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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 Akıllı ulaşım sistemleri, sürücüler, yolcular ve yayalar gibi kitleleri yakından ilgilendiren 

altyapı çalışmaları, planlamalar, yolların bakımı gibi çeşitli çalışmaları içeren sistemler bütünüdür. 

Bu sistemler seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin arttırılması, mevcut yol 

kapasitelerinin optimum kullanımı ve mobiletinin arttırılması gibi amaçlar doğrultusunda 

geliştirilmektedir.  

 

Günümüzde trafik sinyalizasyon sistemleri değişken trafik taleplerine çözüm olabilmek 

adına geliştirilmiş sistemlerdir.  Özellikle trafik akımlarının değişkenliği veya dinamik yapısına 

cevap verebilmek, trafik sinyalizasyon sistemi kullanmanın en önemli nedenidir. Sabit zamanlı 

sinyalizasyon sistemleriyle bu değişkenliğe verilecek cevap kısıtlıdır ve yeterince etkin 

olmamaktadır. Özellikle trafik talebinde beklenmeyen bir değişim söz konusu olduğunda buna sabit 

zamanlı bir sistem ile çözüm üretmek zordur. Akıllı bir trafik sinyalizasyon sisteminde, taşıtların 

geçiş hakkı, sıra ve süreleri sensörler tarafından saptanan trafik talep ve yoğunluklarına göre 

düzenlenmektedir. Bu düzenlemenin yapılabilmesi içinde trafikte bulunan araçların sayılarının, 

geçiş zamanlarının ve bekleme sürelerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Kamera ve endüktif döngü 

sensörleri günümüzde bu bilginin tespiti için en çok tercih edilen sistemlerdir. Proje kapsamında ise 

yenilikçi bir sistem olarak milimetre dalga radar sensörü temelli kablosuz bir yaklaşım 

önerilmektedir. 

  

Önerilen Radar Temelli Kablosuz sinyalizasyon sistemi ulaşım ağında bulunan kavşakların 

birbiriyle haberleşmesini sağlayan, gelişmiş algoritmasıyla çeşitli sensörlerden gelen trafik verilerini 

kullanarak trafik yönetimini optimize ederek ve kavşaklardaki yoğunluğu azaltarak zamandan ve 

yakıttan tasarruf edilmesine olanak sağlamaktadır. Örneğin; yoğun bir arterde veya kavşakta 

bulunan araçların kaçının arterde devam ettiği, kaçının tali yollara saptığı bilgisini ilgili komşu 

kavşaklara ileten adaptif sinyalizasyon sistemi gelişmiş algoritması sayesinde ilgili kavşakların daha 

araçlar gelmeden anlık olarak önlemlerini almalarını sağlar ve kırmızı-yeşil sürelerini iyileştirerek 

araç yoğunluğunu azaltır.  

 

 Rapor kapsamında 1. bölümde özeti yapılan çalışmanın çözüm ürettiği problem, 2. bölümde 

anlatılmış olup alternatif çözümlerle kıyaslanmış ve sistemin özellikleri alternatifleriyle 

kıyaslanarak açıklanmıştır. 3. bölümde fikrin toplumsal olarak hangi probleme nasıl çözdüğünü, 

mevcut trafik kontrol sistemlerine minimum maliyet ve iş yüküyle nasıl adapte edileceği 

açıklanmıştır. 4. bölümde proje kapsamında kullanılan teknikler ve bilimsel yöntemler hakkında 

açıklamalar yapılmış olup gerçek hayatta kullanım sonucunda elde edilen görseller gösterilmiştir. 

 

 5. bölümde çalışmanın daha önce birlikte kullanılmamış olan tekniklerin birleştirilmesi 

sonucu ortaya çıkan benzersiz/özgün çözümün yenilikçi yönleri açıklanmıştır. 6. bölümde 

komponentlerin kolaylıkla temini ve projenin kolay uygulanabilir olduğu açıklanmıştır. 7. bölümde 

maliyet ve çalışma planı güncel fiyatlar ile gösterilmiştir. 8. bölümde projenin hedef kitlesi olan 

kurum ve kuruluşlar tanımlanmış olup 9. bölümde ilgili projenin kurulum, çalışma evrelerinde karşı 

karşıya kalabileceği riskler öngörülmüş olup bu risklere karşı nasıl önlemler alındığı açıklanmıştır. 

Raporun son kısmında ise çalışma ve rapor kapsamında faydalanılan kaynaklar listelenmiştir. 
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2. Problem/Sorun: 

 

Şehirlerde günden güne artan araç sayısının olumsuz etkilediği trafik yoğunluğu günümüzde 

ciddi miktarda zaman ve maddi kayba (bekleme süresinde kullanılan yakıt kaynaklı) neden 

olmaktadır. Şehirlerdeki trafiğin akıllı sistemlerle yönetilmesi bu problemin çözümü için oldukça 

büyük önem taşımaktadır. Trafik kontrolünde önemli bir paya sahip olan trafik ışıklarının sabit bir 

periyot yerine şehrin yoğunluğuna göre değişen bir periyotla kontrol edilmesi lokal trafik 

yoğunluklarının önüne geçmektedir. İlgili kontrol mekanizması için günümüzde yaygın olarak 2 

farklı sistem kullanılmaktadır.  

 

Bu sistemlerin ilki görüntü işleme temelli trafik yoğunluğu tespit eden kameralı sistemlerdir. 

Kameralı sistemler sahneyi optik sensörler ile görmekte olup bu sensörler sisli ve yağışlı havalarda 

ilgili sahneyi görememekte ve gerekli tespit/analizi yapamamaktadır. Karanlık ortamları görebilmek 

için ayrıca kızılötesi aydınlatma ihtiyacı duymakta ve bu aydınlatmanın maliyeti arttırmasına 

karşılık sahnenin görülebilirliğine faydası çok kısıtlı olmaktadır. Ayrıca optik sensöre karşıdan 

vuracak olan ters ışıklar sahneyi tamamen görünmez kılmaktadır. Bahsedilen bu engellerle gerçek 

hayatta sıklıkla karşılaşılmakta ve görüntü işleme bazlı yaklaşımların performansının düşmesine 

neden olmaktadır. Önerilen milimetre dalga radar temelli yaklaşım, gözlenen sahnenin ışıklılık, sis, 

yağış, vb. değerlerinden hiç bir şekilde etkilenmemekte ve her durumda aynı başarım ile 

çalışabilmektedir. 

 

Bir diğer çözüm olan Endüktif Döngü Sensörleri, çalışacak oldukları sahnede bulunan 

asfaltın kaldırılmasının ardından verinin taşınacağı kablo ve sensörlerin asfalt altında kalacağı 

şekilde yerleştirilmektedir. Bu kurulum esnasında ciddi bir işgücü ve maliyet harcanmaktadır. 

Kurulum esnasında çalışılacak olan yol trafiğe kapatılmak zorunda olup sistem üzerinde oluşacak 

herhangi bir hatanın onarımı için asfalt altında kalan bileşenlere ulaşmak için tekrar asfalt kaldırma 

ve serme maliyetleri oluşmakta ve her işlemde yol kapatılıp tekrar trafik oluşmasına sebep 

olmaktadır. Bütün bu eksikliklerin yanında yaklaşık 1 metrekarelik alanı kapsayan, art arda ortalama 

4 sensörün yerleştirildiği 4 metrekare gibi çok kısa bir aralıkta araç tespiti yapılmaktadır. Önerilen 

sistem ise kurulum esnasında sadece bir besleme kablosu ihtiyacı duymakta olup besleme 

sağlandıktan sonra bütün veri aktarımını Bluetooth ve Wi-Fi teknolojileriyle kablosuz olarak 

sağlamaktadır. Bir trafik ışığı direğine bağlanabilen sistem çok düşük güç tüketmekte ve ışıkta var 

olan beslemenin dışında bir kablolama gerektirmeden tak-çalıştır yapısında kurulabilmektedir. 

Ayrıca sistem üzerindeki radar ile 100 metre menzilde 80 metre genişlikte yüksek çözünürlüklü bir 

tarama yapma kabiliyetine sahip olan sistem endüktif yaklaşıma göre oldukça geniş bir alanda 

tespitlerini yapabilmektedir. 

 

3. Çözüm  

 

 Önerilen yapı insan sağlığına ve doğaya bir zararı olmadığı bilinen elektromanyetik dalgaların 

radar verici antenlerinden sahneye doğru yönlendirildikten sonra sahneden dönen dalgaların analiz 

edilmesi sonucu sahnedeki nesnelerin konum, doğrultu ve hız bilgilerini tespit edebilmektedir. Bu 

tespitler esnasında herhangi bir görüntü veya ayırt edici bilgi toplanmıyor olup sistem KVKK 

kapsamında da hiç bir ihlale yol açmamaktadır. Yapılan analizler sonucunda kurumların trafik 

kontrol sistemlerine anlık, geniş alanı tarayabilen ve yüksek çözünürlüklü veriler sağlayarak trafik 

ışıklarının kontrolüne katkı sağlayacak ve sahneye özel tespitler ile şehirlerin trafik yükünü ciddi 

oranda azaltacak çözümler geliştirmekteyiz. 
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Şekil 1. Konsept [1] Şekil 2. Ürünün monte hali 

 

Trafiğin akıllı bir sistemle kontrol edilmesi sonucu trafikte harcanan zaman ve yakıt maliyetlerini 

düşürerek topluma ve çevreye katkı sağlamak amaçlanmaktadır. İlgili kurum ve kuruluşların 2. 

Başlık olan Problem/Sorun bölümünde açıklanmış olan sistemleri genelde yurtdışından ithal ettiği 

ve bu sistemlerden gelen verileri işleyebilen yazılımlara sahip olduğu bilinmektedir [3]. 

Geliştirdiğimiz çözüm ile bu kontrol sistemlerine yerli ve milli yazılımımız ile veri 

sağlayabilmekteyiz. 

 

4. Yöntem 

 

Önerilen çözüm milimetre dalga radar ile tespit yapmak üzerine kurulu olup nesnelerin 

konum, boyut ve hız bilgilerini tespit edebilmek için “Frekans Modülasyonlu Sürekli Dalgalar” 

(FMSD) ile sahneyi taramaktadır. FMSD yaklaşımı, klasik radar kullanımlarında belirsiz olan ve 

nesnelerin konum ve boyut bilgisinin tespit etme sorununa çözüm için geliştirilmiş olup radar verici 

antenlerinden Şekil 3’te gösterildiği gibi zamanla frekansı değişen dalgalar göndermektedir [2].  

 
Şekil 3. FMSD çalışma prensbi görseli [4] 

 

Tespit yapılacak olan her anda değeri aynı frekanstan başlayarak zamanla frekansı artan 

dalgalar gönderilmektedir. Bu dalgaların başlangıç frekansları ayırt edici bir bilgi olup gönderilen 

her sinyalin ne kadar sürede geri döndüğü hesaplanmaktadır. Hesaplama sonucu çıkan süre değeri 

ışık hızıyla oranlanıp nesnenin konumu hakkında kesin bir bilgi sağlamakta olup klasik radar 

yaklaşımlarının getirdiği konum belirsizliği sorununa çözüm oluşturmaktadır. 

 

Yapılan çalışmalarda radarın araçların tespiti için en uygun konfigürasyonda çalışması 

sağlanmıştır. Bu çalışmalarda radarın tüm çalışma prensibi ve buna bağlı olarak paremetreleri en 

küçük ayrıntısına kadar incelenmiştir. Milimetre dalga radar belirlenen konfigürasyona göre sahneye 

ait bir nokta bulutu oluşturmaktadır. Bu nokta bulutlarında her bir noktaya ait SNR ve Doppler 
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bilgileride elde edilmektedir. Bu bilgiler geliştirdiğimiz algoritmamız ile analiz edilerek araçların 

konumu ve hızı dolayısıyla sahnede araç olup olmadığı tespit edilmektedir. Çalışmanın ilk aşaması 

gereği trafik ışığında bekleyen veya hareket eden araçların belirlenmesi gerekmektedir. Bu 

kapsamda hali hazırda sanal döngü (loop) alanları oluşturulmuştur. İlgili alanlar üzerinde araç 

olması halinde alanların durumu aktif olarak güncellenmektedir. Bu sanal karar alanları 

kurum/kuruluşların hali hazırda kullandıkları sistemlere hızlıca entegre olabilmek amacıyla 

kullanılmaktadır. İlgili sahnedeki nesnelerin konumu ve karar alanlarının konumu gerçek zamanlı 

olarak oluşturulan bir arayüzde gösterilmektedir. İlgili sahnede belirlenen sanal karar alanları Şekil 

4’teki gösterildiği gibi üzerlerinde araç olmadığı (pasif) durumda kırmızı renk ile görselleştirilmekte 

ve Şekil 5’te gösterildiği gibi alanlar üzerinde araç olduğu (aktif) durumda yeşil renk ile 

görselleştirilmektedir. 

 

  

(a) (b) 

Şekil 4. Araç tespit karar alanlarının durumu (a) Üzerinde araç yokken (b) Üzerinde araç 

varken 

 

Karar alanlarının durumları sinyalizasyon karar mekanizmalarına kablosuz olarak 

aktarılabilmektedir. Bu aşama en yaygın ve güncel olan 2 yapı ile sistem veri aktarımı 

yapabilmektedir. Sistem Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi teknolojilerinden bir tanesi veya ikisinin birlikte 

kullanarak karar mekanizmalarına karar noktalarının durumlarını kriptolanmış şekilde 

iletebilmektedir. Kripto algoritması olarak şu anlık simetrik şifreleme algoritması olan AES tercih 

edilmiştir. Ancak ilerleyen zamanlarda RSA gibi asimetrik şifreleme algoritmalarıda 

değerlendirilecektir. 

 

Hazırlanan prototip Şekil 2’de gösterildiği şekilde bir trafik ışığına monte edilmiş olup 

buradan elde edilen verilerle çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan 

sistemin hali hazırda kullanılan karar mekanizmalarına tam uyumlu şekilde veri aktarabildiği 

görülmüştür. İzlenen sahnede belirlenen karar noktalarında araç olması durumunda bu araçların 

yüksek doğrulukla tespit edildiği, hareketlerin sürekli ve hareket doğrultusu boyunca sıralı şekilde 

karar noktalarının tetiklendiği görülmüştür. Sistemin çalışmasını gösteren bir videoya aşağıdaki 

linkten erişilebilir. 

Link: 

https://drive.google.com/file/d/1EhgWck1SkOVPijsVINrBm1n7IZcKuhEt/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1EhgWck1SkOVPijsVINrBm1n7IZcKuhEt/view?usp=sharing
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

 Önerilen proje trafik yogunluğu tespiti için daha önce ürünleşmiş bir çözümü 

gerçekleştirilmemiş olan milimetre dalga radar ile hazırlanmaktadır. Frekans modülasyonlu sürekli 

dalgaların trafik ve yoğunluk tespiti için kullanılması akıllı şehir ve trafik yönetim sistemleri için 

yeni bir çalışma olup üzerinde çalışmalar devam ettikçe geliştirilebilecek ve daha yaygın  olarak 

kullanılabilecektir. Bu yapı sayesinde sadece trafik yoğunluğu değil akıllı şehir yönetimi için önemli 

parametreler olan durak doluluk oranı, sürücü yol kullanım alışkanlıklarının tespiti, otopark doluluk 

boşluk oranı gibi tespitler de yapılabilecek olup bu alanlardaki çalışmalarımız gelişerek devam 

etmektedir. Yapılan literatür ve piyasa araştırmalarında önerdiğimiz projeye benzer bir ürünle 

karşılaşılmamıştır.  

 

 Proje kapsamında toplanan radar sinyallerini işleyen, bu sinyallerden konum, hız ve doğrultu 

tespiti yapan, ilgili tespitler sonucu karar noktalarının durumlarını güncelleyen ve bu noktaların 

durumlarını karar mekanizmalarına ileten algoritma ve kodlar ekibimiz tarafından özgün şekilde 

yazılmış olup ilgili tespitleri yapan bileşenler ekibimizce konfigüre edilmiş olup karar 

mekanizmalarında gelen veriyi karşılayıp sisteme dahil edecek olan elektronik devre de ekibimiz 

tarafından özgün olarak hazırlanmıştır.  

 

 Agile yazılım geliştirme prensiplerine uygun yöntemlerle çalışan ekibimiz araştırmaları sonucu 

kullanmaya karar verdiği Frekans Modülasyonlu Sürekli Dalga yaklaşımı [2] ile sadece yarışma 

kapsamındaki rakiplerinden değil dünya çapında bu alanda çalışma yapan diğer kurum, kuruluş ve 

ekiplerden de önemli bir şekilde ayrılmaktadır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 

 İlgili çalışmada kullanılan işlem birimi Nvidia Jetson Nano, FMSD milimetre radar,   

Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi bileşenleri gerekli bağlantıları yapılıp, IP67 su geçirmezlik standartlarına 

uygun bir kutu içerisine tarafımızca yerleştirildikten sonra kutu dışarısında bulunan sökülüp 

takılabilir elektrik besleme soketi ile beslenecektir. Sistem çalışacağı ortama vida ve/veya metal 

kelepçeler ile sabitlenip, soket üzerinden elektrik beslemesi aldıktan sonra kendiliğinden çalışmaya 

başlayabilecektir. Sistem ilk etapta hedef karar mekanizmasına Bluetooth veya Wi-Fi protokolleri 

arasında yazılım aracılığıyla seçilen kombinasyon ile bağlanacak ardından gerçek zamanlı 

tespitlerini FMSD milimetre radar aracılığıyla yapıp karar noktalarının durumlarını iletecektir. 

 

 İlgili ürün yukarıda bahsedilen ve piyasada oldukça bulanabilen komponentler temin edildiği 

sürece uygulanabilir, sorunsuz çalışabilecek ve ticari bir ürüne kolaylıkla dönüştürülebilecek 

yapıdadır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

  

 Proje kapsamında kullanılacak ürünler için yapılan maliyet araştırmasında elde edilen 

minimum maliyetler Tablo 1’de gösterilmiştir. Maliyetin tahmini 2.500 - 3.000 TL aralığında 

olacağı öngörülmüş olup bütün komponentler yaklaşık 2.800 TL’ye kolaylıkla temin edilmiştir.  
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Tablo 1. Malzeme listesi ve fiyatlar 

Ürün  Fiyat 

IWR6843 Intelligent mmWave Sensör  1.160 TL 

Jetson Nano Geliştirici Kiti 1.100 TL 

Mervesan 36W 12V 3A Metal Kasa Adaptörü 64,92 TL 

Altınkaya EC-1318 IP67 Kutu 53,62 TL 

ESP32 WiFi Modülü 29,35 TL 

Nrf52810 Bluetooth 5 Modülü 80,52 TL 

Stm32F0 MCU 32 TL 

Alcatel WiFi Modem 348 TL 

TOPLAM 2.867,41 TL 

 

 

Tablo 2. İşlemlerin zaman sıralaması ve maliyetler 

İşlem Tarih Fiyat 

IWR6843 Intelligent 

mmWave Sensör  Satın 

Alındı 

Nisan 2021 1.160 TL 

Jetson Nano Geliştirici Kiti 

Satın Alındı 

Nisan 2021 1.100 TL 

Özgün yazılım 

hazırlanmaya başladı 

Mayıs 2021  

ESP32 Wi-Fi modülü, 

NRF52810 Ble modülü ve 

STM32F0 MCU 

kullanılarak devre kart 

tasarımı yapıldı 

Mayıs 2021 140 TL malzeme ücreti, 

özgün devre tasarımı ve 

dizimi tarafımızca yapıldı 

Mervesan 12V 3A güç 

adaptörü ve Altınkaya IP67 

kutu alındı ve kutulama 

yapıldı 

Mayıs 2021 128,54 TL 

Saha testlerine başlandı Mayıs 2021  
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

  İlgili proje akıllı şehir yönetiminde çalışma yapan ve bu yönetim mekanizması için gerçek 

zamanlı yüksek doğruluklu veri ihtiyacı duyan kurum/kuruluşlar (Belediyeler, EGM, KGM, vs.) 

tarafından kullanılabilecektir. 

 

 

9. Riskler 

 

Proje kapsamında ortaya çıkacak olan ürün monte edilirken elektrik beslemesinde hata 

olmaması için yönlü soket kullanılarak besleme hatalarının önüne geçilmiştir. Analiz edilecek 

sahnede hedef nesnelerin dışında oluşabilecek olan gürültü sinyallerinin yanlış tetikler oluşturma 

riski bulunmaktadır. Geliştirilen özgün yazılım belirli periyotlar ile sahnedeki sabit nesneleri ve arka 

planı çıkarabilmekte ve bu noktaları işlemden çıkarmaktadır. Ayrıca yapılan çalışmalar sonucu 

karakteristik özellikleri çıkarılan gürültü sinyalleri de özgün yazılımlar ile elenip sisteme 

verilmemektedir. Sahneyi analiz eden sistem karar noktalarının durumlarını tespit ettikten sonra bu 

bilgileri karar mekanizmasına aktarırken yeterli çıkış gücüne ulaşamazsa veriler iletilemeyecek olup 

sistemde eksik tespite neden olacaktır. Bu durumun önüne geçebilmek için Bluetooth ve Wi-Fi 

sinyallerinin taşınması için yüksek kazançlı iletim antenleri kullanılmıştır. 

 

Tablo 3. İş Paketi planı 

 

İş Paketleri 
2021 

Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 
Proje Yönetimi               
Kavramsal Tasarım               

Yöntem Geliştirme 

              

              

              

Yazılım Geliştirme               
Test Çalışmaları               
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