

OLASILIK 

 

SONUÇ (ŞİDDET) 

5 4 3 2 1 

Çok Ciddi Ciddi Orta Hafif Çok Hafif 

5 Çok Yüksek 25 20 15 10 5 

4 Yüksek 20 16 12 8 4 

3 Orta 15 12 9 6 3 

2 Küçük 10 8 6 4 2 

1 Çok Küçük 5 4 3 2 1 

 

 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Elif Naz DAMKACI 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Elif Naz DAMKACI Takım Lideri  

(Araştırma, tasarım, 

programlama, yaygınlaştırma ve 

sunumda görevlidir.) 

Beldibi Sıtkı Zaralı 

Ortaokulu 

TÜBİTAK4006 Bilim 

Şenliği ve İl 

KodlaMuğla Robotik 

Şenliği proje 

sunumları 

Alime ERTÜRK Araştırma ve programlama  Beldibi Sıtkı Zaralı 

Ortaokulu 

TÜBİTAK4006 Bilim 

Şenliği proje sunumu 

Naide İLERİ Tasarım ve programlama Beldibi Sıtkı Zaralı 

Ortaokulu 

İl KodlaMuğla 

Robotik Şenliği proje 

sunumu 

 

 

11. Kaynaklar  

(1) https://asyatrafik.com/akilli-kavsak-nedir-nasil-calisir/ 

(2) https://www.biologicalcarbon.ca/what-we-do/ 

(3) https://www.sekizsilindir.com/2016/08/rolanti-nedir-motor-rolantide-ne-kadar.html 

(4)https://www.ikinciyeni.com/blog/iyi-surucu-rehberi-detay/co2-emisyonu-hakkinda-

merak-edilen-her-sey 
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