
1 
 

 
 
 
 
 
 
 

TEKNOFEST 
HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ 

FESTİVALİ 
 

 
AKILLI ULAŞIM YARIŞMASI 

 PROJE DETAY RAPORU 

 
 

 

 

TAKIM ADI:    Afanesyevo 

PROJE ADI:   Kurtarıcı Alarm 

BAŞVURU ID:   #378565 

PROJE KAPSAMI:  Kara 

 



2 
 

İçindekiler 
 

1. Proje Özeti ...................................................................................................................... 3 

2. Problem ........................................................................................................................... 3 

3. Çözüm ............................................................................................................................. 3 

3.1. Algoritma .................................................................................................................... 4 

3.2. Prototip ........................................................................................................................ 6 

4. Yöntem ............................................................................................................................ 6 

5. Yenilikçi Yönü ve Uygulanabilirlik................................................................................ 7 

6. Tahmini Proje Zaman Planlaması ve Maliyeti................................................................ 7 

7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi ............................................................................................ 8 

8. Riskler ............................................................................................................................. 8 

9. Kaynakça......................................................................................................................... 9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Proje Özeti 

Projemiz özellikle uzun yol otobüs ve kamyon/tır şoförlerinin yol esnasında araç 
kullanırken uyuya kalıp olası bir kazaya sebebiyet vermesini engellemek için geliştirilmiştir. 
Uyku halinde olan veya uykulu olan, dolayısıyla kaza yapma potansiyeli yüksek olan sürücüleri 
tespit ederek onları uyarıyoruz. Bunun için bir yüz tanıma programı kullanıyoruz; insan yüzünü 
modelliyor ve insan gözünün açık ve kapalı olduğu durumları tespit ediyoruz. Her iki 
durumdaki göz alanını karşılaştırarak kişinin uyku halinde olup olmadığını saptıyoruz. 
Böylelikle, şoför uyku haline geçtiği ilk anda, sistemimiz uyarı ile alarm veriyor ve gerek 
sürücünün gerekse çevrenin can ve mal güvenliğini korumuş oluyoruz. Bunun yanında 
projemiz kurulumu ve temini kolay bileşen parçalardan oluştuğu için model farkı gözetmeden 
her araca uygulanabilir ve maliyet açısından da oldukça avantajlı niteliktedir. 

Projemizin yöneldiği problem ve halihazırda bulunan mevcut çözümler 2. bölümde 
anlatıldı. Ortaya koyduğumuz çözüm fikri, prototipimiz ve uygulama yöntemimiz 3. ve 4. 
bölümlerde anlatıldı. Neden projemizin daha uygulanabilir ve yenilikçi olduğu hususuna 5. 
bölümde değinildi. En sonda ise proje maliyeti, hedef aldığımız kitle ve karşılaşabileceğimiz 
riskler, sırasıyla 6., 7. ve 8. bölümlerde anlatılarak rapor tamamlandı. 
 
2. Problem 

Trafik kazalarının yol açtığı erken ölümler, ülkelerde iş gücünü azaltır, yaşanan maddi 
hasarlar ile de ekonomik açıdan zarara sebep olur. Günlük hayatta çok sık karşılaştığımız trafik 
kazalarının kayda değer bir kısmını sürücülerin uyku hali oluşturmaktadır [1, 5]. Hem can ve 
mal kaybını engellemek hem de geleceğin akıllı şehirlerine bir adım önde başlayabilmek adına 
bu sorunun çözülmesi ihtiyacı vardır. Yapılan çalışmalar trafik kazalarının %16’ya varan bir 
oranının sürücünün uyuyakalması veya uykulu halde olmasından kaynaklandığını açığa 
çıkarmıştır [1, 2]. Ayrıca, uykululuğun alkole bağlı performans azalmasına benzer etki yaptığı 
gösterilmiştir [3].  

Sorunu çözmeye odaklanan mevcut çalışmalar ise yalnızca belli başlı model araçların 
üzerinde kısıtlı çalışıyor olması veyahut da talep ettikleri bütçe sebebiyle hayata geçirme 
olasılığını oldukça zorlu kılmaktadır. Buradan yola çıkarak, sorunu gidermeye yönelik kesin 
bir çözümün olmadığı görülmektedir. İleriki bölümlerde detaylandırdığımız projemiz, yüzün 
ana hatlarını saptamakta ve sonrasında da göz-yükseklik-genişlik oranını ölçüp analiz ederek 
tehlikeli anlarda sürücüyü uyarma ve alarm ikaz sistemini aktive etmek suretiyle probleme 
kesin bir çözüm sunmuştur. 
 
3. Çözüm 

Projemiz, açık kaynak yazılımı olan dlib ve OpenCV görüntü işleme kütüphanelerini 
kullandı, ve Python tabanlı yazılım ile geliştirildi. dlib ve OpenCV bir görüntüdeki yüzü 
saptama ve yüzün ana hatlarını belirlemede kullanıldı [4]. Program, Şekil 1’de görüldüğü gibi 
yüzün ana hatlarını, çene, kaşlar, burun, gözler ve ağız olarak 5 farklı yapıyı ortaya çıkararak 
saptadı. Bunun için 68 adet koordinatlı bir izdeşim ile yüzün hatlarını belirledi: çene 1—17, 
kaşlar 18—27, burun 28—36, gözler 37—48, ve ağız 49—68. Örnek resimlerde yüz hatlarını 
saptama yüksek kalite ve gerçek zamanlı olarak başarılmış ve netice Şekil 2’de verilmiştir.  
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Şekil 1. OpenCV ve dlib ile saptanan yüz hatlarının koordinatlı izdeşimi. 
 

         

 
Şekil 2. Değişik yüz görüntüleri için programımızın netice olarak saptadığı yüz hatları. 
 

3.1. Algoritma 

Algoritmamız, yüzün ana hatları belirlendikten sonra, insan yüzündeki gözleri saptadı. 
Daha sonra, (i) uyanıklık, (ii) göz kırpma, (iii) uyuma, olmak üzere üç durumu tanımladı. Bu 
bağlamda yüz koordinatları arasından 37—42 koordinatları arası sağ gözü temsilen, 43—48 
koordinatları arası da sol gözü temsilen belirlendi ve göz-yükseklik-genişlik oranı (GzYGO) 
hesaplandı (bakınız Şekil 3). Gözün açık ve kapalı olduğu durumlar için bu oran değiştiğinden, 
uyuma hali (göz kapalıyken) kolaylıkla algılanıp tespit edildi. GzYGO değeri, eşik değer olarak 
seçtiğimiz 0.25’nin üzerindeyse, sürücü uyanık kabul edildi. GzYGO, 0.25 değerinin altında 
belirlenen süreden (3 sn) daha kısa bir süre kalırsa bu durum göz kırpma sayacına işlendi ve 
sürücünün gözünü kırptığı anlaşılarak herhangi bir uyarı verilmedi. Ancak GzYGO değeri 
0.25’nin altında daha uzun süre durursa sürücünün uyuduğu varsayılıp sistemimizce gerekli 
uyarılar (yanıp sönen kırmızı LED ve buzzer ile sesli uyarı) verildi (bakınız Şekil 4 ve Şekil 5). 
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a. Uyanıklık durumu: Gözler açıkken GzYGO> 0.25. Her göz kırpma tespit edilir ve sayaca 
yazılır. Soldaki şekilde an itibariyle 9 adet kırpma (GzKrpma=9) olmuştur. Sağdaki şekilde 
ise 5 adet kırpma olmuştur. 

      

b. Uyuma durumu: Gözler kapalıyken GzYGO< 0.25. 3sn’den uzun süren kapalılık tespit 
edildiğinden alarm ikaz durumu aktive edilmiştir. 

Şekil 4. Prototipimiz ile çalıştırdığımız gerçek zamanlı görüntü (video) örneklerinde GzYGO 
hesaplanması ve 0.25 eşik değerine göre göz kırpma ve uyuma (ALARM) tespiti. 

 

 

Şekil 3. Göz bölgesi koordinatları ile (sol) gözün yükseklik-genişlik oranın hesaplanması. 

Dikey 
mesafe 

Yatay mesafe 

GzYGO sol =  
Dikey mesafe  
Yatay mesafe 

|45-47|/2+|44-48|/2  
|46-43| 

=  
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3.2. Prototip 

Algoritmamızı Raspberry pi3 kartı (microişlemci), kamera, LED ve buzzerdan oluşan 
oldukça minimalist bir donanım sistemi kullanarak yüksek kalite ve gerçek zamanlı performans 
yakalayarak başarıyla uyguladık.  Sürücünün yüz görüntüsü kamera ile bağlantılı 
Raspberry pi3 kartı ile işlendi. Dört çekirdekli işlemci, grafik işlemcisi ve wifi modülü 
bulunduran Raspberry pi3 kartı ile sistemimiz gerçek zamanlı olarak çalıştı (Şekil 5). 

                     

Şekil 5. Raspberry pi3, kamera ve alarm devresi (yanıp sönen ikaz LEDi ve zili) ile 
oluşturduğumuz prototip. 

 

4. Yöntem 

Sistemimizi, mali açıdan bize kolaylık sağlayacak ve erişimi kolay olan bir microişlemci 
seçerek hazırlamaya başladık. Kullandığımız kamera Raspberry kartının kendi (uyumlu) 
kamerasıdır. Yazılımı tamamlayıp kamera sistemimizi kurduktan sonra göz yükseklik-genişlik 
oranını test eden çeşitli testler uyguladık. Testlere başlarken uyku hali ile göz kırpma 
durumunun sistemce karıştırılabileceğine dair endişelerimiz vardı. Ancak bu durumu 
engellemek için eklediğimiz göz kırpma sayacımızla art arda yapılan göz kırpma hareketleri 
kartımızca fark edilerek sayaca işlendi. 0.25 değerinin altında kalan GzYGO değerleri 
3 saniyeyi geçmediği sürece bunlar sayacımıza işlenmeye devam etti. Ancak 3 saniyeden daha 
uzun süre kapalı vaziyette olan gözlerin tespit edilmesiyle uyarı verilebilmesi için bir alarm 
sistemi ekledik. Alarm sistemimizi yine temini kolay ve ucuz olan LED ve buzzer cihazları 
oluşturmuştur (Şekil 5). 

Kamera 

Raspberry 
pi3 kartı 

Alarm ikaz 
lambası 

Alarm ikaz 
zili (buzzer) 
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5. Yenilikçi Yönü ve Uygulanabilirlik 

Birçok kişinin trafik kazalarından muzdarip olduğu, özellikle de ağır vasıta sürücülerinin 
uyuya kalması ile facialara sebep olunduğu bir gerçektir. Ancak bu kazaların önüne geçmek 
adına alınan önlemler yetersizdir veya çözüm için yüksek miktarda bütçe isteyen projelerdir. 
Projemiz ise, uygulanabilirlik açısından elverişli olduğu gibi, yalnızca fikirde kalmayıp 
uygulama aşamasını da başarıyla geçen bir öneridir. Prototipimiz, kolayca temin edilebilir 
elektronik ekipman ile her çeşit araca kolayca monte edilebilmesi (bakınız Şekil 6) ve açık 
kaynak kodlu yerli ve milli gömülü sistem yazılımımız ile de gerçek zamanlı çalışan başarılı 
bir örnek olarak kanıtlanmıştır. 
 

 
Şekil 6. Mikroişlemci kartı ve alarm ikaz devresini içeren prototip modül ile kameranın bir 
araç üzerinde örnek yerleşmesi. 

6. Tahmini Proje Zaman Planlaması ve Maliyeti 

Projemizin zaman planlaması Tablo 1’de, ve maliyeti Tablo 2’de gösterildi.  
 

Tablo 1. Proje takvimi 
.  
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Proje fikri ve başvuru X X     

Donanım tasarım  X X    

Yazılım tasarım   X X   
Yazılım ve donanım testi   X X   

Analiz ve sonuçlar    X   
Rapor hazırlama   X X X  
İlave test ve analiz     X X 

Yarışma sunum hazırlıkları      X 

Sürücünün 
yüz hatlarını 
algılayan 
sistem 

Kamera 

Yol 
akışı 

Sürücü ile 
güvende olan 
diğer yolcular 

Sürücü 

Microişlemci 
ve alarm ikaz 
modülü  
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Tablo 2. Prototip malzemeleri ve fiyat listesi (bir adet prototip için). 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi 

Projemizin her çeşitten araç için kullanılabileceği gerekçesiyle araç sürücüsü olan herkese 
hitap ettiğini söylemek yanlış bir ifade olmamakla beraber asıl muhatap aldığımız kitle, ağır 
vasıta sürücüleridir. Araç kullanan ve uyku problemi yaşayan herkesin hayatını güvenle 
kolaylaştıracak bir proje olmasının yanında, özellikle uzun süre araç sürmek durumunda kalan 
şoförlerin uyku halinden kaza yapma olasılıklarını kaldırmayı hedeflemektedir. 

8. Riskler 

Tasarım aşamasında yazılım programımızı öncelikle masaüstü bilgisayarımızda çalıştırdık. 
Bu süreçte pek çok sorunlarla karşılaştık. Python yazılım dilini öğrenmek, açık kaynak kod ve 
kütüphanelerini anlamak, çalışma zamanı (runtime) hatalarından programı ayıklamak ve 
çıktıları uygunca almamızı sağlayacak yazılım bileşenlerini bir araya getirmek zamanımızı 
aldı. Buradan çıkarılabilecek belki en büyük ders, yazılımın tasarım aşamasından ziyade, 
hatalardan ayıklanması aşamasının, daha çok emek isteyen bir aşama olduğudur.   

Ayrıca büyük risklerden birisi de bilgisayarımızda çalışan sistemimizin daha sonra 
mikroişlemci karta aktarılması ve başarılı bir şekilde çalışması idi. Ayrıca, öngördüğümüz gibi 
gerçek zamanlı olarak yeterli performansı işlemci kart kaldıramayabilirdi. Örneğin, Arduino 
ya da Rasberry’in eski modelleri bu gerçek zamanlı başarımı veremezdi. Bunun için yeterli 
seviyede bir kart olan pi 3 modeli kullanıldı. 

Bir diğer risk programın farklı yüzler için aynı çıktıyı üretememesi, ya da gözlüklü yüzlerde 
gözlerin tespit edilememesiydi. Yazılım parametre ve eşik değerlerinin belirlenip dikkatli 
seçimi bu riskleri bertaraf etmiştir. Prototipimiz her çeşit yüzde, gözlüklü olsun olmasın, aynı 
performans ile çıktı üretmiştir. Fakat, güneş gözlüklü yüzlerde, eğer gözlük camı da koyu ise, 
gözlerin açık/kapalı durumlarının tespiti aksayabilir ve sistem çıktısı güvenli olmayabilir. 

Son olarak, projemizin sunum ve raporlama aşaması takımımız için yarışma raporu son 
teslim tarihine yetişmek açısından risk olmuştur. Çünkü yapılan işin ve harcanan emeğin güçlü 
bir ifade ile metinsel anlatılması ve görsel deneyler ile desteklenmesi, tekrarlayan testler 
yapmamızı gerektirmiş ve rapora dökülmesi vakit almıştır. Bu tecrübeden hareketle, 
mühendislik disiplininde bilginin etkin bir biçimde aktarılması ve raporlama becerisi 
kazanmanın önemi anlaşılmıştır. 
 
 
 
 
 

 KDV dahil (tl) 

Raspberry Pi 3 857 

Kamera modülü 615 

LED (10’lu paket) 3 

Buzzer 7 

Toplam: 1.482 
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