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 1.Proje Özeti (Proje Tanımı):   

Dünya genelinde giderek artan trafik kazalarından dolayı güvenlik ihtiyacının oluşması, 

sürücülerin hayati öneminin artması, değişen konfor ve verimlilik anlayışı sonucunda 

otomotiv üreticileri, daha güvenli olduğu düşünülen otonom ve yarı otonom sistemlere ilgi 

duymaya başlamıştır (Şanlı, E., 2018). Bu sistemler sayesinde kaza öncesinde kazanın 

oluşumunu engellemek ya da bu mümkün olamıyorsa kaza sonrası ölüm riskleri ve 

yaralanmaları en alt seviyelere indirmek amaçlanmaktadır (Karaahmetoğlu, R.,2011). 

 

Tablo1.de 2020 yılı TÜİK, Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri incelendiğinde ülkemizde 

gün ışığı durumuna göre ölümlü ve yaralanmalı trafik kaza, ölü ve yaralı sayısı daha fazladır 

(URL-1). 

Tablo1. TÜİK, Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2020 

 

Ülkemiz karayollarında 2021 yılında ise  187 bin 524 ölümlü ve yaralanmalı trafik 

kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda 2 bin 422 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken 

276 bin 935 kişi ise yaralanmıştır. (URL-2).  

 

Araç kullanırken olası kaza durumlarına yol açan faktörlerden birisi hiç kuşkusuz ki 

görüş mesafesi ve sağlığıdır. (Gürtaş, S.,2020).  Her an net bir görüşe sahip olmak ve yola 

hâkim olmamız gerekiyor (URL-3). Sabah doğu yönüne ilerlerken yâda akşam batı yönüne 

ilerlerken güneş tam olarak karşımızdan vurarak görüşümüzü hemen hemen sıfırlar ve kaza 

riski oluşturabilmektedir (URL-4).  

  

Bu projeyle amacımız; araç kullanırken direk gözümüze gelebilecek güneş ışınlarını 

algılayarak araç iç güneşlik sistemini otonom olarak çalışmasını sağlayan araç içi aktif 

güvenlik sistemi tasarımı yapmaktır. 

 

Projemizde sürücü koltuğu başlığına LDR sistemi monte ederek sürücünün yüzüne 

düşen güneş ışığı değerlerini ve mikro servodaki gerekli dönme açısını hesaplatmak için 

mikro denetleyici kart ve Arduino IDE kodlarını kullandık. İç güneşlik sistemine bağlantısı 

olan mikro servo gönderilen açı değeri kadar dönme yaparak sürücünün göz seviyesine göre 

Gün ışığı durumuna göre ölümlü ve yaralanmalı trafik kaza, ölü ve yaralı 

sayısı, 2020  

  

 

Ölümlü 

yaralanmalı 

kaza sayısı Ölü sayısı  

  

Yaralı sayısı 

  Gün ışığı durumu   Toplam Kaza yerinde Kaza sonrası   

Toplam     150 275     4 866     2 197     2 669     226 266 

Gündüz      100 578     2 793     1 195     1 598     148 870 

Gece      45 623     1 905      929      976     70 923 

Alacakaranlık      4 074      168      73      95     6 473 
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iç güneşlik sisteminin pozisyonunu ayarlayabilmektedir. Bu şekilde sürücünün gözleri 

güneş ışınlarından korunabilmektedir. Gece-gündüz durumunun tespiti için kullanılan dış 

ortam LDR sistemi gündüz olduğunu algıladığında sistem aktif olarak çalıştırır, gece olması 

durumunda ise sistem pasif hale gelir. 

 

2. Problem/Sorun: 

 

Geçmişte ve günümüzde araç sürücülerinin gözüne yansıyan güneş ışığı sebebiyle 

kontrolden çıkan araçların kaza haberleri halen televizyon haberlerinde, online haber ve 

diğer mecralarda okumaktayız. Bu kazaların bazıları ölümcül olurken bazıları ise ciddi 

yaralanmalara sebep olmaktadır (URL-5). Otomobil kullananlar güneş ışınlarının direkt 

olarak karşıdan vurduğu durumlarda araç kullanmanın zor bir durum olduğunu, eğer 

yanınızda bir güneş gözlüğü yoksa tek çare araç içerisindeki iç güneşlik sistemini 

kullanmaktır. Sürücünün gözüne güneş ışınları vurduğunda araç iç güneşliğini kullanırken 

direksiyon hakimiyetini kaybedilebilir, gözleri kararacağından görüş alanı kaybolabilir, 

panik ve korku yaşayabilir ve yoldan çıkabilir,  bu durum kazalara neden olabilmektedir. 

 

 Bu alanda araç içi teknolojilere ve otonom sürüş sistemlerine odaklanan Bosch, 2020 

CES fuarında bu kapsamda “Virtual Visor” (Sanal Güneşlik) adını verdiği yeni projesinin 

tanıtımını yapmıştır. Yapay zekâ destekli yüz algılama yazılımı kullanan kamera, 

sürücünün yüzünü tarayarak güneş ışınlarının doğrudan gözüne gelip gelmediğini kontrol 

ediyor. Eğer güneş ışınları sürücüyü rahatsız ediyorsa, ışınların geldiği yöne bağlı olarak 

petek şeklindeki LCD ekran bölümlerden bazılarını otomatik olarak karartıyor.  Bosch, yeni 

güneşlik sistemini ne zaman hayata geçireceğini açıklamasa da, yüksek maliyeti ve teknik 

karmaşıklığı dikkate alındığında lüks araçlar dışında kullanılması zor görünmektedir (URL-

6). 

 

3. Çözüm: 

 

    3.1. Sistemin temel bileşenleri: 

Tasarladığımız otonom iç güneşlik sistemi LDR sistemi, mikrodenetleyici kart, araç iç 

güneşliği, mikro servo temel bileşenlerinden oluşmaktadır. Sistemin çalışmasında kullanılan 

temel bileşenler şekil 1. de gösterilmiştir.  
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Şekil 1. Sistemin çalışmasında kullanılan temel bileşenler 

Tasarladığımız otonom iç güneşlik sisteminin bilgisayarlı tasarım uygulamasındaki çizimi Şekil 

2.de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

Şekil-2. Sisteminin bilgisayarlı tasarım uygulamasındaki çizimi 

 

             3.2. Sistemin çalışması ve çözüm algoritması: 

a. Sürücü koltuğu başlığına monte edilen LDR sistemi sürücünün yüzüne düşen güneş 

ışığı değerlerini algılayarak mikro denetleyici karta göndermektedir.  

b. Sürekli bir döngü içerisinde mikrodenetleyici kart ve yazılım gerekli dönme açısını 

hesaplayarak mikro servoya göndermektedir.  İç güneşlik sistemine bağlantısı olan 

mikro servo gönderilen açı değeri kadar dönme yaparak sürücünün göz seviyesine 

göre iç güneşlik sisteminin pozisyonunu ayarlayabilmektedir. Bu şekilde sürücünün 

gözleri güneş ışınlarından korunabilmektedir. 

c. Gece-gündüz durumunun tespiti için kullanılan dış ortam LDR sistemi gündüz 

olduğunu tespit ettiğinde sistem aktif olarak çalıştırır. Gece olması durumunda ise 

sistemi pasif hale getirir. 

d. Güneş ışınların sürücünün yüzüne temas etmediği sürece, ortamın karanlık, gece, 

gün batımı ve şafak vakitlerinde sistem dönüş açısı oluşturmadığından iç güneşlik 

sistemi normal pozisyonunda kalır. 

e. Sürücü, koltuk ayarını ileri-geri ya da yukarı aşağı pozisyonlama yapıldığında 

koltuk başındaki LDR sistemi ve sürücü baş hizasının değişimi olması durumunda 

sistem aktif olarak çalışır. 

f. Sürücü sistemi kapatmak için bir adet açma kapama anahtarı da sisteme monte 

edilebilmektedir. Sistem kapatıldığında manuel olarak iç güneşlik sistemini el ile 

kontrol edilebilir. 
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Resim 1. Araç İçi Prototip Tasarımından Önceki Elektronik Tasarımı 

 

Çalışan Prototip Tasarımı Resim 2. de gösterilmektedir. 

Resim 2. Çalışan Prototip Tasarımı 

 

4. Yöntem:  

Araştırmamızda, araç içi ve dışı güvenlik sistemleri, otonom araç sistemleri, araç iç güneşlik 

sistemleri ve çalışma prensipleri araştırıldı. Bu metotlardan en pratik, az maliyetli, donanım ve 

yazılım olarak güncellenebilir olanları incelendi.  Araç iç güneşlik sisteminin güneş ışınlarına 

göre otonom olarak gözümüze çarpabilecek güneş ışınlarının etkisini azaltabilecek çalışma 

tasarlandı. Bu projemiz için LDR sistemi, mikrodenetleyici kart (Arduino uno R3 ), araç iç 

güneşliği, mikro servo bileşenleri ve gerekli yazılımlar kullanıldı. Prototip tasarımımızla 
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deneysel ışık şiddetine göre elde edilen LDR sistemindeki örnek ışık değer ortalamaları ve 

mikro servonun dönme açı değerleri Tablo 2. gösterilmiştir. 

 

Işık değeri (Birim) Dönme Açı derecesi (Derece) 

 54 5 

182 28 

235 43 

279 57 

316 71 

365 86 

413 91 

446 94 

474 97 

Tablo 2. Prototip deneysel ışık şiddetine göre LDR sisteminin algıladığı ışık şiddetine göre 

oluşan dönme açısı değerleri 

 

Prototipde çalışan sistemde LDR sisteminde oluşacak ışık şiddetinin 1/10 değeri dönme 

açı derecesi olarak hesaplatılmıştır. Maksimum dönme açısı değeri 97 derece olarak 

ayarlanmıştır. Prototipdeki araç iç güneşliği 0-97 derece dönüş yapabilmektedir. Bu dönüş acısı 

prototipteki sürücü için göz ve çevresi için güvenli değerlerdir. Güneş ışınların sürücü alın ve 

göz çevresine temas etmediği sürece,  gece, karanlık, gün batımı ve şafak vakitlerinde sistem 

dönüş açısı oluşturmadığından dönme açısı sıfırdır. Araç iç güneşliği kapalı pozisyonda 

kalmaktadır. 

 

     5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü : 

Türkiye'de bu probleme otonom olarak çalışan çözüm yöntemleriyle ilgili herhangi bir 

çalışma yoktur. Araçlarda güneş ışınlarından korunmak için standart araç iç güneşliği, güneş 

gözlüğü veya araç iç güneşliğine monte edilebilen filtreler kullanılmaktadır. Güneş ışınları 

gözümüze çarptığında araç iç güneşliğini el ile kontrol etmek zor olmakla beraber kazalara 

neden olabilmektedir. Güneş gözlükleri ise etrafı kararttığından sürücünün görüş açısını 

engelleyebilmekte ve uzun süreli kullanımlarda gözlerde ve kulaklarda ağrılara neden 

olabilmektedir. Monte edilebilen filtreler ise yine görüş açısını ve göz yorgunluğuna ve görüş 

bulanıklığına neden olabilmektedir. Günümüzde kullanılan bu çözüm metodları güvenliksiz, 

konforsuz ve rahatsız edici faktörlerinden dolayı tasarladığımız otonom çözüm yöntemleri ile 

bu sorunu en aza indirebilmekteyiz. 

 

Tasarladığımız projede Bosh firmasının tasarım halinde olan “Virtual Visor” (Sanal 

Güneşlik) sisteminden çok daha ekonomik, açık kaynak kodlu ve araçlarda var olan sisteme 

kolaylıkla monte edilebilmektedir. Yeni araçlara ise fabrikasyon montaj sırasında sisteme dahil 

edilebilir. Bu projemizde LDR sistemi, mikrodenetleyici kart (Arduino uno R3 ), araç iç 

güneşliği, mikro servo bileşenleri ve gerekli Arduino IDE yazılımları kullanılarak otonom 

olarak çalışmaktadır. Bu projenin tamamı yerli komponentlerden oluşmaktadır ve tamamı 

ülkemizde üretilebilmektedir. Sistemde kullanılan malzemeler açısından kolaylıkla motorlu ve 

elektrikli araçlara kolaylıkla entegre edilmesini sağlayarak hayata geçirilmesini hedefliyoruz. 
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6. Uygulanabilirlik: 

        Sistemde kullanılan malzemeler açısından ilk etapta yerli üretimiz aracımız TOGG’ a 

entegre edilerek kullanılmasını sağlayabiliriz. Daha sonra ülkemizde ve yurtdışında bir çok 

motorlu ve elektrikli  araç üreten fabrikalar bulunmaktadır. Araç üretilirken bu güvenlik 

sistemini de kullanmalarını sağlanmaları için görüşmeler yapılabilir.  Bu fabrikalara projemizin 

tanıtımı yapılarak prototiplerin donanımsal ve yazılımsal olarak güncellenmesi sağlanabilir.  

Fabrika ortamında üretilen araçların kendi mikrodenetleyici kartları olduğundan bu projeye ait 

kodlar kendi system yazılımcıları aracılığı ile güncellenip araçlara yüklenebilir. Bu durumda 

Arduino mikrodenetleyici kartı kullanmaya gerek kalınmayacaktır ve sistemin maliyeti 

düşecektir.  Günümüzde kullanılan araç güvenlik sistemi üreten firmalara ve araç sürücülerine 

de bu sistemin tanıtımı yapılarak kendi araçlarına montajları yapmalarını sağlayabiliriz.  

Projemizdeki en büyük risk araç ve güvenlik sistemi üreten firmaların projeye destek 

vermemesi durumu ve sistemin seri üretime geçememesidir. 

 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

7.1.Tahmini Maliyet Planlaması 

Proje Prototip Maliyet planlaması tablo 3. de gösterilmiştir. 

Bileşen Adı Miktar Birim fiyatı Tutar 

1. Arduino Uno R3 1 160 TL 160 TL 

2.Fotorezistör (LDR) 6 1,75 TL 10,5 TL 

3.10 kΩ Rezistör (Direnç) 6 0,11 TL 0,66 TL 

4.Konumsal Mikro Servo 1 26,30 TL 26,30 TL 

5.Kablo Bağlantıları 20 0,5 TL 10 TL 

6.Breadboard 1 13,85 TL 13,85 TL 

7.Açma Kapatma Anahtarı 1 2,45 TL 2,45 TL 
  

Toplam Tutar 223,76  TL 

Tablo 3. Prototip Sisteminin Maliyet Planlaması 

 

Araç üreten fabrikalar kendi mikrodenetleyici kartlarına programı 

yüklediklerinde Arduinı Uno R3 kartına gerek olmayacaktır. Bu şekilde sistem tasarımı 

63,76 TL ye üretile bilinilecektir. Üretim maliyeti çok yüksek olan Bosh firmasının 

tasarım halinde olan “Virtual Visor” (Sanal Güneşlik) sisteminden çok ekonomik bir 

sistem tasarlayabilmektedir. 

 

7.2.Proje Zaman Planlaması 

Projenin zaman planlaması tablo 4. de gösterilmiştir. 

İŞ  TANIMI ZAMAN 

    Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

1. Proje Takımının Kurulması, 

Konusunun belirlenmesi, 

Çalışma takviminin belirlenmesi 

ve Literatür Taraması 

X X X     
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2. Proje Malzeme ve Fiyat 

Araştırılması 
  X X X      X  

3. Sisteme ait Prototip Tasarımı,  

yazılım kodlarının oluşturulması 

ve sistemin test edilmesi 

  X X X X X 

Tablo 4. Proje Zaman Planlaması 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Sistemimizin prototipini öncelikle otomobil, kamyon, tır, otobüs gibi taşıt üreten 

firmalar, araç güvenlik sistemleri tasarlayan firmalar ve araç kullanıcıları hedef kitlemizi 

oluşturmaktadır. İkinci aşamada ise uçak kokpit ön ekranına, Tren ön camlarına tasarımı 

güncellenerek uçak ve demiryolu endüstri  ve araç kullanıcıları da gelecekteki hedef kitlemizi 

oluşturmaktadır. 

 

9. Riskler 

Projemize ait olasılık ve etki matrisi Tablo 5. de gösterilmektedir. 

 

Olasılıklar İhtimaller 

Önemsiz Hafif Ciddi Tehlikeli 

1. Sistemdeki Sensör sayısının yetersiz gelebilmesi   ✓  

2.Sistemin Sürücülerde rahatsızlık oluşturabilmesi  ✓   

3. Araç üreten firmaların projeye destek vermemesi    ✓ 

4. Mikro denetleyici kartlarda çip krizinin 

yaşanabilmesi 

  ✓  

5. Sürücülerin Araç koltuk yüksekliğini ve  kokpit 

mesafesini ayarlamaları ve yanlış oturum şekli 

  ✓  

Tablo 5. Risk planlamasında olasılık ve etki matrisi 

 

a.  Projenin hayata geçmesiyle sistemde kullandığımız güneş ışık şiddetini ölçen LDR 

sistemindeki sensörlerin sayısı yetersiz gelebilmesi. Sensör sayısı arttırılarak bu risk 

azaltılabilir. 

b.   Otonom sisteme bağlı araç iç güneşlik sistemin güneş ışık şiddetine bağlı olarak sürekli 

konum değiştirmesi bazı sürücülerde rahatsızlık oluşturabilmesi. Araç sürücüsü sisteme ait 

açma kapatma anahtarı ile çalışma durumunu ayarlayabilir. Yazılım ve donanılar güncellenerek 

sistem daha stabil hale getirilebilir. 

c.  Araç üreten firmaların projeye destek vermemesi durumu ve sistemin seri üretime 

geçememesi. 

d.   Mikrodenetleyici kartlarda çip krizinin yaşanabilmesi. Yerli ve milli çipler üreterek bu risk 

en aza indirilebilir. 

e.   Bir aracı farklı sürücüler kullanması durumunda araç koltuğunun yüksekliği ve araç kokpit 

mesafesi ayarlamaları ve yanlış oturma şekli sistemden verim alınmamasına sebep olabilir. Bu 

risk araç sürücülerinin doğru oturuş pozisyonunu ile çözülebilir. 
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