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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Trafik Kazası: “Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı 

ölüm, yaralanma ve/veya zararla sonuçlanmış olan olaydır.” (T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat 

Bilgi Sistemi, 1997). Dünyada ve ülkemizde insan popülasyonunun artması ile trafiğe kayıtlı 

araç sayısı da her geçen gün artmaktadır. Şubat 2021‟de 75.902 adet taşıtın trafiğe kaydı 

yapılmış, bir önceki yılın Şubat ayına göre bu sayı %42,8 artmıştır (TÜİK, 2021). Artan araç 

sayısı ile doğru orantılı bir şekilde yeni yollar da yapılmakta ve sürücüleri yönlendirmek, 

uyarmak ve bilgilendirmek için hazırlanan ve yol güzergahlarına yerleştirilen trafik işaret 

levhalarını kullanım alanları da artmaktadır (Erden, 2020)  Artan araç sayısı aynı zamanda 

beraberinde kaza oranlarını da arttırmıştır (Şehribanoğlu, 2019). Bu kazalar, her yıl yüksek 

düzeyde maddi ve manevi kayıplara yol açmaktadır (Şazi & Çakıcı, 2017). Sürücü kusurları,  

yaya kusurları, araç kusurları, yol kusurları, yolcu kusurları yaşanılan trafik kazalarının 

başlıca unsurları olmakla beraber sürücü kusurları oranı %88,3‟lük pay ile kazaların başlıca 

sebepleridir (EGM, 2021) (TÜİK, 2021). Kazalara sebep olan sürücü kusurları analiz 

edildiğinde şerit değiştirme, dönüş kurallarına uymama, taşıt giremez trafik işareti bulunan 

yerlere girmek, kavşak, geçit ve kaplamanın dar old. yerlerde işaret levhalarındaki geçiş önc. 

uymamak, yaya geçidi işaret levhalarına uymamak, geçme yasağı olan yerlerden geçme gibi 

işaret levhalarının ve sürücülerin arasındaki iletişimin kesintiye uğramasından 

kaynaklanmaktadır (EGM, 2021) (Erden, 2020). İletilen bilginin hem gönderici hem alıcı 

tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin göndericiden alıcıya aktarıma sürecidir (Güngör, 

2011). İşaret Levhası: Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki 

sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan tertibattır (KGM, 2015). 

İletişim kavramı incelendiğinde „Sürücüler‟ ve „İşaret Levhaları‟ arasında da iletişimin 

gerçekleştiği kesindir. Ancak bu iletişimin ne derece sağlıklı olduğu tartışılmaktadır. Bu 

projede hedeflenen işaret levhalarının aktardığı bilgiyi sürücülerin çeşitli sebeplerle doğru 

alamaması sonucu oluşan trafik kazalarını önlemektir. Tasarımımız araçta bulunan alıcı devre 

ve işaret levhasında bulunan verici sistemin birbiri ile haberleşmesi şeklinde çalışmaktadır. 

Alıcı sistem araçlara harici olarak entegre edilebilmektedir. Verici sistem ise Karayolları 

Genel Müdürlüğünce işaret levhalarına entegre edilebilmektedir. Tasarımımızda alıcı-verici 

sistem menzili Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “İşaret Levhaları Kitabı” 

içerisindeki şehir içi, şehir dışı, kırsal alanlarda işaret levhalarının birbirleri arasındaki 

konumlandırılma mesafesine göre ve tehlike ile levha arasındaki mesafelere göre 

belirlenmiştir. Araç içi alıcı kutusunda NRF24L01 alıcı, mp3 çalar, SD kart modülü; işaret 

levhası verici kutusunda ise NRF24L01 verici sensöründen oluşmaktadır. Tasarımımız, 

Arduino kodlama programı ile kodlanmıştır. Tasarım sistemi, 50 m mesafaye göre kodlanmıştır. 

Alıcı devre, verici devrenin 50 m içindeki menziline girdiğinde işaret levhası bilgisi araç içinde 

sesli bir çalmakta ve sürücüyü uyarmaktadır.  

2. Problem/Sorun: 

Sürücüleri, yolcuları, yayaları bilinçlendirmek yol hakkında bilgi vermek ve uyarmak amacı 

ile trafik işaretleri ve trafik levhaları konulmaktadır.  Daralan yolları-geçiş üstünlüğünü haber 

vermek, araç hızlarını sınırlandırmak, eğimli yollara ve keskin virajlara karşı sürücüyü 

(okuyucuyu)  uyarmak gibi önemli görevleri vardır. Sürücülerin bu bilgileri doğru okuması ile 

sağlıklı bir yolculuğun gerçekleşmesi trafik kazalarının önlenmesinde önemli bir yere sahiptir. 
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Ancak sürücü ve işaret levhası arasında iletişimsizlikler yaşanmaktadır. Projemizin problem 

durumlarını şu şekilde sıralayabiliriz; 

 Sürücü Dikkat Dağınıklığı; 

Dikkatin güvenli sürüş için önem arz eden eylemlerden sürüşü tehlikeye atan eylemlere 

sapmasıdır (Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2017). Amerika‟da yürütülen, sürücülerin 

gerçek dünya ortamında direksiyon başında gözlemlendiği bir çalışma, en çok yeme ve içme 

olmakla birlikte, sürücülerin sürüş esnasında zamanlarının yaklaşık %30‟unu dikkat dağıtıcı 

ikincil görevlere harcadıkları sonucuna varmıştır ve en yaygın sürücü dikkat dağınıklığı 

sebebi ise trafikte cep telefonu kullanımı olarak tespit edilmiştir (World Health Organization, 

2011). Seçilmiş birkaç çalışma, dikkat dağınıklığının karayolu trafik kazaları için önemli bir 

etken olduğunu ileri süren artan sayıda kanıtın var olduğunu ortaya koymaktadır (Trafik 

Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2017).  

 İşaret Levha Anlamlarının Sürücüler Tarafından Tam Olarak Bilinmemesi; 

TÜİK verileri incelendiğinde ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının büyük çoğunluğu 

sürücü kaynaklıdır (TÜİK, 2021).Trafik İşaret Levhalarının sürücüler tarafından bilinir ve 

kavranır olması trafik güvenliğini arttırmaktadır. Örneğin, “Kaygan Yol” işaretinin bulunduğu 

bir karayolu kesiminde, seyir halinde olan bir sürücü, bu işaretin anlamını bildiği takdirde 

gerekli önlemleri alıp (hız yavaşlatma vb.) hareketini güvenli bir şekilde devam 

ettirebilmektedir. Fakat sürücü, bu işaretin anlamını bilmediği takdirde ise herhangi bir önlem 

almadığı için, platformdan çıkma vb. gibi olumsuz durumlarla karşı karşıya kalabilmektedir.  

Özellikle trafiğe yeni katılan sürücüler için bu ciddi bir sorun teşkil etmektedir.  54 tanesi 

uyarı, 69 tanesi tanzim ve 118 tanesi bilgi işareti olan toplam 241 trafik işaretini tam 

öğrenememiş ya da yol esnasında hatırlayamamış olabilir (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 

2021). Murat ve Çakıcı yapmış oldukları çalışmada, 27 soruluk işaret levhası tanıma anketi 

uygulamışlardır. Ankete göre bilinirlik yüzdesi %80‟ in üzerinde olan trafik işareti sayısı 

yalnızca 7 çıkmıştır, özellikle “Kontrolsüz kavşak”, “Yol ver” gibi trafik işaretlerinin bilinirlik 

yüzdelerinin düşük olması, denetimsiz kavşaklarda sıklıkla yaşanan kazaların nedenlerini 

açıklar nitelikte görülmüştür (Şazi & Çakıcı, 2017).  

 Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Uygulanan Cezaların Yetersiz Kalması; 

2019 yılında “Trafik İşaret Levhaları, Cihazları ve Yer İşaretlemeleri ile Belirtilen veya 

Gösterilen Hususlara Uymamak” (47/1-c ) kuralına ihlale 108 TL ceza verilmiştir ancak bu 

değer 2020 yılında 132 TL‟ ye çıkarılmıştır. (EGM, 2019). Ancak buna rağmen 2020 Mayıs 

ayında yaşanan trafik kaza sayısı 19.380 iken bu sayı 2021 yılı 26.534‟e yükselmiştir (EGM, 

2021). Artan idari para cezasına rağmen  kara yolları trafik kanunu gereğince 47/1-c trafik 

cezasının veriliş ve yaşanan trafik kaza oranının yıllara göre artması bu cezaların yetersiz kaldığını 

açıkça göstermektedir. 

 Olumsuz İklim Koşulları ve Beşerî Faktörlerin İşaret Levhalarına Zarar Vermesi;  

Levhaların iklim koşullarından, doğa olaylarında ya da beşeri faktörlerden zarar görüp 

görmediği güvenli bir ulaşım için düzenli olarak kontrol edilmelidir. Ancak yapılan ampirik 

çalışmalarda da görülmüştür ki trafik işaret levhaları çevre koşullarına yenik düşmüştür 

(Erden, 2020). Karla kaplanan işaret levhaları, budanmayan ağaçlar sebebi ile görünmeyen 

işaret levhaları, kişilerin zarar verdiği ve aşınmış işaret levhaları, kentleşme içerisindeki pek 

çok ögenin içerisinde dikkat çekmeyen işaret levhaları sürücü-yol-yolcu arasındaki iletişimi 

engellemekte ve trafik kazalarına sebep olmaktadır. Problem durumuna konu olan örnek 

https://www.trafiksozluk.com/karayollari-trafik-kanunu-nedir/
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birkaç işaret levhası Şekil 1‟de gösterilmektedir.  

 
 

Şekil 1. Olumsuz İklim Koşulları ve Beşeri Faktörlerden Zarar Gören İşaret Levhaları 

 Derin Öğrenme Kullanılarak Trafik İşaretlerinin Tanımlanması Sistemlerinde Ortaya 

Çıkan Sorunlar;   

Derin öğrenme, çeşitli uygulamalarda konuşlandırılmıştır. Derin öğrenme modelleri yapay 

zekaya dayalı uygulama problemlerini çözmek için başarıyla kullanılmıştır (YuZhu, Zhang, 

Huang, & Tao, 2019). Trafik İşaretleri Tanıma (Traffic Sign Recognition-TSR) sistemlerinde 

kullanılan görüntü işleme tekniği 1984 yılında Japonya‟da yayınlanan bir makale ile 

keşfedilmiş ve bugüne dek pek çok araştırmada kullanılmıştır (G.THUSHAR MOHAN, 

2021). Nesne görsel tespiti görüntünün tespiti ve görüntünün işlenmesi şeklinde iki aşamadan 

oluşmaktadır. Olduka kolay olan bu yöntemde görüntünün algılanması ve işlenmesi 

süreçlerinde bazı sorunlar yaşanmakta ve bu sorunlara henüz çözümler geliştirilememiştir. 

Örneğin; 

- Şimdiye kadar yapılan Trafik İşareti Tanıma sistemleri Avrupa merkezli olduğu için bu 

sistemler ülkelerde varyasyon gösteren bazı işaret levhalarını tanımlayamamaktadır 

(Møgelmose, Liu, & Trivedi, 2015).  

- Çinde yapılan bir araştırmada trafik işaret levhalarının karmaşık  alanlarda küçük kalması 

sonucu görüntünün net olarak algılanamadığı tespit edilmiş ve bu sorun çözülememiştir 

(Shen, You, Peng, & Zhang, 2021). 

Bir başka yöntem olan GPS haritalandırma da ise yol çalışmaları ve alt yapı yetersizliği 

sorunu trafik işareti lavhalarının tanımlanmasını güçleştirmektedir (Møgelmose, Liu, & 

Trivedi, 2015). 

3. Çözüm: 

 Otonom araçlar basit bir dil ile kendi kendini yöneten araçlardır. 

 Sürücülerin karşılarına çıkacak tehlikeleri vaktinde fark edip önlem almaları için işaret 

tabelaları ve araç içi uyarı sistemi arasında kablosuz bir haberleşme ağı tasarlanmıştır. Trafik 

İşaret Levhası üzerinde bulunan NRF24L01 verici sensörü trafik işaret levhası bilgisini verici 

kodu ile beraber araç içindeki NRF24L01 alıcı sistemine göndermektedir. Araç içindeki 

NRF24L01 alıcı sistem işaret levhası vericisinden gelen başlık kodunun karşılık geldiği işaret 

levhası bilgisini SD modülü hafızasından çekerek sesli komut sistemi ile sürücüye 

aktarmaktadır. Sistem genel olarak NRF24L01 Alıcı-Verici modüllerini temel alan çoklu 

vericilerin sensör değerleri tek alıcıya gönderilecek şekilde tasarlanmıştır. Alıcı tarafında, 

hangi değerin hangi sensöre ait olduğunu ve sensör değerinin hangi vericiden alındığının tam 

olarak bilinmesi için sensör değeri ile birlikte başlık değeri de alıcı sensöre gönderilmektedir. 
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Her vericinin başlık değerleri farklı olduğundan vericiler arasındaki bilgi aktarım sistemi 

karışmamaktadır.  

 Çözümde kullanılan alt bileşenler; NRF24L01 Alıcı-Verici, 2.4GHz frekansında kablosuz 

haberleşme imkanı sağlar ve düşük güç tüketimine sahiptir. SD Kart Modülü; SD kartların 

okunmasına ve yazılmasına imkan sağlar. MP3 modülü; SD karttaki bilgileri oynatır. 

Tasarlanan prototip ekte gösterilmiştir (Ek 1). 

4. Yöntem 

 Düzenek algoritması Şekil 2‟de belirtildiği gibi çizildi ve çalışması Tinkercad 

programında test edildi. 

 
Şekil 2. Tasarlanan Sistem Akış Şeması  

 Kodlama önce mBlock programında yazıldı. Kod düzenekte test edildikten sonra Arduino 

programında tekrar yazıldı. Arduino mekanizması verici levhalardan örnek bir kod ekte 

belirtilmiştir (Ek 2). Kod alıcı-verici sistemine yüklenerek okul önündeki “Yaya Geçidi” 

verici levhası ve araç içindeki alıcı levha ile yaklaşık 10 deneme alınarak sinyal seviyesi 

okumaları yapılmış ve devre test edilmiştir. Yapılan testler sonucu araç içi alıcı sistemi 

levhanın 50 m menzilinde sinyalin bir kez  ilgili alana girdiğinde gönderdiği test edilmiş, 

bu durumun sinyal karışmalarını engelleyeceği saptanmıştır.  

 Basit bir şekilde kod algoritması; Teknofest kodu “Yaya Geçidi” tabelasını kodlamaktadır. 

SD kart modülüne girilen Teknofest kodu  “Yaya Geçidi” bilgisini içermektedir. Araç 

yaya geçidi tabelasının 50 m‟lik menzil alanına girdiğinde “Yaya Geçidi”  tabelası 

üzerindeki NRF24L01 verici sistemi “Teknofest” kodunu araç içindeki alıcı sisteme 

menzile girdiği ilk anda göndermektedir. “Teknofest” kodunu alan araç içi NRF24L01 

alıcı sistemi kodu SD karta göndermektedir. SD kart üzerindeki “Teknofest” metni 

içerdiği “Yaya Geçidi” bilgisini mp3 modüle aktararak araç içi sesli uyarı komutunu 

vererek sürücüyü gelecek tehlikeye karşı önceden uyarmaktadır. Her işaret levhasına 

atanan kod ve hesaplanan 50 m menzil mesafesi sayesinde vericilerden gelen bilgilerin 

karışması önlenmekte ve güvenli ulaşım sağlanmaktadır. Trafik İşaret Levhası üzerindeki 
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verici sensör gücünü levha üzerindeki güneş panelinden almakta, olumsuz hava şartları 

durumunda yedek akü bulundurmaktadır. Örnek “Yaya Geçidi” işaret levha verici kodu 

ekte gösterilmiştir (Ek 2). 

 Kod yazılırken alıcı ve verici arasındaki frekans aralığı, trafik işaretleri konum bilgisi, iki 

levha arasındaki uzaklık bilgisi,  levhaların tehlikeden ne kadar önce konumlandırıldığı 

bilgisi dikkate alınarak hesaplanmıştır. Hesaplamalarda referans alınan uzaklık değerleri 

Karayolları Genel Müdürlüğü “Trafik İşaretleri El Kitabı” ndan alınmıştır. (Şekil 4). 

 
Şekil 4. Alıcı-Verici Kodlama Mesafesinde Referans Alınan Değerler (KGM, 2015 s.111) 

 Tasarladığımız araç içi alıcı sistem ve işaret levhası verici sistem prototip sensör yerleşimi 

için Solidworks programında çizilmiş ve sensör yerleri belirlenmiştir (Şekil 5). 

 
Şekil  5. (a) Araç İçi Alıcı Sistem (b) İşaret Levhası Verici Sistem 

 
Şekil 6. Araç İçi Alıcı Sensör-İşaret Levhası Verici Sensör 

 

(a) (b) 
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Araç İçindeki Verici Sensör Donanımlar Araç İçindeki Verici Sensör Donanımlar 

1                    NRF24L01 (alıcı) 1                    NRF24L01 (alıcı) 

2                    SD Kart  2                    SD Kart  

3                       MP3 3                   Arduino Nano  

4                    Arduino Nano  4                    Güneş Paneli 

5                         Pil  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yapay zeka, görüntü işleme, GPS ile haritalandırma gibi teknikler Trafik İşareti Tanımlama 

sistemlerinde kullanılmakta olsa da bu yöntemlerin yarattığı sınırlılıklar ve çözümleyemediği 

problem durumları mevcuttur (Shen, You, Peng, & Zhang, 2021). Otonom araçlarda pek çok 

sensör sürüş desteği olarak kullanılmaktadır. Ancak bu donanımlarda Radyo Frekansları ile 

çalışan NRF24L01 alıcı-verici sensörü trafik sistemleri içindeki iletişimde kullanılmamıştır. 

Tasarladığımız işaretlevhası verici sistemi RF ile çalıştığından iklim şartlarından, levha 

hasarlarından, beşeri faktörlerden etkilenmemektedir. RF‟ nın kullanıldığı ilk trafik güvenlik 

sistemleridir. Patente konu olması beklenmektedir. 

6. Uygulanabilirlik  

Yerli bir “Trafik İşaretleri Tanımlama Sistemi” bulunmamaktadır. Tasarlanan sistemin işaret 

levhası üzerinde kutu içerisine yerleştirilmiş olması, koruyucu kutunun ısı yalıtkanı ve 

dayanaklılık konusunda elverişli olan karbon fiberden tasarlanacak olması verici sisteminin 

ömrünü de uzatmaktadır. Trafik İşaretleri Tanımlama sistemlerinde kullanılan GPS 

konumlandırması, görüntü işleme gibi tekniklerin eksiklerini gidermektedir. Kullanılan 

sensörlerin az maliyetli olması, enerjinin güneş panellerinden karşılanması maliyeti daha da 

düşürmektedir. Yurt dışı pazarında yerini alarak ülkemizin kalkınmasında yardımcı olacaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 2. Proje İş-Zaman Çizelgesi 

Faaliyetin Adı  Şubat Mart Nisan Mayıs 

1.Proje takımının kurulması      

2.Proje konusunun belirlenmesi ve malzeme temini       

3.Proje takviminin hazırlanması        

4.Literatür taranması       

5.Tinkercad prog. 3D modelleme ve Mblock prog. kod algoritması 

yapımı 

      

6.Düzenek kurulumu ve prototip yapımı       

7. Test edilmesi      

 

Tablo 3. Maliyet Tablo 3‟te gösterilmiş olup seri üretime geçildiğinde daha da düşecektir. 
Kullanılan Sensör  Maliyet (TL)  Maliyet (TL) 

1.Arduino Nano x2  40 4. NRF24L01 x2 30 

2. SD Kartlı MP3 x1 20 5.Jumper(100‟lü) 10 

3. SD Kart x1 10 6.Güneş Paneli (9V) 150 

TOPLAM 330 

Tablo 1. Araç içi ve Trafik İşaret Levhası Üzerindeki Donanımlar 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Trafik sistemi içerisinde yer alan tüm sürücüleR. 

9. Riskler : 

Tablo 4.  Risk Matrisi 

Risk Riskin  

Olma  

İhtimali  

Risk  

Seviyesi  

Önleme/ Uyarı /Çözüm  Çözümden Sonra 

Riskin Olma 

İhtimali  

Risk Seviyesi  

Aynı direk üzerinde 

iki tane işaret levhası 

bulunması halinde  

veriler karışabilir. 

 

 

Mümkün  

 

 

Yüksek 

Bu durumda SD kart modülündeki 

metin kodlama sırasına göre 

çalacaktır.   

 

Olasılık dışı  

 

 

Düşük  

Araç süratli olduğunda 

tehlikeyle daha kısa 

sürede karşılaşabilir. 

 

 

Mümkün 

 

 

Orta 

Hız limitinin fazla olduğu 

otoyollarda tehlike levhalardan en az 

100 m uzakta yer almaktadır. 

 

Olasılık dışı 

 

 

Düşük 

İşaret levhasına 

yerleştirilen  kutu 

iklim şartlarında 

olumsuz etkilenebilir, 

darbe alabilir. 

 

Olası 

 

 

Orta 

Kutu kutular karbon fiber kaplama 

olacak ve araya konulan yalıtkan 

cisim ile devre elemanlarının 

sıcaklıkları korunacaktır.  

 

Olasılık dışı  

 

Düşük 

  

10. Kaynakça ve Rapor Düzeni  

 

EGM. (2019). Karayolları Trafik Yönetmeliği. Haziran 1, 2021 tarihinde 

http://www.trafik.gov.tr/kurumlar/trafik.gov.tr/03-Mevzuat/2019_Trf_idari_Para_Cezalari_n.pdf 

adresinden alındı 

EGM. (2021, Mayıs). Trafik İstatistik Bülteni. Haziran 10, 2021 tarihinde 

http://trafik.gov.tr/kurumlar/trafik.gov.tr/04-Istatistik/Aylik/Mayis21.pdf adresinden alındı 

Erden, N. K. (2020, Kasım 13). Trafik İşaretleri ve Trafik Levhaları ile Etkileşim. Mayıs 2020 tarihinde 

http://ichus.org/wp-content/uploads/2021/01/%C3%96zet-Kitab%C4%B1-12.pdf adresinden alındı 

G.THUSHAR MOHAN, A. H. (2021). Object Vısual Detectıon For INTELLIGENT VEHICLES. 

JAINUNIVERSITY.AC.IN, 1-5. 

Güngör, N. (2011). İletişim. İstanbul: Siyasal Kitapevi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi. (2021). Levhalar. Haziran 4, 2021 tarihinde Trafiko: 

https://trafikcocuk.ibb.gov.tr/levhalar adresinden alındı 

Karayolları Genel Müdürlüğü. (2015). Trafik İşaretleri El Kitabı . Mayıs 26, 2021 tarihinde Karayolları Genel 

Müdürlüğü:https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Trafik/IsaretlerElKitabi

/TrafikIsaretleriElKitabi2015.pdf adresinden alındı 

Møgelmose, A., Liu, D., & Trivedi, M. M. (2015). Detection of U.S. Traffic Signs. IEEE TRANSACTIONS ON 

INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS, 3116-3123. 

Shen, L., You, L., Peng, B., & Zhang, C. (2021). Group Multi-Scale Attention Pyramid Network for Traffic Sign 

Detection. ScienceDirect, 1-14. 

Şazi, M. Y., & Çakıcı, Z. (2017). İşaretlerinin Bilinirliği Üzerine Bir Araştırma: Denizli Örneği. BEU Journal of 

Science, 21-30. 

Şehribanoğlu, S. (2019). Van İlinde Yaşayanların Trafik İşaretleri Bilgisi ve Trafik Kurallarına Bakış Açıları 

Üzerine Bir Araştırma. TUAD, 1-15. 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi. (1997, 07 17). Mayıs 25, 2021 tarihinde Mevzuat Bilgi Sistemi : 

https://www.mevzuat.gov.tr adresinden alındı 

Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü. (2017). Cep telefonu kullanımı: Sürücü Dikkat Dağınıklığında Giderek 

Büyüyen Bir Sorun. Ankara : EGM. 

Türkiye İstatistik Kurumu. (2021, Mart 23). Tüik Veri Portalı. Mayıs 6, 2021 tarihinde https://data.tuik.gov.tr 

adresinden alındı 

World Health Organization. (2011). A Growing Problem of Driver Distraction. Belçika: L‟IV Com Sàrl. 

YuZhu, J., Zhang, C., Huang, J., & Tao, D. (2019). Spatial pyramid-enhanced NetVLAD with weighted. 



9 

 

 
EK 1. Yaya Geçidi Tabelası Verici Kod 

 

        
 

 

  
 

 

EKLER: 

(a) 

(b) 

(c) 

EK 2. (a) Sensör (b) Deney Esnası (c) Trafikte Araç Ve Levha 

Görünümü 


