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 Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Günümüzde büyükşehirler başta olmak üzere şehirlerin temel sorunu trafik olarak 
göze çarpmaktadır. Dünyada araç sayısının artmasıyla kavşak ve trafik ışıklarında yoğunlukta 
artmaktadır. Bu durum araç trafiğinin oluşmasına, araçların yakıt tüketiminin artmasına, 
doğada egzoz gazının daha çok salınmasına neden olmaktadır. Ayrıca trafik yoğunluğu 
yayaların güvenliğini de azaltmaktadır. Bu çalışmada trafik ışıkları ve kavşaklar göz önünde 
bulundurularak akıllı bilgi sistemi oluşturulmuştur. Bu sistem sayesinde araçların trafik 
ışıklarında bekleme sürelerini en az indirmek bundan dolayı oluşacak yakıt tüketimi ve kaza 
risklerini azaltmak amaçlanmıştır. Sistem araç sürücülerinin telefonlarında veya araç içi 
ekranında kullanabileceği bir uygulama olarak geliştirilmiştir. Bu uygulama sayesinde aracın 
konumu anlık takip edilmekte ve konumuna yakın olan yerlerde bulunan trafik ışıkları ile 
arasındaki mesafe ölçülmektedir. Bu ölçüm sonucunda aracın yakın olduğu yerde yanan 
kırmızı ışığın yeşil ışığa dönmesi için geçen süre hesaplanmakta ve aracın sürekli olarak yeşil 
ışığa denk gelmesi için gitmesi gereken ortalama hız saptanmaktadır. Araç konum takibi 
Arduino mikrodenetleyicisine bağlı gps modülü ile gerçekleştirilmektedir. Trafik ışıklarının 
konumları önceden belirlenmiş olup araçların trafik ışığına olan uzaklığı yol/zaman formülü 
ile hesaplanmıştır. Hesaplama sonucunda araçların kırmızı ışığa yakalanmaması için gitmesi 
gereken maksimum ve minimum hız bulunmuş ve lcd ekranda gösterilmiştir. Bu durum araç 
sürücüsünün kırmızı ışıkta bekleme süresinin en aza indirmekte ve sürekli dur-kalk 
yapılmasının önüne geçmektedir. Aynı zamanda araçların hızı azaltılmakta ve şehir içi olası 
kazaların da önüne geçilmektedir.    

 
Şekil-1 Proje Tasarım Süreci 

 
Şekil-2 Proje Prototipi 
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1. Problem/Sorun: 
Günümüzde trafikte bulunan araç sayılarındaki artış doğaya yayılan zararlı ve zehirli 

gazların miktarını da artırmıştır. Araçlar trafikte seyrederken egzoz yoluyla havaya karbon 
monoksit, karbondioksit, azot oksit ve diğer hidrokarbon gazları ile kurşun gibi ağır metalleri 
gaz halinde vermektedir (1). Araçların sürekli trafikte bulunması ve yoğunluk sebebiyle araç 
kullanım sürelerinin artması bu gazların doğaya daha çok zarar vermesi anlamına 
gelmektedir. 

Trafik ışıklarının bazı bölgelerde uzun sürelerde yanması sebebiyle trafikte uzun 
kuyruklar oluşabilmektedir. Yandex Trafik Bilgi Ajansı’nın verilerine göre İstanbul’da 
sürücüler, sabah (işe gidiş) saatlerinde, trafiğin ‘normal’ aktığı saatlere kıyasla yüzde 100 
daha fazla araç kullanmaktadır. Akşamın yoğun (eve dönüş) saatlerinde ise bu oran yüzde 
140’ı bulmaktadır. (Yani evlerine, normal trafikte 60 dakikada gidebilirken, yoğunluk 
sebebiyle ortalama 2 saat 24 dakikada gidebilmektedirler.) Ankaralı sürücülerin yoğun 
saatlerde ekstra zaman, sabahları yüzde 50, akşamları yüzde 65’i, İzmirlilerin ise sabah yüzde 
50, akşam yüzde 75’i bulmaktadır (2). Bu oranlara bakıldığında trafik ışıklarında bazen 
kilometrelerce kuyruk oluşabilmektedir. Trafik ışıklarında gecikmeler olabileceği gibi bu 
gecikmeler sanıldığının aksine daha çok süre kaybına neden olabilmektedir. Trafik ışıklarında 
meydana gelecek bir dakikalık gecikme birden çok aracı etkileyecek ve yine trafikte uzun 
kuyrukların oluşmasına sebep olabilecektir (10). Sinyalize bir kavşaktaki gecikme bir aracın 
trafik ışığı kontrolünde geçerken yaşamış olduğu zaman kaybı ile trafik sinyalinin yokluğunda 
geçirmiş olduğu zaman kaybının farkı olarak tanımlanmaktadır. Şekil 3'de ayrıca bir aracın 
yaşadığı toplam gecikmenin yavaşlama gecikmesine, durma gecikmesine ve hızlanma 
gecikmesine göre ayrılabileceğini görülmektedir (3). 

 

Şekil-3 Taşıt Gecikme Diyagramı (Murat ve Cakici, 2017) 
 

Trafikte yaşanan bu gecikmeler araçların daha çok dur kalk yapmasına ve araçların 
motorlarında aşınıma neden olmaktadır. Sıkça dur-kalk yapmak motorun içindeki metal 
parçalarda motor aşınmalarını artırmakta ve buna bağlı olarak motora zarar vermektedir. 
Bunun dışında trafikte dur-kalk yapmak aracın yakıtının daha hızlı bitmesine ve gereksiz 
yakıt tüketimine sebep olmaktadır. Araca zarar vermesinin yanı sıra aracı kullanan kişinin de 
dur-kalk esnasında fazladan yorulmasını tetiklemektedir (6). 

Araçların en az derecede dur-kalk yapması için şehir içi trafiği düzenleyici 
kontrollerin başında sinyalize kavşaklar ve trafik ışıkları gelmektedir. Şehir içi trafiğindeki 
taşıtlar, yetersiz trafik ışığı kontrolü nedeniyle uzun seyahat süreleri yaşayabilmektedirler. 
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Yaşanabilecek bu yoğunluklar birden fazla kavşağı veya geçiş güzergâhını etkileyebilir (5). 
Trafik ışıklarının gelişmiş sensörler ve akıllı optimizasyon algoritmaları kullanılarak optimum 
kontrolü bu nedenle çok faydalı olabilir. Trafik ışığı sürelerinin optimizasyonu, yol 
kapasitesini ve trafik akışını artırır ve trafik sıkışıklığını önleyebilir (3). 
2. Çözüm  

Trafik ışığı yönetiminde kullanılan bazı sinyalizasyon sistemleri incelenmiştir.  
1) Sabit Süreli Sinyal Yönetimi: 

Sabit süreli sinyal yönetimi taşıt hacimlerinin fazla değişim göstermediği düzenli ve 
öngörülebilir kavşaklarda tercih edilir. Sabit süreli sinyal yönetiminde, trafik sayımı 
sonucuna göre hesaplanan sinyal süreleri ve faz sıralamaları kavşağa kaydedilir. Kavşakta 
yer alan taşıt ve yaya akımlarının belirli zaman aralıkları içinde hacmen sabit olduğu 
varsayılır (9). 

2) Trafik Uyarmalı (TU) Sinyal Yönetimi 
Trafik uyarmalı sinyal yönetimi genellikle, tali yollardaki taşıt akımlarına kıyasla 

anayol taşıt akımının hacmen çok daha fazla olduğu kavşaklarda tercih edilir. Trafik 
uyarmalı sinyal yönetiminin amacı genellikle anayol yeşil süresinin gereksiz kesintiye 
uğramasının engellenmesi ve dönüş akımlarındaki değişken hacimlere sistemin anlık 
çözüm üretmesidir (4). 

3) Dinamik Sinyal Yönetimi: 
Dinamik sinyal yönetiminde hem anayol hem de tali yol taşıt akımları için 

kullanılan algılayıcılar vasıtasıyla ve önceden hazırlanmış sinyal planları çerçevesinde 
sinyal süreleri anlık ihtiyaca göre otomatik olarak belirlenir (9). 

4) Adaptif Sinyal Yönetimi: 
Bu sistemde tüm akımlardan gelen taşıtlar algılanır ve araç yoğunluğuna göre 

geçiş hakkı verilir (İng: Adaptive). Kavşağa yaklaşımda, kavşaktan çıkışta ve kuyruk 
boyunu belirlemek amacı ile kavşağa uygun mesafede algılayıcılar yerleştirilir. 
Algılayıcılardan gelen sayım ve işgaliye verileri çeşitli algoritmalarla değerlendirilir 
ve kavşak ihtiyacı olan değişken süreler ile işletilmiş olur (4). 

5) El ile Kumandalı Sinyalizasyon Sistemi: 
Herhangi bir kavşaktaki bütün ışıklı cephe grupları bir kumanda çizelgesine 

bağlanarak ışıklı sinyallerin dışarıdan yönetilmesi sağlanabilir. “El ile Kumanda 
Edilen Sinyalizasyon Sistemi” denilen bu sistem, özellikle sabit zamanlı olarak 
kurulmuş olan fakat bazı zamanlardaki trafik akımlarının ortalama değerlerden büyük 
sapmalar ve sık dalgalanmalar gösterdiği kavşaklarda kullanılır. “Manuel İşletme” adı 
da verilen bu sistem trafik ve yaya uyarmalı sistemlere benzemekte, ancak talepler 
dışarıdan gözlem ile değerlendirilmektedir (9). 

6) Yaya Uyarmalı Sinyalizasyon Sistemi: 
Sinyalizasyon tesisleri genellikle kavşaklarda, bazı bağlantı yollarının giriş 

çıkışlarında ve kavşak olmayan yaya geçitlerinde kurulur. Kavşaklardan uzak olan 
yaya geçitlerinde, sürekli olarak veya günün belirli saatlerinde, yayalara güvenli geçiş 
hakkı tanımak maksadıyla sabit zamanlı sinyalizasyon sistemi kullanılabilir. Yaya 
akımının az olduğu yer ve saatlerde ise taşıtlara verilen sürekli geçiş hakkı yayaların 
butonlara basmalara ile kesilir.(10) 

7) Yeşil Dalga Koordinasyonu: 
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Yeşil dalga koordinasyonu ile peş peşe sıralanmış sinyalize kavşaklarda, bir kavşaktan 
yeşil ışıkta hareket etmeye başlayan taşıt kümesinin, diğer sinyalize kavşaklarda da kırmızı 
ışığa yakalanmadan, yeşil ışıktan bir dalga şeklinde geçmeleri sağlanmaktadır (4). 

Yukarıda belirtilen sinyalizasyon sistemleri incelendiğinde hepsinin temel noktasının 
trafik ışıklarında yoğunluğun azaltılması ve bir sistem dâhilinde bunun gerçekleştirilmesidir. 
Fakat incelenen sistemlerin hiç birinde kontrol sürücüye bırakılmamıştır. Genel bir kural 
çerçevesinde sinyalizasyon algoritmasının işletilmesi sağlanmıştır. Fakat bu sistemlerde 
herhangi bir aksaklık veya yukarıda belirtildiği gibi yaşanacak olası gecikmeler trafiği 
tamamen etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın yapılan diğer çalışmalardan farkı sürücünün 
direkt olarak trafik hakkında bilgi alabilmesinde yatmaktadır. Anlık olarak takip edilecek 
trafik sinyalizasyonları sayesinde sürücü kendi otokontrolünü yapabilecek ve gitmesi gereken 
azami hızı bilecektir. Bununla birlikte trafik sinyalizasyonlarına gereksiz maliyetler harcamak 
yerine sürücünün bir telefon veya araç içi uygulaması aracılığıyla sisteme dâhil olması 
sağlanmıştır. Günümüzde uygulanan akıllı trafik ışıkları yoğunluğa göre ışık türünü 
ayarlayabilmektedir. Bizim projemiz sayesinde trafik ışıklarında yoğunluk oluşmayacak, 
araçlar düşük hızla seyahat edecekleri için sürekli olarak yeşil ışığı yakalaması 
gerçekleşecektir. Bu da yayaların daha güvenli seyahatini gerçekleştirecektir. 

 

 
Şekil-4 Proje Maket Gösterimi 

3. Yöntem 
Bu çalışmada geliştirilen sistemi deneysel olarak gösterebilmek amacıyla maket bir 
şehir tasarlandı. Çalışmanın test edilebilmesi amacıyla otonom veya kumanda 
yardımıyla hareket edebilen bir araç Arduino mikrodenetleyicisi ile kodlandı. Aracın 
üzerine gps modülü yerleştirildi ve anlık olarak aracın konumunun alınması sağlandı. 
Daha önce harita üzerinde belirlenen trafik ışıklarının konumu ve hangi renkte ışığın 
yandığı anlık olarak uygulama ekranı üzerinde gösterildi. Şehir içi trafik kuralları baz 
alınarak araçların şehir içinde maksimum ve minimum gitmeleri gereken hız 
hesaplanarak ortalama hız saptandı. Maksimum ve minimum hızlar doğrultusunda 
araçların Şekil-5’de gösterildiği gibi trafik ışıklarına olan mesafesi ölçüldü. 
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Şekil-5 Proje Sanal Gösterimi 

Şekil-5’de örnek şehir çiziminde gösterildiği gibi yapılan ölçüm sonucunda kırmızı ışık 
yanmakta iken aracın 60 km/s hızla gitmesi gerektiği hesaplandı. Şekil-5 Illustrator programı 
ile çizildi ve projenin sanal görünümü elde etmesi sağlandı. 

 
Şekil-6 Araç İçi Sistem Ekranı Tasarımı 

Şekil-6’da araç içerisinde bulunacak sistemin devre şeması fritzing programıyla çizildi. Araç 
içerisine aracın konumunu görmeye yarayan ve anlık takibi sağlayan GPS modülü, mesafeyi 
ölçmeye yarayan HC-SR04 Ultrasonik sensör ve gitmesi gereken hızın anlık olarak 
gösterileceği Nokia 5110 ekran eklendi. Trafik ışıklarından alınan konum bilgisi aracın 
konumundan çıkarılarak aradaki mesafe metre cinsinden hesaplandı. Kırmızı ışığın yeşil ışığa 
dönme süresi “yol = hız x zaman (x=v.t)” formülü ile hesaplanarak aracın gitmesi gereken hız 
OLED ekran üzerinde gösterildi. 

 
Şekil-7 Trafik Işıkları Sinyalizasyon Tasarımı 
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Şehrin üzerine eklenen trafik ışıklarının bağlantı şeması fritzing programıyla çizildi ve 
Şekil-7’de gösterilmektedir. Trafik ışıklarını temsilen kırmızı, sarı ve yeşil renkte led 
lambalar bağlandı. Trafik ışıklarının konum bilgisinin alınabilmesi için GPS modülü 
eklendi. Yine trafik ışıklarının renkleri arasında geçiş süresinin kullanılabilmesi için RTC 
gerçek zamanlı saat modülü kullanıldı. Çizilen Şekil-6 ve Şekil-7’de bulunan devreler 
GPS modülü ile birbirleri ile iletişim halinde çalışarak sistemin lcd ekranda takibi 
sağlandı. 

4. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Projemize başlamadan önce yapılan literatür taramasında günümüzde kullanılan 

sinyalizasyon yöntemleri yukarıda belirtilmiştir. Projemize benzerliği en çok benzeyen 
sistem “yeşil dalga koordinasyonu ”dur. Bu sistemde araçların belirli bir hızda 
gittiklerinde her zaman yeşil ışığa denk gelmeleri olanağı sağlanmıştır. Fakat bu sistem 
sadece belirli ana yollarda bulunmaktadır. Ayrıca araçların hızında değişiklik olduğunda 
tekrar aynı hıza ulaşsalar bile yeşil ışığa denk gelme olasılığı azdır. Projemizin en önemli 
farkı burada bulunmaktadır. Şehirlerde tüm trafik ışıklarının bilgisi alınarak bir veri 
tabanında toplanmakta, buradan en yakında bulunan trafik ışığının ışık durumu takip 
edilmektedir. Araçların hızını düşürse veya yükseltse dahi gitmeleri gereken hız anlık 
olarak güncellenmektedir. Yasal hız sınırları içerisinde güncellenen sistemde araçların 
azami miktarda yeşil ışığa denk gelmeleri sağlanmaktadır. 

5. Uygulanabilirlik  
Projemiz bir şehir maketi ve gerçek biraz araç üzerinde bir cihaz tasarımı olarak iki farklı 
yöntemle denenmiştir. Gerçek araç üzerinde konumu belirlenen bir nokta trafik ışığı 
olarak varsayılmış ve aracın azami miktarda bu cihaz sayesinde yeşil ışığa denk geldiği 
görülmüştür. Bu proje büyük ölçeğe aktarıldığında öncelikle ilimiz başta olmak üzere 
şehirde bulunan tüm trafik ışıklarına bir gps vericisi yerleştirilecektir. Bu verici anlık 
olarak konum bilgisini ve yanan trafik ışığı bilgisini bir veri tabanına gönderecektir. Bu 
veri tabanından alınan bilgilere göre şehirde bulunan tüm trafik ışıklarının ışık durumu, 
yeşil ışığa denk gelmek için gidilmesi gereken hız anlık olarak lcd ekran üzerinde 
gösterilecektir. Karayolları ile anlaşılması halinde tüm ülkede bu veri tabanı oluşturulup 
anlık olarak takibin yapılması mümkündür. Ayrıca Şekil 8’de gerçek harita 
uygulamasından alınan veriler ile projemizin ürettiği konum ve hız bilgilerinin doğru 
olduğu saptanmıştır. Bu da projemizin gerçek hayatta uygulanabilir olduğunu 
göstermektedir. 

 
Şekil-8 Ölçüm Sonuçlarının Uygulanabilirliğinin Tespiti 
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6. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo-1 Proje Zaman Çizelgesi 

Faaliyet Adı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Proje takımının kurulması 
 
  

 
     

Proje konusunun belirlenmesi ve malzeme temini 
 
  
 

 
 

 
    

Literatür taraması 
  

  
 
     

Proje algoritmasının oluşturulması ve tasarım süreci   
 
  

 
  

 
   

Prototip yapılması   
 
  

 
  

 
   

Projenin test edilmesi    
 
  

 
  

 
  

Rapor yazımı   
 
  

 
  

 
   

Tablo-2 Proje Maliyeti 

Ürün Adet Maliyet(TL) 

Arduino Leonardo mikrodenetleyici 2 170 x 2 = 350 TL 

GPS Modülü 2 88x2 = 166 TL 

Jumper Kablolar 40 16 TL 

Protototip Kutusu 1 - 

Nokia 5110 Ekranı - 84x48 Grafik 
LCD 

1 49 TL 

Toplam 581 TL 

 
7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Proje trafikte bulunan tüm araçlarda kullanılabilir. Trafik ışıklarının bulunduğu tüm 
şehirlerde ve araç kullanan tüm sürücülerin kullanımına açıktır.  

8. Riskler 

Proje prototipi bir cihaz olarak geliştirilmiştir. Fakat bu cihazın pilinin bitmesi durumunda 
trafik ışıklarının takibi yapılamamaktadır. Bunun için projemizi mobil uygulama olarak 
geliştirmeye başladık. Mobil uygulamada cihaza ihtiyaç kalmayacak ve tüm kontrol akıllı 
telefonlardan yapılabilecektir. Mobil uygulamamızın ara yüzü bitmiş olup, Teknofest 
finaline kadar veri tabanı işlemlerini bitirmeyi planlamaktayız. 
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