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Günümüzdeki önemi anlaşılmaya başlayan otonom 
araçlar ve beraberinde getirdiği teknolojik dönü-
şümler insan hayatına kazandıracağı faydalar nede-
niyle insanlar tarafından takip edilip günlük hayatta 
hızla yer edinmeye başlamıştır.

Otonom sürüş teknolojisi, araçların insan yönlen-
dirmesine gerek duymaksızın kendi kendini kontrol 
edebilmesine denir. Bu teknoloji insan sürüşüne 
oranla kısa zamanda aksiyon alan ve daha az hata 
yapabilen önemli teknolojiler arasındadır. Bu 
araçlar, kendi içinde algılayıcılar, bilgisayarlar ve 
eyleyiciler barındırırlar. Araçlar çevresini sensörler 
yardımıyla algılayarak içerisinde bulunan bilgisa-
yar tarafından çeşitli algoritmalarla gerekli çıkarım-
ları yaptıktan sonra yönetilme işlevini  eyleyiciler 
ile yerine getirmektedir.

Otonom Sürüş Seviyeleri
Otonom araç sınıflandırmasının değerlendirilme-
sinde yaygın biçimde kabul gören standart Otomo-
tiv Mühendisleri Derneği (SAE) tarafından araçla-
rın kendi başlarına üstlenebildiği sürüş yetenekleri-
ni sınıflandırmasıyla ortaya çıkmıştır. SAE Karayo-
lu Motorlu Taşıtlar için Sürüş Otomasyon Sistemle-
rine İlişkin Terimlerin Sınıflandırılması ve Tanımla-
rı standardı ilk kez 2014 yılında açıklanmış ve en 
son güncellenmesi 2018 yılında yapılmıştır. (SAE 
J3016_201806)

Seviye 0 – Tamamen Manuel
Tamamen insan sürücü tarafından yönlendirilen 
araçlara denir. Sürücüye yardımcı özellikler 
bulunur fakat sürüşe müdahale etmediğinden 
otonom sürüş olarak nitelendirme yapılamaz.

Seviye 1 - Sürücü Asistanı
Bu seviye en düşük otonom seviyesidir. Bu seviye-
de ana fonksiyonlar adaptif hız sabitleyici ve  şerit-
ten ayrılma uyarı sistemidir. 

Adaptif hız sabitleyicinin (Adaptive Cruise Control 
ACC) teknolojisi tanımlı hız ve mesafede öndeki 
araca göre hızını ve mesafesini sürücüden bağımsız 
olarak otomatik olarak yönlendirebilmektedir. 
Şeritten ayrılma uyarı sistemi (Lane Departure 
Warning System LDWS), yoldaki şerit işaretlerini 
algılar ve sürücüyü farkında olmadan şeritten ayrıl-
dığında uyarır. Bu teknolojiler ultrasonik sensör, 
uzun mesafe radar ve yolu algılamak için kamera 
sensörünü içerir.

Ultrasonik sensör, ses dalgalarıyla nesnelerin araca 
olan mesafesini ölçmek için kullanılır.

Radar sensörü, elektromanyetik dalgaları kullana-
rak anten vasıtasıyla dalga yayar ve nesnelerden 

yansıyan dalgalar zamansal olarak hesaplayarak 
nesnelerin pozisyonları belirler.

Kamera aracın çevresini görüntülemek için kullanı-
lır. Araçta dört veya altı tane balık gözü lensli(geniş 
açılı) kamera kullanılır. Kameralar vasıtasıyla elde 
edilen görüntüleri işlemek için çeşitli algoritmalar 
kullanılır.

Seviye 2 - Kısmi Otonom Sürüşü
Bu seviyede araçlar kısmi otonom olarak sürüş 
görevini yerine getirebilirler. Ama insan sürücü 
kritik aksiyonları ve çevre kontrolünün denetimini 
sürdürmesi gerekir. Seviye 1 deki özelliklere ek 
şeritte tutma ve park asistanı özellikleri mevcuttur.
Şeritte tutma asistanı (Lane Keep Assist LKA), 
şeritten ayrılma uyarı sistemini tamamlayıcı olarak 
görülebilir. Sürücünün istemsiz şekilde şeritten 
ayrılması durumunda araçtan uyarı aldıktan sonra 
araca müdahale etmemesi halinde şeritte tutma 
asistanı araca müdahale eder ve şeritte tutar. Başka 
durumlarda şeritte tutma asistanı aracın yakınında 
bulunan nesnelerle çarpışmadan kaçınmak için 
aracı yönlendirerek devamında yolda şerit içerisin-
de kalmasına yardımcı olur.
 
Park etme asistanı (Park Assist PA), günümüzde 
birçok araçta bulunur. Sistem genellikle sürücüyü 
manevra yaparken uyarıcı rolündedir.

Seviye 3 - Koşullu Otonom Sürüş
Bu seviyede araçlar koşullu durumlarda kendi 
başına gidebilir ama karmaşık durumlarda sürücü 
yardımına ihtiyaç duyabilir. Bu seviyenin özellikle-
ri otomatik acil frenleme, sürüş seyri ve trafik 
sıkışıklığı asistanıdır.

Otomatik acil frenleme sisteminin (Automatic 
Emergency Braking), özelliği araba kazalarını 
önlemeye yardımcı bir özelliktir, sistem sürücüyü 
olası bir çarpışmaya karşı uyarır ve yardımcı olur. 
Sürücü aracı optimize bir şekilde aniden yönlendi-
rirse veya içinde bulunduğu durum kritik bir müda-
hale gerektirirse sürücüden bağımsız olarak frenle-
me yapabilir.

Sürücü izleme sistemi (Driver Monitoring DM), 
sürücüyü araç kullanırken kızılötesi sensörleri veya 
kamera kullanarak izleyen bir özelliktir. Bu özellik 
sürücünün yoldaki dikkatini izler. Sürücü fark 
etmez ve acil bir durum olursa sistem sürücüyü 
uyarı sesleri ve yanıp sönen ışıklar ile uyarır ve 
sürücü müdahale etmediğinde sistem araca mini-
mum seviyede riskli manevra uygulayarak aracı 
güvenli duruma getirmeye çalışır.
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Trafik sıkışıklığı asistanı (Traffic Jam Assist TJM), 
sürücüye yardımcı olan gelişmiş sürücü asistanı 
sistemidir. Asistan trafik sıkışıklığında sürücüden 
bağımsız olarak aracın özelliklerine erişerek frenle-
me yapabilir, güvenli mesafede kalarak öndeki aracı 
takip edebilir ve aracı şeritte tutabilir.

Araçtaki sensör miktarı türe göre değil aracın çevre-
sini görme ihtiyacını karşılayabilecek kadar sensö-
rün dahil edilmesiyle miktar tamamlanır. Araçtaki 
çeşitli sensörler uzun mesafe radar, stereo kamerası, 
ölü hesaplaşma (dead reckoning), LIDAR ve kızılö-
tesi veya termal sensörler kullanılır.

Stereo kamera, temelinde stereo görüşe dayanmak-
tadır. Stereo görüş birden fazla kamera kullanılarak 
derinlik bulma işlemini yerine getirir. Stereo görüşe 
örnek insan gözleri verilebilir. İnsan bir gözünü 
kapattığında derinlik algısı kısmen ortadan 
kalkmaktadır. Bilgisayar ile yapılan stereo görüş 
işleminde kameralardan gelen görüntülerin örtüşen 
noktaları belirlenir. Kameralar arasındaki uzaklık 
ve örtüşen noktalar ile birlikte noktaların 3D koor-
dinatları belirlenmektedir. Bu sayede çevredeki 
nesnelerin pozisyonları belirlenir.

Ölü hesaplaşma (Dead Reckoning), bir nesnenin 
önceden hesaplanmış konumuna dayalı olarak 
aradan geçen zaman ve yol boyunca tahmin edilen 
hızlara göre mevcut konumunu hesaplanması 
işlemidir.

Termal kameralar, çevredeki ısının nasıl yayıldığını 
belirlemek ve gözlemlemek için kullanılır.  Karan-
lıkta veya düşük görüş mesafesinde sis, yağmur, kar 
gibi çevresel etmenlerin olduğu ortamlarda potansi-
yel tehlikeli durumları algılanmasını sağlar. Algo-
ritmalar tarafından çeşitli çıkarımlar yapılarak 
yolcuları güvende tutmak için kullanılır.

LIDAR, çevresine lazer ışık demeti göndererek 
nesnelerden yansıyan demetlerin geliş sürelerinden 
çevresinin nokta bulutu oluşturarak nesnelerin 
konumunu ve dolayısıyla çevresine ait 3D farkında-
lık haritası çıkarır.

Seviye 4 - Yüksek Otonom Sürüş
Bu seviyede sistem belirli kötü hava şartları ve yol 
koşulları dışında aracın tüm kontrolünü sürücüden 
bağımsız şekilde yerine getirebilir. Sistemde ana 
teknoloji fazla değişmemesine rağmen teknolojik 
açıdan büyük fark sensör füzyonu ve sürüş kontrol 
algoritmalarıdır.

Sensör füzyonu, farklı sensörlerden gelen verilerin 
birleştirilerek bağımsız olarak çalışması durumun-
dan daha iyi şekilde çalışarak güvenli karar verile-

bilmesini sağlar. Farklı sensörlerin birleştirilmesi 
sistemdeki olası tek türdeki sensörlerin arızası 
durumunda çevresel ortamda daha iyi yedeklilik 
seviyesine getirebilir.

Seviye 5 - Tam Otonom Sürüş
Bu seviyede sistem sürücüden herhangi bir şekilde 
yardım almadan sürüş görevlerini yerine getirir.     
Bu otonom seviyesinde araçta direksiyon ve pedal 
yoktur. Yolcular sisteme dokunmatik veya sesli 
olarak komut vererek belirlenen konuma gidebilir.

SONUÇ
Otonom sürüş sistemi, hayatlarımıza önemli ölçüde 
uygun sürüş gerçekleştirileceği için yakıt tasarrufu, 
insan sürüşüne oranla emniyetli ulaşım, en uygun 
rotayı kullanarak zaman ve yol tasarrufu, optimum 
kullanım gerçekleştirdiği için araç bakım masrafla-
rının azalması gibi faydalar sağlar. Bu nedenle 
otonom sürüş sistemi sadece bir teknoloji olarak 
kalmayıp etrafında oluşturabilecek potansiyel 
faydalarını anlayarak geliştirmeye başlamalıyız.
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