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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Günümüzde trafik kazaları en önemli toplum sağlığı problemlerinden biri haline gelmiştir. 

Bununla beraber yol güvenliği problemlerine çözüm arayışı dünya ve ülkemiz genelinde ilgi 

çeken ve üzerine büyük yatırımlar yapılan bir alandır. Bu çalışmada tümleşik çalışacak iki 

sistem ele alınmaktadır. SYİ (Sürücü Yeterlilik İndeksi) olarak adlandırdığımız, insan 

sürücünün aracı kontrol etme kabiliyetine sahip olup olmadığını ve aldığı kararların 

güvenirliğini gerçek zamanlı bir şekilde izleyip değerlendirebilecek özgün bir gözetleme 

sistemi tasarlanmıştır. Çalışmamızda kameralar, biyoalgılayıcılar, ego araç hareket 

algılayıcıları ve çevre algılayıcıları aracılığıyla elde edilen parametreler ve değişkenler 

kullanılmaktadır. Bu parametrelerin yorgunluğa ve dikkatsizliğe etkilerine ilişkin daha önce 

yapılmış araştırmalardan elde ettiğimiz istatistiksel bilgilere dayanarak sürücünün yorgunluk 

seviyesine ilişkin bir karar ağacı oluşturulmuştur, aynı zamanda çeşitli veri üretme ve 

simülasyon algoritmalarını kullanarak elde edilen verilerle Yapay Sinir Ağı eğiterek anlık 

olarak SYİ değerini elde edebileceğimiz ve sürücü puanlaması ile risk analizi sunan ve bu 

analizlere göre robot sürücüyü devreye sokan bir sistem geliştirilmiştir. 

 
Şekil 1. Sistem Blok Diyagramı 

2. Problem/Sorun 

Türkiye'de 2020 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 177 bin 867 

kusura bakıldığında kusurların %88,3'ünün sürücü, %7,0'ının yaya, %2,7'sinin taşıt, %1,4'ünün 

yolcu ve %0,5'inin yol kaynaklı olduğu görülmüştür[1]. Kazaya neden olan kusurlar içinde 

sürücü kusurları %88,3 ile ilk sırada bulunmaktadır. Trafik kazası kayıpları, maddi yönden 

makro ölçekte ülke ekonomisine, mikro ölçekte şehir ekonomilerine büyük maliyetler 

yüklemektedir. Sürüş esnasında sürücünün dikkatinin bir anlığına veya süreç içinde yitirilmesi 

kazalara neden olmaktadır. Bu durum sürücü hatalarını azaltacak sistemler tasarlamayı yol 

güvenliği açısından öncelikli hale getirmektedir. 

 
Şekil 2. 2019 Yılı Trafik Kaza Nedenleri[1] 

88,02

1,26
8,18 0,51 2,03

Sürücü Yolcu Yaya Yol Araç
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Günümüzde tam otonom araçlar hem teknolojik becerileri hem de etik / hukuk problemleri 

sebebiyle hedeflenen seviyeye erişememişlerdir. Biz, sürücünün ve “robot sürücünün” beraber 

kullanıldığı karma denetim ve kontrol modellerinin uzun bir süre daha ana akım model 

olacağını öngörmekteyiz. Mevcut modellerin başlıca zafiyeti; gözlemci veya denetimci 

rollerinden birini üstlenen sürücünün, doğru karar alma yeterliliğinin çeşitli nedenlerden dolayı 

değişebilmesidir. 

3. Çözüm  

Karayolu trafik kazaları öngörülebilir ve önlenebilirdir. Kazaların en aza indirilebilmesi için 

aracı ve sürücüyü gözlemleyerek karar verecek bir üst kontrol sistemi tasarlanıp geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. Bu sistem, sürücünün sürüşü takip edebilecek, kontrol edebilecek yetkinlikte 

olup olmadığını belirleyebilmek için sürücü yeterlilik indeksi olarak isimlendirdiğimiz bir 

puanlama sistemini temel almaktadır. Bu çalışmada çeşitli algılayıcılar yardımı ile kişinin sürüş 

yeterliliğini ölçmek amacı ile bazı parametreler önerilmektedir. Örneğin, sürücünün göz açıklık 

oranını tanımlayan PERCLOS, aracın yol merkezinden sapma miktarını tanımlayan SDLP ve 

sürücünün uyku / uyanma takvimine bağlı olarak dikkat seviyesini tanımlayan TPM 

parametreleri kullanılarak sadece anlık değerlendirmelere değil, aynı zamanda her bir sürücü 

için kendisine ait veriler kullanılarak hesaplanan sürücü karakteristik değeri ile geleceğe dönük 

sürüş riski hesaplamalarına imkân verilebilmektedir. 

3.1.  PERCLOS (Percentage of Eye Closure) 

Sürücünün yorgunluğunun anlaşılmasında göz hareketleri önemli bir belirteçtir. Sürücünün 

gözlerinin kapanma sıklığının artması ve göz açıklığının belirlenen normalin altında seyretmesi 

kişinin yorgunluğu hakkında bilgi verir. 

3.2.  TPM (Three Process Model) 

İnsan yorgunluğuna ve dikkat seviyesine etki eden en temel etmenlerden birisi de uyku 

düzenidir. Kişi uyanık kaldığı süre boyunca yorgunluğu artar, buna bağlı olarak dikkat 

seviyesinde düşüş yaşanır. İnsanın bu biyolojik döngüsünü modellemek için birçok çalışma 

yapılmıştır[2].Bu modellerden biri de Akerstedt tarafından geliştirilen ve özellikle havacılık 

sektöründe aktif bir şekilde kullanılan “Three Process Model (TPM)” isimli modeldir. 

             
Şekil 3. Biyomatematik Model[3]                 Şekil 4. Gerçek zamanlı yanal pozisyon grafiği                    

3.3.  SDLP (Standart Deviation of Lateral Position) 

Yorgun ya da dikkatsiz bir sürücü sürüş sırasında şerit hakimiyetini ne kadar fazla kaybederse 

sürücünün dikkatsizliği hakkında çıkarımda bulunulabilir. Sürüş sırasında periyotlar şeklinde 

aracın konumunun yoldaki şeritlere olan uzaklığında düzenli olarak değişimler 
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gözlemlendiğinde, bu değişim değerlerinin standart sapması alınarak oluşturulan parametreye 

SDLP (Standart Deviation of Lateral Position) denir. 

3.4. Dikkatsiz Sürücü Uygulaması 

Dikkatsiz Sürücü Uygulamasında asıl amaç kişilerin direksiyon başında sadece ne yaptıklarını 

sınıflandırmak değil ayrıca sürücülerin davranışlarının sürelerini tespit etmek ve tespit edilen 

davranış ve süre ile SYİ için bir parametre oluşturmaktır.  Bu uygulamamızda sürücülerin 

direksiyon başında yaptığı beş adet hareketi sınıflandırmayı amaçladık. Bunlar direksiyon 

başında telefon görüşmesi yapmak, mesajlaşmak, eli direksiyondan çekmek, içecek içmek ve 

normal halde bulunmaktır. Bu sınıflardan hangisini ne kadar süre ile yapılmasına karşılık bir 

puanlama sistemi geliştirmeye çalıştık. 

3.5. Yarı Otonom Araç  

3.5.1. Nesne Tanıma ve Şerit Takibi 

Nesne tanıma için derin öğrenme ve regresyon tabanlı YOLOv4 (You Only Look Once) 

algoritması kullanılmıştır. Aynı anda görüntünün tüm sınıflarını tahmin eder ve bu sebeple 

sınıflandırma tabanlı algoritmalardan daha hızlıdır. Şerit tespiti için klasik görüntü işleme 

tabanlı yöntemlerden farklı olarak bir derin öğrenme modeli tercih edilmiştir. Araç 

kamerasından elde edilen görüntülerdeki pikselleri şeride ait veya değil şeklinde etiketleyerek 

oluşturulan bir veri kümesi üzerinden eğitilmiş bir yapay sinir ağı modeli kullanılmaktadır. 

3.5.2. Lokalizasyon ve Yol Planlama 

Lokalizasyon, otonom aracımızın sensörleri olan GNSS ve IMU sensör verilerini füzyonlarak 

genişletilmiş kalman filtresinde tahmin etme ve güncelleme olmak üzere iki adımda aracımızın 

bulunduğu konumu yüksek doğruluk oranıyla tahmin edebilmektedir. Yol planlama kısmında 

ise aracı trafikten çıkarmak önceliğimiz olduğu için lokalizasyon alt sisteminden aldığımız 

konum bilgisiyle beraber polinom uydurması (cubic spline) sayesinde daha hızlı bir rota tahmini 

elde edilir. 

3.5.3. Araç Dinamiği ve Kontrolü 

Yol planlama ve şerit takibi kısımları için gerekli olan bir diğer bölümümüz araç dinamiği 

belirleme ve buna bağlı olarak bir kontrolcü tasarımıdır. Aracımızın kontrolü için kinematik 

bisiklet modelini baz alıp buna bağlı olarak da lateral olarak pure pursuit algoritması ile ön 

tekerlek açısına bağlı olarak hareketini sürdüren ve yineleyen bir kontrolcü tasarlanmıştır. İleri 

yönde hız kontrolü içinse araç dinamiklerine bağlı olarak bir PID kontrolüyle araç kontrolcüsü 

tasarlanıp kullanılmaktadır. 

4. Yöntem 

      Sürücünün yorgunluğunu ölçmek için birçok farklı parametreyi ele alan çalışmalar yapılmıştır. 

Bu çalışmalardan bazıları sürücünün göz hareketlerinin yorgunlukla ilişkisini ele alırken[4], bir 

kısım çalışma da sürücünün direksiyon becerilerine odaklanarak yorgunluk ile ilişki kurmaya 

çalışmıştır[5]. Benzer çalışmalarla insan yorgunluğunu modelleyebilmek için insanın 

uyku/uyanma düzeninden faydalanan modeller de geliştirilmiştir[6]. Literatürde bu konuda 

birçok çalışma görmekle beraber çalışmaların önemli bir kısmı yalnızca tek bir parametreye 

(değişkene) bağlı olarak dikkat ve/veya yorgunluk düzeyiyle ilişki kurmaya çalışmıştır.  

 Bu çalışmaların yanında EEG, SDLP gibi birden fazla parametreyi aynı anda kullanan 

çalışmalar olmakla beraber çalışmaların kullandıkları ölçüm teknikleri ve algılayıcılar itibariyle 

araç üzerinde pratikte uygulanması oldukça güç yöntemler izlemişlerdir. Bu çalışmada, 
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literatürdeki geçmiş çalışmalarda ele alınan parametreleri beraber kullanacak yeni bir ölçüm 

sistemi önerilmektedir.  

               
 Şekil 5. CARLA Simülasyonu    Şekil 6. Simülasyon düzeneği 

 Projede otonom sürüş algoritmalarını test etmek amacıyla geliştirilen açık kaynak ve gerçekçi 

bir simülatör olan CARLA kullanılmıştır. Çalışmamızın başlangıç noktası olarak temel 

parametreler belirlenmiştir. Bu parametrelere ilişkin yapılan deneysel çalışmalarda elde edilmiş 

istatistiksel verileri ve matematiksel ifadeleri kullanarak suni veriler üretildi. Üretilen bu 

verileri kullanarak Sürücü Yeterlilik İndeksi (SYİ) olarak adlandırdığımız ölçeği hesaplayan 

yapay sinir ağı eğitilmiştir. Eğitilen yapay sinir ağlarını ve yapılan deneysel çalışmaları 

kullanarak kritik durumlarda müdahale senaryolarını aktif etmek üzere bir karar ağacı ortaya 

çıkarılmıştır. 

 
Şekil 7. Karar Ağacı 

 
Şekil 8. Yapay Sinir Ağı 

Geliştirdiğimiz modelde kullanılan parametrelerin kolay ölçülebilir olması göz önüne alındı. 

SDLP ve PERCLOS parametrelerini basit birer kamera yardımıyla elde edilmektedir. TPM 
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parametresi ise kişinin uyku düzenini takip eden bir akıllı saat veya telefon üzerinden elde 

edilebilmektedir. Böylelikle pratikte uygulanabilir bir metot geliştirilmeye çalışılmıştır.  

 

               
   Şekil 9. Gerçek zamanlı PERCLOS ve Dikkatsiz  Şekil 10. Şerit takibi ve nesne tanıma algoritmasının CARLA 

  Sürücü Uygulaması           ortamında gerçek zamanlı gösterimi 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Otomotiv sektöründe yıllardır sürücü destek sistemleri geliştirilmektedir. Sürücünün 

dikkatsizliğini uyarmak amacıyla kişiye sesli uyarı veren ADAS sistemleri arasında piyasada 

en yaygın bulunan ve yenilikçi kabul edilen sistemlerden olan Hyundai ve Volvo 

otomobillerinde kullanılan ADAS sistemi belirlenen bir hıza ulaştıktan sonra devreye girer. 

Aracın şerit içinde takip ettiği rotaya bağlı olarak değişimleri gözlemler ve kişiye mola vermesi 

için hem sesli hem de görüntülü bir uyarı verir.  

Projedeki sistemin, piyasada bulunan ADAS sistemlerine göre avantajlarından biri sürücüyü 

gözlemlemesidir. Sürücünün hem biyolojik hem de davranışsal parametrelerini birleştirerek 

yeni bir model ortaya koymaktadır. ADAS sistemlerinin temel amacı aracın sürüş stilindeki 

değişiklikleri algılamak ve buna bağlı olarak sürücüye çeşitli uyarılar vermektir. Oluşturmakta 

olduğumuz sistemle sürücünün sürüş performansı bir puanlamaya tabi tutulacaktır. Sürüşe fazla 

müdahale etmeden ve sürücünün dikkatini bozmayacak şekilde kontrol sisteminin sürücüyü 

gözlemlemesi hedeflenmektedir. Yeni üreteceğimiz sürücü destek sisteminde sadece aracı 

değil, aynı zamanda sürücüyü de gözlemlemek projemizi piyasada yapılan araştırmalardan 

özgün yapmaktadır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje fikrimiz ile ilgili uzun yol şoförlerinden ve sigorta şirketlerinden aldığımız geri dönüşler 

doğrultusunda uygulanması halinde oldukça talep ve ilgi göreceği anlaşılmıştır. Mevcut şartlar 

altında, yarı otonom araçların bir süre daha ana akım model olacağı öngörülmektedir. Sigorta 

şirketlerinin maddi kayıplarını en aza indirebilmesi sebebiyle ticarileşmeye açık bir proje 

fikridir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Nu Ekipman/Komponent Amacı Fiyat/Maliyet 

1 Nvidia Jetson Nano 
Oluşturulacak sistem bu kart üstünden 

çalışacaktır. 
₺1.308,38 

2 Hafıza Kartı 
Kaydı tutulacak görüntülerin kusurlu durumda 

incelemek için gereklidir. 
₺64,17 
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3 Araç Kamerası 
Yol boyunca şerit içindeki sapmaların ve olası 

şerit ihlalleri gözlemlenecek. 
₺129,89 

4 Araç içi Kamerası 
Sürücünün yüz ve vücut hareketleri 

gözlemlenmesi için kullanılacak. 
₺149,99 

5 Akıllı Saat 

Sürücünün biyodavranışsal parametreleri için 

gerekli olan biyolojik verilerine akıllı saat 

üzerinden ulaşılacaktır. 
₺549 

6 Direksiyon Seti 
Şerit içi düzeltmeleri gözlemlemek için 

gereklidir. 
₺399,90 

 TOPLAM  ₺2601,33 
Tablo 1. Prototip malzeme listesi 

Bahsedilen SYİ’nin oluşturulması için ilk aşamada belirtilen parametreler için eşik değeri 

hesaplanması adına verilerin toplanması ve işlenmesi gerekmektedir. Bunu trafik akışı 

esnasında araç üzerinden toplamak yerine direksiyon seti ve sensörler yardımı ile bir 

simülasyon ortamı üstünden elde etmek daha güvenilir olacaktır. Verilerin toplanması ve 

sistemin oluşmasından sonra araca entegre edilecek sistemin ihtiyacı sensörler ve kontrol kartı 

olacağı için beklenen maliyette düşüş söz konusu olacaktır. Daha uygun bir maliyetle sistem 

uygulanabilecektir. Sistemin kısıtlamaları ise doğrudan aracı yarı otonom hale getirmek olduğu 

için ekstradan yazılımsal bir yükümlülük doğuracaktır. Bütçeye ekstra bir gider 

eklenmeyecektir. Sürücünün durumunu gözlemlemek için bir arayüz oluşturulacaktır. Arayüz 

için eğer aracın kendisinde mevcut değil ise 7 veya 10.1 inç ekranlar için ortalama ₺300-₺700 

arasında ekstra bir maliyet söz konusu olacaktır. Piyasadaki sistemlere bakıldığında araç içinde 

entegre olarak opsiyonel sunulan bu tarz bir sistem ortalama ₺5000’den başlayan ücretlerle 

satışa sunulmaktır. Sürücüyü uyarma konusunda sesli ikazların tercih edilmesi ise sistemlerin 

dezavantajlarındandır. Bizim sistemimizde ise araca yarı otonom özelliklerin eklenmesi ve 

sürücünün puan durumuna bağlı olarak hız kısıtlaması yapılması da inovatif yönlerimizdendir. 

Bahsedilen sistem üzerinde 2020 yılı Ekim ayından beri çalışılmaktadır. Sistemde iyileştirmeler 

ve prototipinin yapılması hakkında çalışmalar yürütülmektedir. Projenin zaman yönetimini 

takvim üzerinden inceleyebilirsiniz. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Projede, ülkemizdeki elektrikli ve otonom araç çalışmalarına katkı sağlanması ile trafikte 

sürücüden kaynaklı hataların azaltılması hedeflenmektedir. Sürüş uzunluğuna bağlı olarak 

doğru orantılı bir şekilde artan dikkatsizlik ve uykusuzluk sebebiyle, uzun yol şoförleri, kargo 

ve nakliye şirketleri hedef kitlemizde yer almaktadır. Ayrıca, trafik kazalarından kaynaklı 

maddi kayıpların azaltılması karayolları otoritelerine ekonomik anlamda katkı sağlaması 

hedeflenmektedir. Bununlar birlikte, araç sigorta şirketleri gerçekleşen kazalardan maddi 

anlamda büyük ölçüde zarar edebilmektedir. Gerçekleştirilecek olan projede, araç sahiplerine 

Şekil 11. Proje zaman planlaması 
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uygulanacak puanlama sistemi (SYİ) sayesinde sigorta şirketlerinin sigorta poliçe fiyatlandırma 

kriterlerine yeni bir bakış açısı kazandırabileceğini düşünmekteyiz. 

9. Riskler 

Nu Durum Risk Tanımı Şiddet 

(1-3) 

Olasılık 

(1-3) 

Etki 

(1-10) 

Strateji Çözüm 

1 Aktif Pandeminin 

Devamı 

3 3 9 Aracın mekanik tasarım 

parametrelerini 

kullanarak 

simülasyonları gerçeğe 

yakın yapmak. 

Gelişmiş simülasyon 

teknikleri kullanarak 

projeyi gerçeğe en 

yakın şekilde simüle 

etmek. 

2 Aktif Geliştirilen 

algoritmaları

nın debug 

edilmemesi 

2 2 8 Kodların tekrar gözden 

geçirilerek debug 

edilmesi. 

Debug edilmeler 

sürüyor. 

3 Gelecek Maddi 

destek 

alınamaması 

2 2 6 Dönem içinde sponsor 

arayışlarına ve 

toplantılar oluşturmak. 

Sponsorluk bularak 

kenarda bir bütçe 

oluşturmak. 

4 Gelecek Yapılan 

çalışmaların 

yedeklenme

mesi 

3 2 9 Yazılan algoritmaların 

Drive’da kaydedilmesi 

Yapılan her çalışma 

grup üyeleri 

tarafından drive 

sistemine kaydedilir. 
Tablo 2. Risk Tablosu 

 

Şekil 12. Olasılık ve Etki Matrisi 
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