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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Bu projeyle uzun süre, duraklama yapmadan araç kullanmak zorunda kalan kişilerin sürüş 

emniyetinin ve trafik güvenliğinin iyileştirilmesi için göz kırpma/göz kapağı kapalı kalma 

süresi, nabız değerlerini algılayarak sürücünün gözlükteki titreşim sesli ikaz sistemi ile 

uyarılmasını hedefledik. Böylece yorgunluk ve uykusuzluğa bağlı en çok tehdit altında olan 

meslek grupları özelikle ticari araç sürücüleri olmak üzere, dinlenmeden uzun süre araç 

kullanan sürücüler (otobüs şoförleri, tır şoförleri) sık sık gece yolculuğu yapanlar uyku 

bozukluğu olan kişiler (kronik uykusuzluk, narkolepsi veya uyku apnesi gibi gündüz aşırı 

derecede uykusuzluk yaratan bozukluklar) ,uyku getiren ilaç kullanan veya alkolün etkisinde 

araç kullananlar, vardiya sistemiyle çalışanları sürüş esnasındaki emniyetini ve mevcut trafik 

güvenliğini artırmayı, can ve mal kaybını önlemeyi amaçladık.  

Buluşumuz; araç içi modülümüz araç kontağı aktif edildiğinde devreye girer. Haricen 

aracın USB girişi ile aktif etme imkânı mevcuttur. Modüler kullanım için power bank ile de 

çalışabilmektedir. Sürücü, uzun yol veya yorgunluk hissi olabileceği durumlarda gözlüğün 

on/off düğmesini aktif eder ve gözlüğü takar. Araç içi modül ile gözlük Bluetooth modülü ile 

kablosuz iletişim kurar. Araç içi modüldeki RGB led, gözlüğün aktif olduğu ve sürünün 

kafasında takılı olduğunu yeşil renk ile gösterir. Sürücü uyuklama durumlarında göz kapakları 

3 saniyeden fazla kapalı olur ise, gözlükteki titreşim motoru aktif olur. Paralelde araç içi 

ünitesindeki buzzer çalar. LCD display ekranda uyarı yazısı çıkar. RGB led kısa süreli göz 

kapamalarında mor renge, uzun süreli kapamalarda kırmızı renk yakar. Buluşumuzun diğer bir 

özelliği de sürünün nabzında ciddi bir düşüş tespit eder ise yine buzzer ve titreşim motoru ile 

uyarı verir. Display ekranda uyarı yazısı çıkartır. Nabız normal değer aralığı 70-80 olarak 

öngörülmüştür. Nabız 65 ve altı tespit edilir ise uyarılar aktif olur. Buluşumuzda göz kapama 

hareketlerini tespit için görüntü işleme teknolojisi python yazılım ile kodlanmıştır. Gözlük içi 

mikro işlemci Arduino IDE ile programlaması yapılmıştır. Projemiz üç aşamadan 

oluşmaktadır. İlk aşama devre şemalarının çizilerek planlama yapılması, ikinci aşama 

Raspberry Pi, Arduino Uno mikro işlemcinin kodlanarak hazırlanması ve üçüncü aşama tüm 

bileşenleri bir araya getirerek sistemin çalışır hale getirilmesidir. . Hayata geçirilen ürün Türk 

Patent ve Marka Kurumuna patent başvurunda bulunularak araştırma raporuna cevap yazılmış 

olup sürecin takibi yapılmaktadır. 

2. Problem/Sorun: 

Araştırma bulgularına göre, 8-9 saatten fazla araç kullanıldığında, yorgunluk ve dikkat 

dağılmasına bağlı ciddi sorunlar başlamakta, sürücülük performansı olumsuz etkilenmekte ve 

kaza riski önemli ölçüde artmaktadır. Aşağıda yer alan kaza haberlerinde ciddi hasar ve ölüme 

neden olduğunu görmekteyiz (Resim1, 2 ve 3). Yolların monoton olması, uyarıcı önlemlerin 

alınmamış olması, iklim koşullarının elverişsiz olması ya da sürücülerin ihtiyaç duyduklarında 

dinlenme ve uyku molalarına olanak sağlayacak tesis veya mola yerlerinin bulunmayışını da 

yorgunluğu artıran önemli faktörler arasında sayabiliriz. Bu durum sürücü emniyeti ve trafik 

güvenliği açısından ciddi tehlikeler oluşturmaktadır. 

Sürücü yolculuk esnasında yaşadığı uyuma/uyuklama durumunu kendisi fark 

edememektedir ve bu tehlikeyi ortadan kaldırabilecek bir uyarana ihtiyaç duymaktadır. 

Sürücü Emniyet Gözlüğü; bu tehlikeli durumu göz kapalı kalma süresi, nabız gibi metabolik 

değerleri algılayıp mikro denetleyici sayesinde analiz edip eş zamanlı olarak sürücünün 

titreşim ve ikaz sesi ile uyarılmasını sağlayarak meydana gelebilecek kazanın önüne geçmeyi 

hedeflemektedir. 
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           Resim 1                                             Resim 2                                    Resim 3                                                                        

 

3. Çözüm 

2020 yılında gerçekleşen şehirlerarası otobüs kazalarının sebeplerinin neler olduğunu 

araştırdık. Ülkemiz karayolu ağında 2020 yılında toplam 983 bin 808 adet trafik kazası 

meydana geldi. Bu kazaların 833 bin 533 adedi maddi hasarlı, 150 bin 275 adedi ise ölümlü 

yaralanmalı trafik kazasıdır (TUIK, 2021). 

 

Trafik kazalarında ölenlerin %49,4'ünü sürücüler oluşturdu 

TUIK ( 2021) verilerine göre; Tablo 1’ e baktığımızda ülkemiz karayolu ağında 2020 

yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin %49,4'ü sürücü, %30,7'si yolcu, %19,9'u 

ise yaya olarak açıklamıştır. 

Tablo 1 Trafik kazaları ölümlü-yaralı sürücü, yolcu, yaya dağılımı,2020 

 

 
Kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları %88,3 ile ilk sıradadır. 

 

Türkiye'de 2020 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 833 bin 533 

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 görüldü (TUIK, 2021). 

  

Tablo 2 2022 Mart Ayı Trafik Kaza Sayıları 
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Tablo 2’de TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre, 2022 yılı Mart ayında toplam 107.750 trafik 

kazası gerçekleşmiştir (Emniyet Genel Müdürlüğü,2020). 

 

Tablo 3 Kaza Unsurları İstatistiği 

 

 

Tablo 2’ deki toplam kaza sayısı içinden sürücü hatalarından kaynaklanan kaza sayısı 

Tablo 3 ‘de ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir. Sürücü hatalarından dolayı 36.594 kaza 

meydana gelmiştir. Sürücü hataları analiz edildiğinde sürücülerin yorgunluktan dolayı hata 

yapma oranı oldukça fazladır. 

Projemizin uygulanması ile Tablo2 ve Tablo3’deki sonuçların azalmasına katkıda 

bulunacaktır. Araç sürücülerinin uyumalarını engelleyerek oluşabilecek kazalar 

engellenebilecektir. Yorgunluk ve uykusuzluğa bağlı en çok tehdit altında olan meslek 

grupları özelikle ticari araç sürücüleri olmak üzere, dinlenmeden uzun süre araç kullanan 

sürücülerin (otobüs ve tır şoförleri),sık sık gece yolculuğu yapanların uyku bozukluğu olan 

kişilerin (kronik uykusuzluk, narkolepsi veya uyku apnesi gibi gündüz aşırı derecede 

uykusuzluk yaratan bozukluklar) ,uyku getiren ilaç kullanan veya alkolün etkisinde araç 

kullananların, vardiya sistemiyle çalışanların sürüş esnasındaki emniyeti ve mevcut trafik 

güvenliği artırılabilecek, can ve mal kaybı önlenebilecektir.  

Resim 4 Proje Uygulama Görseli 

 

 

Titreşim Motoru 

Nabız Sensörü 
Görüntü  

İşleme Kamerası  
 

Sürücü 
Uyarı 

Gözlüğü 

Araç İçi 
Ünite 
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 İlk olarak kamera sürücünün gözlerini algılayabilecek şekilde yerleştirilerek sürücünün görüntülenmesi 

düşünülmüştür. Böylece görüntü işleme tekniğini kullanarak göz tespitinin sağlanması amaçlanmıştır.  

 Kameradan alınan sonuçlara göre sürücüyü uyarabilmek için gözlük üzerine titreşim motorlarının 

takılması düşünülmüştür. Yazdığımız kod ile görüntü işlemeden alacağımız sonuçlara göre titreşim 

motorunu ve sesli ikazı devreye sokarak sürücüyü uyandırmayı planladık. 

Proje fikrini hayata geçirebilmek için bir ürün ortaya çıkardık. Bunun için aşağıdaki adımları 

gerçekleştirerek projemizi tamamladık.  

 Python programlama dili kullanılarak yapay zeka ile yüz ve göz tespiti için model seçimi  

 Arduino ile titreşim ve ses modüllerini bağlantılarının kurulup test edilmesi  

 Seçilen modelin python kullanılarak yüz ve göz tespitinin yapılması  

 Python ile Arduino arasında iletişim kurularak gerekli kodların yazılması.  

 Projenin test edilmesi. 

Resim 5  

 
Projemizde sistemin kontrolü için Arduino Nano işlemci kartı ve Raspberry Pi işlemci kartı 

kullanılmıştır. Kodladığımız Ardunio Nano, istenilen değerlere göre sinyal göndererek pilden 

gelen ihtiyaca göre yönlendirmesini sağlamaktadır. Raspberry Pi işlemci gücünü aracın enerji güç 

kaynağından ya da taşınabilir güç kaynağından alır. Projemiz Resim 5’deki gibi tasarlanmıştır. 

 Devrenin hazırlanması;  

Gözlükteki titreşim ve nabız sensörleri monte edildi (Resim6)  

Gözlükte nasıl monte edileceğinin tasarımı yapıldı. (Resim7) 

 

                                        
      Resim 6                                                                                              Resim 7 

Araç içi sistemin parçaları monte edildi (Resim 8)  
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Projemizin araç içi ünite kısmı için yazdığımız kod aşağıdaki gibidir; 

 
 

Tüm parçalar birleştirildi (Resim 9)  

 
 

                                                               Resim 9 

4. Yöntem 

Projemizi Yapay Zeka ile görüntü işleme, gömülü sistemler ve donanımların ve yazılımların serial 

olarak haberleşmesi teknolojilerini bir arada kullanarak oluşturduk. Yapay Zeka görüntü işleme 

yapabilmek için yaygın olarak kullanılan Python programlama dilini kullandık.  

 Resim 10 Sürücü Uyarı Gözlüğü 
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Projemizde donanım olarak Resim 10’daki devre şemasında ; İşlemci ( Raspberyy Pi 4) (Araç 

Modülü) (1), Mikro İşlemci (Arduino Nano) (Gözlük’de) (2), Kablosuz iletişim (Bluetooth) (3), 

Titreşim Motoru (4), Nabız Sensörü (5), LCD Display Ekran (6), I2C Modülü (7), Buzzer (8), 

RGB Led (9), Web Cam (10), Bağlantı Kabloları 10 (11), 9V Pil (12), Gözlük Çerçeve (13), 5V 

Adaptör (14) kullandık. 

Gözlerin kapalı olması durumunda sistem Arduino’ya sinyal gönderir. Sinyali 3 sn. boyunca 

alan sistem titreşim motorlarına elektrik akımı göndererek motorların çalışmasını sağlamaktadır ve 

aynı zamanda araç içi sistemdeki buzzer devreye girip sürücüyü eş zamanlı olarak sesli şekilde 

uyarmaktadır. Sistem böylece sürücüyü uyandırmayı amaçlamaktadır. Titreşim motorları 5 sn. 

boyunca çalışmasına rağmen hala sinyal Arduino’ya gelmeye devam ediyor ise bu defa LCD 

ekranda ‘Aracı Kenara Çekin!’ yazısı ile sürücünün uyarılmasını amaçladık. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemize benzer uygulamaları incelediğimizde sürücünün durumunu belirleyebilmek için araçlar 

üzerinden bazı ölçümler yapılarak dolaylı olarak sürücüye erişmeyi planlamışlardır. Bazı otomobil 

şirketleri, uykulu sürücüleri uyandırmanın en iyi yolunu bulmak için simüle edilmiş sürüş 

senaryolarında uykudan mahrum sürücüler üzerinde testler yaparak çözümler üretmişlerdir. Bu 

testler neticesinde Volvo, Sürücü Uyarı (Driver Alert) sistemini geliştirmiştir. Araba, sürücünün 

uyukladığına karar verirse sesli bir alarm verir ve gösterge panelinde bir fincan kahve yanıp sönen 

bir simge yayınlanır. Saab’ın benzer bir düzenlemesi vardır. Şirketin, Sürücü Dikkati Uyarı 

Sistemi (Driver Attention Warning System) olarak adlandırdığı bu sistem sesli bir alarm 

kullanarak sürücüyü uyarmaktadır (Yorgunluk Tespit Sistemi, 2018). Havalimanlarındaki kule 

görevlileri ya da güvenlik çalışanları için benzer amaçlı çalışmalar yapılmıştır(Karagülmez 2017). 

Fakat bizim çalışmamız belirli bir çalışan grubu dışında trafiğe çıkacak tüm sürücüler için 

tasarlanmıştır.  

Çalışmamız, göz kapalılık sistemi bakımından Aktaş (2020)’ın çalışması ile aynı amacı taşımakta 

fakat gözlüğümüzdeki sesli ikaz ve titreşim sensörü ile sürücünün uyarılması bakımından bu iki 

ürün birbirinden farklılaşmaktadır. Günümüzde araca entegre olarak sürücülere sunulan bu 

sistemler ekonomik olarak tüm araç sürücülerine hitap etmemektedir. 

 

Projemizi yapılmış olan diğer projelerden ayıran en önemli özellik yapay zekâ görüntü işleme 

kullanılarak doğrudan sürücüyü kontrol ederek daha etkili ve kısa sürede sürücüyü 

uyarabilmesidir. Projemizin en büyük özelliği şimdiye kadar bir örneğinin olmamasıdır. Türk 

Patent ve Marka kurumuna patent başvurusunda araştırma raporu kısmında yenilik bulunulmuştur. 

Araştırma raporuna cevap yazılarak süreci takip etmekteyiz. Sürücü Uyarı Gözlüğü ile son model 

araçların en üst segmentlerinde bulunan sistem, herkesin ulaşabileceği ve giyilebilir bir teknoloji 

olarak sürücülere sunulmaktadır. Yolcu veya yük taşımacılığı yapan ticari firmalar dahi akıllı 

ulaşım teknolojilerine ulaşmakta ekonomik anlamda zorlanmaktadır. Sürücü Uyarı Gözlüğünün 

taşınabilir, ekonomik, kolay ulaşılabilir ve kişiye özel olması değişik platformlarda (kara-hava-

deniz) kolayca kullanılmasını sağlamaktadır. 

 

6. Uygulanabilirlik 

Projemiz Türk Patent ve Marka kurumuna yapılan patent başvurusunda sanayiye uygulanabilir 

bulunmuştur. Ulaşım ve Haberleşme Bakanlığı tarafından desteklenip endüstriyel bir ürün haline 

dönüştürüldükten sonra pilot uygulama olarak şehirlerarası ulaşım yapan araçlarda denenebilir. 1 

yıl sonucunda elde edilen verilere göre tüm uzun yol araçlarında zorunlu olarak kullanılması 

sürücü emniyetini ve mevcut trafik güvenliğini önemli ölçüde artırabilir. Böylece projemiz milli 

bir proje olarak daha da gelişerek ülke ekonomisine katkıda bulunabilir. Sürücü Uyarı Gözlüğünün 
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taşınabilir, ekonomik, kolay ulaşılabilir ve kişiye özel olması değişik platformlarda (kara-hava-

deniz) kolayca kullanılmasını sağladığı için gerekli görülebilecek tüm meslek gruplarına entegre 

edilebilir. Biz projemizin çok başarılı olacağına ve uygulanabileceğine inanıyoruz. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Projenizin ürünün tasarım, üretim ve test süreçlerini tamamladık. Zaman planlaması ve 

kullandığımız malzeme listesi hazırladık. Projemiz için maddi destek talep etmemekteyiz. 

  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Hedef kitlemiz ilk olarak şehirlerarası yolculuk yapan otomobiller, otobüsler, kamyonlar ve 

kamyonetlerdir.  Uzun yol yapan ulusal ve uluslararası lojistik firmalarına ait tırlardır. Bir 

sonraki hedef olarak tüm araçlarda (kara-hava-deniz). meslek gruplarında projemizin 

uygulanmasını hedefliyoruz. 

9. Riskler 

1-Sürücülerin sisteme adapte olamaması bir risk olarak düşünülebilir. Ancak bu durumu 

ortadan kaldırmak için kamu spotu benzeri genel bilgilendirici eğitimler verilebilir. 

Oluşturduğumuz olasılık-etki matrisi aşağıdaki gibidir: 

  
 

2- Trafik kazalarının önüne geçmek adına yapılan tüm kontroller, önlemler, uyarılar ciddi 

bir şekilde uygulanmalıdır. Elbette her zaman kullanıcı sorunları yanında sistem sorunlarının 

da yaşanabilmesi olasılığı bulunmaktadır. Ancak ekonomimiz anlamında gerçekleşen çok 

büyük kayıplar yanında yaralanmalı ya da ölümlü kazaların telafisi asla telafi 

edilememektedir.(sağlık giderleri ayrıca) Projemizi olumsuz yönde etkileyebilecek risklerden 

birisi sistemimizi kullanmayan araç ve sürücüler olabilir.  

10. Proje Ekibi:  

Neda ŞAYAN(Danışman) Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmeni 

            Efe Kağan ÜNLÜ (Yazılım-Mekanik) Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencisi 
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