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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

 

Alkolün kontrolsüz kullanımı sosyal, psikolojik ve maddi yıkımlara neden olur. 

Vücuda alınan belirli miktarın üstündeki alkolün araç kullanma becerisini olumsuz 

yönde etkilediği bilimsel araştırmalarla ortaya çıkarılmıştır. Proje bu denli büyük bir 

kaza faktörünü minimum seviyeye indirmeyi amaçlıyor. Araç içerisine yerleştirilecek 

kamera yardımıyla alınan veri girdileri (sürücünün hal ve hareketleri) yapay zekâ 

görüntü işleme teknikleri kullanılarak veri tabanındaki veriler ile karşılaştırılıyor ve 

alkollü sürücü tespit ediliyor. Alkollü sürücünün yapay zekâ sistemi ile tespit edilmesi 

halinde dâhilinde otonom sürüş özelliği olan araçlarda sistem devreye girerek alkollü 

sürücünün araç kontrolünü devre dışı bırakıp otonom sürüş özelliğini kullanarak en 

yakındaki güvenli bölgeye aracın park edilmesi sağlıyor. Sistem aynı zamanda alkollü 

sürücüyü en yakındaki Emniyet Müdürlüğüne bildirecektir. Alkollü olduğu tespit edilip 

araç kontrolü engellenen sürücü trafikte tehdit olmaktan çıkarılacaktır. Bu sayede daha 

güvenli ve daha düzenli bir trafik akışı oluşturulması hedeflenmektedir. 

 

 

2. Problem/Sorun: 

 

Yaşanan trafik kazalarında istatistiksel olarak en büyük etkenin alkollü araç 

kullanmak olduğu görülmüştür. Trafiğe çıkan araçların her zaman trafik ekiplerince 

kontrol edilemeyeceği için daha bireysel bir denetim sistemi gerekiyor. Ayrıca alkollü 

sürücülerin karıştığı trafik kazalarında çok fazla can ve mal kaybı yaşanması da bir an 

önce çözülmesi gereken bir sorun olduğuna işaret ediyor. 

 

3. Çözüm  

        

Kazaların nedenlerini ortadan kaldırma amacıyla gelişen teknolojinin ürünü 

yapay zekanın hayatımızda yer almasını öneriyoruz. Yıllardır önü kesilemeyen kural 

ihlallerine insan etkisi olmadan müdahale, zaman kazandırırken aynı zamanda bu kural 

ihlallerinin gözden kaçmaması için mantıklı bir yol olacaktır. Araç içindeki tüm 

güvenlik sistemleri yapay zekâ entegresiyle daha güvenli hale gelecektir. Bu yolla kural 

ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler trafik düzeni ve güvenliği için sorun teşkil etmekten 

çıkacaktır.  

Yapılması tasarlanan bu güvenlik sisteminde, alkolün kanda yasal olarak 

belirlenen sınır üzerinde (50mg alkol/100ml kan- 0,5 promil) bulunmasının yol açtığı 

davranışsal değişiklikler temel alınmıştır. Görüntü işleme sisteminin veri tabanına, daha 

önceden alkollü sürücünün tespit edilebilmesi için yeterli ve gerekli veriler 
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oluşturulacaktır. Gözetimli öğrenme yöntemiyle girdiler sonuca ulaştırılacaktır. Araca 

içerisine yerleştirilen kamera şoförün yolla olan göz temasını, algı ve refleks 

yavaşlamasını tespit edecektir. Yapay zeka sisteminin alkollü sürücüyü tespiti halinde 

sistem, aracın dâhilinde bulunan otonom sürüş özelliğiyle aracı en yakındaki güvenli 

durak noktasına getirip şoförün alkollü bir şekilde trafiğe çıkmaması, hem kendisi hem 

de trafikteki diğer sürücü ve yayalar için tehlike olmaktan çıkaracaktır. Sistem aracı ve 

şoförü en yakındaki Emniyet Müdürlüğüne bildirecektir. 

 

 

 
 

4. Yöntem 

 

Projemizin yazılımının yapay zekâ görüntü işleme kütüphaneleri kullanılarak 

Python dili ile yazılması planlanmıştır. Kamera yardımıyla alınan görüntüler önişleme, 

biçimlendirme ve görüntüyü tanımlama gibi adımlardan geçerek veri tabanındaki 

verilerle karşılaştırılıp sonuca ulaşılmaktadır. Projede Raspberry Pi modülleri 

kullanılacaktır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Böyle bir sistemi başarıyla çalıştırıp, araçlarda kullanıldığını görmek insanların 

daha huzurlu yolculuk yapmasına olanak sağlar. Böyle ciddi bir kaza sebebinin 

çözümünü ele almak gittikçe kalabalıklaşan ve dikkatsizleşen dünya için çok sağlıklı 

olacaktır. Alkollü sürücüleri tespit etmek amacıyla yapılan projelerde kullanılan koku 

algılayıcıları ve benzeri diğer sistemlerin çalışması için şoförün eylemi gereklidir. Bu 

tür sistemler kolayca kandırılabilir. Projemizde bundan kaynaklanan hata payını en aza 

indirmek için sisteme sürücü müdahale edemeyecektir. Bu projeyi hayatımızda etkin 

halde kullanmak ülkedeki trafik ekiplerinin, idari birimlerin ve hastanelerin kazalara 

bağlı maddi zararlarını ve zamanen meşguliyetlerini azaltacaktır. Projemiz gelişen 

teknolojiyle beraber yeni otomobil girişimlerinde daha çok söz alan yapay zekâ 

teknolojilerinin kullanımına da desteklemektedir. Piyasada bulunan diğer saptayıcılara 
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göre daha doğrucu ve yenilikçidir. Aynı zamanda kazaları önleyici sistemler oluşturmak 

trafikteki sıkışmalara çözüm bulup trafiği daha düzenli hale getirecektir. Ayrıca 

kazalardan kaynaklanan kayıpları en aza indirecektir. 

 

6. Uygulanabilirlik 

 

Projemiz yeni nesil otonom sürüş sistemleri gibi özellikleri barındıran 

otomobillerde aracın içine entegre edilmesi kolay olacak şekilde dizayn edilmesi 

planlanmıştır. Ancak sistemde oluşabilecek hataların giderilmesi için çok çeşitli bir veri 

tabanı oluşturulması gerekmektedir. Sistemin hata oranı güvenli seviyeye getirilince 

tüm otonom araçlarda kullanıma hazır hale gelecektir. Kullanılması planlanan kamera, 

işlemci, ekran gibi özellikler ticari nitelik taşıması için kompakt olması, kolay 

taşınabilirliği, kolay kurulumu gibi özelliklere dikkat edilerek dizayn edilecektir. 

Kullanılan malzeme kalitesi, yazılımı gibi özelliklere göre farklı fiyatlarla otomobil 

üreticilerine sunulabilir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizde kullanılması planlanan Raspberry Pi 4 ve Raspberry Pi Modülleri, 

Otonom Araç Yapımı, Animasyon Yapımı, Sürüş Pisti Oluşturulması, Kullanılacak 

Yazılımlar ve 3D Yazıcı maliyetleri ile çalışan bir prototip oluşturmak 3000 TL – 7000 

TL arasında bir fiyat bandında tutacaktır. Malzeme maliyetlerini düşürmek için 

kullanılacak yazılımın iyileştirilmesiyle daha düşük fiyatlı ürünler kullanılabilir hale 

gelecektir. Seri üretim aşamasında sadece bilgisayar ve yazılım maliyetleri söz konusu 

olacaktır. Ürün tasarımı ve sonrasında yapılması planlanan donanım parçalarının 

birleştirilmesi sırasında gerekli parçalar tedarik edilecektir. 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Yasal olarak sürücü belgesi bulunan, trafik ve yol güvenliğini aksatmak ve can 

güvenliğini tehlikeye atmak istemeyen tüm otonom araç kullanıcıları bu sistemden 

faydalanabilecektir. 

 

9. Riskler 

Otomobillerde bulunan diğer güvenlik sistemlerindeki gibi sistemin aldatılması 

muhtemel olacaktır. Kameranın görüntü alımının engellenmesi, şoförün yüzünü herhangi 

bir şekilde kapatması sistemin çalışmasını olumsuz etkileyecektir. Bu gibi durumlarda 

sistemin verileri doğru aldığından emin olduktan sonra motorun çalışması sağlanarak 

sorunun çözülmesi sağlanabilir. Projede yapay zekâ kullanılacağı için sistemin hatalı 

çalışması olasıdır. Bu durumu çözmek içinse sistemin sürekli hata düzeltmeleriyle 

güncellenmesi gerekmektedir. Kaliteli donanımlar kullanılması sistemde bazı sorunlara yol 

açabilir. Bunu önlemek için piyasadaki kaliteli donanım parçaları kullanılacaktır. Prototip 

için gerekli malzemeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Araçlara entegre edilirken sadece 

bilgisayar ve yazılım maliyetleri söz konusu olacaktır. 
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10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Emir Kağan YİĞİT 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Emre Bozkurt Grafik Tasarım Süleyman Demirel 

Fen Lisesi 

Animasyon 

Hazırlama 

 

Mehmet Berat Bakı 

Grafik Tasarım Süleyman Demirel 

Fen Lisesi 

Animasyon 

Hazırlama 

 

Raşit Eren Peker 

Kodlama Süleyman Demirel 

Fen Lisesi 

Projede yöntem 

belirleme 

Sabire Beyza Özcan Kodlama Süleyman Demirel 

Fen Lisesi 

Projede yöntem 

belirleme 

Ozan Kardaş Araştırmacı Süleyman Demirel 

Fen Lisesi 

Literatür Taraması 

Muhammed Talha Çevik Kodlama Süleyman Demirel 

Fen Lisesi 

Projede yöntem 

belirleme 
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