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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Trafik; yol, araç ve insan üçlüsünden oluşmaktadır. Bunlardan herhangi birinde oluşan 

bozukluklar trafik kazalarına neden olmaktadır. Özellikle, otobüs sürücülerinin uykulu 

vaziyette araç kullanmaları, ölümle sonuçlanan trafik kazalarına davetiye çıkarmaktadır. 

Uykulu şoförler güvenli seyahatler için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Yapacak 

olduğumuz sistem sayesinde yeterli süre dinlenmemiş sürücü aracı süremeyecektir. 

Sistemimiz takograf cihazının yerini alırken hali hazırda otobüsü kullanan sürücünün 

uyku durumunu anlık olarak görüntü işleme yöntemi ile takip edecektir. Ayriyeten 

projemizde tehlikeli virajlara yüksek hızda girilmesini engelleyen gaz tepkime cihazı da 

bulunmaktadır. Bu cihaz sayesinde projemiz kazalardaki yüksek hız oranını azaltarak, 

yüksek hızdan kaynaklanan olası kazaların önüne geçmiş olacaktır. Projemizin ana 

hedefi otobüsler olsa da takograf cihazı kullanımını gerektiren araçlar için de 

kullanılabilir. 

 

2. Problem/Sorun: 

  2.1. Otobüs sürücülerinin seyahat sırasında uyuması. 

● Hali hazırda kullanılan takograf cihazları uykusu gelen sürücüleri 

algılayamamaktadır. Yalnızca sürüş süresini ve sürüş hızını takip 

edebilmektedir.  

2.2. Yasal sürüş süresini ve aracın süratini takip eden “Takograf” cihazlarının 

kandırılabilir olması. 

● Analog takograf cihazlarında takograf kağıdını değiştirerek, dijital 

takograf cihazlarında ise başka sürücünün ehliyeti takılarak takograf 

cihazları kandırılabilmektedir. Her iki durumda da yasal sürüş süresini 

doldurmasına rağmen sürücü yoluna devam edebilmektedir. 

           2.3. Tehlikeli virajların bulunduğu bölgelerde yasal hız sınırına uyulmaması. 

● Sürücüler, virajlı bölgelerde yüksek hızlara çıkmakta ve olası tehlikelere 

neden olmaktadır. 

 

3. Çözüm  

3.1. Sürücülerin, sürüş esnasında uyumasının önüne geçebilmek için uyku tespit sistemi 

kullanılacaktır.1 Aracın gösterge paneline yerleştirilen kamera sayesinde sürücünün göz 

takibi yapılması amaçlanmaktadır. Buradaki verilere göre sürücünün uyku durumunu 

tespit edilecektir. Uyku tespit edildiğinde sürücü sesli olarak ikaz edilirken otobüs 

firması otomatik olarak bilgilendirilecektir. Bu durumda uyku kaynaklı olası kazaların 

önüne geçmiş olunacaktır. 

3.2. Takograf cihazlarının açıklarını kapatabilmek için yüz tanıma sistemi 

kullanılacaktır. Sürücülerin kimlik bilgileri ve biyometrik verileri sisteme 

kaydedilecektir. Aracın gösterge paneline yerleştirilecek olan kamera sayesinde 

sürücünün kimliği sisteme kaydedilecektir. Aracın hız verisi OBD cihazıyla sisteme 

kaydedilecektir. Polis kontrol noktasında verilere ulaşmak isteyen polis memuru 

verilere ulaşabilecektir. 
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3.3. Otobüsler, tehlikeli virajlara yaklaştığında belirlenen hızı aşamaması için gaz 

tepkime cihazı kullanılacaktır. Önceden sisteme kaydolan tehlikeli virajlara 

yaklaşıldığında gaz tepkime cihazı gaz pedalından gaz kelebeğine giden sinyali 

değiştirerek aracın hızlanmasına engel olacaktır. Örneğin 60 km/h hızla girilmesi 

gereken bir viraja sürücünün 80 km/h hızla yaklaştığını ele alalım. Viraja yaklaşıldığını 

Küresel Konumlama Sistemi (GPS) sayesinde algılayan sistem gaz pedalından motora 

giden sinyali değiştirerek gaz kesmesini ve 60 km/h hıza düşmesini sağlanacaktır.  

 

4. Yöntem 

 4.1. Temel bileşen, aracın gösterge paneline 

yerleştirilmiş olan gece görüşlü bir kameradır. 

Sürücünün göz açıklığı yeterli seviyenin 

altında bulunuyorsa sistem devreye girecektir. 

Çözüm kısmında bahsedilmiş olan uyku tespit 

ve yüz tanıma sistemi parametrelerinin tespiti 

için bu kamera üzerinden alınacak görüntü 

NVIDIA Jetson Nano ile işlenecektir. 

Yapılmış olunan tespitlere ilişkin şoföre 

ikazlar sesli uyarı olarak yapılabilecektir. 

Sürücünün uyku durumunu, aracın internetini 

kullanarak otobüs firmasına Rest Api 

teknolojisi ile bulut veri tabanına 

kaydedilecek, ardından web tabanlı sistem yönetim panelinde bir rapor halinde 

görüntülenebilecektir. 

 

 
 

Şekil 1. Uyku Takip Sistemi 

Şekil 2. Uyku Takip Akış Şeması 
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4.2. Jetson Nano Kamera ve NVIDIA Jetson Nano kullanılarak sürücünün yüz tanıması 

yapılarak sürücü kimlik bilgileri Arduino Uno cihazına aktarılır. Sürüş hızı, OBD 

cihazıyla aracın beyninden Arduino Uno cihazına aktarılır. Bu veriler sonradan 

görüntülenebilecek şekilde microSD karta kaydedilir. 

4.3. Gaz tepkime cihazı ile gaz pedalından gelen voltajı değiştireceğiz. Arduino Uno’ya 

bağlı GY-NEO6MV2 GPS Modülü ile araç konumu gaz tepkime cihazına iletilerek 

viraja yaklaşıldığı belirlenir. Elektronik gaz pedalı, pedala basım şiddetine göre bir 

voltaj oluşturur. Gaz tepkime cihazı sayesinde istenilen hızı aşamaması için pedaldan 

gelen voltaj düşürülür. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Sürücünün uyku tespitini yapması, yüz tanıma sistemi ve gaz tepkime cihazı ile 

bütünleşmiş bir şekilde çalışıyor olması diğer takograf sistemlerden ayrılan yönleridir. 

Sektörde bulunan takograf cihazlarından farklı olarak uyku takibi ve hız kontrolü 

yaparak olası kazaların da önüne geçmeye çalışılmaktadır. Hali hazırda kullanılan 

takograf cihazın açıkları bulunması ve bizim projemiz sayesinde bu açıkların kapanması 

yenilikçi(inovatif) yönlerindendir. Herhangi bir olumsuzluk halinde web sitemiz 

sayesinde durumlar anlık olarak otobüs firmasına bildirilecek ve bu sayede; sürücünün 

aracı ne denli güvenli kullandığı da açık bir şekilde ortaya çıkacak, olası bir anlaşmazlık 

durumunda kanıt niteliği taşıyabilecektir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Önceliğimiz ne kadar otobüsler olsa da takograf cihazının kullanıldığı tüm (Elektronik 

gaz pedalına sahip olmayan araçlarda Gaz Tepkime Cihazı kullanılamamaktadır) 

araçlarda kullanılabilmektedir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

No Malzeme Kullanım Amacı Fiyat 

1 
NVIDIA Jetson Nano 

Sistem bu kart üzerinden 

çalışacaktır 

7.000 ₺ 

2 Jetson Nano Kamera 

 

Şoförün uykusuzluk düzeyini 

tespit etmek 

350 ₺ 

3 
Hoparlör 

Uykusuz tespit edilen şoförün 

uyarılması 

135 ₺ 

4 Can–Bus Shield Araçtan veri alma 500 ₺ 

5 
OBD Kablosu 

Arıza tespit cihazı bağlayabilmek 

için gerekli kablo 

200 ₺ 

6 
Ardunio Uno 

Alınan verileri okuyabilmek ve 

yazabilmek 

200 ₺ 

7 
Gaz Tepkime Cihazı 

Gaz pedalından gelen 

sinyali/veriyi değiştirmek 

3.650 ₺ 

8 microSD Kart (64 GB) Verileri kaydetmek 140 ₺ 

9 Kutulama ve Diğer 

Masraflar 
Domain, Hosting ücreti vb. 

500 ₺ 
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10 GY-NEO6MV2 GPS 

Modülü 

Aracın konumunu belirlemek 80 ₺ 

11 AC8265 Jetson Nano için 

Kablosuz NIC, WiFi / 

Bluetooth 

Sistem, aracın internetini 

kullanarak veri tabanı ile bağlantı 

kurmasını sağlamak 

350 ₺ 

Toplam 13.105 ₺ 

Tablo 1. Malzeme Listesi 

Tablodaki fiyat kullanılan malzemelerin sayısına göre değişiklik gösterebilir. 

 

No Adı Tarih Aralığı Açıklama 

1. 
Web Arayüzü ve Veri 

Tabanı Bağlantısı 
14.06.2022-30.06.2022 

Sürücünün uyku 

durumunu ve bilgilerini 

otobüs firmasına iletimi 

2. Görüntü İşleme 17.06.2022-30.06.2022 
Sürücünün kimlik 

bilgileri ve uyku takibi 

3. Takograf Cihazı 13.06.2022-28.06.2022 

Hız, sürücü bilgileri, 

sürüş saati verilerinin 

kaydedilmesi 

4. Gaz Tepkime Cihazı 28.06.2022-15.07.2022 
Araca uygulanması, 

düzenlenmesi 

5. Sistemin Toplanması 16.07.2022-19.07.2022 

Bu sistemlerin bir araya 

getirilmesi, kutulanması 

ve uygulanması 

6. Test 19.07.2022-27.07.2022 
Sistemin kontrolü, test 

sürüşleri 

7. Son Kontroller 19.07.2022-27.07.2022 

Test sonuçlarının 

incelenmesi ve gerek 

duyulursa sistem 

güncellemeleri ve 

uygulanması 

8. Rapor 27.07.2022-28.07.2022 Projenin raporlanması 

Tablo 2. Proje Zaman Planı 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Tespit edilen probleme ilişkin hataların birçoğu uzun süre araç kullanımı sonucunda 

görülmektedir. Türkiye’de meydana gelen kazaların oldukça yüksek bir oranı yorgunluk 

nedeniyle oluşmaktadır 2.  Bu sebeple öncelikli hedefimiz, uzun süre direksiyon başında 

olan otobüs şoförleridir. Şoförün ve yolcuların bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri 

için bu sistemi geliştireceğiz. Yorgunluktan kaynaklanan ölümcül bir kaza yapma riski, 

vücudun uykuya programlandığı dönem olan 22:00 – 06:00 saatleri arasında dört kat 

daha fazladır 3. Sürücü yorgunluğu araç kullanılan süreye bağlı olarak artmaktadır. 
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Tablo 3. Taşıt Cinsine Göre Trafiğe Kayıtlı ve Trafik Kazasına Karışan Taşıtlar 

 

9. Riskler 

 Risk 

O

L

A

S

I

L

I

K 

Yüksek 
Orta 

Risk 

Yüksek 

Risk 

Çok 

Yüksek 

Risk 

Orta 
Düşük 

Risk 

Orta 

Risk 

Yüksek 

Risk 

Düşük 

Çok 

Düşük 

Risk 

Düşük 

Risk 

Orta 

Risk 

     Tablo 4. Olasılık ve Etki Matrisi 

 

Projemiz insan hayatını olumsuz yönde etkileyecek risk içermez. Sunulmakta olunan 

proje, her ürün geliştirmede olduğu gibi bazı problemlere sahiptir. Ön görülüp 

düzeltilebilecek olanlar için ürün geliştirmeden önce gerekli düzenlemeler yapılıp çeşitli 

çözümler üretilerek bu problemler çözülmüştür. Çözülemeyen problemler ve varsa 

çözümleri şu şekildedir; 

 



8 

 

No Problemler Çözüm 

1. 
Şoför güneş gözlüğü takarken uyku tespit 

sisteminin gözleri algılayamaması 

Görüntü işleme yapılırken 

filtre ile bu sorun en aza 

indirgemek 

2. 

Gaz tepkime cihazının fren ile bağlantısı 

olmadığından ötürü yokuş aşağıya giden 

otobüsün hızını düşürememe. 

 

Tablo 5. Problem ve Çözümler 
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