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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Her geçen gün trafiğe çıkan araç sayısının artması trafik kaynaklı problemleri büyütmektedir. 

Problemler zaman kayıpları, yakıt kayıpları ve egzoz dumanın çevreye olumsuz etkileri olarak 

üç ana başlık altında toplanabilir. Trafikte boşa geçirilen zamanlar bu problemlerin şiddetini 

arttırmaktadır. Uygulamada olan merkezi sitemler ise maliyetler nedeniyle çok kısıtlı kalmıştır.  

Projede çözüm amaçlı dört yönlü kavşaklar için araç ve yaya uyarımlı akıllı trafik sinyalizasyon 

sistemi uygulamalarında kullanılabilecek müstakil bir kontrol ünitesi yapılmış, yapılırken:  

 Yatırım ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi  

 Kullanılan gelişmiş sistemlerin ihtiyaç noktalarının azaltılması veya ulaşamadığı noktalara 

uygulanabilmesi  

 Günümüzdeki sabit veya değişken sabit zamanlı sistemlerden daha iyi bir alternatif olması 

 Mevcut sistemlere göre daha basit olup gerçek ortamda da kullanılabilmesi gözetilmiştir.  

Böylece fayda / maliyet ilişkisi gözetilerek lokal çözümlerle akıllı trafik sistemlerinin 

yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulması hedeflenmiştir. 

Proje kapsamında yapılan kontrol ünitesi ve yazılımı, bir kavşak modeli üstünde model arabalar 

kullanılarak hazırlanan senaryolar ile çalıştığı test edilmiştir. Ayrıca daha önce akademik 

düzeyde yapılmış bir çalışma sonuçları ile karşılaştırılarak sabit ve değişken sabit zamanlı 

sistemlere göre avantajları, mevcut gelişmiş sistemlerin performansına yaklaştığı belirlenmiştir.  
 

2. Sorun/ Problem 

Mevcut merkezi veya lokal kavşak kontrol sistemleri PLC’lere, kameralara ve / veya her 

kavşağı 24 saat kontrol eden uzmanlara, servis elemanlarına ve bunlar için gerekli alt yapıya 

ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle de Türkiye’de bazı büyük şehirler dışında akıllı sinyalizasyon 

sistemleri yaygın olarak kullanılmamaktadır. Bulunan şehirlerde ise sadece şehrin en kritik 

merkezlerinde olup merkezi noktadan biraz uzaklaşıldığında sabit veya değişken sabit zamanlı 

sistemler bulunmaktadır. Bu nedenle yolun boş olmasına rağmen kırmızı ışıkta bekleyen 

araçlarla karşılaşılmaktadır. Kısaca büyük şehirlerde de sınırlı noktalarda kullanıldığından 

şehrin genelinde yaygınlaşamamıştır. Temel sebepler ise ciddi bir alt yapı gereksinimi (PLC, 

lisans, özel donanımlar, kontrol binaları vb.) nedeni ile yatırım ve merkezi trafik kontrol 

bölümlerinin oluşturulması gibi yüksek işletme maliyetlerinin olması, ayrıca yetişmiş uzman bir 

ekibe olan ihtiyaçtır.  
 

3. Çözüm 

Soruna çözüm olarak dört yönlü kavşaklarda akıllı trafik sinyalizasyonu sistemi 

uygulamalarında kullanılacak basit, ucuz, 

işlevsel, uygulanabilir ve müstakil kontrol 

ünitesi yapılmıştır (Resim-1).  

Kontrol ünitesi ile yönetilecek akıllı trafik 

sinyalizasyonu, uyarımlı bir sistem olarak 

düşünülmüştür. Kontrol ünitesinin donanım 

ve yazılımı araçlar için kavşağa gelen her 

yolda aralarında on araçlık mesafe olacak 

şekilde yerleştirilen üç sıra algılayıcı 

sensörlerden ve yayalar için de butonlardan 

gelecek sinyalleri alıp işleyebilecek şekilde 
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planlanmıştır (Şekil-1). Bu sinyaller için ünite üstünde gerekli klemens girişleri bırakılmıştır. 

Böylece ünitenin gerçek ortamda uygulanması istendiğinde kavşaklarda gerçekte de kullanılan 

sensörler kullanılabilecektir. Algılanan sinyaller değerlendirildikten sonra kavşak için 

belirlenmiş ışık kombinasyon dizisi içinden en uygunu devreye sokulmaktadır. Periyodik 

kontrol edilen doluluk durumuna göre de yeşil ışık süreleri ayarlanmaktadır (uzatma, kısaltma 

veya bitirme). Yaya geçitlerine de yayaların basabileceği bir buton konulmuştur. Butondan 

uyarım alındığında da uygun ışık kombinasyonu ile yaya ve araç geçişi birlikte sağlanmaktadır. 

Sistemi basitleştirmek için karışık matematik modellemelerden kaçınılmıştır. Bunun yerine 

öngörülen yol fazlarına göre her bir kavşak için ışık kombinasyon dizileri oluşturulmuştur. Bu 

faz yapısı istendiğinde uygulama noktasına göre değiştirilebilecek esnekliktedir. 

Maliyeti düşürmek için kontrol ünitesi tasarımında hazır olarak bulunabilen açık kod ve kaynak 

Arduino Mega 2560 R3 Giriş/Çıkış kartı, elektrik sistemi içinde piyasada rahatlıkla bulunabilen 

elemanlar ile transistör tetiklemeli röle devreleri kullanılmıştır. Bu sayede, Arduino Mega2560’a 

gelecek elektriksel darbeler engellenerek kulanım ömrü uzatılırken, ışık beslemeleri ve röle 

beslemeleri bağımsız hale getirilmiştir (Şema-1). Böylece düşük maliyetli gerçek ortamda da 

kullanılabilecek bir kontrol ünitesi yapılmış, fayda / maliyet ilişkisi gözetilmiştir. 

Şekil-1: 

Kavşak sensör / buton 

yerleşimi. 

 

S1…S16:  

Araç sensörleri 

 

B1…B4:  

Yaya butonları 

 

A, B, C, D: 

Kavşak isimleri 

 

Şema-1: Trafik ışığı tipik devre şeması 

Not: 

1- Röle beslemesi istenen DC gerilimi seçilebilir. 

2- LED (ışık) beslemeleri izole olduğu için 

    istenen gerilim ve AC / DC seçimi yapılabilir. 



 

4 

 

4. Yöntem 

Proje için ilk tasarımlar ve algoritma oluşturulduktan sonra İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) ve 

İzmir Trafik Şube Müdürlüğü ziyaret edilmiştir. Bu görüşmelerde kontrol ünitesi yapısı ve 

algoritma konusunda profesyonel görüşler alınmış sonrasında da gerekli değişiklikler yapılarak 

projenin tasarımı ve algoritması son haline getirilmiştir. 

Kontrol ünitesinin yazılım algoritması için, Şekil-1’de verilen kavşak modeli temel alınmıştır. 

Kavşağa gelen yollar (giriş noktaları), A, B, C ve D olarak isimlendirilmiştir. 

Sola dönüşler için ayrı sensörler düşünülmüştür (Şekil-1’de S2, S4, S6 ve S8). (Doç. Dr. Murat, 

2012, sayfa 35) “Trafiğin yolun sağından aktığı ülkelerde sola dönüş hareketleri, kavşak 

kapasitesini önemli oranda etkilemektedir. Bu sorun, sinyalize kavşaklarda sola dönüşler için 

ayrı bir faz ayrılmasıyla çözülebilmektedir.” Düz ve sağ hatlar tek sinyal olarak düşünülmüştür.  

Yaya geçitlerinin olduğu noktalara yayaların basması için butonlar konulmuştur. Bu butonlar 

Şekil-1’de, B1, B2, B3 ve B4 numaralaması ve konumları ile gösterilmektedir. 

Daha sonra fazlar incelemiş ve program için ışık kombinasyon dizisi oluşturulmuştur. Örnek 

olarak, A girişi için yapılan faz çalışması, Faz 1 Şekil-2’de, Faz 2 Şekil 3’te, Faz 3 Şekil 4’te 

verilmiştir.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bu üç fazla birlikte, yaya butonuna basılması da gözetilmektedir. 

A girişi göz önüne alındığında program kavşak girişini kontrol 

ederken aynı zamanda B2 butonunu da kontrol etmektedir. Sinyal 

alındı ise ilgili ışık kombinasyonu ile yaya geçidi ışıkları da 

yakılmaktadır. Özel bir durum olarak A kavşağı kontrolünde 

sadece D kavşağından araç sinyali ve B yolunda yaya sinyali 

alınması halinde dördüncü bir faz (Faz 4: Şekil-5) 

oluşturulmuştur. 

A kavşağı için yapılan çalışma tüm kavşaklar için yapıldıktan 

sonra tüm girişleri için ışık kombinasyon dizileri oluşturulmuştur. 

Doluluk oranları maksimum olacak şekilde üç kademeli süre aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

 Birinci sıradan sinyal geliyorsa yeşil ışık için maksimum süre 25 sn.  

 Birinci ve ikinci sıra sensörlerden sinyal geliyorsa yeşil ışık için maksimum süre 45 sn. 

 Üç sıra sensörden sinyal geliyorsa maksimum süre 65 sn.  

 65 saniyelik maksimum sürede, birden fazla kavşağın üç sıra sensöründen sinyal geliyor ise 

diğerlerinin de bekleme süreleri gözeterek maksimum süre 55 saniye olarak 

düzenlenmektedir. 

Program ilk 10 saniyeden sonra beşer saniyelik periyotlarla tüm sensörleri kontrol etmekte yeşil 

ışık süresini dinamik olarak düzenlemektedir. Yani kavşak doluluk durumuna göre maksimum 
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Resim-2: Testler için kavşak modeli 

süre revize edilmekte veya maksimum süreden önce kavşak kapatılmaktadır. Yaya yolları içinde 

15 saniyelik yeşil ışık yanma süresi belirlenmiştir. 
 

4.1 Test İçin Prototip, Model Yapımı ve Manuel Testler 

“Madde 3. Çözüm” bölümünde açıklanan kriterlere göre kontrol ünitesi prototipi imal edilmiştir. 

Pano tasarlanan ölçülere göre 3 mm MDF’den yapılmıştır (Resim-1).   

Kontrol ünitesinin ve yazılımın testi için dört yollu bir kavşak modeli yapılmıştır. Dört yollu bir 

kavşak çizilmiş ve baskı alınmıştır. Alınan baskı MDF’den bir tablaya yapıştırılmıştır. Kavşağın 

planlanan noktalarına trafik ışıkları ve reed röle ile yapılan sensörler yerleştirilmiştir (Resim-2).  

Testlerde kullanılma amaçlı olarak altlarına mıknatıs 

yapıştırılan model arabalar ile olası senaryolar 

çerçevesinde sensörlerin önüne araçlar getirilmiş 

yönlendirilmiştir. 

Oluşturulan senaryolar ile kontrol ünitesinin çalışması 

kontrol edilmiştir. Bu model sadece kontrol ünitesini 

çalışmasını ve yazılımı test etmek için yapılmıştır. 

Yapılan manuel testlerde kontrol ünitesinin ve 

yazılımın senaryolara uygun olarak beklendiği gibi 

çalıştığı görülmüştür. 
 

4.2 Gerçek Veriler ile Karşılaştırma 

Kontrol ünitesinin değerlendirilmesinde, (Erol, Temmuz 2018)  Pamukkale Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı’nda yapılan yüksek lisans tezi verileri 

kullanılmıştır. 

Bu tezde, Denizli ilinde bulunan “Emniyet Kavşağı” 

gerçek verileri (Şekil-6) profesyonel benzetim programı 

kullanılarak önce performans değerleri analiz edilmiştir. 

Bu analizden sonra ayrı bir iyileştirme programında 

önce ışık süreleri daha sonrasında da faz değişimi ile en 

iyi sonuçlar bulunmuş (Tablo-1) ve tekrar benzetim 

programı ile analizler yapılmıştır ve karşılaştırması 

verilmiştir (Tablo-2). Kontrol ünitesi 

değerlendirilmesinde ise bu çalışmadaki gerçek (Şekil-

6) araç/saat bilgilerinden kavşağa bir saat içinde 

ortalama araç geliş periyodu ve tezde verilen ortalama 

araç hızından da kavşağı terk etme süreleri bulunmuştur. İlk kademe olan 25 saniye baz alınarak 

gelecek araç sayısı, ışık durumları ve sensör sinyal durumları analiz edilmiş (Tablo-3), sonuçlar 

tez çalışmasındaki iyileştirme sonuçları ile karşılaştırılmıştır (Tablo-4). 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil-6 : (Erol, Temmuz 2018, 

Şekil 5.3)   

 

 
Tablo-2 : (Erol, Temmuz 2018, Tablo 5.6)  

analiz sonuçları  

 
Tablo-1 : (Erol, Temmuz 2018, Tablo 5.4)  

En iyilenmiş ışık süreleri  
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Kontrol Ünitesi 

Devre Süresi (sn) 

Faz Numarası 

(Proje kavşak adı) 

Tez Eniyilenmiş 

Yeşil Işık Süresi (sn) 

Kontrol Ünitesi 
Yeşil ışık süresi 

(sn) 

Yeşiller 

Arası süre 

87 

1 (C) 18 15 3 

2 (D) 21 20 3 

3 (A) 27 25 3 

4 (B) 17 15 3 

Tablo-4: Kontrol ünitesi yeşil ışık sürelerinin tez çalışması ile karşılaştırması 
 

Manuel testlerde ünitenin planlandığı gibi çalıştığı, gerçek verilerin analizi ile de benzetim ve 

iyileştirme programlarının sonuçlarına yakın değerler olduğu görülmüştür (Tablo-4). 
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projede merkezi kontrol sistemlerinin yüksek maliyetler ile büyük bir bölgeyi kontrol etmek 

yerine bağımsız kontrol noktaları oluşturularak, yerinde çözüm yoluna gidilmiştir. Sorun 

parçalara bölünmüş ve her noktaya kendi özelinde uygulama yapılabilir hale gelmiştir. Bu 

yaklaşım ile çözümler mevcut olmakla birlikte yine maliyetleri çok yüksektir. Projede ise 

Arduino gibi açık kod ve yazılım bir mikrodenetleyici ve röle devreleri ile PLC alt yapısı 

oluşturulduğu için ulaşılabilir ve düşük maliyetlidir. Aynı kontrol sistemi piyasada bulunan 

PLC’ler ile oluşturulduğunda (CPU + 4 INT + 64 Output + 16 Input – program hariç) maliyeti 
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21000 TL olurken projede bu yapıyı karşılayacak endüstriyel standartlardaki parçaları ile 

maliyeti ise yaklaşık 2173 TL’dir (Tablo-7, 24VDC güç ünitesi, sigortalar, pano, montaj 

malzemeleri ve işçiliği hariç maliyet).  
 

6. Uygulanabilirlik 

Ziyaretlerimiz sırasında İzmir Ulaştırma Merkezi (İZUM) ve İzmir Trafik Şube Müdürlüğü 

uzmanları projenin uygulanabilir olduğunu söylemişlerdir. Sadece gerçek hayatta uygulanması 

için kontrol ünitesinin endüstriyel standartlara uygun devre elemanları ve IP66 paslanmaz çelik 

bir pano içinde imal edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu noktada kavşağa gelen yollara araç 

sinyalleri için standart loop detektör konulması gerekecektir. Proje için gerekli 24 adet detektör 

ve montajının yaklaşık maliyeti 5500 TL’dir. Ayrıca kavşağın yoğunluk durumu gözetilerek 

yollara üç sıra sensör döşenmesi de gerekmemektedir. Bir sıra sensör ile de çalışabilir. Tek sıra 

sensör ile çalışılması durumunda ünite araç var / yok durumuna göre çalışacaktır. 
 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo-5: Proje zaman çizelgesi:  

 
 

Tablo-6: Kontrol Ünitesi Prototip Maliyeti: 

 

Ayrıca, madde 6’da açıklandığı gibi endüstriyel standartlara uygun kontrol ünitesi piyasa 

maliyeti için teklifler toplanmıştır. Oluşan maliyet Tablo-7’de verilmiştir.  

Tem. Ağu. Eyl. Ekm. Kas. Ara. Oca.

Literatür Taraması X X
İlk Algoritmanın Oluşturulması X X
Trafik Şube Müdürlüğü İle Görüşme X

İzmir Ulaştırma Merkezi 
 
İle Görüşme X

Algoritmada Güncelleme X X
Yazılımın Yapılması X X
Malzeme Temini X X
Kontrol Ünitesinin Yapılması X X
Test İçin Model İmalatı X X
Testler, Analizler ve Bulgular X X
Proje Raporunu Yazılması X X

İşin Tanımı
Aylar

Malzeme Birim Fiyat Toplam (TL) Malzeme Birim Fiyat Toplam (TL)

MDF + Boya 75,00  1,00  set 75,00  MDF + Boya 75,00  1,00  set 75,00  

Mega 2560 (KLON) 129,62  1,00  ad 129,62  Ayak Tahtası 100,00  1,00  set 100,00  

Röle + Transistör + Direnç 1,78  36,00  ad 64,08  Baskı 110,00  1,00  set 110,00  

PCB Klemens 40,00  1,00  set 40,00  Direnç 0,02  28,00  ad 0,56  

24 AWG kablo (100 m)  ve Jumper kablo 80,25  1,00  set 80,25  PCB Klemens 30,00  1,00  set 30,00  

IDC konnektör 10'lu 0,62  24,00  ad 14,88  Led 0,20  104,00  ad 20,80  

IDC konnektör 20'li 1,13  1,00  ad 1,13  24 AWG kablo (100 m) 68,28  1,00  set 68,28  

Flat Kablo 10'lu 3,19  20,00  m 63,80  IDC konnektör 10'lu 0,62  12,00  ad 7,44  

Flat Kablo 20'li 5,98  2,00  m 11,96  IDC konnektör 20'li 1,13  2,00  ad 2,26  

DC - DC regülatör 5,98  3,00  ad 17,94  Reed röle 14 mm 1,89  28,00  ad 52,92  

Delikli plaket 4,73  6,00  ad 28,38  Diğer (civata, somun, yapıştırıcı vb.) 50,00  1,00  set 50,00  

Sigorta + Sigorta yuvası 1,00  4,00  ad 4,00  Genel Toplam (TL) 517,26  

12V 5A Switch Mod Adaptör 98,71  1,00  ad 98,71  

Diğer (civata, somun, yapıştırıcı vb.) 40,00  1,00  set 40,00  

Genel Toplam (TL) 669,75  

Miktar

TESTLER İÇİN KAVŞAK MAKETİ

Miktar

KONTROL ÜNİTESİ
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Projenin saha uygulanması için oluşan maliyet ise ünite + loop detektör toplam 12350 TL’dir. 

Firmalardan benzer proje için aldığımız maliyet fiyatı 100-120 bin TL arasında değişmektedir.  
 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Şehir içi trafik uygulamaları yasalarla belediyelere verilmiştir. Projenin potansiyel kullanıcıları 

belediyelerdir. Faydalanacak olanlar ise trafiği kullanan insanlardır.  
 

9. Riskler 
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Malzeme
Birim Fiyat

TL

Toplam

TL

Meanwell SDR-120-24 120W 24V 5A ray tipi güç kaynağı ve Step-Down Power Modül 554,16  1,00  ad 554,16  

Finder 40.61.9.024 24V 10A Tek kontak röle ve Finder 95.12.2 11.31 PCB röle soketi 37,21  36,00  ad 1.339,56  

WAGO 2001-1201 ray tipi klemens ve 3 pin no1 PCB klemens 3,90  72,00  ad 280,80  

BD175 3A 45V Transistör, 1N4007 1A diyot ve muhtelif dirençler ( 1/4 W ) 2,68  36,00  ad 96,48  

Arduino Mega2560 R3 (ORJİNAL) ve  klemens shield 514,73  1,00  ad 514,73  

Baskılı PCB kartı 55,46  4,00  ad 221,84  

Schneider A9F74206 2K 6kA C 2x6A Otomatik Sigorta 47,00  1,00  ad 47,00  

Siemens-2x6A 30 mA Kaçak Akım Rölesi 4 5kA-5SU1353-1KK06 329,22  1,00  ad 329,22  

Tekpan DM 214.520-K DM 400Gx500Yx200Dmm PASLANMAZ(304) PANO IP66 1.466,13  1,00  ad 1.466,13  

Montaj malzemeleri (kablo, kanal, ray, civata vb.) ve Montaj İşçiliği 2.000,00  1,00  set 2.000,00  

Genel Toplam (KDV dahil ) 6.849,92  

TABLO-7:    Standartlara Uygun Kontrol Ünitesi İmalatı Piyasa Maliyeti 

Miktar

Riskin Tanımı
Risk 

İhtimali

Risk 

Seviyesi
Alınacak Önlemler

Önlem Sonrası 

Risk İhtimali

Önlem Sonrası 

Risk Seviyesi

Kontrol Ünitesi imalat hatası Olası Düşük İmalat sonrası ünite fonksiyon testleri olasık dışı Çok düşük

Saha uygulamasında karşılaşılabilecek vandalizm 

veya hava koşulları etkileri ile bozulma
Olası Orta

Sistemin IP66 koruma seviyesinde 

paslanmaz çelik pano içine montajı
çok düşük olasılık Çok düşük

Saha uygulamasında ünitenin bozulması Olası Orta
Sistemde kulanılacak elemanların 

standartlara uygun seçilmesi
çok düşük olasılık Çok düşük

Saha sensörlerinde bozulma Olası Düşük Sahada ilk sıra sensörlerin yedekli montajı çok düşük olasılık Çok düşük
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