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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 Trafik kazalarının sebepleri çeşitli olsa da genel olarak sıralandığında aşırı hız, alkol 

kullanımı, tehlikeli araç kullanımı, dikkatsizlik ve uykululuk halleri gelmektedir. Dikkatsizlik 

ve uykululuk nedenleriyle oluşan kazalardaki can ve mal kaybı diğer kazalara oranla daha fazla 

olmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda sürücülerin yorgunluk ve uykusuzluk durumlarının tespit 

edilerek bu durumun herhangi bir kazaya neden olmadan önce sürücünün uyarılması ve sürüş 

esnasında gözden kaçabilecek veya hayati önem taşıyan trafik işaretlerinin sürücü tarafına 

bildirilerek bu sebeplerle gerçekleşen trafik kazalarının önüne geçilmesi amaçlandı. Bu 

doğrultuda sürücüde gözle görülebilecek değişimler dışında uykululuk durumunu daha 

önceden tespit edebilmek amacıyla sürücünün vücudunda gerçekleşebilecek fizyolojik 

değişimler akıllı bileklik yardımıyla izlenerek, sürücünün uykululuk durumu çok daha önce 

tespit edilip sürücünün uyarılması üzerinde çalışılmaktadır. Sürücünün sürüş esnasında gerçek 

zamanlı görüntüsü alınarak güvenliğini tehlikeye atabilecek herhangi bir uykululuk durumunu 

tespit edebilmek için gözlerinin kapalı olup olmadığı, esneme durumu gibi değişimler izlenir. 

Tehlike oluşturan durumlar belirlendiğinde sürücü sesli bir komut sistemiyle uyarılır. Araç 

dışına yerleştirilen ikinci bir kamerayla trafik işaretleri algılanarak sürücü bilgilendirilir 

böylece sürücünün dikkati tek bir noktaya toplanmış olur. 

      Proje çalışmalarına literatür taraması yapılarak başlandı. Görüntü işleme algoritmaları içeren 

açık     kaynak kodlu Open Source Computer Vision (OpenCV) kütüphanesi, derin öğrenme, nesne 

tespiti ve projede kullanılması amaçlanan veri setleri hakkında örnek teşkil eden projeler ile ilgili 

makaleler incelenerek araştırmalar tamamlandı. Donanımsal ihtiyaçların karşılanması amacıyla 1.4 

GHz 64-bit Ouad-  core ARMv8 merkezi işlem birimine sahip Raspberry Pi 3 model B+ geliştirme 
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kartı, 1080p Raspberry Pi V2 kamera modülü ve hoparlör kullanıldı. Raspberry Pi geliştirme 

kartına Raspbian işletim sistemi [1] kurulduktan sonra kamera modülü entegrasyonu yapıldı. 

OpenCV Haar Cascade sınıflandırıcısı hakkında genel bilgi edinildikten sonra Github 

platformunda [2] bulunan ‘yuz_tanıma.xml’ ve ‘goz_tanıma.xml’ dosyaları projeye eklendi. 

        V2 kamera modülü ile alınan akışkan görüntüye, geliştirme kartı içerisinde koşturulan 

görüntü işleme yazılımları uygulanarak, sürücünün yüz ve göz tespiti yapıldı. Daha sonra Dlib 

kütüphanesinde bulunan [3] önceden eğitilmiş ‘shape_predictor_68_face_landmarks.dat’ modeli 

kullanılarak sağ gözün, sol gözün ve ağızın yer işaretleri tespit edilerek NumPy dizisine 

dönüştürüldü. Göz en boy oranı (EAR) kullanılarak göz açıklığı hesaplandı. Bu hesaplamanın 

sonucunda göz en boy oranı belirli bir eşiğin altına düştüğünde (kapalılık durumu gerçekleştiğinde 

) alarm sistemi devreye girerek sürücü sesli bir şekilde uyarıldı. Projenin bu kısmından sonra 

sürücünün uykululuk durumunun gözlerinin kapanmadan önce tespit edilerek uyarılması için 

esneme tespiti yapıldı ve alarm sistemi devreye girdi. Bunlara ek olarak sürücünün vücut 

duruşundaki anormallik algılanarak farklı bir sesli uyarı devreye sokuldu. Yukarıda belirtilen 

uykululuk durumları sonucunda sürücü üç veya üçten fazla uyarı aldığında sürücünün dinlenmesi 

için en yakın dinlenme alanlarının araç ekranında gösterilmesi sağlandı. Son olarak da sürücünün 

yol hipnozu olma durumunun önüne geçilmesi amacıyla iki saatte bir sürücüye sesli uyarıda 

bulunuldu. 

 

 

 

2. Problem/Sorun: 

HAYATA UYANIŞ PROJESİ başlıca iki soruna odaklanmaktadır. Bunlardan ilki 

kendisinin ve taşıdığı onlarca yolcunun güvenliğini ve hayati risklerini ilgilendirir. Burda 

tamamen sürücünün sürüş esnasında vücudundaki değişimlerin izlenerek herhangi bir 

uykululuk, yorgunluk ve herhangi bir sağlık sorununda başın normal duruş şeklinden farklı 

bir hal alması veya göz hareketlerinin incelenerek burdan çıkartılacak sonuçlar 

doğrultusunda sürücünün uyarılarak sorunun ortadan kaldırılmasıdır. İkinci sorunda ise 

karşımıza sürücülerin trafik kurallarına yeterince uymaması veya sürüş esnasında gözden 

kaçabilecek trafik levhaları sonucunda istenmeyen trafik kazalarına neden olan durumların 

ortadan kaldırılmasıdır. 

 

3. Çözüm : 

Sürücünün yolculuk süresince; göz açıklık kapalılık tespiti, esneme analizi, kafa pozu 

analizi gibi analizler ile  sürücü takip edilir. Bu takip sonucunda sürüş güvenliğini tehdit 

eden bir durumla karşılaşılır ise sürücü uyarı sistemi devreye girerek olası bir kazanın 

önceden engellenmesi sağlanır. Sürücü uyarı sistemi araç içi kamera, ayrıca sürüş boyunca 

gerçek zamanlı alınan görüntüler üzerinden trafik levhaları hakkında sürücü bilgilendirme 

kurallara uyulması yönünde verilen  uyarılar sayesinde sürüş güvenliğini tehdit edebilecek 

herhangi bir durumun önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. 

 

 

4. Yöntem: 
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OpenCV, Intel firması tarafından, resim veya video karelerindeki bilgileri işleyip anlamlı 

bilgiler çıkarabilmek amacıyla geliştirilen açık kaynak kodlu görüntü işleme 

kütüphanesidir. OpenCV, görüntü işlemede yardımcı önceden tanımlanmış işlev 

kütüphaneleri içermektedir. Kütüphane, hem klasik hem de modern bilgisayarlı görme ve 

makine öğrenmesi algoritmalarının detaylı bir paketini içeren 2500'den fazla optimize 

edilmiş algoritmaya sahiptir. Bu algoritmalar, yüzleri tespit etmek ve tanımak, nesneleri 

tanımlamak, videolarda insan hareketlerini sınıflandırmak, kamera hareketlerini izlemek, 

hareketli nesneleri izlemek, görüntüleri bir araya getirmek için kullanılabilmektedir. Bu 

projede de görüntü işleme kütüphanesi olarak OpenCV kullanılmış ve algoritmalar Python 

programlama dilinde geliştirilmiştir. 

 

                  
                       Şekil 1. Raspberry Pi 3 ve Kamera Entegrasyonu 

 

İşlemci olarak Şekil 1’ de görülen Rasbian işletim sistemine sahip Raspberry Pi 3 model 

B+ tek kart bilgisayarı ve Raspberry Pi V2 kamera modülü tercih edilmiştir. Ses çıkışını 

almak için bir de hoparlör kullanılmıştır. Sistem, kamera yardımıyla elde edilen görüntüyü 

OpenCV kullanarak işler ve öncelikle elde edilen görüntü Viola ve Jones tarafından 

önerilen Haar temelli kaskadlı sınıflandırıcıların yüz ve göz algılama yöntemleri 

kullanılarak tespit edilir. Yüz algılama için [4] Haar özelliklerini kullanır. Haar özellikleri, 

Şekil 3’te gösterildiği gibi bir dizi dikdörtgen siyah beyaz pencere kullanılarak elde edilir. 

Siyah renk −1 ağırlığa ve beyaz bölge 0 ağırlığına sahiptir. Pencereler önce görüntüye 

uygulanır. Karşılık gelen değerler piksel yoğunluğu ile çarpılır. Daha sonra bu değerler bir 

araya getirilerek, kullanılan pencereye karşılık gelen Haar özelliği elde edilir. Bu nedenle, 

yüz algılama için kullanılabilecek en önemli özellikleri bulmak için bir yükseltme 

algoritması kullanılır. Bu çalışmada göz bölgesini tespit etmek için çizgi özelliklerinden 

yararlanılmıştır. 
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Şekil 2. Haar Özellikleri Haar özellikleri elde edildikten sonra her Haar özelliğinin 

değerlerine dayalı olarak bireysel sınıflandırıcılar oluşturulur. Bu bireysel sınıflandırıcılar 

daha sonra kademeli bir sınıflandırıcı olarak düzenlenir. Basamaklı bir sınıflandırıcı, birbiri 

ardına basamaklanan farklı aşamalarda düzenlenen çeşitli sınıflandırıcıların birleşimidir. 

Yükseltme algoritması, verilen öğrenme algoritmalarının doğruluğunu artırmak için genel 

bir yöntemdir. AdaBoost algoritması, 1995 yılında Freund ve Schapire tarafından 

tanıtılmıştır. Önceki yükseltme algoritmalarının pratik zorluklarının çoğunu çözmüştür ve 

bu projede yüz algılama için kullanılmıştır. Sınıflandırıcının her aşamasında belirli sayıda 

özellik kontrol edilmiştir. Görüntünün bir bölgesi alındığında, ilk önce kademeli 

sınıflandırıcının ilk aşaması kullanılarak kontrol edilmiştir. Eğer görüntü bölgesi ilk 

aşamayı geçemezse bir yüz içermediğinden reddedilip bir sonraki aşamaya geçecektir. Yüz 

bölgesi tüm aşamaları karşılıyorsa, bölge içinde bir yüze sahip olacak şekilde 

sınıflandırılmıştır. Kaskadlı bir sınıflandırıcı kullanmanın avantajlarından birisi, her bir 

aşama birlikte çıkarılmış olan özellik setinin tamamı yerine çıkarılacak belirli bir özellik 

setine ihtiyaç duyması nedeniyle hesaplama yükünü azaltabilmesidir. Yüz görüntüleri elde 

edildikten sonra göz bölgesi çıkartılmıştır. İnsan yüzünün geometrik özellikleri kullanılarak 

gözler içeren bölgeler belirlenmiştir. Gözler, burun, ağız vs. gibi organların 

düzenlenmesinde geometrik oranlar kullanılmıştır. Göz bölgesinin yeri tespit edildikten 

sonraki adım, bu bölgelerdeki gözlerin tespit edilmesidir. Sol ve sağ göz bölgeleri ayrı ayrı 

işlendikten sonra göz görüntüleri ile eğitilmiş bir kademeli sınıflandırıcı kullanılmıştır. 

Sınıflandırıcı, göz bölgesini göz içeren kısımlara ve göz içermeyen bölümlere göre 

sınıflandırılmıştır. Göz içeren kısımlar çıkartılmıştır ve böylece gözler algılanmıştır. Dlib 

kütüphanesinde bulunan [5], önceden eğitilmiş yüz dönüm noktası dedektörü ile yüzdeki 

yapılar Şekil 3’deki gibi 68 noktaya bölünmüştür.  
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                                 Şekil 3. Yüz Dönüm Noktalarının Bölünmesi 

 

 

 Gözler algılandıktan sonraki aşama göz kırpma tespitidir. Gözlerin kapalı olup olmadığını 

belirlemek için göz en boy oranı hesaplanır. Her bir göz, gözün sol köşesinden başlayarak 

6 adet (x, y) koordinatıyla temsil edilir ve sonra bölgenin geri kalanı etrafında saat yönünde 

çalışır. 

 

 
                                             Şekil 4. Gözle ilgili 6 yüz noktası 

 

 Soukupová ve Čech'in makalelerine[6] dayanarak göz en boy oranı (EAR) adı verilen bu 

ilişkiyi yansıtan bir denklem elde edilir :  
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                                                  Şekil 5. Göz En Boy oranı Denklemi  

 

Şekil 4’teki grafikte de görüldüğü gibi göz en boy oranı göz açıkken yaklaşık olarak 

sabittir, ancak göz kırpma olduğunda hızla sıfıra düşer, sonra tekrar artar buda tek bir göz 

kırpmanın olduğunu gösterir. Göz en boy oranı , gözlerin yeterince uzun süredir kapalı 

oluğunu gösteriyorsa sürücüyü uyarmak için VLC kütüphanesinde[7] bulunan multimedya 

oynatıcısı aracılığıyla bir alarm çalınır. Daha sonra sürücünün yorgunluk belirtilerinden bir 

diğeri olan esneme algılanır. Ağız açıklığı öklid mesafesi ile hesaplanarak belirlenen 

değerle karşılaştırılır eğer büyükse esneme algılanır. Bir sayaç yardımıyla sürücünün kaç 

kere esnediği bilgisi tutulur. Sürücü üç veya üçten fazla yorgunluk uyarısı alırsa sürücünün 

dinlenmesi için en yakın yerlerin webbrowser modülü yardımı ile araç ekranında 

gösterilmesi sağlanır. Son olarak da sürücünün yol hipnozu olma durumunun önüne 

geçmek amacıyla iki saatte bir sürücüye sesli uyarı yapılır. 

 

 

 

 

 
    

                                    

                                               AKIŞ DİYAGRAMI 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü: 

Hayata Uyanış projesinin bugüne dek yapılan onlarca akıllı ulaşım projesinden ayıran en 

önemli özelliği sürücüde gerçekleşecek fizyolojik değişimlerinin akıllı bileklik sayesinde 

anlık takibinin sağlanarak olası bir uykululuk veya sağlık sorununda önce den sürücüyü 

uyarabilmesidir. Hayata uyanış projesi muadillerinden farkı da burada ortaya çıkmaktadır. 

Muadilleri gibi sürücünün uyuması veya o evreye girmesi ya da herhangi bir baygınlık kalp 

rahatsızlıklarında kandaki oksijen miktarının nabzının değişimleri takip edilerek önceden 

önlem alınmasını sağlar. 

 

 

6. Uygulanabilirlik: 

Binek araç sahipleri ve toplu ulaşımda çalışan şoförler ile yapılan araştırmalar sonucunda 

böyle bir projenin hayata geçmesi ile ortadan kalkacak sorunlardan bahsedildiğinde olumlu 

geri dönüşler alınmıştır. Özellikle tek başına yolculuk eden uzun yol kamyon şoförleri, 

şehirler arası toplu ulaşımda görevli şoförler için uzun süreler boyunca araç kullanımında 

ortaya çıkacak yorgunluk uykululuk veya yol  hipnozu gibi sorunlarda onlara yardımcı 

olacak olması projenin uygulanabilirliğini daha da  arttırmaktadır. 

 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

        Malzeme Kullanım Amacı Fiyat  

             1 Raspberry Pi 3 B+ Sistem bu kart üzerinden çalışacaktır 450 ₺  

             2 Pi gece görüşlü kamera Gerçek zamanlı görüntü alınması için gereklidir 350 ₺ 

             3 Hafıza ünitesi Depolama için gereklidir 100 ₺ 

             4 Mikrofon Sesli komutların algılanması için gereklidir 80₺ 

             5 Hoparlör Sesli ikaz çıktıları için gereklidir 100₺  

             6 Kutulama ve diğer masraflar 3D yazıcıdan kapalı kutu çıkarılacaktır 150 ₺  

             7 Bileklik için pulse oksimetre  80 ₺  

             8 Akıllı bileklil için 3D yazıcıdan alınacak paçalar 150  ₺ 

 

             TOPLAM 1560 ₺ 

 

            No Adı Tarih Aralığı Açıklama  

            1 Yazılımın kodlanması 01.09.2020- 01.01.2021 Sistemin yazılım kısmının 

programlanması  
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            2 1. Paket 01.01.2021 - 01.02.2021 Sadece sürücü hareket analizleri, sesli uyarı, video 

kayıt + rapor                                   3 2       3.Paket 01.02.2021 -01.03.2021 Sadece yüz tanıma 

sistemi + rapor  

            4 Full Paket 01.03.2021 - 01.04.2021 Yüz tanıma sistemi, sürücü hareket analizleri, sesli 

asistan,  video kayıt + rapor Nu Malzeme Kullanım Amacı Fiyat 1 Raspberry Pi 3 B+  Sistem bu 

kart üzerinden çalışacaktır 300 ₺ 2 Pi gece görüşlü kamera Gerçek zamanlı görüntü alınması için 

gereklidir 230 ₺ 3 Hafıza ünitesi Depolama için gereklidir 300 ₺ 4 Mikrofon Sesli komutların 

algılanması için gereklidir 60₺  

 

          5 Hoparlör Sesli ikaz çıktıları için gereklidir 50₺  

          6 Kutulama ve diğer masraflar 3D yazıcıdan kapalı kutu çıkarılacaktır 60 ₺ TOPLAM 1000 

₺6 5 Raporlama 01.05.2021 - 01.06.2021Sürüş güvenliği,sürüş süresi analiz raporu oluşturulması  

         7 Veri tabanı bağlantısı ve anlık veri çekimi 01.06.2021 -01.07.2021 Sürücüden alınan 

görüntülerin web üzerinden anlık olarak takibinin yapılması  

         8 İhtiyaca yönelik kart geliştirilmesi 07.2021 – 08.2021 Direkt ihtiyaca yönelik kart 

geliştirilecektir.         8   9 Test 07.2021 - 08.2021 Başından sonuna kadar gerçekleştirilen her 

kısım için test yapılması                              İ       10  İyileştirmeler 07.2021 - 08.2021 Test 

sonuçlarına göre iyileştirme ve düzeltmelerin yapılması. 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Tespit edilen probleme ilişkin hataların birçoğu uzun süre araç kullanımı sonucunda 

görülmektedir. Bu sebeple öncelikli hedef, uzun süre direksiyon başında olan insanlar 

olmalıdır. Bunun içerisine otobüs firmaları, nakliye firmaları, kargo şirketleri, taksiler vb. 

akla gelebilecek her kurumsal firma ve kişi girebilir. İlaveten; okul servisleri, araç kiralama 

şirketleri ve diğer çok araçlı firmalar için güven konusu esastır. İnsanların mallarını, 

canlarını ve en önemlisi çocuklarının canlarını emanet ettikleri kişinin takibi büyük önem 

arz etmektedir. Bundan dolayı sunulan sistemin vereceği güven duygusu ürünü cazip 

kılacaktır. 

 

 

9. Riskler 

       Sunulmakta olunan proje, her ürün geliştirmede olduğu gibi bazı risklere sahiptir. Ön 

görülüp düzeltilebilecek olanlar için ürün geliştirmeden önce gerekli düzenlemeler yapılıp 

çeşitli çözümler üretilerek bu risklerin önlenmesi amaçlanmaktadır. Öncelikle sunuculara 

anlık gidecek olan kritik bilgilerin ağ bağlantısındaki kopukluk sebebiyle yapılamaması 

ve veri kaybı yaşanabilmesi çok yüksek olasılığa sahiptir. Bu riskin sisteme etkisi de 

özellikle rapor çıktılarının doğruluğu açısından yüksektir.Geçici depolama alanı olarak 

kullanılacak disk, veriler sunucuya tamamen aktarılıncaya kadar güvenli bir şekilde 

saklanmasını sağlayacaktır. Bir diğer ön görülen risk unsuru ise hava ve ortam 

şartlarından ötürü oluşabilecek hatalı tespitlerdir. Geliştirilmekte olunan sistemde uygun 

parça seçiminin yanı sıra donanımın yükünü azaltıp maliyeti düşürmek amacıyla öncelikle 

yazılımsal olarak önlemler alınmıştır. Ayrıca sistemde birden çok parametre olması ve her 

birinin birbiri ile entegre sonuç döndürmesi hata olasılığını azaltmaktadır. Performansın 

daha yüksek, maliyetin ise minimum olması maksadıyla ihtiyaca uygun kart geliştirilmesi 

planlanmıştır. Zaman planlaması da içinde bulunulan pandemi dönemi dolayısıyla aksama 
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riskine sahiptir. Fakat sisteme etkisi düşük düzeyde olacaktır. 

 

10. Kaynakça ve Rapor Düzeni  

[1] https://www.raspberrypi.org/software/operating-systems/ 

 [2] https://github.com/opencv/opencv/tree/master/data/haarcascades  

[3] https://github.com/davisking/dlib-models 

 [4]https://opencv-

python tutroals.readthedocs.io/en/latest/py_tutorials/py_objdetect/py_face_detection/py_face_det

ection.html  

[5]https://www.studytonight.com/post/dlib-68-points-face-landmark-detection-with-opencv-

and python  

[6] http://vision.fe.uni-lj.si/cvww2016/proceedings/papers/05.pdf [7] 

https://pypi.org/project/python-vlc/ 
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