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1. Proje Özeti
Projemizin amacı acil durum araçlarının varacakları yere güvenli ve hızlı bir şekilde varması için
yardımcı bir sistem geliştirmektir. Ülkemizde trafik ışıklarının acil durum araçlarına kaybettirdiği
zaman ve oluşturduğu kaza riski, çözmek istediğimiz ana sorunlardır. Çözüm olarak Google’ın
geliştirmekte olduğu Flutter SDK’sını kullanarak projemizde mobil uygulama üzerinde GPS ile
acil durum araçları için en kısa rota belirlenecek ve rota üzerindeki trafik ışıklarının kameralardan
alınan görüntüleri YOLO veya Faster R-CNN algoritması kullanarak acil durum araçları tespit
edilecek ve geçiş önceliği sağlanacaktır. Projemizden ülkemizde acil durum araçlarını kullanan
sürücüler, acil servise ihtiyaç duyan vatandaşlar ve trafikte araç kullananlar faydalanmaktadır.

Bu belgede 2. bölümde problem açıklanmış. 3. bölümde iki aşamalı çözümümüz
detaylandırılmıştır. 4. bölümde 3 başlıkta yöntemimiz anlatılmıştır. 5. bölümde ise projenin
yenilikçi yönü ve yazılımsal donanımından bahsedilmiştir. 6. bölümde projenin uygulama aşaması
detaylı şekilde anlatıldıktan sonra 7. bölümde proje maliyeti ve zamanlamasından bahsedilmiştir.
8. bölüme geldiğimizde projemizin kullanıcılarını ve bu projeden etkilenecek kullanıcılar
anlatılmıştır. Ardından 9. bölümde uygulamada çıkabilecek aksaklıklardan kaynaklı riskleri ele
alarak olası ihtimalle değerlendirildi.

2. Problem
Projemizi yapmamızdaki en büyük etken trafik ışıklarında kazalara karışan acil durum araçlarının
trafik ışıklarında kaybettikleri vaktin çok önemli olmasıdır (2003, Turkdemir ve diğ). Şu an
mevcut olan sistemde acil durum araçları en hızlı rotayı bulamamakta ve rota üzerinde trafikte
zaman kaybetmektedir. Buna ek olarak televizyonlarda gördüğümüz ambulans vb. araçların
karıştıkları kazalar da sistemin yetersizliğini göstermektedir. Meselenin bir diğer boyutu da acil
durum araçlarına yol vermek için kırmızı ışıkta geçmeye çalışan sürücülerin yaptıkları kazalar,
kaza yapmasalar bile kırmızı ışıkta geçtikleri için trafik cezaları yazılma ihtimalidir. Arkalarından
gelen siren sesleri sürücülerin kararsızlığa sürüklemekte ve kırmızıda geçip acil durum aracına yol
vermek ya da bekleyip gecikmesine sebep olmak arasında bir seçim yapmak zorunda
bırakmaktadır. Bu çerçevede acil durum araçlarının karıştıkları kazalarını azaltmayı ve bu araçları
mümkün olduğu kadar hızlı ve güvenli bir şekilde görev yerlerine ulaştırmayı amaçlayan bir proje
fikri oluşturduk. Çözüm kısmında detaylı olarak bahsedilecek gerekli iyileştirme ve yenilikler ile
bu sorunları çözmeyi ya da en aza indirgemeyi planlıyoruz. Bu proje, acil durum araçlarına en kısa
rotaları hesaplayarak onlara yol göstermek ve rotaları üzerindeki trafik ışıklarını düzenleyerek
onlara hızlı ve güvenli bir geçiş sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

3. Çözüm
Problem kısmında belirtilen sıkıntıları çözmek için iki aşamalı bir sistem geliştirilmiştir. Bu
sistemin ilk kısmı acil durum aracı şoförlerinin ve takiplerini yapan görevlilerin kullanacakları bir
mobil uygulama geliştirmek ve bu mobil uygulama sayesinde en kısa rotayı hesaplayarak
navigasyon aracılığı ile şoföre yol göstermek ve acil durum araçlarının takibini yapan görevlilere
de araçların takibini kolay bir şekilde takip etme fırsatı vermektir. En kısa rota hesaplama akış
diyagramı Şekil 1’deki gibidir.
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Şekil 1 : En kısa rota akış diyagramı

İkinci kısımda ise trafik ışıklarında bulunan kameraları kullanarak, obje tanıma sistemleri ile gelen
acil durum araçlarının tespiti yapılacaktır. Geliştirilen algoritma ile acil durum aracının geldiği
doğrultudaki ışıkların yeşil yakılması ve diğer yönlerin kırmızıya çevrilmesi işlemiyle güvenliğin
sağlanması yer almaktadır. Projemizin obje tanıma için akış şeması Şekil 2 deki gibidir.

Şekil 2 : Obje tanıma şekil diyagramı
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4. Yöntem

4.1 Rota Hesaplama Uygulaması
Projemizde Google’ın geliştirmekte olduğu Flutter açık kaynak kodlu yazılım kitini kullanacağız.
Mobil uygulamada google kütüphanesi kullanılarak varış yerine en kısa rota hesaplandıktan sonra
trafikteki obje tanıma sistemimiz devreye girecektir. Örnek en kısa rota uygulama resmi Şekil
3’deki gibidir (2021, Bilge).

Şekil 3 : Örnek en kısa rota uygulaması

4.2  Obje Tanıma
Projemizde trafik lambalarında çalışacak obje tanıma algoritması olarak YOLO ve Faster R-CNN
algoritmalarını aday olarak test etmeyi planlanmaktadır. Bu algoritmalar internetten hazır olarak
bulduğumuz veri setleri üzerinden eğitilecektir. Bu veri setinde ambulans dışındaki itfaiye ve polis
araçları eksik olduğu için manuel olarak o araçların bulunduğu resimlerden elde edeceğimiz bir
veri seti üretmek planlanmaktadır. Intersection over Union (IoU) ve Mean Average Precision
(MAP) yöntemi ile algoritmaların doğruluğu test edilecektir. Şekil 4’de projemiz kapsamında yolo
algoritması ile ambulans tespiti gösterilmektedir.

Şekil 4: Obje tanıma algoritmaları ile ambulans tespiti

4.2.1 YOLO

YOLO en popüler obje tanıma algoritmalarından olup konvolüsyonel sinir ağları bazlı bir
yöntemdir ve açılımı ‘’You Only Look Once’’ demektir. Projemizde yolo kullanmamızın ana
sebebi diğer algoritmalardan çok daha hızlı çalışması ve güvenilir sonuçlar vermesidir.
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YOLO tespit ettiği nesnelerin çevresini bounding box adı verilen kutucuklar ile çevreler. YOLO
görüntüyü 5×5,9×9,17×17 piksel olacak şekilde NxN’lik ızgaralara böler. Her ızgaranın içerisinde
nesne olup olmadığını tespit etmeye çalışır ve içerisinde nesnenin olduğunu düşündüğünün
nesnenin merkesinin kendi ızgarasında olduğunu tespit eder. Eğer nesnenin merkez noktasında
sahip olduğu kararı verildiyse nesnenin sınıfı yüksekliği ve genişliği bulunp bounding box ile
etrafını çizer.

YOLO tercih edilirken diğer algoritmalarla performans kıyaslaması dikkate alınmıştır. YOLO ve
diğer bir takım algoritmaların MS COCO veri seti için performansları Şekil 5’de görülmektedir
(2020, Smartera).

Şekil 5 : Obje detection performans karşılaştırması

4.2.2 Faster R-CNN (Bölgesel Tabanlı CNN)
CNN mimarisi genellikle görüntü işlemede kullanılan derin öğrenme algoritmasıdır. CNN
mimarisinin R-CNN’e göre geride kalmasının sebebi görüntü içerisinde sadece tek bir objeyi
tanımlayabiliyor olmasıdır.

Faster R-CNN yönteminin R-CNN’den farkı, önce CNN’yi uyguladığı ve ardından covn5 özellik
haritası üzerindeki bölge tavsiyelerine özgüleme ettiğidir. Buna ek olarak, sınıflandırma
bölümünde, yöntem yapay sinir ağı katmanlarında gerçekleştirilebilen derin öğrenme
sınıflandırması olan softmax sınıflandırmasının kullanılmasıdır. Bir kez CNN kullandığından,
zamandan büyük tasarruf etmiş olunmaktadır. Eğitim süresi yaklaşık 8,75 saat ve tahmini süre
yaklaşık 2,3 saniyedir. Faster R-CNN mimarisi ise Şekil 6’daki gibidir (2021, Uğurluoğlu).

Şekil 6: Faster R-CNN Mimarisi
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Projemiz acil durum araçlarına trafikte yardımcı olacak bir obje tanıma sistemi ile yenilikçi bir
çalışma olacaktır.

Piyasada acil durum araçları dışında plaka tespiti, hız kontrolü ve benzeri gibi sistemler
kullanılmaktadır. Bu projenin farkı ise var olan kameralara geliştirdiğimiz acil durum araçlarına
yardımcı sistemi entegre ederek acil durum araçlarının trafikte ki kaybettiği zamanı minimize
etmektir.

Projemiz yazılımsal bir proje olduğundan herhangi bir donanım kullanılmayacaktır. Yazılım
kısmında ise mobil uygulama için Flutter SDK’sı kullanılarak Google kütüphaneleri ile en kısa
rota hesaplayıcı bir mobil uygulama yapacağız. Obje tanıma kısmında ise hali hazırda bulunan
kameralara entegre edilecek sistemimiz için YOLO veya Faster R-CNN algoritmasını kullanarak
acil durum araç tespiti yapmayı planladık.

6. Uygulanabilirlik
Projemizi ilk etapta uygun bir pilot bölge belirleyerek orada test etmeyi ve beklenmedik bir
problem ile karşılaşılmadığı takdirde giderek yaygınlaştırmayı ve tüm Türkiye'de kullanılan bir
sistem haline getirmeyi planlıyoruz. Halihazırda bulunan mobese kameraları vb. cihazlar projenin
maliyetini düşürmek için kullanılabilir ve böylece çok daha hızlı bir şekilde yaygınlaştırılabilir.

Projemiz Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri kapsamında koruma altına alınarak, ticari bir
ürüne dönüştürülüp yurtdışına ihraç edilme potansiyeline sahiptir.

Projemizin uygulanabilirliğini tehdit eden en önemli risk trafik sinyalizasyon sistemindeki arazi
durumlar ve entegrasyon sorunlarıdır.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Projemiz yazılım odaklı olduğu için ekstra bütçe gerektirmemektedir. Projede kullanılacak
bilgisayar ve geliştirme yazılımları mevcuttur. Aşağıdaki Şekil 7’de proje zaman planlaması
verilmiştir.
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Şekil 7 : Proje zaman planlaması

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

Projemizde hedeflenen asıl kitle acil durum araçlarının sürücüleri ve trafikteki vatandaşlardır.
Bunun yanında kontrol merkezlerinde çalışan personelin de işini kolaylaştırmaktadır. Geliştirilen
mobil uygulama ile acil durum araçlarının sürücülerine en kısa yol bilgisinin verilmektedir. Ayrıca
trafik ışıklarının kontrol edilmesi trafikteki vatandaşları da hedef kitlesine almaktadır.

9. Riskler

Projeminizin riskleri Tablo 1’de görülen risk düzeyleri ve Tablo 2’deki etki ihtimal matrisine göre
hesaplanmıştır. Tablo 3’de görülen 3 adet risk belirlenmiştir. Risk skorları dikkate alındığında
projemizin riskleri, düşük ve önemsiz kategorisinde bulunmaktadır.

Risk Düzeyi Değer

Beklenen 5

Kuvvetle muhtemel 4

Muhtemel 3

Nadir 2

Çok Nadir 1
Tablo 1 : Risk düzeyleri

Etki / İhtimal Çok Nadir Nadir Muhtemel Kuvvetle muhtemel Beklenen

Kritik 5 10 15 20 25

Yüksek 4 8 12 16 20
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Orta 3 6 9 12 15

Düşük 2 4 6 8 10

Önemsiz 1 2 3 4 5
Tablo 2 : Etki ihmal matrisi

No Risk İhtimal Etki
Risk Skoru

(İhtimalxEtki) Olası Sonuç Alınacak Aksiyon

1 Kameraların arızalanması 1 5 5
Görüntünün
kaybedilmesi

Ekipmanların rutin
bakım ve kontrolü

2

Yazılım ile sistem
arasındaki entegrasyon
problemleri 1 5 5

Sistemin
çalışmaması

Uyumlu donanım
seçimi ve
periyodik test
yapılması

3

Dış etkenler sebebi ile
oluşabilecek arıza ve
kesintiler 2 3 6

Sistemin
çalışmaması Hızlı müdahale

Tablo 3 : Proje riskleri tablosu
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