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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
   Optimal olmayan bir kontrol stratejisi ulaşımdaki hareketliliği, çevreyi ve insan 

sağlığını olumsuz etkiler. Verimli trafik kontrolü ile çevre kirliliği, trafik sıkışıklığı, güvenlik, 
park sorunları ve yakıt israfı gibi birçok soruna önlenebilir (Zhao ve ark., 2012; Tiwari ve 
ark., 2013; Celtek ve ark., 2020; Liu ve ark., 2020). 

Literatürde, trafik kontrolü alanında yapılan birçok çalışma bulunmaktadır (Shaikh ve 
ark., 2020) (Haydari ve Yilmaz, 2020). Kentsel nüfusun hızla artması, mevcut yolların 
kapasitelerinin sınırlı olması ve akıllılık kavramı ile şehirlerimizin altyapısının değişmesi 
nedeniyle literatürde önerilen çözümler günümüz trafik problemleri için yetersiz kalmıştır. 
Şehirlerin ulaşım sistemlerinin karmaşıklığı, büyüklüğü ve stokastik yapısı, uygun bir trafik 
sinyal kontrol sisteminin tasarlanmasını zorlaşmaktadır. Geleneksel kontrol yöntemleri (sabit 
zamanlı sinyal ya da izole edilmiş tek bir kavşak için adaptif sinyal kontrolü) günümüz trafik 
problemlerine etkin bir çözüm getirememektedir. Günümüz sorunlarına yeteri kadar çözüm 
olmayan mevcut kontrol yöntemlerinin, yakın gelecekte otonom araçların da yer alacağı 
ulaşım problemlerine çözüm bulması beklenemez. Otonom araçların sayısının her geçen gün 
arttığı yeni nesil bir trafik için daha yenilikçi daha adaptif bir çözümün bulunması 
zorunluluktur.  

Adaptif trafik sinyal kontrolü, sinyal sürelerini trafik koşullarına göre ayarlayan ve 
trafik akışını yöneten kontrol tekniğidir. Mevcut şartlar göz önüne alındığında birden fazla 
kavşağı hedef edinen, anlık trafik durumuna göre karar alan, dinamik ve gerçek zamanlı bir 
trafik sinyalizasyon kontrolü ancak adaptif trafik sinyal kontrolü ile mümkündür.  

Adaptif çözümler değişen trafik koşullarına uyum sağlayan bir sistem geliştirmek için 
karmaşıklık, maliyet ve güvenlik pahasına daha yüksek performans elde etmeye çalışır. 
Verimli bir adaptif trafik sinyal kontrolü tasarımı, büyük boyutlu bir optimizasyon 
problemidir. Büyük boyutlu optimizasyon problemlerine çözüm bulmak zaman alıcı bir 
işlemdir. Ayrıca ağ boyutu arttıkça, ağdaki kontrol edilen elemanlar da artacak ve kontrol 
ağının içindeki veri iletimi de karmaşıklaşmaktadır.  

Bu projede trafik sinyal ağı çok boyutlu bir optimizasyon problemi olarak ele 
alınmaktadır. Bu optimizasyon problemi, mevcut ya da literatürde önerilen trafik sinyal 
kontrol yöntemlerinden farklı olarak yenilikçi optimizasyon algoritmaları ile çözülmektedir. 

Bu çalışma da ayrıca adaptif trafik sinyal kontrol tekniklerinin akıllı şehirlere entegre 
edilmesi için nesnelerin interneti tabanlı bir mimari de sunulmuştur. Sunulan mimari 
nesnelerin internetinin bulut, sis ve kenar bilişim olmak üzere tüm bilişim katmanları 
içermektedir. Önerilen projede, trafik sinyal kontrolü her bir katmanda ayrı bir problem olarak 
ele alınacaktır. Bu sayede elde edilen optimum çözüm üç seviyeli optimizasyonun sonucu 
olacaktır.   

Elde edilen ile optimum çözümlerin performansı gerçek saha verileri ile 
karşılaştırılmaktadır. Gerçek saha verileri bir akıllı ulaşım teknolojileri şirketi tarafından 
sağlanmaktadır. Bu kapsamda tasarlanan gerçek zamanlı kontrol modelleri gerçek hayat için 
uygulanabilir ve düşük maliyetli olmalıdır. Bu proje ile elde edilen optimum kontrol 
yöntemlerinin kısa zaman içinde geleceğin trafik yönetim sistemleri olarak mevcut kontrol 
sistemlerinin yerini alması ön görülmektedir.   
 
 



2. Problem/Sorun: 
Her geçen gün trafikteki araç sayısı yükselen bir ivme ile artmaktadır (Korkmaz ve 

Akgüngör, 2017). Günümüzde sınırlı altyapıya sahip kalabalık ve büyük şehirlerde verimli 
trafik kontrol sistemlerine daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.  Günümüz şehirlerinde trafik 
probleminin yönetilememesi, toplumun sosyal ve ekonomik yaşamını olumsuz etkilemektedir. 
Etkin bir trafik çözümünün noksanlığı, trafikteki yakıt tüketimini arttırmakta ve dolayısıyla 
çevre kirliliğini arttırmasına neden olmaktadır. Özellikle araçların egzoz gazlarının ozon 
tabakasını doğrudan etkilediği ve iklim değişikliğine neden olduğu bilinmektedir (Watkins, 
1981; Tiwari ve ark., 2013). Günümüz sorunlarına yeteri kadar çözüm olmayan mevcut 
kontrol yöntemlerinin, yakın gelecekte otonom araçların da yer alacağı ulaşım problemlerine 
çözüm bulması beklenemez. 

Otonom araçların sayısının her geçen gün arttığı yeni nesil bir trafik için daha modern 
daha adaptif bir çözümün bulunması zorunluluktur. Bütün bunlar göz önüne alındığında 
birden fazla kavşağı hedef edinen, anlık trafik rejimine göre karar veren, dinamik ve gerçek 
zamanlı bir trafik sinyalizasyon kontrolüne ihtiyaç vardır (Jovanović ve ark., 2017; Van de 
Weg ve ark., 2018). 

 
3. Çözüm 

Bu  çalışmada,  günümüz şehirlerinin en büyük problemi olan trafik sıkışıklığını 
azaltmak nesnelerin interneti tabanlı adaptif trafik sinyal kontrolü önerilmiştir. Önerilen 
yöntem üç katmanlı bir optimizasyon sunar. En alt katman gerçek zamanlı yerel 
optimizasyon sağlar. Orta katman alt katmandan gelen trafik verilerini de göz önüne 
alarak daha global bir çözüm araştırır. Orta katmanda yapılan çözüm de gerçek zamanlı 
çözümdür. En üst katman ise trafiğin genelinden sorumludur. Kullanıcı bu katman 
sayesinde ağa erişebilir ve trafik parametrelerini değiştirebilir. Ayrıca üst katmanda da 
gerçek zamanlı olmayan bir trafik sinyal optimizasyonu işlemi gerçekleşir. Elde edilen 
optimum sonuçlar alt katmanlar ile karşılaştırılır ve sonuçlara göre alt katmanlardaki 
optimizasyon işlemine yön verilir.   

Önerilen tasarım ile trafikteki ortalama gecikme süresinin ve kavşaklardaki kuyruk 
uzunluğunun azaltılması ve bununla birlikte araçların ortalama hızının arttırılması 
amaçlanmaktadır. Önerilen modelin performansını ölçmek için, bir aracın toplam 
ortalama seyahat gecikme süresi, aracın ortalama hızı ve kavşaklardaki kuyruk uzunluğu 
performans endeksi olarak dikkate alınacaktır. 

Bu  çalışmanın odak noktası mevcut trafik altyapısını minimum maliyet ile akıllı 
şehirlere uygun hale getirmektir. Bu kapsamda hem bir kavşak hemde birden fazla 
kavşağın oluşturduğu kavşak ağını kontrol sağlanmaktadır. Bu projede adaptif trafik 
sinyal kontrolü için Takviyeli Öğrenme (Reinforcement Learning) algoritması 
kullanılacaktır.   Şehir içi trafik sinyallerinden oluşan bir ağın gerçek zamanlı kontrolü 
için tasarlanacak yaklaşımın dağıtılmış bir yönetim ile koordine edilmesi 
planlanmaktadır. 

 
 
 
 



4. Yöntem 
Bu çalışmada her bir kavşak birer kavşak kümesi olarak nitelendirilmiştir.  Şekil 1’de 

gösterildiği gibi, izole bir kavşak kümesi trafik düğümlerinden oluşmaktadır.  Trafik 
düğümleri görevlerine göre trafikten anlık bilgi almayı sağlayan düğümler (trafik kameraları, 
endüktif sensörler v.b.) ve trafiğin kontrolünü sağlayan düğümler (trafik sinyal lambaları) 
olmak üzere ikiye ayrılır. Bu projede trafik simülatörü kullanıldığı için trafik düğümleri trafik 
sinyal lambaları olarak gösterilmiştir. 

 Her bir kavşak kümesinde bir adet küme lideri vardır. Trafik düğümleri trafik 
ortamından alınan anlık verileri (kuyruk uzunluğu, bekleyen araç sayısı, yaklaşan araç sayısı, 
hız v.b.) küme liderine gönderir.  Küme lideri elde edilen trafik parametrelerine göre 
optimizasyon işlemini gerçekleştirir. Optimizasyon sonucu hesaplanan değerler kümedeki 
düğümlere iletilir. 

 
Şekil 1. Trafik düğümleri ve düğümlerin oluşturduğu kavşak kümesi. 

Kavşak sayısının artması  ile Şekil 2’deki gibi trafik ağını oluşturur. Kavşakların 
oluşturduğu trafik ağı kümelere ayrılarak optimizasyon işlemi gerçekleştirilir. Kümelere 
ayırma işlemi karayolundaki önceliklere göre yapılır. Şekil 2’de mavi renk ile gösterilen küme 
karayolunda birinci önceliğe sahip olan anayolu temsil etmektedir. Turuncu renk ise ana yola 
bağlı olan tali yolu temsil eder. Siyah renkteki kümeler ise en son önceliğe sahip bağımsız 
izole kavşaklardır. 



 
Şekil 2. Trafik sinyal ağı görseli 

Trafik sinyal ağındaki en büyük problem koordinasyon ve ağı oluşturan her bir trafik 
sinyallerinin iletişimidir. Ağdaki sinyal sayısı arttıkça bu problem daha da 
karmaşıklaşmaktadır. Bu sorunların üstesinden gelmek için nesnelerin interneti ve bilişim 
yöntemleri potansiyel bir çözümdür (Tang ve ark., 2019).  

Şekil 2’deki siyah küme Şekil 3’te sınır cihazı olarak temsil edilmiş ve optimizasyon 
işlemi kenar bilişim ile çözümlenmeye çalışılmıştır. Sınır bilişim ile veriler mümkün 
olduğunca kaynağına yakın olarak işlenir. Bu sayede veri iletiminden kaynaklı gecikme 
minimuma indirilmektedir.  Sınır bilişim katmanında yapılan optimizasyon işleminin giriş 
verileri kavşaklardan elde edilen yerel (tek bir kavşağa ait) verilerdir. Yerel veriler ile yapılan 
işlemlerde, optimizasyon işleminin başarısının bir limiti vardır. Bu başarıyı daha da arttırmak 
için yerel veriler bir üst katman olan sis bilişimde birleştirilerek yeniden optimizasyona tabii 
tutulur. Sınır bilişim ve sis bilişim katmanlarında yapılan optimizasyon işlemleri takviyeli 
öğrenme tabanlıdır ve “mevcut fazı koru veya değiştir” eylemi ile kontrol gerçekleştirilir. Bir 
üst katman olan bulut bilişim tarafından belirlenmiş bir faz eylem süresi ile fazlarda kullanılır.  
Bulut bilişim katmanı kullanıcının tüm ağın bilgilerine eriştiği katmandır. Bu katmanda 
yapılan optimizasyon işlemi diğer katmanlardaki gibi gerçek zamanlı değildir. Bu katmanda 
elde edilen veriler kaydedilip, raporlanır ve analiz edilir. Anlık veriler, geçmiş dönemde 
edilen verilerle harmanlanıp optimizasyon gerçekleştirilir. Bu katmandaki optimizasyonun 
temel amacı, alt katmanlarda (sis ve sınır) yapılan optimizasyon işlemi için gerekli olan faz 
eylem süresinin hesaplanmasıdır. 



 
Şekil 3. Nesnelerin interneti mimarileri ve trafik uygulaması sinyal ağı. 

 
5.  Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizde mevcut trafik sinyal ağı için uygulanabilir bir gerçek zamanlı adaptif sinyal 
kontrol stratejilerinin geliştirilmesi, bilimsel ve pratik geçerliliği olan önemli bir sorundur. Bu 
çalışma ile adaptif trafik kontrol yöntemlerinin eksikleri nesnelerin interneti teknolojisi 
kullanılarak giderilecek ve kontrol yönteminin performansı arttırılacaktır. Bu çalışmada 
nesnelerin internetinin tüm katmanları içeren bir mimari kullanılmaktadır. Tüm katmanlarının 
hibrit olarak çalıştırıldığı çalışma hem literatürde hem de pratik hayatta mevcut değildir. Bu 
çalışmada mevcut çalışmalardan farklı olarak, hali hazırda kullanılan trafik altyapısının akıllı 
şehir altyapısına dönüştürülmesi hedeflenmiştir. 

  
6. Uygulanabilirlik 

Önerilen modeller ile sadece ulusal trafik problemleri değil, evrensel trafik 
problemlerinin çözümü de hedeflenmiştir. Bu bağlamda simülasyonda kullanılan parametreler 
bu konuda rehber niteliği olan kitaplar  (Orcutt Jr, 1993; Papacostas ve Prevedouros, 1993; 
HCM, 2000) incelenerek belirlenmiştir. 

Bu çalışmada önerilen modeller hem akademik hem de ticari potansiyele sahiptir. Proje 
ekibinin bu çalışma ve türevleri ile ilgili yayınlanmış iki adet, kabul edilmiş ve yayın 
sürecinde olan iki adet ve hala değerlendirme altında olan iki adet makaleleri vardır (Ali ve 
ark., 2020; Celtek ve ark., 2020).  Ayrıca proje ekibinin yaptığı tüm çalışmalar MOSAŞ Akıllı 
Ulaşım ve Tartım Teknolojileri firmasıyla ortak yürütülmektedir. Bu çalışmada bahsi geçen 
problemler firmanın sahada yaşadığı ve çözüm aradığı problemlerdir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Bu çalışmanın odak noktası mevcut trafik sinyal altyapısını kullanarak verimliliği 
arttırmaktır. Çalışma kapsamında önerilen yöntemler tasarlanırken, ucuz maliyet, kolay 
kurulum ve uygulanabilir olması kriterleri dikkate alınmıştır.  Önerilen yöntemler girdi olarak 
kavşaktaki kuyruk uzunluğunu ya da kavşağa gelen araç sayısını kullanmaktadır. Bu 
parametreler halihazırda birçok kavşakta kullanılan yüksek hesaplamalı trafik kamerası ile 



elde edilmektedir. Elde edilen bilgilerin incelenmesi ve gerekli optimizasyon işlemlerinin 
yapılması için ihtiyaç duyulan yüksek hesaplama kapasitesi işlemciler hali hazırda ulaşım 
şirketlerinde mevcuttur. Ondan dolayı önerilen yöntemlerin uygulanması için herhangi bir ek 
donanıma ihtiyaç söz konusu değildir. Bu projenin mobilitesini arttırmak ve işlem merkezini 
mevcut işlem merkezinden ayırmak istenirse kullanılması gereken tek ürün yüksek hesaplama 
ve bilgi işlem gücüne sahip bir işlemci olacaktır (Tablo 1).  

 
Tablo 1. Gerekli İşlemci 

Malzeme Adı Fiyat 

(Dolar) 

Fiyat  

(TL) 

(KDV 

Dahil) 

Gerekçesi Tedarik Kaynağı 

NVIDIA Jetson Nano 

Developer Kit  

112 USD 

+KDV 

1850.68  ₺  Yüksek hesaplama kapasitesi, 

Hızlı veri iletimi,  

https://embedded.openzeka.com/urun/nvidia-

jetson-nano-developer-kit/ 

 
Projenin uygulanması için gereken süre ve bu sürede yapılması planlanan iş paketleri 

Tablo 2’deki tanımlanmıştır.  
Tablo 2. İş Paketi ve Zamanlama 

İş Paketi Adı 1.Ay 2.Ay 3.Ay 4.Ay 5.Ay 6.Ay İş Paketi Tanımlama 

Literatür Taraması 
      

Proje için gerekli teorik bilginin toplanmasını 
ifade etmektedir. 

Trafik Modelleme 
    

  Uygulama yapılan kavşak/ların Simülasyon 
programında oluşturulması ve trafik 

parametrelerinin elde edilmesi için gerekli 
fonksiyonların yazılmasını ifade etmektedir. 

Optimizasyon Kodu Oluşturma 
     

 Literatürden alınan teorik bilginin pratiğe 
dönüştürüldüğü iş paketidir. Optimizasyon 

kodlarının derleyicide oluşturulmasını ifade eder. 

Malzeme Tedariği    
   

İhtiyaç duyulan mikroişlemcinin tedariğini ifade 
eder. 

Simülasyon 
     

 Projenin SUMO trafik simulatöründe gerçek trafik 
verileriyle gerçek zamanlı gerçekleştirilmesini 

ifade eder. 
Saha Testleri    

   
Projenin gerçek trafikte gerçek zamanlı 

gerçekleştirilmesini ifade eder. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Bu çalışma akıllı ulaşım şirketleri, ulaştırma bakanlığı, şehir bölge planlamacılar ve 
belediyeler için kritik bir önem taşımaktadır. Elde edilen çözümler ile mevcut trafik 
altyapısının kontrolü değiştirilerek maksimum verim elde edilmesi öngörülmektedir.  

 
9. Riskler 

Önerilen kontrol stratejilerinin performansı gerçek trafik verileri ile karşılaştırılarak 
ölçülmektedir. Bununla birlikte sahadan toplanan verinin eksikliği veya yanlışlığı projenin 
değerlendirilmesini tamamen etkilemektedir. Bu kapsamda önerilen kontrol metotları, sadece 
bir nokta değil birden fazla noktadan alınan trafik değerleri ile test edilecektir. Ayrıca 
simülasyon sonuçlarına göre başarılı olan kontrol yöntemleri sahada test edilecektir.  
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