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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Bu projenin amacı, çevresini algılayabilen ve insan müdahalesi olmadan yolu takip eden ve 

trafik ışıklarını tespit edip ne yapacağına karar veren bir RC araba tasarlamaktır. Böylece, 

otonom arabanın mini modeli yapılmaktadır. 

Ülkemizde de hem akademik olarak hem de bu konuda yeterli çalışmanın yapılmadığı 

gözlemlenmiştir. Bu bağlamda, otonom araç teknolojisine giriş yapıp gerçek otonom 

araçlar seviyesine gelmek adına temel yapı ile başlayan bir proje geliştiriyoruz. 

 

2. Problem/Sorun: 

Yaygın olarak benimsenmenin önündeki başlıca engeller arasında teknolojik zorluklar, 

sorumlulukla ilgili anlaşmazlıklar; mevcut araç stokunun değiştirilmesi için gereken süre, 

bireylerin kontrolü kaybetme direnci, tüketici güvenliği endişeleri, uygulanabilir bir yasal 

çerçevenin uygulanması ve hükümet düzenlemelerinin oluşturulması, bilgisayar korsanları 

veya terörizm gibi mahremiyet kaybı riski ve güvenlik endişeleri, karayolu taşımacılığı 

sektöründe sürüşle ilgili işlerin kaybına ilişkin endişeler. Bu sorunların çoğu, otonom 

nesnelerin ilk kez bilgisayarların birçok ilgili güvenlik ve güvenlik endişesiyle birlikte 

serbestçe dolaşmasına izin vermesinden kaynaklanmaktadır. 

 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre: 

Sadece 2020 Ocak ayı için toplam trafik kaza sayısı 31.561, toplam Yaralı sayısı 18.689, 

ölüm sayısı 115. En dikkat çeken istatistik ise trafik kazasına neden olan sürücü, yolcu, 

yaya, yol ve taşıtların kusur oranlarında gözlemleniyor. 

Tablo 1 ’de 2009-2019 yılları arasındaki trafik kaza ve ölümlerini göstermektedir. 

 

 
 

Tablo -1- Türkiye Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2019 
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3. Çözüm  

Yapacağımız otonom araç, yolunu belirlemek için yapay zeka algoritmalarını ve birden çok 

yerleşmiş sensörden elde ettikleri verileri kullanacak. Kamerayı, mesafe sensörleri, coğrafi 

konumlandırma sistemi (GPS), Optik nesne tanıma, Otomatik araç kontrolü ve gerçek 

zamanlı konumlandırma sistemi. 

Bu teknolojileri kullanarak, arabanın istenmiş noktaya nasıl gideceği ve çarpışma 

tehlikesini nasıl azaltabileceği belirleyecek. 

Böylece, araç kullanamayan veya istemeyenler için hareket kabiliyetini artıracak, kör ve 

engellilerin ve yaşları araç kullanmalarına izin vermeyenlerin taşınmasına izin verecek. 

Projemizin geliştirmeye açık ve esnek olduğunu gösteren, örnek, Otoyollardaki araçların 

tümü Önden Çarpışma Uyarısı, Şeritten Ayrılma Uyarısı, Yan Görüş Yardımı ve Adaptif 

Farlarla donatılmış olsaydı, bazı çarpışmalardan kaçınılabilirdi. 

Ayrıca, otonomlar arasında bir ağ kurulabilir ve sistem üzerinden kaza olduğunu tespit 

edilebilir. 

 

 
Şekil -1- Navya Arma otonom aracı 

 

4. Yöntem 

Sistem iki ana bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler fonksiyonel birimler olarak 

tasarlanmış ve sınıf olarak uygulanacaktır.  

Aracın içinde Raspberry Pi ve aracın üzerine yerleştirilmiş Kamera, ultrasonic sensörler ve 

GPS cihazı aracılığı ile çevreden verileri (görüntü, mesafeler ve konum) alınıp bilgisayara 

WIFI bağlantısı ile hızlı ve gerçek zamanlı bir şekilde gönderilir. 

Bilgisayar bileşeni, sistemin çekirdek bileşeni olarak düşünülebilir. Raspberry Pi’den gelen 

verileri önceden eğitilmiş yapay sinir ağı algoritmasından geçirerek, trafik işaretleri ve 

levhaları tanır, gideceği yolu belirler ve motorların çalıştıracağı komutları tekrar Raspberry 

Pi bileşenine gönderir.  

Ayrıca, verileri işledikten sonra tüm sonuçları bilgisayar ekranına yansıtarak gösterir. 
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4.1 Kullanılan Teknolojiler 

 

4.1 Hedef konumunu belirleme 

Sistemin ilk aşaması ve doğruluğunu önemli ölçüde etkileyen kısmı Gps ve 

yüklenmiş harita kullanarak hedef konumunu seçilmesidir ona göre arabanın 

gideceği yol belirlenmektedir. 

 

Konum bulma yöntemi (GPS kullanımı): 

Yeryüzünün etrafında dönen bir dizi uydu, daha sonra dünyanın yüzeyi üzerinde 

veya yakınında bulunan bir GPS cihazı tarafından okunan ve yorumlanan benzersiz 

bir sinyal gönderir. Konumu hesaplamak için bir GPS cihazının en az dört uydudan 

gelen sinyali okuyabilmesi gerekir. 

Ağdaki her uydu dünyayı günde iki kez çevreler ve her uydu benzersiz bir sinyal, 

yörünge parametreleri ve zaman gönderir. Herhangi bir zamanda, bir GPS cihazı 

altı veya daha fazla uydudan gelen sinyalleri okuyabilir, ancak en az dört tane 

olması gerekir. 

Tek bir uydu, bir GPS cihazının aldığı ve GPS cihazından uyduya olan mesafeyi 

hesaplamak için kullanılan bir mikrodalga sinyali yayınlar. Bir GPS cihazı yalnızca 

bir uydudan uzaklığı hakkında bilgi verdiğinden, tek bir uydu konum olarak fazla 

bilgi sağlamaz. Uydular, açılar hakkında bilgi vermez, bu da GPS cihazının 

konumunun kürenin yüzey alanı boyunca herhangi bir yerde olabileceği anlamına 

gelir – uydu merkez ve yarıçap GPS cihazının uydudan uzaklığıdır. 

 

Harita ile yolu belirlemek: 

Gps cihazından gelen verilerini raspberry pi alıp harita üzerinde işleyip yolu 

bulacaktır. 

 

 

 

 

4.2 Kamera ile görüntü alma 

Kamera ile arabanın önündeki görüntüyü canlı çekecek sonrada bu görüntüyü 

Raspberry Pi RTSP (Real Time Streaming Protocol ) protokolü kullanarak WİFİ 

üzerinde bilgisayara gönderecek. 

 

 

4.3 Yapay zekâ ve görüntü işleme 

 

4.3.1 Alınan görüntü ile şeritleri ve yolu tespit etmek 

 

Gelen Görüntüyü Okuma: 

Open cv kütüphanesi kullanarak görüntü alma ve video çekme işlemlerinde veya 

video dosyaları ile yapılacak işlemler için Tablo 2’de görüntü alma ve video çekme 

işlemlerinde. 
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cv.VideoCapture(*args)         sınıfı kullanılmaktadır. 

cap=cv.VideoCapture(*args)      VideoCapture sınıfını oluşturur. 

cap.isOpened()          VideoCapture sınıfını açmayı dener. Hata olup olmadığını 

kontrol eder. 1 veya 0 ya da True veya False değeri döndürür. 

*cap.release() VideoCapture sınıfını kapatır. 

 

 

 

Tablo -2- görüntü alma ve video çekme python kodu 

 

 

Alınan görüntüyü Grayscale halesine getirmek 

 

İlk olarak, Alınan görüntüyü Grayscale (sadece bir renk kanalı) halesine getirmek. 

Bu, kenarların ve köşelerin tanımlanmasına yardımcı olacaktır. Bu OpenCV ile çok 

kolay bir şekilde yapılabilir. 

 

 

Grayscale görüntüye Gauss Bulanıklığını uygulamak 

 

Grayscale görüntüye Gauss gürültüyü eklenecek, böylece pikseller arasındaki 

enterpolasyonu yumuşatır ve gürültü ve sahte gradyanları süper-geçirmenin bir 

yoludur. 

 

Canny Edge Algılama 

 

Canny Edge algılama, bir görüntünün sınırlarını algılamanın bir yolunu sunar. Bu, 

görüntünün gradyanlarıyla yapılır. En güçlü gradyanları izleyen pikselleri izleyerek  

 

kenarları bulunacaktır. Genel olarak gradyanlar bir fonksiyonun ne kadar hızlı 

değiştiğini gösterir, pikseller arasındaki yoğun yoğunluk değişimi bir kenarı 

gösterecektir. 

 

İlgilenilen bölge maskeleme 

 

Görüntüde bazı aykırı değerler var (yolun diğer kısmından bazı kenarlar, 

manzaradan vb.). Ve bu, görüntünün üzerine bir maske koyarak ve yalnızca görev 

için ilginç olan bu hatları koruyarak düzeltilebilir. 

 

Yol Çizgilerini Bulmak ve Orijinal Görüntü ile Birleştirmek 

 

Önce x eksenine göre görüntüyü ikiye bölerek ardından düz bir çizgi bulmak için 

noktalara doğrusal bir regresyon modeli yerleştirir. Son olarak çıktı görüntüsünü 

orijinal görüntü ile birleştirmek. 
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4.3.2 Alınan görüntü ile trafik ışıklar ve levhaları ve nesneler tespit etmek (algılamak) 

 

Nesne algılama yapmak için Computer-Vision (bir makine öğrenme ve yapay zekâ 

alanı) kullanacaktır. Bilgisayar görme dalında meşhur olan tansorflow kütüphanesi 

kullanmaktayız. TensorFlow, gelişmiş derin öğrenme ve makine öğrenimi 

uygulamaları oluşturmamıza olanak tanıyan yüksek performanslı bir Python 

kütüphanesidir. Tensorflow 2 ve üstü sürümleri mevcuttur. Ancak Tensorflow 

Object Detection API ile uyum sağlaması açısından 1.5 ve altındaki sürümleri 

önermektedir. 

 

TensorFlow, çeşitli nesne algılama modelleri (belirli sinir ağı mimarilerine sahip 

önceden eğitilmiş sınıflandırıcılar) sağlar. Bazı modeller daha hızlı öğrenme 

sağlarken bazı modeller daha yavaş ancak daha fazla doğruluk sağlar. 

 

Veri setinin toplanması ve etiketlenmesi 

 

İyi bir nesne tanıma sınıflayıcısı yüzlerce görüntüye ihtiyaç duyar. Aynı zamanda 

görüntü kalitesi de sınıflayıcının iyi öğrenmesi için önemlidir. Test ve eğitim için 

görüntüler toplanarak %20’sini teste %80’nini eğitime ayrılır. Eğitim için ayrılan 

görüntüleri \object_detection\images\train dizinine, test için ayrılan görüntüleri de 

\object_detection\images\test dizinine taşıyınız. 

Sonrada, her görüntüdeki istediği nesneleri etiketleme yapılır. Etiketlemek için 

LabelImg aracını kullanmaktadır. 

Etiketleme sırasında elde ettiğimiz .xml dosyalarını .csv formatına çevirmektedir. 

Etiketleme işlemi tamamlandıktan sonra Tensorflow eğitim modelinin girdisi verisi 

olarak kullanılan TFRecords’u oluşturulur.  

 

Etiket dosyasının oluşturulması 

 

Etiket dosyası, sınıf isimleri ile sınıf ID’lerinin eşlemesinin yer aldığı ve eğiticiye o 

nesnenin hangi nesneye denk geldiğinin tanımlandığı dosyadır. Bu dosya 

labelmap.pbtxt adılanmaktadır. Bu dosyayı bir metin düzenleyicide açarak etiket 

kümeleri yazılmaktadır. 

 

 

Eğitimi başlatma 

 

Google Colaboratory üzerinde Tensorflow Object Detection API kullanarak kendi 

modelimizi tasarlayacak ve kullanacağız. 

Sıfırdan veri modeli oluşturmak oldukça maliyetli bir işlemdir. Sıfırdan veri modeli 

oluşturmak yerine önceden eğitilmiş modelleri kendi verisetimizde kullanabiliriz. 

Bu modelleri kullanarak kendi datasetimizde veri eğitimi gerçekleştirebiliriz. Bu 

sayede hem daha kısa sürede hem de daha az veriyle kişisel bilgisayarlarda eğitim 

gerçekleştirebiliriz. 
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TensorFlow’un üzerine inşa edilmiş ve nesne algılama modellerinin 

oluşturulmasını, eğitilmesini ve dağıtılmasını kolaylaştıran açık kaynaklı bir 

framework olan bu API, COCO datasetini ki bu dataset 330.000 resim ile eğitilmiş 

ve 80 adet nesneyi tanıyabilen  

bir veri kümesidir.Bu API ile COCO dataseti üzerinde eğitilen modeli kendi veri 

setimiz için kullacağız.Bu teknolojiye "transfer learning" denir. 

Eğitim verisi için “SSD_MOBILENET_V2” eğitilmiş modelini kullandık ve 26,000 

adım sayısından fazla eğitim almış. Şekil 3’te Eğitim sırsında adımlar ve kayıp 

oranı göstermektedir. 

 

 

 
 

Şekil -2- Tensorflow global step and loss 

 

 

 

  Görüntü yerelleştirme 

 

Görüntü yerelleştirme, nesnelerin belirli bir konumunu sağlamaktır. Her bir ızgara 

hücresinin nesne içerip içermediğini belirlemek ve her nesnenin sınırlayıcı kutuları 

tam olarak nerede kullandığını belirlemek için non-max suppression adı verilen bir 

algoritma kullanılacaktır. 

Ağı eğitirken, CNN'deki sınırlayıcı kutu sonuçlarını gerçek sınırlayıcı kutu ile 

karşılaştırılır. Maliyet fonksiyonu, iki sınırlayıcı kutunun birleşim alanına bölünen 

kesişme alanıdır. IoU (birleşim üzerinden kesişme) 1'e ne kadar yakınsa tahmin o 

kadar iyi olur. 

 

 
 

 

Şekil -3- LOU 

 

Ağı, eğitim setindeki sınırlayıcı kutuları tahmin edecek şekilde eğittikten sonra ve 

test etmeye başlandığında, aynı nesnenin parçalarının birden çok ızgara hücresinde 

olabileceğini ve bunun sonucunda birden çok sınırlayıcı kutu olabileceğini de 

dikkate almalıdır. non-max suppression da, ilk önce nesnenin belirli bir eşiğin 
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altında, genellikle 0,5 veya 0,6 olması olasılığına sahip olan ızgara hücrelerinden 

sınırlayıcı kutuları atanır. Daha sonra, en yüksek tahmin değerine sahip kutuyu alıp 

bu kutu ile diğer eşikten daha büyük bir IoU'ya sahip olan kutuları atar veya ortadan 

kaldırılır ki bu da genellikle 0,5 veya 0,6'dır. 

 

4.4 Direksiyon açısı bulmak: 

 

Her frame görüntüsü 2 sınır çizgisi ile iki bölgeye (sağ ve sol) ayrılmıştır. Sağ sınır 

çizgisinden daha büyük olan tüm genişlik noktaları (x ekseni noktaları), sağ şerit 

hesaplaması ile ilişkilendirilir. Ve tüm genişlik noktaları sol sınır çizgisinden daha 

azsa, sol şerit hesaplamasıyla ilişkilendirilirler. Çerçeveyi işleme altına alır ve 

Hough dönüşümü kullanılarak algılanan şerit segmentlerini alır ve iki şerit 

çizgisinin ortalama eğimini ve kesişimini döndürür. 

 

Artık motorlara beslenmeye hazır direksiyon açımız var ve direksiyon açısı 90 ise 

ileri, direksiyon açısı 90'dan büyükse, araba sağa, küçükse sola dönmelidir. 

 

4.5 Server client socket 

 

Raspberry pi ve bilgisayar arasında kurulan bir ağ aracılığı ile aktarılır. Bu ağ, 

server – client (istemci ve sunucu) mimarisini barındıran bir veri alışverişinden 

oluşur. Bu veri alışverişi arabanın doğru yon ve hareket etmesi sağlar çok hızlı bir 

bağlantı sahiptir. 

 

4.6 Raspberry Pi ve Kamera modülü 

   

Ürün 2009 yılından beri Raspberry Pi Foundation tarafından geliştirilmektedir. İlk 

satışı 29 Şubat 2012'de başlamıştır.[4] Mini bir bilgisayar olarak çalışan kredi kartı 

büyüklüğündeki bu kart taşınabilir özelliği de sahiptir. 8 GB RAM bellek (Random 

Access Memory), 1.5 GHz frekansında çalışan 4 çekirdekli 64-bit işlemcisi, 4K 

Mikro HDMI, USB 3.0, BLE Bluetooth 5.0, çift-bantlı 2.4/5.0 GHz Wireless LAN, 

USB-C güç girişi ve PoE ile uyumlu True Gigabit Ethernet bulunuyor, 40 pinli 

GPIO başlığı ve daha birçok özelliğe sahiptir. Projede Raspberry pi kullanmamızın 

amacı; yüksek hızda veri iletişimi yapabilme özelliğine sahip olduğu ve yüksek 

çözünürlüklü kamera modülünün olması avantajlı duruma getirdi. Raspberry pi 

üzerinde çalışmakta olan linux işletim sistemi tüm donanımı kullanabilmemizi 

sağlar. 

 

4.7 RC araba  

 

RC (Radio Control) arabanın dört tekerleği vardır, 4×4 RC araba uzaktan 

kumandalı. kullanıcının istediği yönde dönmektedir. 4 kanallı kontrolden aldığı 

verileri ön ve arka tekerleklerde bulunan DC motorlarda bulunan motorlara iletir. 

Kontrol, verileri servera Raspberry pi ve bilgisayar arasında kurulan bir ağ aracılığı 

ile aktarılır. Proje için RC araba seçmemizin nedeni kontrol mekanizmasının kolay 

olmasıdır. 
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4.8 Yazılım Geliştirme Ortamı ve Programlama Dili 

 

Programlama dili olarak da python dili kullanmaktadır. Bu dil için linux işletim 

sisteminde kullanılan editör olarak nano ortamı kullanıldı. Raspberry Pi ve onun 

işletim sistemi Raspbian işletim sistemi kullanıldı. 

 

 

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Projemizde kullanacağımız otomatik trafik ışığı tespiti özelliği yabancı firmalar tarafından 

ne kadar kullanılmış olsa da bölgemizde bu konu ile ilgili yeterli çalışma yapılmadığı tespit 

edilmiştir. Bu bağlamda projemiz, otonom araçlar açısından bölgemizde bir yenilik teşkil 

etmektedir. Projedeki benzerlikler, diğer otonom araçlarda yer alan özelliklere paralel 

olarak eylem göstermektedir. Bunlar yukarıda belirtildiği gibi gerek trafik ışıkları tanıma 

gerekse seyir halinde olduğu yolda konumunu koruması gibi benzerlikler taşımaktadır. 

 

 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

 Otonom (sürücüsüz) araçlar son teknolojik hamleler ile üretilmiş olan yeni nesil araçlar 

olarak bilinmektedir. Otonom (sürücüsüz) araçlar sayesinde mevcut otomobil 

alışkanlıkları değişmekte olup yeni nesil bir ulaşım sistemi gelişmeye başlamaktadır. 

 Bu araçların mevcut sistemleri sayesinde çevre ve trafik algılaması yapılarak araçların 

insana ihtiyaç duymadan yolculuk yapabilmesi sağlanmaktadır. Bu sayede hem güvenilir 

hem de konforlu bir yolculuk sürdürülmüş olmaktadır. Ayrıca, araç kullanamayanları 

(engellileri ve yaşlıları) gibi taşınmasına yardım etmektedir. 

 Çevre ve trafik incelemelerinin yanı sıra hız kontrolünü de otomatik bir biçimde yapmakta 

olan otonom araçlar, akan trafik için de herhangi bir problem oluşturmadığı için gelecek 

vaat ettiği düşünülmektedir. 

 bizim projemiz, kuçuk bir RC arabayla başlayıp bu sistemleri kullanmak sonrasında  

ilerde gerçek arabaya uygulamaktır. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 
 

Ürün 
 

Ürün fiyatı 

Raspberry Pi 4 B 8GB 810 tl 

Raspberry Pi 4 Lisanslı Güç Adaptörü-5v/ 3a-type C 110 tl 

Raspberry Pi 4 aktif soğutucu siyah 
 

80 tl 

Raspberry Pi Kamerası 
 

350 tl 

Hc-05 bluetooth modüle 40 tl 

L298 DC ve Step Motor Sürücü Modülü 15 tl 

Rc araba 600 tl 

Intel Neural Computer Stick 2 Yapay Zekâ Arayüzü (Yurt 
Dışından) 

1600 tl 

Sim808 Raspberry pi GSM- GPS-GPRS- Geliştirme mödülü 300 tl 

PowerBank 200 tl 

Ni-Cd AA2000mAh 7.2V pil 80 tl 

Toplam 4185 tl 

 
Tablo 3. Bütçe Planlaması  

 

 

 

 

Süre  Başlangıç- Tarihi Tarihi Görev Adı 

6 g 05.01.2021 – 11.01.2021 Problem Tanımı ve proje teklifi 

6 g 12.01.2020 – 18.01.2021 Market Araştırması 

12 g 
19.01.2021 – 01.02.2021 

Yazılım ve donanım araştırma ve 

toplama 

30 g 02.02.2021 – 04.03.2021 Araç tasarımı 

30 g 05.03.2021 – 5.04.2021 Model eğitimi 

30 g 06.04.2021 – 06.05.2021 Model testi ve analizi 

15 g 07.05.2021 – 22.05.2021 Aracın testi 

30 g 23.05.2021 – 23.06.2021 Proje testi 

13 g 24.06.2021 – 07.07.2021 Hatalar algılama ve düzeltme 

18 g 08.07.2021 – 26.07.2021 Son test 

   

 
Tablo 4. İş-Zaman Çizelgesi  
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Nihai Ürünümüzün potansiyel kullanıcılar şunlardır; 

 -Kendi kendine giden bir araç kullanmak isteyen sürücüler. 

-Kendi aracını kullanmak isteyen ancak aynı zamanda bir güvenlik yardımcısı kullanmak 

isteyen sürücüler. 

  -Rahat araba kullanmak isteyen engelli insanlar. 

 

 

 

 

 

 

9. Riskler 

 

 

No  Risk Açıklaması  Risk Yönetimi (B 

Planı)  

Olasılık  

1  Yeterli veri sayısına ve 

çeşitliliğine 

ulaşamamak.  

Verilere, Data 

Augmentation (Veri 

çeşitlendirme) 

uygulamak.  

Düşük risk  

2  Eğitim sonucunda 

tahminlerin istenilen 

başarıda olmaması.  

Katmanları ve 

aktivasyon 

fonksiyonunu 

güncellemek. Verilerin 

etiketlerinin 

doğruluğundan emin 

olmak.  

Çok yüksek risk  

3  Kameraların 

çalışmaması gibi 

teknik aksaklıklar.  

Donanımın 

kurulumunun gözden 

geçirilmesi.  

Düşük risk  
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10. Kaynakça ve Rapor Düzeni  

Proje ekibi : 

Mohamed Mustafa KUBHJI: 

Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi. Çalışkan ve 

öz güven sahibi. Yönetim ve iletişim becerilerinde güçlü altyapıya sahibi. Problem 

çözme becerilerini ve tekniklerini her zaman geliştirmektedir. Derin öğrenme ve 

bilgisayar görme alanlarında hevesli. Web ve masaüstü uygulama geliştirmede 

deneyim sahibidir. Yeni yazılım teknolojilerini, girişimleri ve web üzerindeki 

yenilikleri yakından takip eder. 

Maen JAMOUS: 

Harran Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği 4.sınıf öğrencisiyim. Veri Bilimi 

ile ilgileniyorum. O yüzden hem stajda hem Tübitak projesinde NLP ile çalıştım. C, 

C ++, Python, HTML5, PHP OOP, JavaScript, CSS, MySQL de dahil olmak üzere 

sayısız programlama dilinde iyi derecede bilgiliyim. Yeni teknolojilerle 

ilgileniyorum ve daha iyi uygulamalar ve yenilikçi çözümler oluşturmak için 

bilgilerimi sürekli genişletiyorum. 

Bahaddin ALMUHAMMED: 

Bilgisayar mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisiyim , web sayfaları geliştirme ve 

oyun tasarımı alanda ilgileniyorum ve şuan Django ile web uygulamayı 

geliştiriyorum. Yazılım bir işten çok hobi olarak yapıyorum. 

Abdulilah ELNAĞME: 

Bilgisayar mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Okul dersleri dışında android 

uygulamalar geliştiriyorum. Yazılımı bir işten çok hobi olarak yapıyorum. Bu 

projede bulunmanın hem teknik hem de sosyal açıdan bana çok şey kattığını 

düşünüyorum. Harika bir takımınız varsa yapılamayacak proje yoktur. 
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EKLER: 

 

Şekil -4 -Kameradan alınan görüntü verisinin düzenlenmesi 

 

 

Şekil -5- Prototip araç üzerinde kamera modülünün yeri 

 

 

Şekil -6- android uygulama ara yüzü dizaynı. 
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Şekil -7- classification and localization loss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil -8- şeritler takibi ve model sonuçları 


