
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ 

FESTİVALİ 

 

 
AKILLI ULAŞIM YARIŞMASI 

 PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

 
TAKIM ADI: SmArtIes 

 

PROJE ADI: SÜRÜCÜLERDE SARHOŞLUK TESPİTİ 

 

BAŞVURU ID: 329999 

 

 

PROJE KAPSAMI: KARA 

 
 

 

 



2 

 

 

 

İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)                                                                                                      3 

2. Problem/Sorun                                                                                                                        3 

3. Çözüm                                                                                                                                     4 

4. Yöntem                                                                                                                                    5 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü                                                                                                        6 

6. Uygulanabilirlik                                                                                                                      7 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması                                                                         7 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)                                                                             8 

9. Riskler                                                                                                                                     9 

10. Kaynakça                                                                                                                             10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

İnsanlık yararı için, sürüş güvenliğini ve can kayıplarını azaltmak amacıyla başlamış 

olduğumuz bu projede öncelikle kazaların hangi sebeplerden kaynaklandığını değerlendirdik. 

Bu sebepler ikiye ayrılmış durumdadır: önlenebilir sebepler ve önlenemez sebepler. Önlenebilir 

sebeplerin başında sarhoşluk gelmektedir. Önerdiğimiz bu proje ile en düşük maliyetle 

maksimum faydayı elde ettiğimize inanıyoruz.  

Bu proje trafikte seyir halinde olan sürücülerin hem kendilerini hem de diğer kişileri 

tehlikeye atmamalarını sağlamak amacı ile yapılacaktır. Sürücünün araca binmeden önceki 

vücut dengesi/hareketleri ve araca bindikten sonra bireyin araç içindeki vücut ısısı, yüz 

mimikleri, yol hakimiyeti ve etik kurul araştırmasından sonra refleks değerleri 

değerlendirilecektir . Bu parametreler öncelikle kendi içinde değerlendirilip sonrasında ise 

parametreler ağırlıklandırılarak karar verilecektir. Sürücünün alkollü olduğu anlaşılırsa belli 

önlemler alınıp uyarı verilmesi sağlanacaktır. Aşağıda Şekil 1.1’de örnek bir senaryonun 

gösterildiği şema bulunmaktadır.  

 

Şekil 1.1. Örnek Senaryo Şeması 

Projenin tasarımında aracın çeşitli kısımlarına yerleştirilecek malzemeler ile sistemin 

oluşturulması planlanmaktadır. Bu doğrultuda çözüm başlığı altında verilen Şekil 3.1’de 

malzemelerin konumlandırılması gösterilmektedir. Sistemin fiziksel olarak oturtulmasının 

ardından gerekli ayarlamaların yapılması ve yazılım kısmına geçilmesi planlanmaktadır. Bu 

noktada oluşturduğumuz algoritma akış şeması Şekil 4.1’de yöntem başlığı altında detaylı 

olarak açıklanmaktadır.  

2. Problem/Sorun: 

  Sürücülerin yapmış olduğu bir anlık hata kendisinin, ailesinin veya taşıdığı onlarca 

yolcunun yaşamına mal olabilmektedir. Geri dönüşü olmayan bu kazaların en büyük 
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sebeplerinden birisi sürücünün alkollü olmasıdır. Aynı zamanda alkollü sürücünün karıştığı 

kazalarda sürücü tam kusurlu kabul edilmektedir. 

Literatürde bu konuyla ilgili önerilmiş çalışmalar olmakla birlikte gerçek hayata 

uygulanabilirlik bu ve benzeri çalışmalar için önemli bir kriterdir. Günümüzde ülkemizde 

alkollü sürücülerin tespiti adına polis denetimi bulunmaktadır. Bu denetim ve uygulanan cezalar 

caydırıcı niteliktedir. Kaza olmadan önce uygulanacak bir önlem değildir sadece gelecek 

kazaları önlemek için sürücüleri bir denetime tabi tutar. Bu problemi önlemek için günümüz 

teknolojilerinden yararlanarak daha gelişmiş bir sistem ile takibi yapılmalıdır. Bizim projemiz; 

sürücüsünü, trafikteki canlıları, aracını korumak ve mal kaybını da önlemek isteyen herkesin 

her an her yerde yanında olup denetleyebilecek bir projedir ve bu proje ile sadece sarhoşluk 

tespiti denetlenmekle kalınmaz genel olarak sürücünün trafiğe uygun olup olmadığı da 

denetlenir. 

3. Çözüm  

Toplumsal açıdan alkollü araç kullanımı birçok olumsuzluklara sebebiyet vermektedir. 

Kazalar, oluşacak iş yükü, can kayıpları, vs. Bizim projemiz de toplumsal olarak bunu önlemeyi 

amaçlıyor. Çünkü önerdiğimiz sistem sadece tespit noktasında kalmayıp gerekli önlemlerin 

alınmasını sağlıyor ve ilgili kişi ve yerlere gerekli bildirimlerde bulunuyor. 

Problemle ilgili çözüm önerimizde sarhoş sürücülerinin tespiti ile beraber trafiği 

tehlikeye atacak sürücülerin de tespiti yapılabilmektedir. Bu sayede sürücülerin trafiğe 

çıkmadan önce daha dikkatli davranmalarını ve sağlıklı  bir bilinç oluşmasını sağlamaktadır.  

Ayrıca bu sayede sürücünün alkol tüketimi eğiliminin azalacağı öngörülüyor. Bu sayede alkol 

tüketimine bağlı kaza oluşumu veya trafikte magandalık gibi toplumsal sorunların da önüne 

geçilmiş olacaktır. 

Şekil 3.1. Araç Üzerinde Malzemelerin Yerleşimi 

Proje ile tasarlanacak sistemde termal kamera ve sürücü kamerası Şekil 3.1’de sırasıyla 

1 ve 2 numarada bulunarak sürücüyü izleyecektir, refleks sensörleri direksiyon üzerinde 

direksiyon hakimiyetinin en üst seviyede olacağı Şekil 3.1’de 4 numaralı kısımda olacaktır. 

Dikiz aynasının arkasına Şekil 3.1’de 3 numaralı kısma yol hakimiyetini inceleyecek kamera 
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takılacaktır. Bu kameralar(2 ve 3 numaralı) güvenlik kamerası olarak da kullanılacaktır. 

Sürücünün araca binmeden önceki vücut hareketlerini inceleyebilmesi için sürücü kapısının 

yanındaki Şekil 3.1’de 5 numara ile gösterilen alana ortalama yüksekliği bir insan boyunda 

olacak şekilde bir kamera yerleştirilip hareket sensörleri aracın Şekil 3.1’de 6 numara ile 

gösterilen sol ön ve arka çaprazlarına yerleştirilecektir. Bütün işlemleri yürütecek olan 

bilgisayar araçtan araca değişmekle birlikte uygun olan en yakın pozisyona konulacaktır ancak 

prototip aracımız için multimedya ekranın altındaki boşluğa yerleştirilmesi planlanmaktadır. 

Belirtilen konumların aracın tipine göre değiştirilmesi planlanmaktadır. Araç kapılarının 

kilitleri açıldığında sistem çalışmaya başlayacaktır. 

İlk olarak aracın dışında bulunan kamera ve hareket sensörleri yardımı ile sürücünün 

vücut dengesi değerlendirilecektir. Ardından sürücü aracın içine girdiğinde araç içinde bulunan 

kamera ve sensörlerden alınan bilgiler de dış kameradan alınan bilgilerle birlikte işlenecektir. 

Bu işlemler şu sırayı takip edecektir: 

1. Sürücü henüz aracı sürmeye başlamadan önce yol hakimiyeti dışında, sürücünün vücut 

dengesi, termal kamera ve normal kamera sonuçları ve refleks sonuçlarına göre yapay 

zeka bir karar verecektir. Eğer sarhoş değilse aracın hareketine izin verilecektir. 

2. Sürüş esnasında değerlendirmeye devam edecektir. Termal kameradan gelen, yol 

hakimiyeti kamerasından gelen ve içerideki sürücü kamerasından gelen görüntüler 

sonucu alınan karara göre gerekli önlemler uygulanacaktır ya da güvenli sürüşe devam 

edilecektir. 

4. Yöntem 

 

Şekil 4.1. Akış Şeması 

Projede önerdiğimiz çözüm Şekil 4.1’de gösterilen akış şeması ile detaylandırılmıştır. 

Buna göre araç henüz hareket halinde değilken kapıların kilit durumu kontrol edilecektir. 

Kapılar kilitli veya aracın hareketlilik durumu “0” ise bir döngü ile bunun takibi yapılacaktır. 

Aracın kapılarının kilidinin açık olduğu bilgisi gelirse veya aracın hareketlilik durumu “1” ise 

motorun çalışıp çalışmadığı incelenecektir. Buna göre aracın hareketlilik durumu 
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belirlenecektir. Eğer aracın hareketlilik durumu “0” ise hareket sensörleri yardımıyla yaklaşan 

bir sürücünün yönü belirlenecek ve bu bilgi doğrultusunda kamera sürücünün bulunduğu tarafa 

yönelecektir. Ardından aracın dışında bulunan kameranın yardımıyla sürücünün 

dengesi/hareketleri hakkında değerlendirme yapılacaktır. 

Motorun açık olduğu bilgisi gelirse(yani sürücü koltuğuna oturmuş ve motoru 

çalıştırmış) direksiyondan sürücüye ait refleks değerleri; termal kameradan yüzündeki sıcaklık 

değişimi değerleri; ve sürücü kamerasından bireyin yüz ve mimiklerine dair bilgiler alınıp ana 

algoritma ile işlenecektir. Bu noktada bellekten aracın hareketlilik durumu ve denge ile ilgili 

bilgiler de işleme alınacaktır. Bu ana değerlendirmenin ardından sürücünün aracı 

kullanabilecek durumda olup olmadığına dair bir sonuç çıkacaktır.  

Sürücünün aracı kullanamayacak durumda olduğuna dair bir sonuç alınırsa gerekli 

önlemler alınacaktır. Eğer sürücünün aracı kullanabilir durumda olduğuna dair bir sonuç 

alınırsa tekrar algoritmanın kilitli olma veya hareket etme kontrol ifadesinden başlayarak aynı 

algoritma yürütülecektir. Alınabilecek önlemler kapsamında sesli ve görsel bildirim verilmesi, 

yakınlarına mesaj gönderilerek haberdar edilmesi, ilgili birimlere bilgi verilmesi ve etik kurul 

incelemesi yapılıp frene belli aralıklarla kısa kısa ve sert basarak hızının yavaşlatılması 

planlanmaktadır ve ilerleyen aşamalarda camların aralanması eklenebilir. Projede kullanılacak 

temel modelde görüntü işleme(sürücü kamerası, yol hakimiyeti kamerası, vücut  denge 

kamerası) için ANN kullanılması planlanmaktadır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

  Projenin yenilikçi yönü sürücülerin alkollü araç tespitinde sadece tek bir parametre ile 

kalmayıp birden fazla parametreden yararlanılacaktır. Bu şekilde yüksek bir doğruluk oranı 

hedeflenmektedir. 

Yapılan çalışmalarda sürücülerde sarhoşluk, yorgunluk, uykulu olma ve trafiği 

tehlikeye sokabilecek diğer durumların tespiti ile ilgili birçok çalışmaya rastlanmıştır. 

Bunlarda; direksiyon davranışlarını inceleyen ve zaman serilerini kullanan(Li, Zhenlong vd., 

2015), telefon kullanarak tespitin yapıldığı, ivmeölçer ve yön sensörü kullanarak sürücülerin 

tipik olarak gösterdiği davranışlardan farkı incelenen(Dai, Jiangpeng vd., 2010), biyolojik 

sinyaller(beyin dalgaları, kalp hızı, nabız dalgaları gibi)yani biyolojik verileri kullanarak tespit 

yapan (Murata, K. vd., 2011), araca yerleşik çeşitli sensörler ve Hidden Markov modeli 

kullanılarak tespit yapan (Harkous, Hasanin vd., 2018), uykulu olma durumunu bireyin 

yüzündeki değişiklikleri dijital işleme teknikleri kullanarak tespit eden, sarhoşluğu alkol 

algılama sensörü kullanarak tespit eden(Charniya, Nadir N. vd., 2017), alkol konsantrasyonu 

okuyan ve sürücü değişikliğini tespit edebilen, havadaki alkol konsantrasyonunu ölçen bir 

dedektör ile sarhoşluk tespiti yapan(Wu, Yue-cheng vd., 2009), inertial sensörler, araba 

telemetrisi ve yol şeridi verileri ile sarhoş bir sürücünün sürüş tarzının tanınması ile 

müdahalesiz tespit sistemi, gelecek uygulamaları için otonom ve yarı otonom sistemlerde çeşitli 

uyarıların verilebileceği (Berri, Rafael ve Osorio, Fernando, 2018), “sürücüleri yol boyunca 

analiz edecek ve sürüş güvenliğini tehlikeye atacak bir durumda uyarı verip, bildirim gönderen 

bir sistem” (2020, Akıllı Ulaşım, The Karga Company Takımı), “sürücünün yolculuk süresince; 

göz açıklık kapalılık tespiti, esneme analizi, kafa pozu analizi gibi analizler ile sürücü takip 

edilir, sürüş güvenliğini tehdit eden bir durumla karşılaşılır ise sürücü uyarı sistemi devreye 

girer”(2021, Akıllı Ulaşım, AYKAR Takımı) şeklinde uygulamalar açıklanmıştır. 



7 

 

Bu çalışmalarda sarhoşluk tespitini ele alırsak sadece dijital işleme tekniklerinden 

yararlanılmış veya tek bir parametre kullanılarak sadece termal kamera kullanılmıştır.Ancak 

bizim çalışmamızı farklı kılan özellik birçok parametre ve veriyi kullanarak hem sarhoş 

sürücülerin tespitini yapmak ve bunu yaparken de trafiği tehlikeye atacak bir sürücünün de 

önüne geçmektir. Bunun dışında yorgunluk ve uykulu olma durumu ile ilgili projelere 

baktığımızda bunlarda da sadece dijital işleme teknikleri kullanılmış olup önerdiğimiz proje ile 

sarhoşluk tespitinin yanı sıra bu gibi durumları da algılayabilecek kapasitededir. Projenin 

ilerideki sürümlerinde farklı durumların ayrıştırılması için bir sistem de tasarlanması 

öngörülmektedir. Aynı zamanda sürücü değişikliğini algılayabilen bir sistem de geliştirilebilir. 

  Yapılan çalışmalarda alkol kullanan bir bireyde termal kamera ile ölçüm yapıldığında 

ağız çevresinde sıcaklık değişimi gözlemlenmiştir(Koukiou, G. ve Anastassopoulos, V., 2012). 

Biz de bu parametreyi projemize dahil ederek ülkemizde ilk uygulamasını yapmayı 

hedeflemekteyiz. 

6. Uygulanabilirlik  

Alkollü sürücünün karıştığı kazalarda kusurunun düşük olması olasılığı pek mümkün 

değildir. Sigorta şirketlerinden ve araç kiralama şirketleri ile yaptığımız görüşmelerde 

uygulanması halinde oldukça talep göreceği anlaşılmıştır. Sigorta şirketlerinin ve araç kiralama 

şirketlerinin maddi kayıplarını en aza indirebilmesi sebebiyle ticarileşmeye açık bir proje 

fikridir. Maliyeti düşük kazancı insan hayatı olan bir proje ve donanım olarak sınırlı sayıda 

parça kullanılmıştır. Bu sebeplerden dolayı karlı, uygulanabilir, sürdürülebilir bir projedir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tahmini bütçe Tablo 7.1’deki malzeme tablosunda hesaplandığı üzere 10136,92 TL’dir. 

En az maliyetle uygulanması planlanmaktadır. Projenin zaman ve iş planı Tablo 7.2’de 

gösterilmektedir. 

Nu Malzeme Kullanım Amacı Fiyat 

1 P2 Termal Görüntüleyici  Sürücünün termal verisini 

almak için  

3799,33 TL 

2 Raspberry Pi 3 ve 4 Uyumlu 

Kamera Modülü 

Yoldan veri alınması 260,15 TL 

3 Raspberry Pi 4 8GB - Model 4B Projenin tüm işlemlerini 

yapacak bilgisayar 

3.878,42 TL 

4 USB-Kamera modul 

Weitwinkel-OV3660 (x2) 

Sürücüden(içeriden ve 

dışarıdan) veri alınması 

338,88x2=677,76 

TL 

5 Raspberry Pi 3G/4G & LTE 

Base HAT 

Cihazın internete bağlanıp 

çeşitli görevleri yürütmesi 

581,17 TL 

6 Raspberry Pi 4.3 inç Kapasitif 

Dokunmatik Ekran DSI Arayüz  

Sürücüye bilgi ve görsel 

uyarı verilmesi 

758,06 TL 
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7 Smartech Bonita Mini Hoparlör  Sürücüye sesli uyarı 

verilmesi 

49,90 TL 

8 Led Kırmızı Görsel uyarı verilmesi 0,35 TL 

9 Bakır Plaket(x2) Refleks voltajı için  10,98x2=21,96TL 

10 NPN Transistor(x2) Açma kapama kontrolü 2,84x2=5,68TL 

11 Dijital Dokunmatik Sensör 

TTP223B (x2) 

Refleks verisi için 4,76x2=9,52 TL 

12 HC-SR505 PIR Hareket Sensör 

Modülü (x2) 

Araca yaklaşan sürücünün 

geliş yönünü tespit eder 

26,44x2 = 52,88 TL 

13 Jumper Kablo Gerekli bağlantılar için 21.37x2+10+9=61,7 

TOPLAM MALİYET 10136,92TL 

Tablo 7.1. Malzeme Tablosu 

İP 

No 

İş Paketi 

 Adı 

Zaman 

Aralığı 

 

İş Tanımı ve Süreci 

1 
Tasarım 

 

18.03.2022 

- 

12.06.2022 

 

Projenin problemleri ve detaylı bir şekilde planlanması 

yapılmıştır. Riskler belirlenmiştir. Elektrik şeması ve 

akış şeması oluşturulmuştur. 

2 Üretim 

12.06.2022 

- 

28.06.2022 

Tablo 7.1’ de belirtilen malzemeleri montaj ve kurulumu 

yapılır. Gerekli ayarlamalar yapılır. Yapay zeka 

modelinin kurulup ardından algoritmanın, 

geliştirmelerin ve yapay zeka modelinin kodlara 

aktarılması. 

 

3 Test 

 

22.06.2022 

- 

28.07.2022 

 

Sistemin öngörülen risklere göre testi yapılır. Başından 

sonuna kadar gerçekleştirilen tüm kısımlar kontrol edilip 

ardından detaylı testler yapılıp test sonuçlarına göre 

iyileştirme ve düzeltmeler uygulanır. 

Tablo 7.2. Zaman Planlaması ve İş Paketleri 

Proje planına bağlı olarak sistemin kurulumu, montajı ve test sırasında yapılacak değişiklikler 

Üretim ve Test paketlerinde olacağından maddi harcamalar bu paketlerde kullanılacaktır. 

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Tespit edilen problem genellikle kişilerin alkol tüketecekleri özel günlerde ortaya 

çıkmaktadır. Bu yüzden de alkolün tüketilme olasılığının arttığı zamanlara odaklanmak 
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gerekmektedir. Projenin hedef kitlesi her sürücüyü kapsamak ile birlikte; öncelikli olarak araç 

kiralama şirketleri, otobüs firmaları, nakliye firmaları, kargo şirketleri, taksiler ve okul 

servislerini kapsayacağı öngörülmüştür. Çünkü kendi rızası ile alkol alan bir kişinin bu sistemi 

kendi özel aracı için satın alma isteğinin düşük olacağından kişinin bu sistemi satın alması için 

yasal bir gerekçenin olması sistemimize olan talebi arttıracaktır.   

8. Riskler 

Proje hayata geçirilirken karşılaşılabilecek riskler ve bunlara yönelik tedbirler Tablo 9.1’de 

detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.(Parantez içindeki değerler olasılık etki matrisi punlarıdır.) 

İP No Riskler Risk Yönetimi(B Planı) 

2 Sistemin monte edilmesinde 

oluşabilecek(araç yapısı ve modeli, 

vs.) sorunlar ve malzemelerden 

istenilen verimin alınamaması (6)  

Belirtilen konumlara alternatif farklı 

konumlar belirlenip bu kısımlara monte 

gerçekleştirilecektir. 

2 Parametreler ve “Yapay Zekaların 

Yapay Zekası” için gerekli verilerin 

bulunamaması (20)  

Yeni bir örneklem oluşturularak veri elde 

edilmesi, bazı istatistiksel metotların 

kullanılması ve çeşitli veriler ışığında algo- 

ritmada çeşitli optimizasyonların yapılması.  

3 Görüntülerde gürültü oluşması  

(12)  

Dış etkenler sebebiyle görüş alanının 

kısıtlanması ve termal kamera için başka ısı 

kaynakları, sağlık problemleri, ortamdan 

etkilenilmesi olabileceğinden eğitim 

verilerinin içine bu tip veriler eklenecektir, 

görüntü çok bozulmuş durumdaysa o an ki 

görüntü değerlendirilmeyecek. 

2 Raspberry pi’nin işlem gücü 

yetmemesi ve ısınma problemi 

olması(6) 

İşlemci fanı takılması ve sistemin başka 

mikroişlemcilerle desteklenmesi 

3 Araç aküsünden fazla güç tüketimi 

olması(1) 

Araç çalışırken şarj olacak ekstra batarya 

eklenmesi sisteme. 

Tablo 9.1. Risk ve Risk Yönetimi Tablosu 

 
Tablo 9.2. Olasılık ve Etki Matrisi 
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