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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Bu proje özellikle sürücüler tarafından her gün görülmüş ve alışılmış trafik levhaları dışında kalan 

trafik levhaları yapay zekâ desteği ile araç içinde sesli uyarı vererek bilgilendirme ve olası trafik 

kazalarını bu yolla azaltmak için tasarlanmıştır. Çalışmada tarafımızca toplanmış 508 adet veri seti 

oluşturulmuş olup Teachable Machine platformu üzerinden nesne tanıma yapılmış ve model 

eğitilmiş, akabinde ise eğitilen bu model Mblock platformu üzerinden kodlarla buluşarak Raspberry 

pi zero ve kamera entegresi ile bağımsız bir şekilde çalışması sağlanmıştır. Araç içi kullanıma uygun 

olan dokunmatik 7.1 inç ekran kullanımı ile yapılan bu çalışma araç içinde gösterilerek, sürücünün 

dikkatini dağıtmaması adına sürüş esnasında sesli olarak bilgi verilmesi sağlanmış. Akıllı ulaşım 

sistemleri kapsamında her türlü araca entegre edilebilen bu sistem sayesinde uzun yol sürücüleri, tır 

ve kamyon kullanıcıları ile arabalar üzerinden kaza oranlarının tanımlanmayan ya da bilinmeyen 

trafik levhalarını akıllı ve sesli hale getirerek düşürülmesi hedeflenmiştir. Yapılan çalışmalar ve 

testler, projenin başarısını ispatlar nitelikle olup alanında farklı ve sürdürülebilir bir çalışma özelliği 

taşımaktadır. 

 

2. Problem/Sorun 

 

Dünyada ve ülkemizde her geçen gün nüfus yoğunluğu artmaktadır. 2021 yılına göre Türkiye’de 

nüfusa kayıtlı toplam 84 milyon 680 bin 273 kişi bulunmaktadır(Türkiye Nüfusu, 2022). Aynı 

zamanda parelel olarak her geçen yıl trafiğe çıkan yeni ehliyet almış araç kullanıcı sayısı da artmakta 

olup trafik kazalarında da artış olmasına yol açmaktadır. Araç kullanan sürücülerin trafik kurallarına 

uyma zorunluluğu ile birlikte özellikle yeni araç kullanıcılarının acemi olması sebebiyle kurallara 

uyma konusunda zorluk yaşadıkları bilinir(Kurt, 2020). Trafik levhaları, trafik kurallarına uyma 

noktasında en önemli araçtır. Sürücülere, levhalar aracılığı ile trafik esnasında ne yapması 

gerektiğini ya da neye dikkat etmesi gerektiğini söyleyen trafik levhalarına uyum, oluşan kazaların 

başlıca sebepleri arasında yer alır. Kazaların büyük bir kısmının insan kaynaklı olduğu bilinmekle 

birlikte kişilerin her trafik levhasının anlamını da bilerek yol takibi yapması gerektiği kaçınılmazdır.  

Sık kullanılan ve gün içerisinde çok fazla gördüğümüz levhalar, kullanıcılar tarafından gözün 

alışması sebebiyle tanıdık ve bilindik gelse de bazı trafik levhalarının anlamları ve dikkat edilmesi 

gereken kuralların karıştığı açıkça ortadadır. Çok basit trafik kurallarının içerisinde örneğin kırmızı 

ışık uyarısı ya da polis görevlisinin dur işaretinde durmayan sürücüler kazaya sebebiyet vermektedir. 

Yapılan çalışmalar kazaların %98.2 sinin insan kaynaklı olduğu, yüzde 95’inin ise sürücü hatası 

olarak kayıtlara geçtiği belirtilmiştir(EGM, 2018). Kalyoncuoğlu (1999),yapmış olduğu bir 

çalışmada sürücü, yol ve araç arasındaki ilişkinin yeteri kadar gelişmediğini belirtmiş olup ölümlü 

ya da yaralanmalı trafik kazalarında bu durumun önemli bir rol oynadığını söylemiştir. Sürücü 

kurslarında ilgili eğitimler verilmiş olsa da insanın doğası gereği sürekli gördüğü trafik levhaları 

akılda kalır iken günlük hayat içerisinde karşılaşmadığı levhalar anlamsız kalmakla birlikte bir kaza 

etkeni olabilmektedir. 

3.Çözüm 

Sürücüye yapay zekâ desteği ile trafik levhası desteği sağlanır ve kaza oranı bu şekilde azalır 

hipotezinden yola çıkan bu çalışma arabanın ön camına yerleştirilen bir kamera sayesinde levhanın 

yapay zekâ desteği ile nesne tanıma yapmasını sağlayacaktır.  
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Ön konsol tarafına yerleştirilen 7.1 inçlik ekranda tabela gösterilerek sürücünün dikkati 

dağılmadan, ilgili tabelanın sesli şekilde hoparlör ile arabaya verilmesi ve dikkat edilmesi gereken 

durumun kısaca bilgisi verilecektir. Özellikle araç içerisinde teknolojinin de gelişimiyle dikkat 

dağıtıcı bir sürü unsur bulunmaktadır. Bunlardan ilki akıllı telefonlar, ikincisi ise arabalarda yer alan 

dokunmatik akıllı ekranlardır. Ancak bu proje ile sürücünün dikkatini dağıtmadan yol üzerindeki 

tabelaların sesli bir şekilde arabaya verilmesi ile olası kazayı azaltmak hedeflenmiştir. Günümüzde 

sınırlı sayıda üretilen ve halen üzerinde çokça çalışma yapılan tam otonom araçlar üretilmekte, 

arabanın sürüş esnasında yolu haritalayarak ve levhaları tanıyarak kendi başına yol alması 

sağlanabilmektedir. Fakat bu aralara ulaşım ve temin konusunda henüz ciddi yol alınması 

gerekmekte olup mevcut durumlara bakılarak çözüm üretilmesi sağlanmalıdır. Trafik kazalarını, 

trafik levhalarını tanıtarak azaltmayı hedefleyen proje, 508 adet çeşitli trafik levhalarını Teachable 

Machine ile makine öğrenimi yaparak nesne tanıma yapmış, bu levhaların anlamlarını sesli bir 

şekilde araba içine vermeyi başarmıştır. Yapay zekânın eğitim sonrası projenin derlenmesi ile ortaya 

çıkan sonuçları Ekran Görüntüsü 1.a, 1.b ve 1.c de yer almaktadır. Bu görüntüler, yapay zekânın 

levhaları tanıması ile sesli uyarı vermesini sağlamaktadır. 

 

 
Ekran Görüntüsü 1.a yapay zekâ tanıma penceresi “bilinmiyor” 

 

 
 

Ekran Görüntüsü 1.b yapay zekâ tanıma penceresi “acilan_kopru” 
 

 
Ekran Görüntüsü 1.c yapay zekâ tanıma penceresi “acil_durum_bilgi_levhası” 

 

 
 

Resim 1. 7.1 inç ekran ve Yapay Zekâ kutusu 
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Arabanın ön konsol tarafına yerleştirilecek olan 7.1 inçlik ekran Resim 1. Paylaşılmış olup 

raspberry pi ile entegreli çalışacak olan yapay zekâ kutusu da yine Resim 2. de yer almaktadır. 

 
4.Yöntem 

Projenin yapım aşaması iki basamaktan oluşmaktadır. İlki, yapay zekâ veri setinin oluşturulması 

ve yazılımı, ikincisi ise projenin yapay zekâ kutu entegresi ve ekran bağlantısı olmuştur. 

 

Yapay Zekâ Çalışması; 

Yapay zekâ bilindiği üzere, insan beynini taklit eden yazılımlardır(Yılmaz, 2017). Yapay insan 

beynini taklit etme işleminde ise genellikle yapay sinir ağları kullanılır. Bunlar için ise farklı birçok 

algoritma bulunmakta ve yapılması istenilen işlevin yapısına göre ilgili algoritma seçilerek 

çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu çalışmada ise Google tabanlı ve ücretsiz bir platform olan Teachable Machine platformu ile 

öncelikli olarak nesne tanıma çalışma yapılmıştır. 

 

Ekran Görüntüsü 2. Teachable Machine 

Nesne tanıma çalışması yapılırken, her bir nesne için bir sınıf ismi oluşturulmalı ve sonrasında 

webcam ya da resim yükleme araçları seçilerek modelin eğitilmesi için gereken nesnelerin 

yüklenmesi sağlanmalıdır. Akabinde ise modelin eğitimi yapılarak ekranda test aşaması 

gösterilmektedir. İlgili görsel Ekran Görüntüsü 2. de yer almaktadır. 

 

Ekran Görüntüsü 3. Mblock Web platformu 

Mblock sürükle bırak kodlama mantığı ile çalışan aynı zamanda eklenti olarak Teachable 

Machine ile uyumlu çalışarak yapay zeka çalışmaları yapmaya elverişli olan ücretsiz bir kodlama 

platformudur(Kong, Y., Zhao, L., Zhu, L., & Huang, H. , 2022). Ekran Görüntüsü 3. de yer alan 

arayüz programı ile yapay zekâ dışında robot hareketleri hatta motor entegresi ile farklı kartlarla 

çalışmayı sağlayan bu program, son dönemlerde birçok çok kullanıcının da proje hazırlama 

konusunda tercih sebebi olmuştur. 

Yapay Zekâ için trafik levhalarının veri seti oluşumu; 

 

Ekran Görüntüsü 4.a Trafik Levhaları 
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Ekran Görüntüsü 4.b Trafik Levhaları 

 

Ekran Görüntüsü 4.c Trafik Levhaları 

 

Ekran Görüntüsü 4.d Trafik Levhaları 

 

Tarafımızda Google taraması yapılarak bağımsız bir şekilde toplanmış olan 508 adet veri seti 

bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı Ekran Görüntüsü 4.a, 4.b, 4.c ve 4.d de yer almak olup 

Teachable Machine üzerinden nesne tanıma çalışması yapılarak yapay zekânın eğitimi için 

kullanılacaktır. 

 

Yapay Zekâ için rasberry pi zero kullanımı; 

 

 
Resim 1. Raspberry pi zero 

 

Yapay zekânın harici bir bilgisayar üzerinden çalışmasını sağlamak amacıyla projede raspberry 

pi zero kullanılmıştır. Üzerinde dahili wifi özelliği bulunan bu kart sayesinde internete erişim 

sorunsuz bir şekilde yapılabilmekte olup bir bilgisayar gibi işletim sistemi kurularak 

çalışmaktadır(Tzivaras, 2017). Projede kurulan işletim sistemi yine raspberry işletim sistemi 

olmuştur. 

 
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Literatür taraması yapıldığında yapay zekâ ile trafik levhalarını kendi içerisinde 4000 adet veri 

seti ile sınıflandıran bir çalışma olduğu görülmüştür(PALANDIZ, T., BAYRAKÇI, H. C., & 

ÖZKAHRAMAN, M. (2021)). Ancak bu çalışmada sadece veri seti üzerinden sınıflandırma 

yapılmış ve farklı eğitim modelleri ile yapay zekânın başarısı araştırılmıştır.  
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Başka bir çalışmada ise yapay zeka ile araç algılama çalışması yapılmış olup trafik esnasında 

araçların yol üzerinde nasıl hizalandığı ile ilgili çalışma yapılmıştır( PAZAR, Ş., BULUT, M., & 

UYSAL, C. (2020)).  Farklı bir çalışmada ise derin öğrenme yöntemi ile araçların otomatik olarak 

trafik işaretlerini tanıması sağlanmıştır (Yavuz, 2021).  Ancak bu çalışmada ise araç trafik levhasını 

tanısa dahi, sürücüye bunu tanıtacak sesli bir uyarı durumu bulunmamaktadır. Bu proje ise trafik 

levhaları ile ilgili veri setini kendi oluşturmuş olup, sadece trafik levhasını tanımakla kalmamış aynı 

zamanda sürücüye sesli uyarı verme işlemini gerçekleştirmiş. Yapılan çalışmalar projenin başarısını 

ve farkını ispatlar niteliktedir. 
6.Uygulanabilirlik 

Veri setinin Teachable Machine üzerinden oluşturulması ve sınıflandırılması ile ilgili çalışma 

Ekran Görüntüsü 5. de paylaşılmıştır. 

 

 
 

Ekran Görüntüsü 5. Teachable Machine ile model eğitimi 

 

Her bir trafik levhasının güncel resimleri ile, yenilenmemiş ve eski hallerininde trafikte 

karşılaşma ihtimaline karşı farklı resimleri modele tanıtılarak eğitim sağlanmış. Yine Ekran 

Görüntüsü 4.de eğitilen modelin aynı zamanda test aşamasından da geçtiği görülmektedir. 

 

 
 

Ekran Görüntüsü 6. MBLOCK ile Teachable Machine uzantısını ekleme 

Mblock için yapay zeka ile uyumlu çalışmak adına eklenti butonuna basıldıktan sonra Makine 

Öğrenimi eklentisi eklenmelidir. İlgili görsel Ekran Görüntüsü 5.de yer almaktadır. 

 

 
Ekran Görüntüsü 7. Yapay zekâ kodları ile uyarı ses kodlarının birleşimi 
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Eklenti olarak gelen ve eğitilen yapay zekâ modelinin akabinde kodlar ile birleşmesi sağlanarak, 

kamera aracılığı ile algılanan görüntü yani trafik levhasının sesli olarak dışarı verilmesini sağlayan 

kod bloklarının küçük bir parçası Ekran Görüntüsü 7. da yer almaktadır. 

Proje yapım aşamasında kullanılan her bir yöntem alınan sonuçlar, bu çalışmanın uygulama 

kısmındaki başarısını ispatlar niteliktedir. Özellikle trafik kazalarının trafik levhalarının bir kısmının 

tanımama sebebiyle meydana geldiği bilinmektedir. Uzun yol sürücülerinin dikkat eşiğini 

yükseltmesini sağlamak ve trafik esnasında kaza oluşumunun engellenmesini destekleyecek bu proje 

hem şehir içi trafik akışında hem de uzun yol sürüşlerinde, trafiği daha güvenli hale getirecektir.  
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Proje İş-Zaman Çizelgesi 

 

Tablo 1. Proje iş- zaman çizelgesi 

 

 

Projenin iş planı ve çalışma basamaklarını oluşturan çizelge Tablo 1. de yer almaktadır. 

 

Malzeme ismi Adet Fiyat 

7.1 inç ekran 1 382 

Raspberry pi zero 1 277 

Raspberry kamera 1 621 

Toplam  1280 türk lirası 

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

          Proje fikrinin hedef kitlesi özellikle işi gereği uzun yol yapmak zorunda kalan sürücüler ile 

trafiğe çıkan tüm sürücüleri kapsamaktadır. 

9.Riskler 

         Sürüş esnasında trafik levhası bilgisinin sesli ve alt yazılı bir şekilde geliyor olması sürücüde 

dikkat dağınıklığa yol açabilir. Ancak sürücünün alt yazıyı takip etmesini zorunlu kılmamak için 

levha bilgisinin sesli olarak da verildiği unutulmamalıdır. Göze alınan bu risk, levha tanımlamasının 

bilinmediği tehlikeli bir durumu ortadan kaldıracağı düşünülmektedir. 

 

 

 

AYLAR 

İşin Tanımı Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak 

Literatür 

Taraması      X X X   

Veri seti 

oluşumu 
      X X X  

Yapay zeka 

çalışmaları 

ve testi 
       X X X 

Proje Raporu 

Yazımı        X X X 
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