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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Gün geçtikçe yazılım temelli birçok ürün, otomotiv endüstrisinin ürettiği araçlarda yer 

almaktadır. Sürücü konfor ve emniyetini artırmak için tasarlanan bu ürünlere rağmen kural 

ihlalinden kaynaklı birçok trafik kazasının olduğu da bir gerçektir. Bu projede amacımız 

görüntü işleme ve makine öğrenmesini kullanarak hazırlayacağımız yol kenarlarında 

bulunan trafik işaretlerini tanımlayarak sürücüye sesli ve görsel olarak uyarı verecek bir 

sistem oluşturmaktır. Bu tür sistemler üzerinde birçok çalışma yapılmış ve bazıları 

kullanıma sunulmuştur. Ancak bu konudaki en büyük problemler veri setlerinin yetersiz 

olması ve Türkiye’deki yollardan elde edilen büyük bir fotoğraf ve video veri setinin 

bulunmamasıdır. Modelimizi eğitmek ve test etmek için kullandığımız veri setimizi fiziksel 

ortamda, Türkiye’deki karayollarında kullanılan trafik işaretlerinin fotoğraflarını çekerek 

hazırladık. Toplanan ve sınıflandırılan 4187 fotoğraftan oluşan veri seti ile Google’ın 

Teachable Machine adlı sitesindeki makine öğrenmesi modelimizi eğittik. Teachable 

Machine, web tarayıcımızda yaptığımız modelleri eğitmek ve çalıştırmak 

için  TensorFlow.js  kitaplığını kullanmaktadır. Teachable Machine  ile yapılan tüm 

modeller, Javascript’in çalıştığı her yerde çalışabilen TensorFlow.js modelleridir. Bu 

nedenle Glitch, P5.js, Node.js gibi araçlar ile verimli çalışabilmektedir.Modelimizin 

yollarda gerçek zamanlı olarak çalışabilmesi için, görüntü işleme teknikleri kullanarak trafik 

tabelalarının yerini belirlemeyi sağlayan bir program yazarak modelimizin özelliklerini 

geliştirdik. Karayollarında sürüş yapan bir trafik aracı ile yaptığımız saha çalışması 

testlerinde, sistemimizi oluşturan modelin, gerçek zamanlı olarak, yüksek doğruluk oranları 

ile trafik işaretlerini birbirlerinden ayırt edebildiğini ve gerekli uyarıları zamanında sürücüye 

verebildiğini tespit ettik. 

 

 

2. Problem/Sorun 

 

    Ülkemizde 2021 yılının Ocak ayında 24 milyon 256 bin 741 araç trafiğe kayıtlıdır. 

Türkiye’de yapılan bazı araştırmalarda karayollarında meydana gelen trafik kazalarının 

büyük çoğunluğunun sebebinin sürücü hataları olduğu gösterilmiştir. 2021 yılının Ocak 

ayında 8.923 kaza meydana gelmiş, bunların 5.785 tanesi sürücülerin trafik kurallarına 

uymadığı için oluşmuştur.(EGM Trafik Baskanligi, 2021) 

    2011 yılında Karayolları Trafik Güvenlik Kurulu’nun düzenlediği ankete Ankara ve 

çevresinden 1478 sürücü katılmış, sonuçlarda 39 farklı trafik işaretinden 12 tanesinin doğru 

bilindiği, 27 tanesinin bilinmediği gözlemlenmiştir. ( Kirmizioglu, E., ve Tuydes-Yaman, 

H. 2011)  

   2017 yılında Denizli’de gerçekleştirilen bir diğer ankette ise 27 adet trafik işareti 500 

sürücüye sorulmuş %40 oranında bilgi sahibi olunmadığı gözlemlenmiştir. (Çakıcı,Z. ve 

Murat, Y.Ş. 2017) Günümüzde nesne tespiti problemi için uygulanan en başarılı yöntemler 

yapay sinir ağları ve derin öğrenme yaklaşımını kullanmaktadır. (Zhao, Z. ve diğ., 2019)  

Makine öğrenmesinin bir alt kümesi olarak derin öğrenme; büyük miktarda yapay sinir ağı 

katmanı içeren bir modeli, büyük miktarda veri ile eğitmeye dayanır.  Görüntü işleme 

yöntemlerine dayalı yaklaşımlarda görüntüden bilgi çıkarımı aşamaları uzman kişilerce 

belirlenip programlanır.   
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    Derin öğrenmede ise bu aşamalara gerek kalmadan sistemin kendi kendine gerekli 

çıkarımları elde etmesi sağlanır. Bu nedenle görüntü üzerinden trafik işaretlerinin tespiti için 

en uygun yöntem olarak ön plana çıkmaktadır. Derin öğrenmenin başarılı olabilmesi için 

büyük miktarda veriye ihtiyacı vardır. Trafik işaretlerinin tespiti için derin öğrenme 

kullanımının da en önemli ihtiyacı budur. (Yıldıran,O. 2019) Türkiye’de yapılan 

çalışmaların birinde 4 farklı ESA mimarisi ile trafik işaretlerinin tanınması gerçekleştirilmiş 

ve ResNet ile oluşturulmuş ESA modeli, Alman GTSRB veri seti ile eğitilerek test edilmiş, 

%98.10 sınıflandırma doğruluğuna sahip olduğu gösterilmiştir. Ancak modelin Türkiye 

karayollarında kullanılan sadece 18 trafik işareti üzerinde başarılı olduğu gözlemlenmiştir. 

(Zam,M. 2019) 

 

 

3. Çözüm 

 

  Gerçek zamanlı çalışacak modelimizin Türkiye karayollarında istenilen performansı 

gösterebilmesi için modelin eğitiminin Türkiye karayollarında kullanılan trafik işaretlerinin 

fiziki ortamlarında görüntülenerek oluşturulan dengeli ve büyük bir veri seti ile mümkün 

olabileceği tespit edilmiştir. 

  Veri setimizden yüksek performans sağlayabilmek için günün farklı saatleri, farklı hava 

koşulları ve aracın yolda bulunabileceği açılar göz önünde bulundurularak fotoğraflar 

toplanmalıdır.  

   Nesne algılama modelleri objenin yerini görüntü içerisinde bulmak için lokalizasyon ve 

objenin sınıfını tespit etmek için sınıflandırma olarak iki aşamada çalışır. Görüntü 

içerisindeki tabelaları tespit etmek için renk tanıma algoritması kullanmak projemizin düşük 

performans gösteren cihazlarda da optimum seviyede çalışmasına yardımcı olacaktır. 

Elimizdeki resimler ile Teachable Machine sitesinde sınıflandırma (klasifikasyon) modeli 

eğitmek, gelişmiş modellere kıyasla daha az veri gerektirmesi ve eğitim sürelerinin kısa 

olması sebebiyle avantaj sağlamaktadır.  

 

 

4. Yöntem 

  Modelin eğitiminde kullandığımız veri setini oluşturan 4187 resim; fiziki ortamlarında, 

hava koşulları, ışık ve kamera açıları hesaplanarak çekilmiştir. Veri setindeki sınıf sayısı 

10’dur. Veri setinin dengeli olmasına dikkat edilmiştir. Her bir sınıf 90 resimden oluşturulur 

(Resim 1). 
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(Resim 1) 

 

 

  Modelimizin eğitimi için 10 adet tabelanın herbiri için 90 fotoğraf , sonuçların doğruluğunu 

artırmak adına da 2477 adet, içerisinde trafik işareti görüntüsü bulunmayan resim dâhil 

edilmiştir. Model 1000 tekrar, 16 grup boyutu ve 1/1000 öğrenme oranı ile eğitilmiştir 

(Resim 2).  

 

 
(Resim 2) 

 

 Trafik işaretlerinin yol görüntüsü içerisinde bulunması, sistemin gerçek hayat 

senaryolarında fonksiyonellik kazanması için önemli bir adımdır. Programımız Python 

dilinde, ağırlıklı olarak görüntü işleme fonksiyonları kullanarak yazılmıştır.  

 

   Renk algılama algoritması ve OpenCV (Open Source Computer Vision Library) 

kütüphanesinin morfolojik fonksiyonları ile görüntü içerisindeki kırmızı bölgeler tespit 
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edilir (Rosebrock, 2016) (Resim 3).     

 

       
               (Resim 3) 

 

  Görüntü içerisinde bulunan alanlar modele gönderilir, modelden gelen sonuçlara göre 

işaretlemesi yapılır (Resim 4). 

 

 

 

 
(Resim 4) 

 

  Kullanıcılara sade ve kullanışlı bir program sunmak adına JavaScript kullanan, gerçek 

zamanlı, Python kodları ile entegre çalışan bir web sayfası hazırlandı. (Resim 5) 

 

https://www.pyimagesearch.com/author/adrian/
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(Resim 5) 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

  Yenilikçi yönümüz veri setinin biz lise öğrencileri tarafından ülkemizde toplanması ve 

ülkemizde test edilen yabancı modellere kıyasla daha yüksek performans elde etmesidir. 

  Mercedes, Audi, BMW gibi araçlarda bulunun tabela tanıma sistemlerinin ülkemizde 

optimizasyon sorunları çıkarmadan  çalışabilmesine imkan sağlayacaktır. 

  Ayrıca lokalizasyon işleminin renk tanıma algoritması ile yapılması ek performans 

sağlamaktadır.  

 

 

 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

  Sistemimizin çalışması için orta seviye işlem güçlü bir cihaz yeterlidir. Farklı işlem 

kapasitelerine sahip test cihazlarımızın hepsinde sağlıklı sonuçlar aldık ancak performans 

ile saniyede işlenen kare sayısı doğru orantılıdır. Gerekenden daha yüksek sistem 

gereksinimleri karşılandığında saniyede işlenen maksimum kare sayısı (fps) kameranın kare 

sayısını aşmamaktadır. (en fazla 100 fps) 

  Seyahat halinde ise cihaza enerji sağlamak için araç içerisindeki kabinin elektrik çıkışları 

kullanılmalıdır.  
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

  Projemiz bir yazılım  projesi olması sebebiyle maliyet sorunu içermemektedir. Çalıştıracak 

cihazın gücü, alınan verimi değiştirdiğinden kullanıcının tercihine bırakılmıştır.    

 

 

AYLAR 

                         2020                                                                          2021                     

İşin Tanımı Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 

Literatür 

Taraması 
     X     X         

Veri Seti 

Hazırlama 

 

     X      X        X            X          X      X     X       

Modelin  

Eğitimi/Test 
            X      X      X  

Proje Raporu 

Yazımı              X 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):    

 

   Türkiye karayollarında trafiğe çıkan araçların üreticileri ve kullanıcıları ilk hedefimizdir. 

Trafik kazaları yaş, cinsiyet fark etmeksizin herkesin başına gelebilmektedir. Bu da hedef 

kitlemizin ve güvenli sürüş ihtiyacı duyan kişilerin tüm dünyayı kapsadığı anlamına gelir. 

Herkesin kullanımı ve dikkatiyle küresel çapta güvenli sürüş mümkün olabilecek ve kaza 

riski minimuma indirgenebilecektir.  

       

 

9. Riskler 

  Kullandığımız modelde ince ayarlar yapamadığımızdan doğruluğu daha da artıracak 

yöntemlerimiz sınırlıdır. Doğruluğun artırılması için daha farklı modeller kullanılabilir veya 

model üzerinde değişiklikler yapılabilir.  

  Modelimiz sayı içeren tabelaları daha zor ayırt etmektedir. Sayı içeren tabelaların veri seti 

içerisindeki miktarlarının artırılması doğruluğu artıracak yöntemler arasındadır. 

Sistemin gerçek zamanlı çalışmasını sağlayan program, tabelaların konumlarını renkleri 

üzerinden tespit etmektedir. Bu yüzden sadece kırmızı renkteki tabelalar algılanabilmekte 

ve yetersiz ışıkta kalan tabelaların algılanması güçleşmektedir.  

  Sistemimizin başarısız olması durumunda kullanılması süregelen ResNet, R-CNN, SSD 

MobileNet, YOLO gibi modeller üzerinde verilerde değişiklik yapılmadan eğitimler 

yapılabilmektedir. (Morera Á. ve diğerleri, 2020) (Choudhury A., 2020) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morera%20%26%23x000c1%3B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32824232
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morera%20%26%23x000c1%3B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32824232
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