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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Trafik güvenliğinin sağlanması ve sürücüler için daha konforlu ulaşım imkânlarının 

oluşturulması amacıyla akıllı ulaşım sistemlerinin önemi her geçen gün artmaktadır. 

Geliştirdiğimiz proje ile trafik lamba sürelerini efektif kullanımını sağlıyoruz.  

 

Projemizde kullanılan trafik algılayıcıları sayesinde sinyalize kavşaklar tam adaptif olarak 

trafik yoğunluğuna göre trafiğin optimizasyonunu sağlamaktadır. Sinyalize kavşaklarda, kavşak 

kontrol cihazlarına entegre edilerek yeşil ve kırmızı ışık sürelerinin anlık yenilenen otomatik 

olarak belirlenmesini sağlamaktadır. 

 

Dinamik kavşak kontrol sistemi kavşaklardaki araç sayılarına bağlı olarak ışık sürelerinin 

optimize edilmesini ve buna bağlı olarak araçların bekleme süresini azaltmaktadır.  

  

Akıllı araç sayımı ile kavşak kollarındaki araçların gerçek zamanlı sayımı yapılarak araç 

yoğunluk verisi elde edilmektedir. Ana işlemciye aktarılan araç yoğunluk verisi, sistem tarafından 

anlık olarak analiz edilerek, kavşaklardaki ışık süreleri sürekli optimize edilmektedir. Böylelikle 

araçların trafik ışıklarında bekleme süresi en aza indirilmektedir. 

 

Trafik şerit bölgesine döşenecek loop dedektörler ile trafik yoğunluğu fazla olan taraf 

belirlenecektir. Araç yoğunluğu fazla olan bölge anlık olarak belirlenerek geçiş süresi 

artırılacaktır. Trafikteki yoğunluk azaltıcı sistemimiz ile adaletli bir bekleme süresi belirlenecektir. 

Yapay zeka katkılı online olarak çalışan sistem durağan trafiği akan hale getirecektir. 
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2. Problem/Sorun: 

Trafiğin her alanında trafik lambaları yer almaktadır. Trafik lambaları kimi zaman adaletsiz 

süreler ile kavşaktaki kalabalık tarafta bulunan araçların geçişini engeller. Yoğun, az yoğun ve boş 

olan tarafların belirlenmesi ve anlık olarak trafik ışıklarının düzenlenmesi mevcut değildir. Bu 

sebeple akan trafik durağan duruma düşer.  

 

3. Çözüm  

Bu projede trafikte ışıklarda gereksiz beklemeye son verecek bir sistem üzerinde çalışıldı. Araç 

yoğunluğu hangi yolda fazla ise, o yol için yeşil ışık daha fazla süre yanacak ve böylece hem 

zaman hem de yakıt tasarrufu sağlanacak. Bunun yanında trafikte olan stres azalacak. 

Geliştirilecek sistem ile araç yoğunluğunun hangi yolda yoğunluğu fazla ise o yöne yeşil ışık daha 

fazla yanacak böylece trafik yoğunluğu azalacaktır. 

 

Kavşakta dinamik kavşak yönetim sistemi ile trafik akışı kesintisiz olarak sürdürülecektir. 

Sisteminin diğer bir sistem ile haberleşebilme özelliği, ardışık kavşaklar arasında sinyal 

koordinasyonunu mümkün kılmaktadır. Bir kavşaktan çıkan araçların ne kadarının kaç saniye 

sonra diğer kavşağa ulaşacağı bilgisi kullanılarak, sisteminin lokal kavşak yönetimi yerine birden 

fazla kavşakta sinyal koordinasyonu gerçekleştirecek şekilde çalışması sağlanmaktadır. Böylece, 

bir kavşaktan çıkan araçların diğer kavşaktan, kırmızı ışıkta hiç beklemeden ya da daha kısa süre 

bekleyerek geçmesi mümkün olmaktadır. 
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Trafik Kontrol Merkezi oluşturularak; şehir içi ulaşımın takip edilip trafik yoğunluğuna bağlı 

olarak kumanda edilebilmesi ve bu sayede şehrin trafiğindeki yayaların, taşıt sürücülerinin ve 

trafikten etkilenen bütün vatandaşların mümkün olan en rahat şekilde ulaşıma dâhil olması 

amaçlanmaktayız. Trafik sinyal sürelerinin oluşan trafik hacmi, kuyruklanma gibi parametrelere 

bağlı olarak online ve gerçek zamanlı optimize edilmektedir. Taşıt başına bekleme süresinde en az 

%20 oranında iyileşme sağlamayı hedeflemekteyiz. 

 

Trafik güvenliği ve düzenini sağlamak amacıyla, sinyalize kavşakların plan sürelerinin; oluşan 

trafik hacmi, kuyruklanma gibi parametrelere göre en uygun şekle getirilerek yeni sürelerin gerçek 

zamanlı olarak uygulandığı bir çalışma sistemidir. İzole(tek kavşak) ve koordineli(kavşak grubu) 

olarak çalışabilmektedir. 

 

Güçlü İletişim ağı altyapısı, güvenli çözümler ve verinin tek bir merkezde toplanıp 

yönetilmesini sağlayan sistem sayesinde şehrin dört bir yanındaki binlerce sensörden gelen büyük 

veri (Big Data), tek merkezde toplanarak kullanılabilir bilgiye dönüşüyor, şehre üst seviyede 

yönetim imkanı kazandırıyor. 

 

IoT destekli Bulut Trafik Yönetim Sistemi ile kavşaklarda oluşacak kuyruk uzunluklarının 

azaltılmasını da sağlanıyor. Bu sayede zamandan ve yakıttan tasarruf edilirken gezegenimiz için 

tehlikeli bir hale gelen karbon emisyonunun azaltılması da mümkün oluyor. 

 

Bulut Trafik Yönetim Sistemi ile sağlanan koordineli kavşak yönetimi ile anlık devre süresi 

kontrolü, arıza takibi gibi hızlı aksiyon gerektiren durumlarda avantajlı hale gelirken akıllı şehir 

yönetimlerinde de yatırım maliyetleri azaltılıyor. 
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4. Yöntem 

Akıllı kavşaklarda, sabit sinyalizasyon süreleri yerine tamamen araç yoğunluğuna bağlı olarak 

dinamik değişen süreler kullanılmakta, kavşakta verimlilik artışı sonucunda toplam seyahat 

süreleri en aza indirilmektedir. 

 

Bu kapsamda kavşak zemin altlarına manyetik sensör döşenecektir. Manyetik sensörler ile araç 

sayısı ve trafik uzunluğu belirlenebilecektir. Bu sayede trafik ışık süreleri yoğunluk azaltıcı yönde 

güncellenecektir. 

 

Özetçe manyetik sensörler sayesinde araç trafiği algılanarak kavşak kollarındaki trafik yükü 

ölçülebilecek ve gereksiz beklemelerin önüne geçilecektir. 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Kavşaklarda ve kavşaklar arasındaki yol kesimlerinde trafik daha akıcı hale getirilir. 

Araçların kavşaklarda bekleme süreleri, dolayısıyla trafikte geçirdikleri vakit en aza indirilir. 

Zehirli gaz salınımı ve gürültü kirliliği azaltılarak çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlanır. 

Yakıt tüketimi azaltılarak ülke ekonomisine katkı sağlanır. 

Sistemin ürettiği güvenli süreler ile kırmızı ışık ihlallerinde ve trafik kazalarında azalma 

sağlanır. 

Trafik yoğunluğunu gerçek zamanlı izler. 

Değişen trafik yoğunluğuna göre planı ve sinyalizasyon süresini otomatik olarak sürekli 

yenileyerek tam adaptif çalışır. 

Taşıt, yaya veya durum öncelikli çalışma şekli belirlenebilir. 

Trafik yoğunluğunu azaltmak için maksimum optimizasyon sağlar. 

Taşıt algılaması için sanal looplar oluşturulur 

Taşıt sayımı yapılır. 

Duran taşıt, ters yönde giden taşıt, kırmızı ışık ihlali yapan taşıt gibi durumları tespit eder. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projenin prototip çalışması tamamlanmış gerekli test ve analizler sonucu uygulanabilirliği 

yetkili makamlarca konuşulup test edilmiştir. Yapılan prototip çalışma ve testten çıkan 

sonuçlar değerlendirilmiştir. Projenin çalışma verimi %95’tir.  

 

Kavşak yoğunluğunu belirleyen bu sistem ile birlikte durağan trafiğin akan trafiğe 

dönüşmesi sağlanacaktır. Araç yerlerini belirleyebilen varlık yokluk sensörleri merkez ile 

haberleşir. Böylece trafik kuyruğunun uzunluğu belirlenebilir. Anlık olarak belirlenen bu 

sistem ile trafik ışık süreleri yoğunluk azaltıcı yönde güncellenir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projenin hedef kitlesi doğrudan karayolu işletmeleri, dolaylı olarak tüm kara yolu araç 

sahiplerini kapsamaktadır. 

 

9. Riskler 

Proje insan hayatını olumsuz yönde etkileyecek risk içermez. Meydana gelebilecek problemler 

proje başında belirlenmiş ve detaylandırılmıştır. Bu problemlerden bazıları: dayanıklılık, modül 

donanım ve tasarımı, verimlilik vb. Prototip ile denemeler yapılmıştır. Belirlenen risklere göre 

alınacak önlemler üzerinde çalışmalar başlamıştır. 
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