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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemiz özellikle görüntü işleme teknolojisi kullanarak trafiği tehlikeye düşüren sürücülerin 

yorgunluk, uykusuzluk, uzun süreli araç kullanma ve seyir esnasında telefon kullanma 

durumlarının tespit edilmesi ile uyarı ve kayıt sisteminin devreye alınması yapılarak trafik 

kazalarının önlenmesi amaçlanmıştır. Geliştirilen sistem, farklı ışık seviyelerde sürücünün göz 

hareketlerini, Telefon kullanma durumunu kameradan anlık olarak izlemekte, python program 

kodları ile analiz etmekte ve gerekli durumda istenilen şekilde istenilen ortama bilgi göndermekte, 

uyarı sistemlerini devreye almaktadır. Python dili, open-cv kütüphanesi, görüntü işleme, derin 

öğrenme ve tensorflow yöntemi kullanarak yapay zekâ teknolojisinden istenilen verilerin elde 

edilmesi ve değerlendirilmesi uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu uyarı sistemleri sesli- ışıklı 

görsel ikaz, direksiyon ya da koltuk titreştirme işlemleri yapılabilmekte kural dışı işlem araç 

kullanma yasal süre aşımı, farklı uygun olmayan kişilerin araç kullanması, araç kullanırken cep 

telefonu kullananların bilgilerini kayıt yaparak Trafikle ilgili birimlere veya istenilen sistemlere 

aktarır. Sistemimizde alınan verilere bağlı olarak mesajlar telegram uygulaması üzerinden anlık 

olarak ilgili sistemlere aktarılmaktadır. Veriler bilgisayar içerisinde python programı ile işlenerek 

gerekli çıkışlar ve işlemler için blok halinde bilgisayar yerine Raspberry Pi 3 gömülü sistemi 

kullanılarak dış ortamdaki tetiklemeler Ardunio sistemi üzerinden alarm sistemleri, bilgi 

aktarımları ve kaydı yapılması sağlanmıştır. Güvenli Sürüş kontrol sistemi ile araç teknolojisinde 

kullanmaya başlanan akıllı araç sistemlerinin güvenli araç kullanımına yönelik ilaveler yapılarak 

kazaların minimize edilmesine katkı sağlanmıştır. 

 

 

Projemizin nihai faydalanıcıları; özel araçlar otobüs, ticari firmalar araç kullanılan  tüm 

sektörlerdir. 

 

1. Problem/Sorun: 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2019 yılı kara yolu trafik kaza istatistiklerine göre geçen 

yıl 1 milyon 168 bin 144 adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu trafik kazalarının %88’i 

sürücü kusurlarından oluşturmaktadır. Ülkemiz karayolu ağında 2019 yılında gerçekleşen 

trafik kazalarında ölen kişilerin %42,7'si sürücü, %34,1'i yolcu, %23,2'si ise yayadır. 

Dikkatsiz veya aşırı yorgun olarak trafiğe çıkılması durumunda, araç kullanırken telefonla 

görüşülmesi sürücünün aracı kontrol altında tutma, yolu algılama ve doğal refleks becerileri 

zayıflamakta veya kaybolmaktadır. Sürüş esnasında sürücünün yol üzerindeki dikkatini ve 

yorgunluk durumunu telefon kullanma durumunu , sürüş saatini denetleyen ve tehlikeli durum 

tespitinde alarm sistemini devreye sokacak olan bir donanımın araca entegrasyonu,  güvenli 

sürüş açısından büyük fayda sağlayacaktır. [1] 

Son yıllarda yapılan çalışmalar incelendiğinde özellikle sürücüyü uyaracak yetişkin bir 

yolcunun olmadığı hallerde, yolcuların sürücüye uyarı yapmasının zor olacağı görülmekte , 

toplu taşıma araçlarında kazaya sebebiyet verebilecek bu tip durumların önüne geçebilmek 

için adaptif yapıya sahip sürücü destek sistemlerinin geliştirilmesi konusundaki araştırmalar 

yoğunluk kazanmaktadır. Güvenli sürüş koşullarını iyileştirmek üzere sürücü destek 

sistemlerinin donanım bazında geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi bu açıdan önem 

kazanmaktadır. Daha önce bu alana yönelik çalışmalarda araçlarda şerit değiştirme ve azda 
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olsa görüntü kamera ile yorgunluk ve uykusuzluk tespitine yönelik işlemlerinin analiz 

edilmesi ile sürücünün yorgunluk tespitine dayalı çalışmalar yapılmış araç ekranında kahve 

bardağı logosu kullanılarak dinlenme noktasında tavsiye niteliğinde araç içi uyarılar 

yapılmıştır. Bu tespitleri yapan araç firmaları araç paket fiyatlarını çok üst seviyede tuttuğu 

için genele yayılmamakta olup sürücü kaynaklı yollardaki güvenlik açıklarına tedbir 

alınmakta geç kalınmaktadır. Bu maliyetleri azaltacak herkes için  ulaşılabilir olmakla beraber 

ve yeni güvenlik eklentilerine de ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 

 

Şekil 1. Yorgunluk uykusuzluk ve sürüş esnasında telefon kullanma nedenli oluşan 

tehlikeler   

3.Çözüm: 

Sadece sürücünün uyku yorgunluk durumu değil, sürücü kaynaklı tüm olumsuz durumları, sürüş 

esnasında cep telefonu kullanma, yasal sürüş süresine uymama, sürücü yerine başka kişiye araç 

kullandırma, öndeki araç veya engel durumunu tespit ve uyarı yapma, fren sistemini devreye alma 

sistemlerini basit bir donanım ve yazılım ile maliyeti de minimum seviyede tutarak ilave 

edilebilmekte  her araca standart paket olarak uygulayabilmekteyiz. Projemiz bu sistemleri bir 
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blok halinde sunma özelliğine sahip özgün bir projedir. Bizim projemizde ise sürücülerin göz 

analizleri anlık olarak yapılmakta göz kapaklarının 2-3 sn kapalı kalması ile anında uyarı sistemi 

devreye alınarak sesli ışıklı ve titreşimli olmak üzere sürücüye ve etrafındakilere bilgi 

verilmektedir. Ayrıca uzun yol seyahati yapan hususi ve ticari araçlarda sürücü değişimi ile ilgili 

yasal düzenleme olmasına rağmen bir kontrol sistemi olmadığından dolayı dikkat dağınıklığı ve 

yorgunluk oluşmakta bu da kazalara neden olmaktadır. Takoğraf cihazındaki ehliyet yasal sürüş 

süresi içerisinde değiştirilmekte fakat aynı sürücü araç kullanmaya devam etmektedir. Sistemimiz 

ile bu konuda sürücü araç kullanmaya başladığında süre hesaplaması yaparak, sürücünün ne kadar 

süre ile araç kullandığı ve süre aşımı yapılıp yapılmadığı kontrol edilmekte ,  sürüş esnasında cep 

telefonu kullanılması durumunda ve öndeki araca yaklaşılması durumunda uyarı verilmesi 

sağlanmakta olup bu veriler kayıt altına alınarak istenildiğinde trafik merkezine istenilen iletişim 

ortamına gönderilmesi yapılabilmektedir. Örneğin sürücü yorgunluk belirtisi gösterdiğinde 

firmanın iletişim ortamına anlık …………  plakalı aracınızın sürücüsü yorgun ve uykusuz araç 

kullanmaktadır veya seyir esnasında telefon kullanmaktadır bilgisi iletilebilmektedir. 

 

Şekil 2. Yasal süre aşımı uzun süre araç kullanma  yorgunluk uykusuzluk  algılama 

4.Yöntem: 

Proje öncesi konu ile ilgili araştırma yapılarak trafik kazalarının oluş nedenlerin ile ilgili 

araştırmalar yapılarak sürücü kaynaklı kaza oranları konusunda araştırmalar yapıldı. Sürücü 

kaynaklı kazaların içerisinde yorgunluk uykusuzluk ve sürüş esnasında cep telefonu kullanma 

kaynaklı kaza nedenleri araştırıldı. 

Uykusuz Yorgun Araç Kullanımı  

Birçok kişi alkollü araç kullanmanın ne kadar tehlikeli olduğunun bilincinde ve farkında olmakla 

birlikte, yorgun ve uykusuz araç kullanmanın da en az alkollü araç kullanmak kadar tehlikeli 

olduğu ve en önemli kaza nedenlerinden biri olduğu gerçeğini yeterince bilmemekte ya da göz 

ardı etmektedir. Oysa, uykusuzluk, tıpkı alkol ve uyuşturucunun etkisi altındayken olduğu gibi 

sürücülük performansını olumsuz etkilemekte ve ciddi trafik kazalarına neden olmaktadır.  

Ülkemizde yapılan bir araştırmaya göre, kendileriyle mülakat yapılan ağır vasıta sürücüleri en 

önemli kaza nedenleri olarak, alkollü iken araç kullanmak(%23.5), hatalı sollama yapmak (%22), 

yorgun ve uykusuz araç kullanmak (% 17.1), yeterli sürücülük deneyimi olmamak(%16.2) ve 

trafiğin akışına göre hızı ayarlayamamak gibi sürücü hatalarını belirtmişlerdir. [2]  

Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak  

Direksiyonda cep telefonu ile konuşmak büyük risk oluşturuyor. Özellikle sürücüler telefon ile 

konuşurken daha fazla hata yapmakta, tehlikeleri görememekte ya da farkına varamamakta ve bu 

yüzden önlem almakta geç kalmaktadır. Yapılan bir araştırmaya göre, bu gecikme çevresel 
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koşullara, aracın hızına ve sürücünün yaşına bağlı olarak 0,6 saniyeden 0,9 saniyeye kadar 

artabilmektedir. Bu durum 60 km hızla giden bir otomobil sürücüsünün frene basması durumunda 

durma mesafesinin 15 metre daha artması anlamına geliyor. Aynı araştırmaya göre cep telefonu 

ile konuşan bir sürücü çevresindeki tehlikeli durumların bazılarını hiç fark etmemektedir. 

Sürücüler telefon ile basit bir arama yaparken %20, zihni çok fazla meşgul eden bir görüşme 

yaparken ise %29 olasılıkla tehlikeli bir durumu gözden kaçırabilmektedir. Cep telefonu kullanımı 

kişiyi fiziksel olarak meşgul ettiği gibi asıl artan zihinsel faaliyetler ve buna bağlı olarak dikkatin 

dağılması ve konsantrasyonun bozulması kaza riskini artırmaktadır.  

Sürüş halinde tüm dikkatin yolda olması gerektirmekte olup , Bir trafik kazasının oluşumu 

yaklaşık 2 ile 5 saniye aralığında gerçekleşmektedir. 2 saniyelik bir dikkat dağınıklığı kaza riskini 

yüzde 100 arttırmaktadır. Projemiz ile bu soruna caydırıcı bir çözüm getirmek amaçlanmaktadır.  

Araç Kullanma Süreleri Yönetmeliğine göre de sürücüler sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma 

süresi sonunda mutlaka dinlenmeleri gerekmektedirler. Fakat bazı sürücüler bu kurala riayet 

etmemekle beraber diğer sürücünün ehliyetini takoğraf cihazına takarak sürüşüne devam etmekte 

buda kazalara davetiye çıkarmaktadırlar. Sistemimiz bu soruna çözüm bulacak 4.5 saati aşan 

sürüşleri görüntü işleme sistemi ile tespit uyarı ve kayıt altına alma işlemlerini yapacaktır.  

OpenCV ile uyuşukluk, uyku algılama  

Sürüş esnasında gözler belli bir süre kapalıysa, sürücülerin uykuya dalmaya başladıklarının 

algılanması çalışmaları  

Yaklaşık 100 e yakın göz kapalı ve açık resim çekilerek Programa öğretme tanımlamaları 

yapılarak göz kapalı iken süre başlatıldı. 2-3 sn süre ile kapalı kalan göz kapakları durumunda 

alarm ikaz çalışması test edildi. 

 

Şekil 3. Göz açıkken gözün yer işaretlerinin görselleştirilmesi. 

Sağ üst: Göz kapalıyken gözün yer işaretleri. Alt: Zaman içinde göz en-boy oranının grafiğini 

çizme. Göz en-boy oranındaki düşüş bir göz kırpmayı gösterir. [3] 
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Şekil 4. Araç içi kamera yerleşimi ve sistem blok şeması [4] 

Şekil 4 de şema ve resimlerde araç içi kamera yerleşimi ve sistem blok şeması 

görülmektedir.Sistem hem bilgisayar ortamında hem de raspberry pi gömülü sistem üzerinde 

çalışabilmekte ve araçlara bir kamera ve raspberry kart ile kolaylıkla takılabilmektedir. Dış ortama 

bilgi aktarma, sorun algılandığında buzzer ile uyarı ,titreşim motoru ile de koltuk veya 

direksiyonun titreşime maruz bırakılması ile yapılmaktadır. Raspberry pi de ardunio ve diğer 

kartlara gerek yoktur. Sadece Raspberry ve usb  kamera olması yeterlidir. 

 

Program kodlarından bir blok  

eğer kulak < EYE_AR_THRESH:  

SAYAÇ + = 1  

eğer SAYAÇ > = EYE_AR_CONSEC_FRAMES:  

eğer değil ALARM_ON:  

ALARM_ON = Doğru  

eğer args [ "alarm" ] ! = "" :  

t = Konu ( hedef = ses_alarm,  

args = ( args [ "alarm" ] , ))  

t.deamon = Doğru  

t. başlangıç ()  

cv2. putText ( çerçeve, "Yorgunsun " , ( 10 , 30 ) ,  

cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7 , ( 0 , 0 , 

255 ) , 2 )  

cv2. putText ( çerçeve, "Uykun mu var " , ( 20 , 30 

) , SAYAÇ = 0 ALARM_ON = Yanlış  

 

 

 

Şekil 5. Sürücü Yorgunluk tespit algoritması akış diyagramı ve program kodlarından bir 

blok [3] 
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Şekil 6. Cep telefonu algılama ve telegramdan anlık mesaj gönderme 

 
PyCharm /Phyton OpenCV ilearaç kullanan kişinin  Cep Telefonu kullanımı görüntü analizi 

sonucu algılanmakta ekrana telegram bot uygulaması ile ilgili birimlere anlık mesaj gönderme 

işlemi ve  sesli ikaz yapılmaktadır. 

Şekil 7. Yorgunluk uykusuzluk sürüş süresini aşma  algılama ve telegramdan anlık 

mesaj gönderme 
PyCharm /Phyton dlip kütüphanesi  ile sürücünün yorgunluk ve uykusuzluk durumunu 

algılama yasal sürüş süresini aştığında telegram bot uygulamasına anlık mesaj gönderme   

işlemi ve  sesli ikaz yapılmaktadır. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yapmış olduğumuz literatür taramalarında bazı üst segmentli araç sistemlerinde yorgunluk 

algılama işlemlerine denk gelinmekte bunlarda sadece araçta sistem yorgunluk uykusuzluk 

algılandığında Şekil-1 de görüldüğü üzere kahve bardağı uyarısı ile sadece sürücüyü 

uyarmaktadır.  Kazaların önlenmesinde sadece yorgunluk algılama yapıldığında sürücünün 

uyarılması yeterli olmamakta araç içindekilerin de uyarılması ve ilgili birimlerin 

bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca sistemimiz sürücünün cep telefonu kullandığında ve 

yasal sürüş süresini de tespit edip gerekli uyarı sesli ikaz , direksiyon - koltuk titreştirme ve 

mesaj iletme sistemleri ile benzerlerinden çok daha üst düzeyli bir yapıdadır.  Projemiz 

yazılım tabanlı olduğu için sürekli geliştirilip yeni özellikler katılabilir. Kendi alanında 

yenilikçi ve inovatif yönü üst düzeylidir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz trafikteki tüm araçlara  uygulanma şansına sahiptir. Özellikle bir kurum veya firma 

adına çalışan araçlarda, yolcu taşıyan başka canları taşıyan araçlara mutlaka donanımsal 

olarak ilave edilmesi gereken bir sistemdir. Proje çalışmalarında belirttiğimiz gibi şekil-4 

bilgisayar alt yapısıyla çalışabildiği gibi araçlarda bir donanım Rasspberry Pi 3 kartı ve USB 

kamera ilavesi ile rahatlıkla basit bir şekilde araçlara takılabilme özelliğine sahiptir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

SAVERS ZAMAN 

PLANLAMASI 

Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Takım içindeki görev dağılımı   X 

 

      

Proje tasarımı hakkında 

toplantılar  

X X      

Malzeme listesi belirleme X X      

Akıllı ulaşım araç araştırmaları    X X X   

Araç tasarımı bitiş    X X X   

Yazılım sürecinin başlaması  X X     

Elektronik sürecin başlaması  X X     

Mekanik sürecin başlaması  X X     

Malzemelerin alınması      X X  

Yazılım ve elektronik kısımların 

bitmesi 

    X X  

Sistemin araca monte edilmesi ve     X X X 
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üretilmesi 

Sistemin bilgisayar laptop ve 

araç üzerinde  testleri  

     X X 

Doğruluk Güvenlik testleri      X X 

Son testler        X 

Tablo 1. Proje Zaman Planlaması 

Malzeme Adı  Adet Birim Fiyatı Durumu 

Rasspberry Pi 4-8GB 

yazılım görüntü işleme 

kartı 

1 1000 TL Rasspberry Pi 3 var hız 

açısından sistemin verimli 

çalışması için  Rasspberry Pi 

4-8GB Alınacak 

Usb kamera 1 250 TL Sistem laptop kamerası ile 

denendi kart olarak 

kullanılacağı için USB 

kamera Alınacak 

Titreşim motoru ve 

sesli ikaz parçaları 

1 250 TL Basit düzeyde var Ardunio 

ve Rasspberry Pi 4-8GB 

uyumlu Alınacak 

Araç direksiyon ve 

koltuk sistemi Protip   

1 300 TL 

 

var 

Arduino  1 275 TL Var 

Toplam 1 1.500TL Alınacaklar toplamı 

Tablo 2. Maliyet tablosu 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Ticari ve hususi tüm araçlarda sistemimiz kullanılabilmektedir. Özellikle yolcu taşıyan 

otobüs, servislerde mutlaka kullanılması gereken bir sistemdir.   

 

9. Riskler 

Risk 1: Sistemin araca entegre edildikten sonra kullanma zorluğu çekilmesi? 

Çözüm 1: Sistemin kullanma  talimatnamesi oluşturmaktır. Ve kısa bir eğitim verilmektedir. 

Risk 2: Sistemin arıza yapıp bozulması durumu 

Çözüm 2: Sistem; araca monte edilen küçük bir kart ve kameradan oluştuğu için kolay arıza 

yapmaz,  yapsa bile çok kolay değiştirilebilir.  

Risk 3: Sistem bilgisayar kartının içinde çalışan bir yazılım olduğu için sürekli güncelleme 

isterse ne yaparız? 

Çözüm 3: Sisteme yeni özellikler katılmadığı sürece güncelleme gerektirmez. 

 Risk 4: Kameranın görüntü  algılamama durumunda ne yaparız? 

Çözüm 4: Kalibre ışık ayarlarını  gözden geçirip çalışma başlamadan test yaparız. 

Risk 5: Algılama sonrası uyarı çıkışlarının çalışmaması titreşim sesli ikaz durumunda ne 

yaparız? 
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Çözüm 5: Kalibre ayarlarını gözden geçirip çalışma başlamadan tüm testleri yaparız. 

Risk 6: Rasspberry Pi 4-8GB kartının bozulmalarında ne yaparız? 

Çözüm 6: Onarım gerçekleşmiyor ise yedek Rasspberry Pi 4-8GB e başvurulur. 

Risk 7: Covid 19 pandemi sürecinde yaşana bilecek bulaş ve diğer sorunlar 

Çözüm 7:  Sistem görüntü algılama yaptığı için herhangi bir temas gerektirmemektedir. 

Covid19 testi yapılması, devletimiz tarafından aşı sürecinin başlatılması durumunda covid 

aşısı yaptırmak. Maske mesafe ve hijyene dikkat edilecektir. 

Risk 8: Sistem sürücü ve araç içi durumları bir merkeze mesaj olarak anlık iletmesi 

gerektiğinden  sürekli internet isterse ne yaparız. 

Çözüm 8: Otobüs firmalarında araç içerisinde sürekli internet bulunmakta, bireysel araç 

kullanımlarında ise cep telefonunun interneti bu iş için yeterli olacaktır. 

Risk 9: Sistemin araca entegre edildikten sonra sürücüler tarafından kullanmama isteği? 

Çözüm 9: Sürücülere ve firmalara sistemin kullanma gerekliliklerinin anlatılması ve 

zorunluluk getirilmesi ve bilinçlendirme çalışmaları ile sorun giderme yapılacaktır. 

 ŞİDDET 

OLASILIK HAFİF  ORTA  CİDDİ 

KÜÇÜK (1) Sistemin kullanım 

zorluğu 

(4) Kamera kart 

arızası 

(7)Pandemi süreci  

ORTA (2) Arıza durumu (5) Uyarı çıkış 

arızası 

(8) mesaj 

isteminin  internet 

gerekliliği 

YÜKSEK (3) Yazılım güncelleme 

gerekliliği  

(6) Sensör karttı 

arızası 

(9)Sürücülerin 

Sistemi 

kullanmaması 

Tablo 3. Risk Matrisi 

Bütçe Planlaması: Proje hazırlık ve tasarım aşamasından sonra proje devremiz ile ilgili 

öncelikli malzemeler için piyasa araştırması yapılarak tahmini maliyetler çıkarıldı. Elimizde 

bulunan düşük seviyeli ve özellikli malzemelerle Üretime başlanmasıyla birlikte oluşturulan 

mevcut bütçeye göre taslak bir gider listesi oluşturuldu. ÖTR ve PDR‟nun içerikleri incelenip 

değerlendirildiğinde devam edecek olan üretim aşaması için detaylı malzeme listesine göre 

hazırlanarak nihai bütçe planı ve ayrıntılı malzeme fiyat listesi Tablo 2‟de, verilmiştir 
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