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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Proje çalışmamız ile sürücünün alkollü olması durumunda aracın çalışmasını engelleyen, trafik 

işaretlerini algılayan ve istenildiğinde sesli olarak söyleyebilen, sürücülerin uyku durumunu 

tespit ederek uyaran, hava yastıklarının açılmasına neden olacak büyüklükte kaza olduğu anda 

aracın konumu GPS ile acil yardım kuruluşlarına gönderebilen, modüler biçimde her araca 

uyarlanabilen akıllı ulaşım sistemi modülü geliştirdik. 

 

  Projemizde ilk olarak sürücü arabaya bindiğinde MQ3 alkol sensörü ile test 

yapılmaktadır. Test yapılmaması veya ölçülen alkol seviyesinin yüksek olması durumunda araç 

çalışmamaktadır. Alkol sensörüne üfleme sonucunda ölçülen değer, yasal olarak belirlenen 

düzeyin üstünde çıkarsa aracın çalışmasını engelleyerek alkollü şekilde araba sürmesinin önüne 

geçilmesi amaçlanmaktadır. Eğer belirlenen düzeyin altında bir alkol düzeyinde çıkarsa 

arabanın 10 saniye süresince çalışmasına izin verilecektir. 

 

  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 işaretlerinin algılanmasında kullanılan 

kameradan elde edilecek görüntüler anlık olarak işlenmektedir. 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. Hız ve doğruluk yüzdesi yüksekliği sebebiyle Faster R-CNN 

konvolosyönel sinir ağları kullanılarak modelimiz eğitilerek sınıflandırma yapmaktadır.   

  Araç içerisini gören kamera görüntüleri anlık olarak, görüntü işleme algoritmaları 

kullanılarak işlenmekte ve sürücünün yüzünün bulunamaması veya sürücünün gözlerinin kapalı 

olması(gözün boyutları için belirlenen kapalı olma düzeyine göre) durumunda, araç içerisine 

sesli bir uyarı verilmektedir. Gece karanlık durumda sistem doğruluk başarısının artması için 

gece görüşlü kamera kullanılması önerilmektedir. 

  

 Büyük bir kaza anında, aracın elektronik kontrol ünitesi(ECU), hava yastıklarının açılmasını 

sağladığında GPS ile tespit edilen araç konumu, acil durum yardım kuruluşuna mesaj ile 

bildirilmektedir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Trafik kazalarının sebepleri incelediğimizde en önemli unsurun insan olduğu görülmektedir.  

Sürücü kaynaklı kazaların sebeplerinde, dikkatsizlik, kurallara uymama, uykusuzluk alkollü 

araç kullanımı ilk sıralarda yer almaktadır. 

 Ülkemizde de yılda ortalama 7500 vatandaşımız trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Bu 

kazaların 1700’ü yayanın da dahil olduğu trafik kazasıdır. Trafikte yaya bilincinin gelişmesi 

için İçişleri bakanlığımız 2019 yılını “yaya öncelikli trafik yılı” ilan edildi.  Karayolları trafik 

kanununda da bununla ilgili, 74. madde de düzenleme yapılarak, hukuki alt yapısı da 
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hazırlandı. Bundan sonraki süreçte artık, yaya geçitlerinin, okul geçitlerinin olduğu yerlerde, 

trafik polisinin ve trafik ışıklarının olduğu yerlerde onlar geçerli kontrolsüz kavşaklarda, yaya 

geçidi ile ilgili bir işaret varsa artık o geçerli olacaktır.  Yaya geçidi işaretinin olması 

sürücülerin yavaşlaması için yeterli olacak ve eğer yaya varsa durması ve yayaya yol 

verdikten sonra araçların hareket etmesi gereklidir. Ancak hala yaya geçidi okul geçidi, şehir 

içi hız sınırı gibi konularda kurallara uyma konusunda çok yol aldığımız söylenemez.  

Uygulamada hala pek çok sıkıntı yaşanmaktadır. Günümüzde hala alkollü, uykusuz ve trafik 

uyarı levhalarını dikkate almayan sürücülerle dolup taşmaktadır.  

Önemli bir diğer sorun ise kaza sonrası kaza geçiren kişilerin vefat etmesidir. Kaza 

anında hızlı şekilde acil durum yetkililerine ulaşmak ve konumun doğru tarifi de önemli bir 

sorundur.

 

 

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. Hatta bazı firmalar işi biraz daha öteye 

götürerek,  gelişmiş sensör, radar, Lider ve görüntü işleme, yapay öğrenme yöntemlerindeki 

yenilikler ile otonom araç teknolojisi de hızla gelişmektedir.  

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 levhası için sınıflandırma 

yapacak şekilde eğitimi gerçekleştirdik. İhtiyaca göre farklı uyarı levhaları da eklenebilir ve 

onlarında tanınması sağlanabilir.  

4. Yöntem  

MQ3 Gaz sensörü sürücünün  Alkol seviyesinin tespitinde kullanılmıştır. Alkol sensörü 

0.04mg/L ve 4mg/L arasında alkolmetre yapmak için uygun bir dizi konsantrasyonlarda alkol 

gazının varlığını algılar. Sensör çıkış olarak gazın yoğunluğuna göre analog voltaj çıkışı verir. 
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Elde edilen analog veri dijitale dönüştürülerek rasberry pi ye giriş olarak verilmektedir. 

Sensör kullanarak yaptığımız kontrol devresi, sürücünün alkol değerinin izin verilen aralıktan 

fazla olması durumunda uyarı vermekte ve aracın ECU(Elektronik Kontrol Ünitesi) 

aracılığıyla aracın çalışmasını engelleyecektir.  

 

Karayolları genel müdürlüğü tarafından ülkemizde kullanılan trafik uyarı ve tanzim 

işaretlerinin belirlenmektedir. Makine öğrenmesi algoritmalarını kullanarak trafik işaretlerinin 

tanınması için farklı datasetlerin olduğunu ancak bunların ülkemizde kullanılan işaretleri değil, 

daha çok Almanya ve Belçika’da kullanılan işaretlerini tanımak için etiketlenmiş verilerden 

oluşmaktadır. Ancak ülkemizde kullanılan trafik işaretlerini algılayan özel bir sistemin ve veri 

setinin olmadığını gördük. Bu nedenle 750 adet etiketlemesi yapılmış resim kullanılarak şehir 

içi trafikte en çok dikkat edilmesi gereken 5 uyarı levhasının (yaya geçidi, okul geçidi, dur 

işareti, 50 hız sınırı, sollama yasağı) sınıflandırması için veri seti oluşturarak modelimizin 

eğitimlerini kararlı sonuçlar elde edinceye kadar gerçekleştirdik. Training sürecinde 

görüntülerin ilk %20 si test %80 i eğitim için kullanılmıştır.  Doğruluğun arıtılması amacıyla 

etiketli görüntülerin daha sonra ikinci % 20 lik kısmı test kalan kısımlar trainingde 

kullanılmıştır. Bu şekilde 5 aşamada tüm etiketli görüntülerin test ve training sürecinde 

kullanılması sağlanmış böylece doğruluk başarım oranının artması sağlanmıştır.  

 

Google tarafından geliştirilen ve açık kaynak olarak sunulan, mobilden IOT’ a farklı 

platformlardaki projelerde kullanılabilen derin öğrenme kütüphanelerinden Tensorflow ve 

Python dili kullanılarak uygulama geliştirilmiştir.  

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ve ülkemizde kullanılan sınıflandırmasını 

yaptığımız trafik uyarı ve tanzim işaretleri aşağıdaki gibidir.  

     
 

Trafik işaretlerinin tespiti için kendi çektiğimiz görüntüler ile yaptığımız testlerde başarı oranı 

gündüz %99 larda iken gece doğruluk oranı %85’ e düşmektedir. Kamera kalitesi ile gece başarı 

oranının artırılabileceğini öngörmekteyiz.  

 

Uykulu sürücü tespit edilmesi işleminde OpenCV görüntü işleme kütüphanesinden 

faydalandık. Open CV algoritmaları ile yüz tanıma ve tespiti hareket yakalama ağılama ve takip 

uygulamaları geliştirilebilmektedir. Çalışmamızda uyku durumu tespiti için sürücü ile aktif bir 

etkileşim olmayacağından araç içerisine entegre edilmiş kamera görüntüsü önce gri tona 

çevrilmekte ve gri tondaki görüntüye haarcascade ve facecascade özelikleri kullanılarak yüz 

bölgesi tespit edilmektedir. Ardından işlemlerin daha hızlı olabilmesi için tüm görüntüde değil 

sadece bulunan yüz bölgesinde arama yapılarak göz bebeğinin yerinin hızlı şekilde tespiti için 

göz bölgesinin kontrast miktarı artırılmıştır. Gözün yerinin tespit için yüz çerçevesinin 

genişliğinin ve yüksekliğini referans olarak kullanıp tahmini bir göz bölgesi yeri tespit 

edilmiştir. Göz bebeği de olasılıksal olarak göz bölgesinde aranmaktadır. Bu şekilde işlem 
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hızının artması amaçlanmıştır.  Son aşamada ise göz olarak belirlenen bölge içerisinde göz 

bebeğinin bulunması halinde gözün açık olduğuna karar verilmektedir. Gözün kapalı olması 

durumunda hesaplanan göz bebeği boyutlarına bakarak kapalı olma durumuna karar 

verilmektedir. Böylece gerçek zamanlı olarak çalışan ve sürücülerin, göz bebeği boyutundan 

yola çıkarak gözün açık olma durumuna karar verilmektedir. Sürücü uyku durum tespiti 

çalışması test sonuçlarında gece başarı- doğruluk oranı ortalama % 75 civarında iken gündüz 

testlerinde bu oran %95 lere çıkmaktadır. Kamera kalitesi, gece –gündüz durumu ile ışığın 

karşıdan gelmesi durumlarına göre başarı oranları değişmektedir.   

 

 Kaza anında GPS konum bilgisi tespiti için ve konum bilgisinin gönderilebilmesi için SIM908 

modülü kullanılmıştır.  Bu modül hem GPS hem de GSM-GPRS modüllerini içerdiğinden her 

iki işlem için tek modül kullanılmıştır.  Modül ile Rasberry pi nin ilgili RX ve TX bağlantıları 

ile güç bağlantıları yapılır. Modüle anten yerleştirilmesi sistemin daha doğru konum tespitini 

sağlayacaktır. Modül ile Rasberry pi nin gerekli yapılandırma ayarları yapılarak 

çalıştırılmaktadır.  

Sistemin çalışmasında her bölüm ayrı ayrı test edilmiştir.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizdeki sürücülerin uyku durum tespiti ve yoldaki trafik işaretlerinin algılanması bir çok 

araç üreticisinin yeni model araçlarında vardır.  

 Ancak trafik işaretleri ülkelere göre farklılık göstermektedir. Trafik işaretleri ülkeler arasında 

farklılık göstermesi sürücülerin birçok trafik işaretini öğrenmesine neden olmaktaydı. Bu 

sorunu çözmek için Trafik İşaretleri ve Sinyalleri konferansı (Vienna Convertion on Road Signs 

and Signals) ile trafik güvenliğini artırmak ve sürücülere kolaylık sağlamak için trafik işaretleri 

standartları belirlenmiştir. Birçok ülke Viyana Trafik İşaretleri ve Sinyalleri konferansında 

yayınlanan bildiriye uymakla beraber, bazı ülkelerde trafik işaretleri farklılıklar göstermektedir. 

İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde bazı trafik levhalarında 

değişiklikler gözlenmektedir. Birçok Avrupa ülkesi için hazır veri setleri kullanılmakta ve ortak 

olan işaretler(hız sınırı vb) algılanmaktadır. 

 

Ülkemizdeki trafik işaretlerinin algılanması için veri setini kendimiz oluşturarak modelimizin 

eğitimlerini bu veri seti ile gerçekleştirdik. Özelikle yay geçidi, okul geçidi gibi işaretlerin 

algılanması ve sürücünün uyarılması kazaların azalmasına ciddi katkı sağlayacaktır.  

Ayrıca uykulu sürücü tespiti, trafik işareti algılama ve diğer özelikler, yeni araçlar ile birlikte 

paket olarak satılmaktadır.  

 

Örneğin: Ford firmasının üst segment olan araçlarında  50 hız sınırı uyarısını ekranda 

vermektedir.  Mazda firmasının bazı üst segment araçlarında hız sınırı aşma işaretini 

algılayarak aktif sürüş ekranına yansıtmaktadır.  Honda firmasının yeni araçlarında hız sınırı 

algılanarak sürüş ekranına 20 saniye süre ile uyarı verilmektedir.  Benzer olarak pek çok araba 

üreticisi (opel, skoda, vb ) firma yeni ve genelde üst segment denilen araçlarında bu 

teknolojiyi sıfır araçlarında bulundurmaktadır. Bu sistemler yeni araç ile birlikte hazır 

gelmekte, bunlar için araç başına ekstra 10.000 TL civarı ücret talep edilmektedir. Ayrıca, 

eski veya farklı bir model aracınıza bu sistemleri uygulama şansınız yoktur.   
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Projemizin önemli bir avantajı,  alkol kontrolü, uyku tespiti, işaret algılama işlemlerinin 

yapıldığı sistemin modül haline getirilerek sadece yeni araçlara değil farklı modellerdeki eski 

araçlara da gerekli bağlantılarının yapılarak uyarlanabilmesidir. 

Eski yeni tüm araçlara uygulanabilen modüle 2 kamera eklentisi ile araç içi sürücü uyku durumu 

ve araç dışı trafik işaret levhalarının kontrolü yapılabilmekte, sürücünün alkol kontrolü 

yapılabilmekte ve olası bir ciddi kaza (hava yastıklarının açılmasını sağlayacak kadar) 

durumunda araç konumunun acil durum birimlerine iletilmesinin sağlamaktadır.  

  

 

6. Uygulanabilirlik  

Yeni bir aracı olmayan veya bu özelikler için yeni araca çok fazla para ödemek istemeyen 

kişilerin, araçlarında sürüş konforunu ve güvenliğini artıracak böyle bir sistemin uygun 

maliyetle montajlanabilir olmasından dolayı uygulanabilir olduğunu düşünüyoruz.   

Ürün prototip sonrası seri üretime geçirilmesi ile ticari bir ürüne dönüştürülerek piyasaya 

sürülebilir.  

  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin maliyeti 2 kamera bir Rasberry pi modülü alkol sensörü, GPS -GSM GPRS modülü 

(SIM908) ve fiziki bağlantı elemanları maliyeti vardır. Ortalama 2500 TL civarında maliyeti 

vardır.  Projemize pandemi olaylarından önce başlamıştır. Pandemi olaylarından sonra da 

çalışmalarımıza evimizde devam edip ağustos ayında projemizin prototipi' nin ortaya çıkmasını, 

Eylül'e kadar olan süre boyunca da testlerimizi gerçekleştirip son bir prototiple Gaziantep'e 

sergiye gitmeyi amaçlıyoruz. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 

Araç teknolojisindeki yenilikçi dönüşümün oluşturacağı büyük finansal değer, dünyada araç 

üreticisi firmalarında iştahını kabartmaktadır. Bu nedenle akıllı ulaşım sistemleri ile 

donatılmış tam veya yarı otonom araçlarına uyarlayacak olan araç üreticisi firmalar ile yerli 

elektrikli aracımızın üretim sürecini başlamasıyla ülkemiz TOGG da proje hedef kitledir.  

 Araç kullanmakta zorlanan yaşlılar, 18 yaş altı ehliyet sahibi olmayan gençler ve çocuklar,  

hastalık gibi araç kullanımını engelleyici durumu olanlara araç üreten tüm firmalar hedef 

kitlemizdir. Ülkemizin yerli ve milli aracını geliştirilmesine bir nebze olsun katkı sağlamayı 

ve proje çalışmalarının bu araçlarda yer almasını hayal ediyoruz.  

 

9. Riskler 

Proje tamamlanıp tek modül haline getirildiğinde bir oto elektrikçisinde montajının 

yapılabileceği bir sistemdir. İç ve dış kamera konumlarının sistemin verimliliği açısından doğru 

ayarlanması önemlidir.  Kurulumu yapanın buna dikkat etmemesi risk olabilir. Bu riskin 

çözümü için bayilik yöntemi ile montaj için kısa bir eğitim verilerek sorun aşılabilir.  

 

Araçlardaki teknolojik sistemlerin % 100 e yakın verimlilikle bile çalışması önemlidir. Çünkü 
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bazen yüzde birlik hata payı söz konusu insan olduğunda önemlidir. O nedenle sistem 

doğruluğu ve güvenliği bir çok testten geçirilerek kullanıma sunulmalıdır.  

 Ayrıca  bu tür akıllı araçlar araç içerisindeki kişiler hakkında çok fazla bilgi sahibi oluyor. 

Çok büyük bir veri akışı var. Bu verilerin güvenilirliği  ile ilgili sorunlar oluşabilir. 

 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

 

 

İsmail TEZAL 

Ekip Lideri – Kodlama 

Yazılım geliştirme ve Test 

Ömer 

Ümmügülsüm Cirık  

M.T.A.L 

 Tübitak Ortaöğretim 

Yarışmasında makine öğrenmesi 

projesiyle yazılım bölge derecesi  

 

 

Serhat KURT 

Bilimsel Veri 

Araştırmacısı- Literatür 

Taraması-  Donanım 

geliştirme ve Test 

Ömer 

Ümmügülsüm  

Cirık M.T.A.L 

 Tübitak Ortaöğretim 

Yarışmasında makine öğrenmesi 

projesiyle yazılım bölge derecesi. 

Elektronik Sistem uygulaması.  

11. Kaynaklar  

http://trafik.gov.tr/istatistikler37 

https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-trafik-kazalari-icin-risk-faktorleri-79694.html 

http://megep.meb.gov.tr/mteprogrammodul/modullerpdf/Araç%20Yönetim%20Sistemleri.pdf 

https://github.com/georgesung/traffic_sign_classification_german 

https://btsd.ethz.ch/shareddata/ 

https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Trafik/TehlikeUyariIsaretleri.aspx 

https://honda.com.tr/sozluk/trafikisaretitanimasistemi 

http://devnot.com/2019/tensorflow-nedir-nasil-kullanilir/ 

https://devhunteryz.wordpress.com/2018/06/27/tensorflowun-temeli-mantigi/ 

https://honda.com.tr/sozluk/trafikisaretitanimasistemi 

https://www.testsurusu.com/yeni-ford-edge-trafik-isareti-tanima-sistemi 

https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=226459 

https://github.com/ControlEverythingCommunity/ADC121C_MQ3/blob/master/Python/ADC

121C_MQ3.py 

https://www.waveshare.com/wiki/SIM800C_GSM/GPRS_HAT 

https://projects-raspberry.com/geolocation-tracker-gprs-gps-with-sim908-over-arduino-and-

raspberry-pi/ 

https://hristoborisov.com/index.php/projects/turning-the-raspberry-pi-into-a-sms-center-

using-python/ 

https://csvid.net/video/mazda3-trafik-i HYPERLINK "https://csvid.net/video/mazda3-trafik-

işareti-algılama-rZwKQRsbIWY.html"şareti-algılama-rZwKQRsbIWY.html 

Opencv Görüntü İşleme Ve Yapay Öğrenme- Birol KUYUMCU- Level Yayınları (s-229-301) 

https://www.udemy.com/course/bilgisayar-gorusu/Bilgisayar Görüşü ile Yüz ve Nesne Tanıma 

| R-CNN, SSD, GANs  

http://trafik.gov.tr/istatistikler37
https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-trafik-kazalari-icin-risk-faktorleri-79694.html
http://megep.meb.gov.tr/mteprogrammodul/modullerpdf/Ara%E7%20Y%F6netim%20Sistemleri.pdf
https://github.com/georgesung/traffic_sign_classification_german
https://btsd.ethz.ch/shareddata/
https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Trafik/TehlikeUyariIsaretleri.aspx
https://honda.com.tr/sozluk/trafikisaretitanimasistemi
http://devnot.com/2019/tensorflow-nedir-nasil-kullanilir/
https://devhunteryz.wordpress.com/2018/06/27/tensorflowun-temeli-mantigi/
https://honda.com.tr/sozluk/trafikisaretitanimasistemi
https://www.testsurusu.com/yeni-ford-edge-trafik-isareti-tanima-sistemi
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=226459
https://github.com/ControlEverythingCommunity/ADC121C_MQ3/blob/master/Python/ADC121C_MQ3.py
https://github.com/ControlEverythingCommunity/ADC121C_MQ3/blob/master/Python/ADC121C_MQ3.py
https://www.waveshare.com/wiki/SIM800C_GSM/GPRS_HAT
https://projects-raspberry.com/geolocation-tracker-gprs-gps-with-sim908-over-arduino-and-raspberry-pi/
https://projects-raspberry.com/geolocation-tracker-gprs-gps-with-sim908-over-arduino-and-raspberry-pi/
https://hristoborisov.com/index.php/projects/turning-the-raspberry-pi-into-a-sms-center-using-python/
https://hristoborisov.com/index.php/projects/turning-the-raspberry-pi-into-a-sms-center-using-python/
https://csvid.net/video/mazda3-trafik-işareti-algılama-rZwKQRsbIWY.html
https://csvid.net/video/mazda3-trafik-işareti-algılama-rZwKQRsbIWY.html
https://www.udemy.com/course/bilgisayar-gorusu/Bilgisayar
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Rasberry PI  bağlantısı  SIM908( GPS-GSM ) modülü MQ3 alkol sensör bağlantısı 

 
Proje Çalışması Akış Şeması 
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Kendi çektiğimiz görüntülerden fotoğraf ve videolardan test örnekleri 

 

 
 


