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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Günümüz şartlarında ihtiyaç duyulan bir trafik kontrol stratejisi optimal olmadığı

takdirde ulaşımdaki hareketliliği, çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkileyecektir. Trafik
kontrolü verimli hale getirildiğinde ise çevre kirliliği, trafik sıkışıklığı, güvenlik, park
sorunları ve yakıt israfı gibi birçok sorun 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 alt yapısının 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.

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 trafik sinyal kontrolü, sinyal sürelerini
trafik koşullarına göre ayarlayan ve trafik akışını yöneten kontrol tekniğidir.

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 karmaşık olacaktır.

Bu çalışmada gerçek saha verileri kullanılarak kavşaklar ve bu kavşaklarda bulunan
araçlar hakkında bilgiler toplanmaktadır. Veri ön işleme ve veri anlamlandırma aşamaları ile
elimize geçen kavşak bilgileri veri tabanında kaydedilmektedir. Bu veriler ile kavşaklarda
sinyalizasyonun adaptif olması sağlanacaktır. Bu çalışma ile 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.

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.

Önerilen gerçek zamanlı kontrol modeli gerçek hayat için uygulanabilir ve düşük
maliyet kriterlerine uygun tasarlanmıştır. Bu proje ile ortaya çıkan optimum kontrol
yöntemlerinin kısa zaman içinde geleceğin trafik yönetim sistemleri olarak mevcut kontrol
sistemlerinin yerini alması öngörülmektedir.



2. Problem/Sorun:

Her geçen gün trafikteki araç sayısı yükselen bir ivme ile artmaktadır (Korkmaz ve
Akgüngör, 2017). Egzoz gazlarının ozon tabakasını doğrudan etkilediği ve geri dönüşü
olmayan iklim değişikliğine neden olduğu bilinirken araç sayılarındaki artış doğaya verilen bu
zararın da artmasına sebep olmaktadır. Trafikteki araç artışının önüne geçilemeyeceği için
araçların trafikte geçirdiği süre dinamik veriler ile  mevcut şartlara göre azaltılabilir.

Araçların trafikte geçirdikleri sürenin azaltılması etkin bir trafik çözümü ile sağlanabilir
fakat bu çözümün noksanlığı trafikteki yakıt tüketimini artırmakta ve dolayısıyla çevre
kirliliğinin artmasına neden olmaktadır. Artan trafik ve çevre kirliliği göz önünde
bulundurulduğunda kullanılan trafik kontrol sistemlerinin günümüz şartlarında yetersiz
kaldığı görülmektedir.

Artan çevre kirliliği ve yetersiz kalan geleneksel trafik kontrol sistemlerinin yol açtığı
tüm bu geri dönüşü olmayan sorunlardan dolayı daha modern ve adaptif bir trafik kontrol
sisteminin kullanılması şarttır.

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.

3. Çözüm
Bu çalışmada, günümüz şehirlerinin en büyük problemi olan trafik sıkışıklığını

azaltmaya yönelik akıllı şehirler konsepti için IoT ve Big Data tabanlı Adaptif Trafik
Sinyal Kontrol modüllerinin tasarımı kullanılmıştır. Önerilen bu çalışma ile kavşaklardan
insansız hava araç ile toplanan veriler işlenerek anlamlı hale getirilir. Ve bu veriler
dinamik olarak kullanılmak üzere oluşturduğumuz veri tabanında tutulur Bu sayede big
data oluşturulmuş olunur. Kullanılan bu çözüm üç katmanlı bir optimizasyon sunar. En
alt katman gerçek zamanlı bir yerel optimizasyon sağlar. Orta katman alt katmandan
aldığı trafik verilerini de göz önünde bulundurarak yine gerçek zamanlı ve daha global
bir çözüm oluşturulmasını sağlar. En üst katman ise trafiğin geneline odaklanarak
çözümler oluşturur. Ayrıca üst katmanda gerçek zamanlı olmayan bir işlem mevcuttur.
Kullanıcı bu katman üzerinden ağa erişebilir ve trafik parametrelerini verimli şekilde
değiştirebilir. Elde edilen optimum sonuçlar alt katmanlardaki sonuçlar ile
karşılaştırmaya girer ve sonuçlara göre alt katmanlardaki optimizasyon işlemine yön
verilir.

Önerilen çözüm ile trafikteki ortalama gecikme süresinin ve kavşaklardaki kuyruk
uzunluğunun azaltılması, buna bağlı olarak araçların ortalama hızının arttırılması
hedeflenmektedir. Önerilen modelin performansını değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bunun için bir aracın toplam ortalama seyahat gecikme süresi, aracın ortalama hızı ve
kavşaklardaki kuyruk uzunluğu performans endeksi olarak dikkate alınacaktır.

Bu çalışmanın asıl odaklandığı nokta mevcut trafik altyapısını minimum maliyet ile
akıllı şehirlere entegre edilerek trafik yönetimine katkı sağlamasıdır. Bu kapsamda trafik
yönetimi için hem tek bir kavşaktan hem de birden fazla kavşaktan oluşan kavşak ağının
kontrolü sağlanmaktadır. Bu projede adaptif trafik sinyal kontrolünün uygulanması için
Takviyeli Öğrenme algoritması kullanılacaktır. Şehir içi trafik sinyallerinden oluşan bir
ağın (Şekil 3) gerçek zamanlı kontrolü için tasarlanacak projenin dağıtılmış bir yönetim
ile koordine edilmesi planlanmaktadır.



4. Yöntem

Kavşak analizi yapabilmek için bilgisayarlı görü ile elde edilen big data yı
sınıflandırmak ve anlamlı veriler haline getirmek gerekmektedir. Bilgisayarlı görü, kavşak
içerisindeki nesnelerin tespitinde önemli rol oynamıştır. Tespit edilen her nesne Identify
işlemine tabi tutularak kavşak içerisindeki girdi ve çıktıları takip edilmiştir. Takip edilen her
araç üzerinden çeşitli kontrol algoritmaları uygulanarak analiz için kullanılabilir veriler
oluşturulmuştur.

Kontrol algoritmaları ve bilgisayarlı görü algoritmaları için; Nesne tespitinde evirişimli
sinir ağı modeli kullanılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla hızlı olması, yeterli performansı
sağlaması ve pytorch desteği ile kolay kullanımı sayesinde YOLOv5 evirişimli sinir ağı
modeli tercih edilmiştir.

YOLO v5, tek aşamalı bir nesne algılama yöntemidir. Resimde bir CNN (Convolution
Neural Network)mimarisi yaparak nesnelerin konumunu ve türünü değerlendirebilirsiniz,
böylece tanıma hızı geliştirilir (Real-Time Vehicle and Distance Detection Based on Improved
Yolo v5 Network,2021 3rd WSAI). Tespit edilen araçlar derin öğrenme desteği sayesinde
yüksek doğruluk oranına sahip deep sort nesne takibi algoritmasına verilmiştir. Derin
öğrenme, ham girdiden daha üst düzey özellikleri aşamalı olarak çıkarmak için birden çok
katman kullanan bir makine öğrenme algoritmaları alt sınıfıdır (2022 Derin öğrenme temelli
nesne tespiti algoritmaları kullanılarak kişiye özgü reklam sunulması . Balıkesir Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi ).Takip edilen araçlar üzerinde çeşitli algoritmalar
uygulanarak analiz verileri sentezlenmiştir. Algoritma akış şeması Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil. 1. Nesne sayımı, sınıflandırılması ve hız sınırı tespiti için algoritma şeması

Bilgisayarlı görü ile elde edilen ve YoloV5 ile sınıflandırılan big data son kullanıcıya
ulaşmadan önce anlamlı hale getirilmelidir. API servisi hem mobil uygulama ile haberleşecek
hem de sınıflandırılan veriyi anlamlı hale getirecek. Hem bilgisayarlı görü algoritmalarının
hem de API servislerinin senkronize çalışması ve bu senkronizasyonun hızlı, aynı zamanda
kolay geliştirilmesi ve de takım halinde geliştirilmeye uygun olması sebebiyle sunucuda
mikro servis mimarisi uygulanmıştır. Sunucu mimarisi Şekil 2’de verilmiştir.



Bu çalışmada önerilen tüm modüller SUMO trafik simülatörü kullanılarak
tasarlanmıştır. SUMO programı , araçların konumunu , mesafesini ve trafik ışıklarındaki
reaksiyonları yani günlük hayatta trafikte karşılaştığımız tüm durumları içeren açık kaynaklı bir
simülasyon paketidir. Sumo üzerinden kavşaktaki araçların yoğunluk durumuna göre trafik
ışıklarında bekleme süreleri simüle edilmektedir.

Şekil 2. Sunucu Mimarisi

Kavşak verisinin gizliliği ve güvenliği ayrıca mobil uygulama ve kullanıcı bilgileri
güvenliği için proxy sunucusu ve firewall entegre edilmiştir.

Kavşakların her birinden alınan veriler en yakındaki kontrol düğümüne giderek son
olarak ana kontrol ünitesine aktarılır. Kontrol ünitesinden geçen veriler önce sunucuya,
sonrasında güvenlik duvarından geçerek servislere aktarılır. Katmanlar ve altyapı Şekil 3’de
gösterilmiştir.



Şekil 3: Trafik Sinyal Ağı

Sunucunun beklenmedik ya da planlı bir şekilde kapanması/kapatılması durumunda
gelen veriler yedeklenerek sunucu tekrar açıldığında yedeklenen verilerin işlenerek en az veri
kaybının yaşanması için şekil 2’de de gösterildiği gibi yedekleme ve depolama servisi
oluşturulmuştur.

Alınan, sınıflandırılan ve anlamlandırılmış bu veriler mobil uygulamada kullanıcalara
görselleştirilerek sunulmuştıur.

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. Ek
olarak yapılan çalışmaların kullanıcılara daha rahat bir şekilde aktarılması için mobil
uygulama, web uygulaması ve desktop uygulaması olmak üzere 3 farklı uygulama ile
kullanıma sunulması hedeflenmektedir. Bu çalışmada mevcut çalışmalardan farklı olarak, hali
hazırda kullanılan trafik altyapısının akıllı şehir altyapısına dönüştürülmesi hedeflenmiştir.



6. Uygulanabilirlik

Bu proje ile ulusal trafik problemlerinin yanında evrensel trafik problemlerinin çözümü
de hedeflenmektedir. Mevcut trafik altyapısı değiştirilmeden uygulanabilir, esnek kurulum ve
düşük maliyetli kontrol sistemleri tasarlanmıştır.

Bu konuyla alakalı olarak simülasyonda kullanılan parametreler bu konuda rehber niteliği
olan kitaplar (Orcutt Jr, 1993; Papacostas ve Prevedouros, 1993; HCM, 2000) incelenerek
belirlenmiştir. Çalışmada bahsedilen problemler firmanın sahada yaşadığı ve çözüm aradığı
problemlerdir. Bu çalışmada önerilen modeller hem akademik hem de ticari potansiyele
sahiptir. Proje ekibinin bu çalışma ve türevleri ile ilgili yayınlanmış olan iki adet, kabul
edilmiş ve yayın sürecinde olan iki adet, hala değerlendirme altında olan iki adet makaleleri
vardır (Ali ve ark., 2020; Celtek ve ark., 2020).

Proje ekibinin yaptığı tüm çalışmalar MOSAŞ Akıllı Ulaşım ve Tarım Teknolojileri
firmasıyla ortak yürütülmektedir. Aşağıda verilen özelliklere dikkat edilerek önerilen trafik
sinyal kontrol sistemleri; akıllı ulaşım şirketleri, Ulaştırma Bakanlığı, şehir bölge
planlamacılar ve belediyeler için kritik bir önem taşımaktadır.

Trafikteki verimsizlik, vakit kaybı, kaynak kaybı gibi sorunların giderilmesinde ihtiyaç
duyduğumuz uygulanabilir trafik sinyal kontrol sisteminin özellikleri aşağıda belirtilen
gibidir;

• Trafiğin her rejiminde verimli çalışan bir kontrol sistemi: Doymamış, doymuş ve aşırı
doymuş trafik durumlarına gerçek zamanlı olarak uyum sağlayan trafik kontrol yöntemi.
• Üç katmanlı optimizasyon sistemi: Trafiğin gerçek zamanlı olarak hem yerel hem de
küresel optimizasyonun gerçekleştirilmesi. Elde edilen trafik verileri ile çevrim dışı olarak en
iyi kontrol parametrelerinin optimize edilmesi.
• Derin öğrenme ve takviyeli öğrenme hibrit olarak kullanılması: Trafiğin anlık
değişimlerine (mevsimsel değişiklik, kaza, konvoy vb) uyum sağlama, Trafiği oluşturan tüm
unsurların (sürücü, yaya, sağa sola dönen araç oranı vb) dikkate alınması.
• Nesnelerin interneti ve bilişim mimarileri tabanlı çözüm: Trafik sinyal ağında hızlı bir
iletişim ve etkin bir koordinasyon. Hem merkezcil hem de dağıtılmış merkez yöntemlerine
uygun yenilikçi bir kontrol sistemi.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Bu projenin asıl amacı mevcut trafik sinyal altyapısını kullanarak verimliliği
arttırmaktır. Çalışma kapsamında önerilen yöntemler tasarlanırken; ucuz maliyet, kolay
kurulum ve uygulanabilirlik kriterleri dikkate alınmıştır. Önerilen yöntemlerde girdi olarak
kavşaktaki kuyruk uzunluğunu ya da kavşağa gelen araç sayısını kullanılmaktadır. Bu
parametreler halihazırda birçok kavşakta kullanılan yüksek hesaplamalı trafik kameraları ile
elde edilmektedir. Elde edilen bilgilerin incelenmesi ve gerekli optimizasyon işlemlerinin
yapılması için ihtiyaç duyulan yüksek hesaplama kapasiteli işlemciler halihazırda ulaşım
şirketlerinde mevcuttur. Bu sebeple önerilen yöntemlerin uygulanması için herhangi bir ek
donanıma ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu projenin mobilitesini arttırmak ve işlem merkezini
mevcut işlem merkezinden ayırmak istenirse kullanılması gereken ürün yüksek hesaplama ve



bilgi işlem gücüne sahip bir işlemci olacaktır. Aynı zamanda verinin işlenebilmesini ve
depolanabilmesini,kullanıcıların ya da üçüncü parti uygulamaların internet üzerinden verilere
kontrollü bir şekilde ulaşabilmesini sağlayacak olan bir sunucuya ihtiyaç vardır. (Tablo1)

Tablo 1. Gerekli İşlemci
Malzeme Adı Fiyat (Dolar) Fiyat (TL) (KDV

Dahil)

Gerekçesi Tedarik Kaynağı

NVIDIA Jetson TX2 112 USD
+KDV

1.673, 84₺ Yüksek hesaplama
kapasitesi,

Hızlı veri iletimi

https://openzeka.com/urun/nvidia-j
etson-tx2-developer-kit/

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 toplanmasıdır.

Veri Toplama Gerçek saha verilerinin elde edilmesi ve veri
önişlemenin gerçekleşmesi

Trafik Modelleme Uygulama yapılan kavşakların simüle
edilmesi ve trafik parametrelerinin elde

edilmesi için gerekli fonksiyonların
yazılmasıdır.

Optimizasyon Kodu Oluşturma Literatürden alınan teorik bilginin pratiğe
dönüştürüldüğü iş paketidir. Optimizasyon

kodlarının derlenmesidir..
Malzeme Tedariği Kullanılacak mikroişlemcinin seçilip tedarik

edilmesidir.
Simülasyon Denemeleri Projenin SUMO trafik simulatöründe gerçek trafik

verileriyle gerçek zamanlı gerçekleştirilmesidir.

Sunucu ve Uygulamanın
Birleştirilmesi

Verilerin depolandığı sunucudan alınan dinamik
verilerin  mobil uygulamada gösterilmesidir.

Saha Testleri Projenin trafikte gerçek zamanlı
denenmesi aşamasıdır.

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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