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1.Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Sürücü kontrol sistemi yapay zeka teknolojisi kullanılarak araç sürücülerinin araç kullanırken 

uyumalarını engellemeyi amaçlayan bir ulaşım güvenlik sistemidir. Yazılım ve donanım bir 

arada kullanılarak bir inovatif ürün oluşturulmuştur. Yazılım kısmında yapay zeka görüntü 

işleme tekniği kullanılarak sürücünün yüz ve göz taraması yapılmaktadır. Belirli bir süre göz 

tespiti yapılamaması durumunda sürücüyü uyarmak için araç direksiyonunda ve sürücü 

koltuğunda bulunan titreşim motorları devreye girmektedir. Sürücü koltuğuna ve direksiyonuna 

yerleştirilen titreşim motorları ile sürücü uyarılarak görüntü işleme ile göz tespitinin tekrar 

sağlanıp sağlanmadığına bakılmaktadır. Göz tespitinin yapılamamasının devam etmesi 

durumunda titreşim motorları devreye girdikten 3 sn. sonra göz tespiti yapamayan sistem sesli 

uyarı modülünü devreye sokarak sürücüyü uyandırmayı amaçlayan bir projedir.  

Projemizde görüntü işleme tekniği ile anlık değerlendirme yapıldığından hızlı ve etkili bir 

biçimde araç sürücüsünü uyarıp, zaman kaybı olmadan oluşabilecek bir trafik kazasını 

engellemeyi amaçlıyoruz. Böylece meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını engellemeyi 

amaçlıyoruz. 

 

2.Problem/Sorun: 

Uzun süre araç kullanan sürücülerde yorgunluk belirtileri görülmeye başlar. Bunların en 

tehlikelisi gözlerin kapanmaya başlaması yani uyku problemidir. Özellikle şehirlerarası yolcu 

otobüsü sürücüleri ve kamyon, tır gibi nakliye araçlarını kullanan sürücülerde bu sorun sıklıkla 

karşılaşılmaktadır. Bundan dolayı ölümlere sebebiyet veren üzücü kazalar yaşanmaktadır.  

Daha önce yapılan projelerde sürücünün durumunu belirleyebilmek için araçlar üzerinden bazı 

ölçümler yapılarak dolaylı olarak sürücüye erişmeyi planlamışlardır. Bu çalışmalarda 

sürücünün durumunu tespitte zaman kaybı yaşanabilmektedir. 

Projemizi diğer projelerden ayıran en önemli özellik yapay zeka görüntü işleme kullanılması 

ile doğrudan sürücüyü kontrol ederek daha etkili ve kısa sürede sürücüyü uyarabilmesidir. 

Araştırma sonuçlarımıza göre görüntü işleme tekniği ile sürücülerin kontrol edildiği bir 

uygulama günümüzde kullanılmamaktadır. Bu yönüyle projemiz özgün bir proje olarak inovatif 

bir çalışma olabilecektir. Ayrıca projemiz tüm dünyada yaşanan evrensel bir probleme çözüm 

üretecektir. 
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3. Çözüm  

2019 yılında gerçekleşen şehirlerarası otobüs kazalarının sebeplerinin neler olduğunu 

araştırdık. Tablo 1’de gösterilen TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre 2019 yılında toplam 

28.234 trafik kazası gerçekleşmiştir(Emniyet Genel Müdürlüğü,2020). 

 
Tablo 1 2019 Yılı Trafik Kaza Sayıları 

 

Tablo 1’ deki toplam kaza sayısı içinden sürücü hatalarından kaynaklanan kaza sayısı Tablo 2 

‘de ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir. Sürücü hatalarından dolayı 21.643 kaza meydana 

gelmiştir. Sürücü hataları analiz edildiğinde sürücülerin yorgunluktan dolayı hata yapma oranı 

oldukça fazladır. 

 
Tablo 2 Kaza Unsurları İstatistiği 

 

Projemizin uygulanması ile Tablo1 ve Tablo2’deki sonuçların azalmasına katkıda bulunacaktır. 

Araç sürücülerinin uyumalarını engelleyerek oluşabilecek kazalar engellenebilecektir. Böylece 

kazalardan dolayı ölen insan sayısı da azalacaktır. Ayrıca otobüs ile seyahat eden insanlar 

yolculuk yaptıkları araçlarda bulunan sürücü kontrol sistemi ile kendilerini daha rahat 

hissederek toplu taşımaları tercih edebileceklerdir. 

TRAFİK KAZALARI YERLEŞİM YERİ YERLEŞİM YERİ DIŞI TOPLAM 

Toplam Kaza Sayısı 22.913 5.321 28.234 

KUSUR UNSURLARI 2019 ŞUBAT 2019 YILI 

Sürücü 10.509 21.643 

Yaya 946 1.988 

Araç 170 348 

Yol 75 169 

Yolcu 116 228 

TOPLAM 11.816 24.376 

Şekil 1 Proje fikri 

ii 
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Problemi çözebilmek için ürettiğimiz çözüm Şekil 1’de görselleştirdiğimiz bir fikrin proje 

olarak tasarlanarak uygulanmasıdır.  

 İlk olarak tüm araçlarda bulunan dikiz aynalarına bir kamera yerleştirilerek sürücülerin 

görüntülenmesi düşünülmüştür. Böylece görüntü işleme tekniğini kullanarak yüz ve göz 

tespitinin sağlanması amaçlanmıştır. 

 Kameradan alınan sonuçlara göre sürücüyü uyarabilmek için araç direksiyonuna ve 

sürücü koltuğuna titreşim motorlarının takılması düşünülmüştür. Yazacağımız kod ile 

görüntü işlemeden alacağımız sonuçlara göre titreşim motorlarını devreye sokarak 

sürücüyü uyandırmayı planladık.  

 En son aşamada ise araçlarda var olan ses sistemini devreye sokarak sürücüyü sesli 

olarak uyandırmayı amaçladık. 

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 C# dilinde kullanılarak yüz ve göz tespitinin yapılması 

 C# ile Arduino arasında iletişim kurularak gerekli kodların yazılması. 

 Projenin test edilmesi. 

Projemizin tasarım şeması Şekil2’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projemizi uygulamalı olarak gösterebilmek için elektronik ile ilgili projeler için geliştirilmiş 

açık kaynaklı bir mikrokontrolcü platformu olan Arduino kartını kullandık. Projemizin devre 

şeması Şekil 2’deki gibi tasarlanmıştır.  

 

Şekil 2 Devre Şeması 
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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. Kaagle 

yapay zeka alanında çalışmaların paylaşıldığı bir platformdur (Kaggle,2020). 

Kaagle.com web sayfasından yüz ve göz tespiti için kullanılan modeller araştırdık. Python dilini 

kullanarak bulduğumuz modelleri  test ettik. Farklı ışık ortamları kullanarak test ettiğimiz 

modeller arasından yaklaşık olarak %95 oranında başarı sağlayan yüz ve göz tespit eden modeli 

seçerecek projemizde kullandık.  Bu model sayesinde projemiz yüz ve göz tespitini yaklaşık 

olarak %95 oranında doğru tespit ettiğinden problem olarak belirlediğimiz uyku sorununu da 

bu oranda başarılı bir biçimde tespit ettik. Şekil 3’te modelimizin eğitim sonucu gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Projemizde donanım olarak Şekil 2’deki devre şemasında gösterilen 1 adet Arduino Uno, 2 adet 

titreşim motoru, 1 adet 5V aktif buzzer ve 1 adet led kullandık.  

Seçtiğimiz eğitim modelini kullanarak titreşim motorlarını test etmek için Visual Studio 

programında C# programlama dilini kullanarak Arduino ile iletişim kurduk. Serial haberleşme 

tekniği ile gözlerin açık olması durumunda Arduino’ya  “1” rakamını gönderdik. Gözlerin 

kapalı olması durumunda ise Arduino’ya “0” rakamını gönderdik. “0” rakamını 3 sn. boyunca 

arda arda alan sistem titreşim motorlarına elektrik akımı göndererek motorların çalışmasını 

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

boyunca çalışmasına rağmen hala serial porttan Arduino’ya “0”  rakamı gelmeye devam ediyor 

ise bu defa aktif buzzer devreye girerek farklı bir uyarı sistemi ile sürücünün uyandırılmasını 

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). 

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

kullanılarak doğrudan sürücüyü kontrol ederek daha etkili ve kısa sürede sürücüyü 

uyarabilmesidir. 

Projemizin en büyük özelliği şimdiye kadar bir örneğinin olmamasıdır. Araçlarda görüntü 

işleme ile sürücü kontrolü yapan bir sistem bulunmamaktadır. 

 

6.Uygulanabilirlik 

Projemiz 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 

Şekil 3 Kullanılan Modelin Başarı oranı 
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sağlanabilir. Böylece projemiz milli bir proje olarak daha da gelişerek ülke ekonomisine katkıda 

bulunabilir. Biz projemizin çok başarılı olacağına ve uygulanabileceğine inanıyoruz. 

 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman  

PlanlamasıProje fikrimizi ürün olarak ortaya koyabilmek adına bir prototip hazırladık. Yazılım 

olarak kendi kodlarımızı yazdığımızdan dolayı bir maliyet oluşmamaktadır. Donanım olarak 

ise Arduino Uno 100 TL, titreşim motorları 50 TL, jumper kablolar ve 5V buzzer 20 TL, 

direksiyon oyun konsolu 250 TL olmak üzere toplam 370 TL’ye projemizi oluşturduk. 

Projemizin bir inovatif ürün olarak kullanılabilmesi için araçların dikiz aynalarına bir kamera 

entegre edilmesi gerekmektedir. 2 adet titreşim motoru ve sesli uyarı modülleri gerekmektedir. 

Projenin başarılı bir biçimde çalışabilmesi için kaliteli malzemelerin kullanılması önemlidir. 

Tahmini olarak bir araca donanımsal olarak 1000 TL’ye sistemimiz kurulabilir.  

 

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Hedef kitlemiz ilk olarak şehirlerarası yolculuk yapan otobüsler, kamyonlar ve kamyonetlerdir. 

Bir sonraki hedef olarak tüm araçlarda projemizin uygulanmasını hedefliyoruz. 

 

9.Riskler 

Projemizdeki gördüğümüz en büyük risk sürücülerin gündüzleri güneş gözlüğü kullanmaları 

durumunda modelimizin göz tespitindeki başarı oranıdır. Farklı güneş gözlükleri kullanarak 

yaptığımız denemelerde modelimiz % 30 oranında başarılı olabilmiştir. %70 oranında gözleri 

kapalı olarak görmektedir. Bu sorun profesyonel destek alınarak oluşturulacak model ile 

aşılabilecek bir sorundur. Uyumadan dolayı yaşanan kazaların çoğunun geceleri yaşandığından 

dolayı projemiz bu hali ile de oldukça uygulanabilir bir projedir. Güneş gözlüğü takılı iken göz 

tespiti için model geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir. 

 

10.Proje Ekibi 

Takım Lideri: Sudenaz Rana KARAKUŞ 

Adı Soyadı Görevi Okul 
Projeyle veya problemle ilgili 

tecrübesi 
Sudenaz Rana 

KARAKUŞ 
Programlayıcı 

Adıyaman Esentepe 

Anadolu Lisesi 

Projenin fikir olarak ortaya çıkması 

ve projenin kodlanması 

Züneyde Nur 

PAMUKCU 
Programlayıcı 

Adıyaman Esentepe 

Anadolu Lisesi 

Yapay zeka alanında çalışmalarınun 

bulunması ve Arduino uzmanı 

Zerda Simge GİÇİ Tasarımcı, Denetleyici 
Adıyaman Esentepe 
Anadolu Lisesi 

Grafik tasarım çalışmalarının 
bulunması ve yol gösterici 

Aişe Ceylin ÇETİN Araştırmacı, Test Edici 
Adıyaman Esentepe 

Anadolu Lisesi 

Proje ile ilgili araştırmalar 

yapmaktadır. 
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Şekil 4 Proje Görseli Göz Tespti Yok 
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Not: Resimdeki yüz proje yazım kuralları gereği kapatılmıştır. 

 

 

 

 

 

Şekil 6 Yüz ve Göz Tespiti 


