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Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemizin amacı;  trafikteki denetimin sürekliliğinin sağlanması, trafikte yaşanan kaza, 

kural ihlali, aşırı hız gibi olaylarda video kaydı ile suçluların tespitinin kolaylaştırılması ve tenha 

bölgelerde yapılan kazalarda ilk müdahalenin gecikmesini önlemektir. Ekip olarak geçtiğimiz 

yıllardaki TÜİK Trafik Kaza Sebebi Raporlarını inceledik. Yaptığımız inceleme sonucunda, 

ülkemizdeki kazaların büyük bölümünün aşırı hız ve yanlış sollama sebebi ile gerçekleştiği 

kararına vardık. Örneğin Türkiye'de 2019 yılında ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına neden 

olan toplam 204 bin 538 kaza söz konusu. Bu kazalardaki kusura bakıldığında kusurların 

%88,0'ının sürücü, %8,2'sinin yaya, %2,0'ının taşıt, %1,3'ünün yolcu ve %0,5'inin yol kaynaklı 

olduğunu gördük. Bu yüzden projemizde yapacağımız kartı, bu etkenleri göz önünde 

bulundurarak hazırladık.  

Projemiz, “Raspberry pi 4” kartı üzerinden GPS, ultrasonik mesafe sensörü ve görüntü 

işlemeyi kullanarak tasarladığımız bir kart şeklindedir. Yapacağımız kartta kullanacağımız GPS 

sensörü hız denetimi yaparak araçların hız sınırını geçmesini engelleyecek ve bunu birinci 

görseldeki kod bütünü sayesinde yapacaktır. Ultrasonik mesafe sensörü, araçların hatalı sollama 

yapmasını engelleyecek ve araçlar arasındaki mesafeyi ölçerek ani bir fren durumunda bir kaza 

yaşanmaması amacıyla, takip mesafesinin korunmadığı durumlarda uyarı vermek için kullanacak 

ve bunu “Görsel-2” deki kod bütünü sağlayacaktır. ATY KARTI 51 olası bir kaza durumunda 

Acil Yardım Merkezine haber vererek sağlık ekiplerinin zaman kaybetmeden kaza yerine 

intikalini sağlayarak, can kayıplarını en aza indirmeyi amaçlamaktadır.  Aynı zamanda, kazayı 

polis merkezine bildirirken kaza olan aracın ve kaza anında olay yerinde olan diğer araçların kaza 

anına dair görüntülerini zaman kaybetmeden merkeze gönderir. Bu sayede kaza anı, birçok farklı 

açıdan görüntülenecek ve kazada suçlu olan sürücü bulunacaktır. Bunu ise “Python 

Kütüphaneleri”ni kullanarak yaptık. Kütüphaneleri, araçları tanımak için kullandık.(Görsel-3 ve 

Görsel-4) 

Görsel-1 
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Görsel-2 

 

Görsel-3 

 

Görsel-4 
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Problem/Sorun: 

Projemizi tasarlarken trafik kazalarına sebep olan sorunların neler olduğunu arkadaşlarımızla 

tartıştık ve dört sorun üzerinde durduk. İlk sorunun trafik denetiminin her yerde ve her an 

sağlanamamasından kaynaklandığını tespit ettik. Diğer sorunların da bununla bağlantılı olarak 

denetimin sağlanamadığı yerlerde kurallara uyumun azalması olarak belirledik.  Ayrıca ıssız 

yollarda yapılan kazalarda (ilçe, köy, kasaba) kazanın geç fark edilmesi ve bu sebeple ilk yardımın 

gecikmesi;  mobese ve kamera kayıtlarının olmadığı yerlerde meydana gelen kazalarda suçlu 

tarafın tespit edilmesinin zorluğu,  ana problemler olarak belirlendi. 

  Günümüzde trafik denetimi polisler ve mobeseler tarafından yapılmaktadır ancak bu denetim 

belli alanlarla sınırlı kalmaktadır. Trafik kurallarına uyumun artması ve trafik kazalarının azalması 

için yapılması gereken her yerde ve her an trafik denetiminin sağlanmasıdır. Denetim olmayan 

yerlerde denetim sağlanması için yalnızca dışarıdan yapılan takip yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle 

ATY KARTI 51 arabaların içine yerleştirilecektir ve her an denetim sağlayacak şekilde 

tasarlanmıştır. 

 

Çözüm 

 

Trafik kazalarında, geç müdahaleye sebebiyle yaşanan ölüm oranının azaltılması için kazanın 

bir an önce tespit edilmesi ve gerekli birimlere bu bilginin aktarılarak acil müdahalenin daha erken  

sağlanması amaçlanmıştır; çünkü trafik kazaları sonucu yaşanan ölümlerin % 53,8 kazanın olduğu 

gün yaşanmaktadır bu yüzden erken müdahale çok önemlidir. Aynı zamanda, kazaya sebep olan 

diğer faktörlerden biride aşırı hızdır. 1987 yılında, Avusturalya’da Melbourn çevresinde hız sınırı 

saatte 100 km’den 110 km’ye yükseltilmiş, 1989 yılında ise yeniden 100 km/s’e çekilmiştir. Hız 

sınırının değişmediği bir kontrol bölgesine kıyasla, hızın arttığı dönemde gidilen kilometre başına 

yaralanmalı kaza sayısı %24 artmış, hız sınırının düşürüldüğü dönemde %19.3 azalmıştır. Bu 

yüzden,  araç yolu sürekli gözetilerek hız ihlali sebebiyle oluşan kazaların büyük çoğunluğunun 

önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Yol sürekli gözetildiği için hız ihlali gibi faktörleri denetlemenin 

yanı sıra hatalı sollama, kural ihlali, şerit takibi gibi kazalara neden olan diğer davranışlarda tespit 

edilmektedir. 

 

      

 Yöntem 

Trafik kazalarına erken müdahale sağlamak için ilk olarak kaza anını tespit etmemiz 

gerekiyordu. Bunun içinde en ideal ve stabil çalışan yöntemin hava yastıklarını tetikleyen 

mekanizma ile bağlantı kurmak olduğuna karar verdik. Bu yöntem sayesinde,  kaza anını kartımız 

anlayabilecekti; ancak hava yastığının müdahalelere gerek duyulmayan kazalarda da 
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tetiklenebileceğini tespit ettik. Bu yüzden kartımıza buton yerleştirdik. Eğer kaza sonrasında belli 

bir süre içinde kart üzerindeki butona dokunulmaz ise kartımız acil durum ekiplerine haber 

gönderecektir. Bu sayede pek işlek olmayan yollarda kaza yaşandığı zaman, herhangi birinin 

kazayı fark etmesine gerek kalmadan otomatik acil durum ekipleri ile iletişime geçmiş olunacaktır. 

Trafik kazalarına sebep olan diğer faktörlerin önüne geçmek içinse kartımızda kamera 

modülü ve gps sensörü kullandık. Gps sensörü, hem hız denetiminde hem de kaza yerinin 

tespitinde de kullanılmaktadır. Kamera sensörü ise pyhton dili ile yazılan ve open cv kütüphanesi 

kullanılan komutlar sayesinde görüntü işleme teknolojisi sağlamaktadır. Görüntü işleme 

teknolojisi sayesinde kartımız şerit takibi, hatalı sollama ve diğer araçların kazalarını tespit 

etmektedir;  bu sayede geleceğin teknolojilerinden olan kendi kendini denetleyebilen akıllı trafik 

oluşmaktadır. 

 

  Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Gelişen dünya düzeninde trafikte de insan eliyle yapılan kontrollerin artık ilkel ve yetersiz 

kaldığı görülmektedir. Kavşaklarda mobese kameraları, dronlar vs. gibi çeşitli çözümlerle 

denetimlerin artırılmış olduğu görülmektedir; ancak trafik kazası oranları incelendiğinde tüm bu 

uygulamaların artan araç sayısını yeteri kadar kontrol edemediğini göstermektedir. Bu noktada 

bizler bu sorunu yenilikçi bir bakış açısıyla çözmeyi, denetimlerde yapay zekanın kullanılması 

gerektiğini düşündük. Her bir aracı türü ve modeli ne olursa olsun kendi içinde denetleme ve 

raporlama niteliği bulunan bu kart; araç donanımlı olsun ya da olmasın- bütün araçlarda 

kullanılabilmesi açısından bir ilk olacaktır. 

Şu an satışı yapılmakta olan pek çok araçta bazı yazılımlarda (araç içi kamera vb.)benzer 

sistemler mevcuttur. Peki bizim projemizin farkı nedir? 

Mevcut sistemler aracı ve sürücüyü korumaya yönelik hazırlanmış olup hatalı durumlarda trafik 

denetimi ile işbirliği yapma yönü bulunmamaktadır. Bizim projemizin farkı,  denetleme alanında 

kullanılacak olmasıdır. 

Projemizde “Raspberry “ üzerinden GPS ile hız denetimi yapabilecek; ultrasonik mesafe sensörü 

ile araçların hatalı sollama yapmasını önleyebilecek ve araç takip mesafesinin korunmadığı 

durumlarda anlık uyarı sistemi devreye girecek; araç plakasının aynı hatayı üç kez tekrarlaması 

durumunda sürücü uyarılacak, yapılan bu uyarılar merkezi trafik sistemine veri gönderecek  ve 

araç en yakın polis şubesine bildirilecek. Ayrıca görüntü işleme özelliği sayesinde kaza anına dair 

görüntüler bilgi işlem merkezlerine iletilebilecek bir kart şeklinde olacaktır. 

 

 

Uygulanabilirlik 

  Projemiz, her bir aracın üretim safhasında kullanılabilecek bir kart şeklinde olacaktır. Bu 

yenilikçi çözüm araç üretimi yanında, satışlarda da araç donanımına eklenebilecek niteliktedir. Yani 



6 
 

projemiz ile her bir aracın donanımına bir trafik polisi eklemeyi ve aracın hata rapor bilgilerinin 

merkezi sisteme kaydedilmesini amaçlamaktayız. Bu açıdan projemiz hem yurt içi hem yurt dışına 

satış yapılarak ülke ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlayacaktır.  

 Uygulanabilirlikteki en büyük risk, araç sahiplerinin araçlarını denetleyecek bu kartı taktırmaktan 

kaçınmaları olacaktır. Bu risk kartın uygulanabilirliği ve yararları test edildikten sonra araçlara kart 

takılmasının zorunlu hale getirilerek giderilebilecektir. 

 

Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin tahmini maliyeti 1394,04TL’dir.  

 

Tablo-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projemiz gereksiz malzeme ve komplike sistemlerden uzaktır bu yüzden en az maliyetlerle 

uygulanabilme olanağına sahiptir. 

Tablo-2 

 Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz  Ağustos Eylül 

Benzer Ürün 

Araştırması 

20/02/2021 

26/02/2021 

       

Literatür 

Taraması 

 02/03/2021 

09/03/2021 

      

Teknofest’ e 

Başvuru 

 13/03/2021       

Ön 

Değerlendirme 

Raporu 

 20/03/2021 

04/04/2021 

20/03/2021 

04/04/2021 

     

Kod Yazma   05/04/2021      

Malzemeler Fiyat(TL) 

Raspberry Pi 4GB  659,90 TL 

Raspberry Pi 7 Inch HDMI Lcd 

Ekran 

505,04 TL 

Rasperry Pi 4 Kamera Modülü 154.26 TL 

Keyestudio SR01 Ultrasonik Sensör 34,50TL 

GPS Modülü Uçuş Kontrol Sistemi GY-NEO6MV2 40,31 TL 

Toplam 1394,04TL 
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27/04/2021 

Proje Detay 

Rapor 

   15/05/2021 

13/06/2021 

15/05/2021 

13/06/2021 

   

Prototip 

Hazırlanması 

     15/07/2021 

20/08/2021 

15/07/2021 

20/08/2021 

 

Proje Sunumu        21/09/2021 

26/09/2021 

 

 Projemizin harcamalarındaki malzeme temininin, yukarıdaki zaman dilimi içerisinde 

yapılması planlanmaktadır.(Tablo-2) 

 

 

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi, araç sürücüleri ve trafik polisleridir. Sebebi ise araç sürücülerinin 

kurallara uymaması ve büyüyen trafikte denetimin zorlaşmasından kaynaklanan trafik kazaları ve 

pek işlek olmayan yollarda oluşan sonrasında ise geç fark edilen kazaların acil yardım istasyonlarına 

iletilmesidir. Bu projeyle birlikte her aracın kendi denetimini yapması ve denetim sıklıklarının 

arttırılmasıyla birlikte trafikte yüksek hız, hatalı sollama gibi sürücü hataları içeren kazaların yol 

açtığı mağduriyeti en aza indirmektir. 

 

Riskler 

                                                                                      

Tablo-3 

YEAL takımının ATY KARTI 51 

projesini olumsuz yönde 

etkileyebilecek unsurlar Tablo-3’ 

teki Olasılık ve Etki Matrisi’nde 

verilmiştir. Takımın bu durumlar 

hakkındaki çözümleri şunlardır:  

1) Kart yerleştirildikten sonra 

kamera açısının kontrol edilmesi 

2) Herhangi bir donanımsal 

hatada kart onarılabilir veya 

değiştirilebilir. 

3) GPS teknolojisinin hata payı 50 

metredir. Eğer kartın belirttiği 

Olasılık Olasılık ve etki matrisi 

Yüksek 1)Kamera açısının yanlış 

yerleştirmesi sonucu 

oluşacak problemler 

4)Araç sahiplerinin kart 

takınmaktan kaçınması 

Orta 2)Donanımsal 

problemlerin ortaya 

çıkması 

5)Görüntü işleme sisteminin 

stabil sonuçlar vermemesi 

Düşük 3)GPS sisteminin hatalı 

konum vermesi 

6)Hava yastıkları 

tetiklendikten belli bir süre 

içerisinde araç sahibinin 

butona basmayı unutması 

Etki Orta Yüksek 
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yerde kaza veya kural ihlali yok ise maksimum 50 metre uzağında kaza veya kural ihlali vardır. 

4) Kart takılması zorunlu hale getirilir ise araç sahipleri kartları takmaktan kaçınamaz. 

5) Daha yüksek çözünürlükteki kameralar kullanılarak stabil sonuçlar alınabilir. 

6) Bunun gibi durumlarda araç sahibi butona basmadığını hatırladığında acil çağrı merkezini 

arayarak kart tarafından gönderilen acil durum çağrısını iptal edebilir. 

 

Kaynakça 

http://www.journalagent.com/ptd/pdfs/PTD_3_2_70_76.pdf 

https://www.egm.gov.tr/trafikte-hiz-ve-kaza-riski 

https://github.com/ertugruldeniz/plakatanimasistemi 

https://github.com/andrewssobral/vehicle_detection_haarcascades 

http://trafik.gov.tr/istatistikler37 

https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/Trafik_Kaza_ve_Denetim_%C4%B0statistikleri.pdf 

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Karayolu-Trafik-Kaza-Istatistikleri-2019-33628 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/391087 

https://fenbildergi.aku.edu.tr/1001/1001(31-38).pdf 

 

 

 

 

 

 

 


