
1 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ 

FESTİVALİ 

 

 
AKILLI ULAŞIM YARIŞMASI 

 PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

 
TAKIM ADI: ARAÇ DESTEK SİSTEMİ 

 

PROJE ADI: Modüler Araç Sürüş Destek Sistemi 

 

BAŞVURU ID: 436740 

 

 

PROJE KAPSAMI:  KARA 

 
 

 

 

 



2 

 

İçindekiler 

Proje Özeti        2  

Problem/Sorun      2 

Çözüm        3 

Yöntem       3 

Yenilikçi (İnovatif)Yönü    5 

Uygulanabilirlik     5 

Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 5 

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)     7 

Riskler       7 

Kaynakça       7 

 

 

1. Proje Özeti  

 

Projemiz ile sadece sıfır olarak alınan araçlarla birlikte alabileceğimiz, sürüş destek 

sistemi bileşenlerini modüler olarak her marka ve model araca uyarlanabilir şekilde 

kullanılabilecek hale getirmek amaçlanmıştır. Projemizde ilk olarak sürücü arabaya 

bindiğinde MQ3 alkol sensörü ile test yapılmaktadır. Test yapılmaması veya ölçülen 

alkol seviyesinin yüksek olması durumunda araç çalışmamaktadır. Trafik levhalarını 

tespiti ve uyku durumu tespit edilmesi araç içerisinde biri dışarıyı diğeri sürücüyü takip 

eden 2 tane kamera ile gerçekleştirilmektedir. Sürücünün uyku durumu ve trafik 

levhalarının tanınmasında, açık kaynak kodlu derin öğrenme kütüphaneleri ile görüntü 

işlemesi(Tensorflow-OpenCV) yapılmaktadır. Trafik işaretleri kameradan elde edilecek 

görüntüler anlık olarak işlenerek tespit edilmektedir. Yol üzerinde tespit edilen uyarı 

levhaları istenildiğinde sesli olarak araç içerisine verilmektedir. Ülkemizde kullanılan 

trafik işaretleri ile ilgili hazır veri seti olmadığından, kendimizin hazırladığı 750 adet 

denetimli öğrenme için işaretlenmiş uyarı levhası görüntüsü kullanılarak eğitimler ve 

testler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca hava yastıklarının açılmasına neden olacak düzeyde 

bir kaza anında, bulunan konum ve araç bilgisi ilgili kuruluşlara mesaj olarak iletilir.  

2. Problem/Sorun: 

    Sürüş destek sistemi olarak bilinene şerit takibi, trafik levha tanıma vb sistemler 

sadece sıfır araç alımı sırasında tercih edilerek alınabilmektedir.  Daha sonra eklenmesi 

mümkün olmayan özeliklerdir. Bizim geliştirdiğimiz modüler sistem ile marka ve 

model fark etmeksizin 4 özeliği bir arada,  her marka ve model araç için uygulanabilme 

imkanı sunulmuştur. Eklenebilecek 4 sistem,  alkol tespiti ve uyarıcı, trafik levha tespiti, 

sesli uyarma, uykulu sürücü tespiti ve kaza anında konum bildirimidir. Bu özelikler aynı 

marka araçlarda dahi istenildiği zaman eklenmesi mümkün olmayan ancak ve ancak 

arabayı sıfır satın alınmasında alınabilmektedir. Sistemimiz kolay monte edilebilir ve 

marka model bağımsız olması ile farklı bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır.  

  

3. Çözüm  

 Araç üreticisi firmalar sürücü kaynaklı kazaların en aza indirilebilmesi adına son 

yıllarda çok ciddi araştırma geliştirme yatırımları yapmaktadır. Sürücü kaynaklı 

kazaların en aza indirgenmesi adına, sürücü şerit takip, uyku uyarı, uyarı levha 

bilgilendirme sistemleri vb birçok sistem yeni araçlarda uygulanmaktadır. Projemiz ile 

makine öğrenme algoritmaları ve görüntü işleme teknikleri kullanılarak ülkemizde 

kullanılan trafik işaretlerini tanıyan ve sürücüyü uyaran, sürücülerin alkollü olarak araç 

kullanmasını engelleyen, kaza anında konum bilgisini ileten modüler her araca 

uyarlanabilir bir sistemdir. Uyarı levha algılaması için makine öğrenmesini 5 uyarı 
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levhası için sınıflandırma yapacak şekilde eğitimi gerçekleştirdik. İhtiyaca göre farklı 

uyarı levhaları da eklenebilir ve onlarında tanınması sağlanabilir. 

4. Yöntem 

Projemiz ilk aşamada MQ3 alkol sensöründen gelen veriye göre aracın 

çalışmasını kontrol eder. İstenen düzeyin üstünde olması durumunda, aracın çalışması 

durdurulur.  

Araç çalıştıktan sonra  araç içinde yer alan ve yola bakan kameradan gelen 

görüntünün eğitilmiş makine model yardımıyla,  anlık işlenmesi ile trafik işaretleri 

algılanarak sesli olarak sürücüye bilgi verilmesi sağlanır. Bu aşamada daha önce toplam 

750 kadar etiketlenmiş fotoğraf ile 5 farklı trafik levhasının ( yaya geçidi, dur, okulo 

geçidi, 50 hız sınırı, sollama yasağı) eğitimini verdiğimiz modelimiz devreye 

girmektedir. Yazılımda Python dili ve Tensorflow kütüphanesi kullanıldı. Modelimiz 

%98 üzerinde doğruluk ile çalışmaktadır. 

Modelin daha kararlı sonuçlar vermesi  için Kameradan gelen görüntü kalitesini 

göre oran değişmektedir. Model görüntüdeki verileri 5 görüntüdeki ile karşılaştırarak 

bulur ve sesli olarak sürücüyü uyarır. Doğruluğuna artırılması amacıyla %20 test %80 i 

eğitim için kullanıldı. Daha sonra eğitim setinde veriler den %20 lik kısmı test için 

diğerleri eğitim için olacak şekilde değiştirtilerek tüm süreçte 5 aşamada tüm 

etiketlenmiş  tüm verilerin test ve training süreçlerinde kullanılması sağlanarak 

doğruluk ve başarım oranının artması sağlandı.    

Sürücüye bakan 2. kameradan gelen görüntünün anlık işlenmesi ile de 

sürücünün uyku durumu araç çalıştığı sürece takip edilir. Ve göz bebeği boyutundaki 

belirli bir küçülme durumunda uykulu olma durumu tespiti yapılarak sürücü sesli olarak 

uyarılmaktadır. Bu süreçte görüntü gri tona dönüştürülerek haarcascade   ve face 

cascade kullanılarak yüz bölgesi ve göz bölgesi olasılıksal olarak tespit edilerek boyuta 

bakılmaktadır.   

 

Kaza anında GPS konum bilgisi tespiti için ve konum bilgisi için SIM 808 

modülü kullanılmıştır. Bu modülle hem GPS hem de GPRS modülü özeliğine sahiptir. 

Modül bilgisayar ile RX - TX bağlantıları ve güç bağlantıları yapılır.  Anten yerleşimi 

ile modülün doğru konum tespiti geliştirilmektedir.  
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Bazı trafik işaretleri ülkelere göre farklılık göstermektedir. Örneğin DUR işareti gibi. 

Makine öğrenmesi modelinin eğitimini kendi oluşturduğumuz veri setimizle modelin 



6 

 

eğitimini veriyor olmamız yenilikçi yönüdür. Dur işareti gibi sadece ülkemizde kullanılan 

işaretlerin de tanınması ile yerli ve milli özeliklere sahiptir.  

Benzer sürüş destek sistemleri sadece sıfır araçlarla alınabiliyor ve her özelik için en az 

15-20000 TL gibi paralar istenmektedir. Sistemimizin, modüler olması,  marka modelden  

bağımsız olması ile yenilikçidir. Kameradan görüntü işleme ile yorgunluk ve sürücü uyku 

durum tespiti  ile  kaza anında konum bildirme bazı yeni  araç  modellerinde olan özeliktir. 

Ancak yerli ve milli imkanlarla üretilebilmesi modüler olması yönleriyle inovatif bir 

üründür.  

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projeniz marka model fark etmeksizin her araca uygulanabilmesi, çok teknik bilgi 

gerektirmeden bir oto elektrikçisi tarafından araçlara kurulabilir ,uygulanabilir 

özeliktedir.  Ürün olarak seri üretimle daha uygun fiyatlarla ve uygun biçimde satışa 

sunulabilir. 

 

 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje maliyet tablosu  

 

sıra Ürün- Malzeme  Adı  Fiyatı  

1 Rasspberry pi  2800,00 TL  

2 GPS Modülü  650,00 TL  

3 MQ3 sensör board ve  

diğer malzemeler 

180,00 TL  

4 USB Kamera 2 adet 550,00 TL 

 TOPLAM  4180,00 TL  

 

Projemiz için gerekli asgari donanım birimleri  kullanılacak şekilde esas alınarak fiyat 

ve ürün tespiti yapılmıştır.  

 

 

 

 

İş Takvimi  

 

İş açıklaması  Ekim Kasım  Aralık Ocak  Şubat  Mart Nisan Mayıs-

Haziran  

Proje planlaması  X X       
Literatür taraması  X X       
Donanım temini ve 

testleri 
 X X X X X X  

Makine öğrenmesi 

model eğitimi ve 

geliştirilmesi  

  X X X X   

Sistemin test edilmesi  

Ve geliştirilmesi  
   X X X X X 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Araç kullanırken dikkatin azalması nedeniyle sürmekte zorlanan yaşlılar hedef 

kitlemizdir. Eski model araca sahip olup aracında yeni teknolojilerinde olmasını isteyen 

araç sahipleri. Aracında uyku tespiti, kaza bildirimi vb sistemleri ihtiyaç duyabilen eski 

model araca sahip uzun yol otobüs kamyon şoförleri hedef kitlemizdir.   

Araç teknolojisindeki yenilikçi dönüşümün oluşturacağı büyük finansal değer, dünyada 

araç üreticisi firmaların ilgisini çekmektedir. Biz de bu işte yer almak için tüm araç 

üreticilerini hedef kitlemiz olarak planlıyoruz.  

 

9. Riskler 

Risklerimiz,  sistemin araca montajında kamera ayarlamalarının düzgün yapılmamış 

olması, kameraların istenen kalitede kullanılmaması, araç sürücüsünün yerine farklı 

birisinin alkol testini yapabilmesi ihtimalleri risklerimizdir. Gece testlerinde 

verimliliğin düştüğü görülmüştür.  

Proje hayata geçirilirken ürünün boyut olarak parça içerisinde dikkat çekmeyecek bir 

şekilde yer almasını sağlayabilmek için tasarım uzmanlarından destek alınacaktır.  

 

Kamera kalitesi ve olası montaj hataları için bir kılavuz hazırlanarak sistemin 

montajında dikkat edilecekler konusunda bilgilendirilebilir. Ürün haline 

dönüştürüldüğünde standart  kamera ile birlikte sistem satışı yapılarak sorun 

çözülebilir.  

 

       ŞİDDET ETKİ  

Olasılık  Çok hafif -1 Hafif-2  Orta derece -3- Ciddi -4- 

Çok küçük -1- Çok hafif  Düşük risk-2-  Düşük risk-3- Düşük risk-4- 

Küçük-2- Düşük risk-2- Düşük risk-4- Düşük risk-6- Orta seviye -8 

Orta -3- Düşük risk-3-  Orta seviye -9 Orta seviye -12 

Yüksek -4-  Düşük risk-4- Orta seviye -8 YüksekRisk-12 YüksekRisk-16 

Çok yüksek -5  Düşük risk-5 Orta seviye -10 Çok yüksek Risk 

-15 

Çok yüksek Risk -

20 
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