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2. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Trafikteki problemlerden biri trafik güvenliğidir. Aracın ruhsat bilgilerindeki marka, modeli 

veya rengi gerçekte olan marka, model veya rengi uyuşmayabilir. Biz bu projede araçların 

markasının, modelinin, plaka bölgesinin, renginin tespitinin ve plakanın okunmasının aynı 

uygulama ile gerçekleştirilmesini amaçlamaktayız. Araçların renginin belirlenmesinde k-means 

kümeleme yöntemi kullanılması planlanmaktadır ancak alternatif yöntemler de araştırılacaktır. 

Plaka bölgesi tespitinde Türkiye Cumhuriyeti’nde yer alan plakalar hedeflenmiştir. Plaka 

okunmasında ise OCR yöntemleri kullanılacaktır. Marka tespitinde ise TUİK verilerinden 

faydalanılarak Trafiğe en çok kaydı yapılan araç markaları belirlenecektir. Model tespitinde ise 

bu markalardan ilk 10 tanesinin en çok satışı yapılan 2 modeli çalışmaya dahil edilecektir.  

Marka, Model ve Plaka bölgelerinin tespiti için Tensorflow’un Nesne tanıma modellerini 

kullanacağız. Bu modellerden hızlı çalışanları projemizde tercih edeceğiz. Çalışmamız 4 

parametreyi de tespit edebilen nadir bir uygulama olacaktır ve mevcut çalışmalara göre daha 

hızlı çalışacağını düşünmekteyiz. 

3. Problem/Sorun: 

Araç marka, model , renk ve plaka tespiti pek çok alanda ihtiyaç duyulabilmektedir. Aracın 

ruhsat bilgileriyle gerçekteki bilgileri uyuşmayabilir. Özellikle çalıntı araçlarda veya illegal 

durumlarda bu gibi olaylarla daha sık karşılaşılmaktadır. Aracın markasının ve modelinin tespit 

edilmesi özel sektörde de kullanılabilmektedir. İlan sitelerinin, araç ilanlarında kullanıcı 

hatasının en aza indirgenmesi amacıyla aracın modelinin resim üzerinden otomatik tespiti ve 

sınıflandırması yapılabilir. Hali hazırda birçok otomobil firması otonom araç geliştirmesi 

yapmaktadır. Geliştirilen bu araçların sınamaları da gerçekleşmektedir. Bu araçların gündelik 

hayatta kullanılmasıyla birlikte bir takım sorunların ortaya çıkması muhtemeldir. Bu araçların 

trafik güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde hareket etmesi, en ufak aksaklıklarının kameralar 

vasıtasıyla denetlenmesi, araç marka ve modellerinin tespitinin yapılarak ilgili firmalara rapor 

edilmesi gerekmektedir. 

4. Çözüm  

Biz bu projede araçların marka, modelinin, plaka bölgesinin, renginin tespitinin ve plakanın 

okunmasının aynı uygulama ile gerçekleştirilmesini amaçlamaktayız. Araçların renginin 

belirlenmesinde k-means kümeleme yöntemi kullanılması planlanmaktadır ancak alternatif 

yöntemler de araştırılacaktır. TÜİK tarafından oluşturulan “Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin 

renklerine göre dağılımı”[1] tablosunda belirtilen 9 adet renk çalışmaya dahil edilecektir. Bu 

çalışmada Türkiye Cumhuriyeti’nde yer alan plakalar hedeflenmektedir. Bu plaka ölçülülerine 

bağlı olarak 2 temel plaka çeşidi belirlenecektir. Marka tespitinde 2017 TUİK “Markalara göre 

trafiğe kaydı yapılan otomobil sayıları” verileri bazı alınacaktır. [2] Bu sayede trafikteki 

otomobillerin yaklaşık %96,9’sının markasının tespit edilebilmesi amaçlanmıştır. Araç 

modelleri belirlenirken Markalara Göre Trafiğe Kaydı Yapılan Otomobil Sayısı tablosunda yer 

alan 2004-2018 tarihleri arasında trafiğe kaydı yapılan araçların sayılarının ortalaması alınarak 

en çok kaydı yapılan 10 otomobil markası belirlenmesi planlanmaktadır. Bu markaların model 

seçiminde ise Otomotiv Disbrütörleri Derneği’nin “Otomobil Ve H.Ticari Araç Pazarı 

Marka/Model Perakende Satışlar” başlıklı Çizelgesindeki[3] en çok satış yapılan araç modelleri 

referans alınması planlanmaktadır. 

Şekil 1’de 4 parametrenin de tespit edilmesi gösterilmiştir. 
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Şekil 1- 4 Parametrenin de Tespit Edilmesi 

5. Yöntem 

Araçların renginin belirlenmesinde k-means kümeleme yöntemi kullanılması 

planlanmaktadır ancak alternatif yöntemler de araştırılacaktır. TÜİK tarafından oluşturulan 

“Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renklerine göre dağılımı”[1] tablosunda belirtilen 9 adet 

renk çalışmaya dahil edilecektir. Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti’nde yer alan plakalar 

hedeflenmektedir. Bu plaka ölçülülerine bağlı olarak 2 temel plaka çeşidi belirlenecektir. Marka 

tespitinde 2017 TUİK “Markalara göre trafiğe kaydı yapılan otomobil sayıları” verileri bazı 

alınacaktır. [2] Bu sayede trafikteki otomobillerin yaklaşık %96,9’sının markasının tespit 

edilebilmesi amaçlanmıştır. 

Araç modelleri belirlenirken Markalara Göre Trafiğe Kaydı Yapılan Otomobil Sayısı 

tablosunda yer alan 2004-2018 tarihleri arasında trafiğe kaydı yapılan araçların sayılarının 

ortalaması alınarak en çok kaydı yapılan 10 otomobil markası belirlenmesi planlanmaktadır. 

Bu markaların model seçiminde ise Otomotiv Disbrütörleri Derneği’nin “Otomobil Ve H.Ticari 

Araç Pazarı Marka/Model Perakende Satışlar” başlıklı Çizelgesindeki[3] en çok satış yapılan 

araç modelleri referans alınması planlanmaktadır. 

Araçların marka, model ve plaka bölgesinin tespit edilmesinin aşamaları Şekil 2 

gösterildiği gibidir. Plaka okumasında ise aşağıda yer alan aşamalara ek olarak OCR işlemi de 

olacaktır. 

 

 
Şekil 2:Marka,Model ve Plaka Bölgesi tespit çalışmalarının genel akış şeması 

Araç marka, model ve plaka bölgesi tespitinde yukarıda belirtilen tablo ve veriler ile 

marka tespitinde kullanılmak üzere 1957 resim toplanmıştır, model tespitinde ise 51 sınıf 

belirlenmiş bu sınıflar için 3725 adet resim toplanmıştır. Plaka bölgesinin tespiti için ise 768 

Sınıf Belirleme

• Marka Listesi

• Model Listesi

• Plaka Çeşileri

Resim Toplama ve 
Etiketleme

• Resimlerin Toplanması

• *Resimlerin etiketlenip xml 
dosyalarının oluşturulması

Eğitim Öncesi 
Ayarlamalar

• Eğitim modelinin 
belirlenmesi

• Belirlenen modele göre 
ayarların yapılması

Eğitim

• Nesne tanıma eğitimlerinin 
gerçekleştirilmesi

Test

• Çalışmanın Test edilmesi

Rapor

• Sonuçların belli bir düznde 
raporlanıp değerlendirilmesi
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adet resim toplanmıştır. Toplanan resimler açık kaynak kodlu “labelimg” isimli program 

kullanılmıştır Bu programın genel görüntüsü ve resim etiketleme aşağıdaki gibidir. 

 
Etiketleme aşamasının ardından tfrecord dosyaları oluşturulacaktır. Bu dosyaların 

oluşturulmasının ardından eğitim öncesi ayarlama ve model seçimi yapma aşamasına 

geçilmiştir. Burada ilk önce eğitim modeli belirlenmelidir. Bu çalışmada Tensorflow 1.13 

kullanacağımızdan Tensorflow 1 Nesne Tanıma modelleri [1] arasından tercih yapacağız. 

Tensorflow 1 kullanmamızın nedeni ise kullandığımız bilgisayarların ekran kartının 

Tensorflow 2’yi desteklemesindendir. Marka tespiti isabet oranın yüksek olmasını 

istediğimizden faster_rcnn_inception_v2_coco modelini kullanmayı tercih ettik. Model 

tespitinde ise yine bu modeli yada mask_rcnn_inception_v2_coco modelini kullanmayı 

planlamaktayız. Bu 2 tip modelden hangisinin kullanılacağı yapılacak testlerden sonra 

belirlenecektir. Mask ile başlayan modellerin sadece tespit yapılan bölgeyi işaretleme yapmakta 

diğer modeller ise tespit edilen objeyi kutu içine almaktadır. Araç renginin tespit edilmesini 

kolaylaştırması bakımından mask tipi nesne tanıma modeli avantaj sağlayabileceği 

düşünülmektedir. Plaka bölgesinin tespitinde ise daha hızlı model tercih etmeyi planlamaktayız. 

Bu anlamda ssdlite_mobilenet_v2_coco modeli hızlı ve doğru oranı yüksek bir modeldir.  

Model seçimlerinin ardından belirlenen modeller internet ortamından indirilip ayar 

dosyalarından bazı değişiklikler yapılacaktır. Bu ayarlamalar yapıldıktan sonra eğitim 

aşamasına geçilecektir. Eğitim aşaması her bir hedef için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir. 

Eğitim aşamasının süresi seçilen modele ve bilgisayarın özelliklerine göre değişmektedir. 

Eğitim aşamasında kullanılan bilgisayarın özellikleri aşağıdaki gibidir; 

• Intel Core i5 3230M 2,60Ghz Dual-Core İşlemci 

• NVIDIA GeForce GT 740M 2 GB Ekran Kartı 

• 8 GB DDR3 Ram 

• 1 TB SSD  

Eğitim CPU ve GPU olmak üzere 2 şekilde yapılabilmektedir. CPU yani işlemci üzerinde 

gerçekleştirilirse eğitim çok daha uzun sürmektedir. GPU kullanabilmek için ise ekran kartının 

CUDA desteğinin bulunması gerekmektedir. NVDIA tarafından yayınlanan tabloda [2] 

desteklenen ekran kartları ve ne derecede destekledikleri listelenmiştir. Kullandığımız 

bilgisayarın Ekran kartı bu listede yer almaktadır ve hesaplama kapasitesi 3’dür. Bu sebeple 

eğitimler GPU üzerinde gerçekleştirilmektedir. SSD sabit diskten dolayı da yarı yarıya bir artış 

olmaktadır. Sonuç olarak marka ve model eğitimleri aşamasında her bir adım yaklaşık 1,5 

saniye sürmektedir. Modelin başarılı olabilmesi için loss değerinin sürekli olarak düşmesi ve 

bir yere kadar sabit seyretmesi gerekmektedir. Bunun için de yaklaşık 50bin adım gereklidir. 

Bu sebeple marka eğitimi aşaması yaklaşık 21 saat, model eğitimi aşaması yaklaşık 21 saat, 

plaka bölgesi tespiti yaklaşık 7 saat sürmüştür. Plaka bölgesinde sınıf sayısı az olduğundan ve 

loss değeri yeterli oranda düştüğünden yaklaşık 13bin adımda eğitim sonlandırılmıştır. Loss 

değerinin eğitimin başında ve sonundaki değerleri Şekil 3’de gösterilmiştir. 
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a.Eğitimin başlangıcındaki Loss değeri 

 
b. Eğitimin sonundaki Loss değeri 

Şekil 3 Loss değerinin eğitim başında ve sonundaki değeri 

Şekil 3’de gösterildiği gibi başlangıçta loss değeri 6 gibi yüksek bir değerken sonuna 

doğru 0,08 kadar düşmüştür. Hatta marka eğitiminde bu değer 0,01’in altına da düşmektedir. 

Model eğitimi sonunda ise loss değeri 0,1197’e kadar düşmüştür. 

Eğitim sonunda eğitilen modellerin sınanması aşamasına geçilmiştir. Eğitim aşamasında 

kullanılan resimlerden farklı resimler üzerinde denemeler yapılmıştır. Şekil 4’de Araç marka v 

modelinin tespiti sonuçları gösterilmiştir. 

 
A. Markanın Tespiti 

 
B. Araç modelinin Tespiti 

Şekil 4 Araç Marka ve Model Tespiti Sonuçları 

Araç plakasının okunması aşamasında ilk aşama olan plaka bölgesinin tespiti aşaması 

gerçekleştirildikten sonra Segmentasyon ve OCR aşamalarına geçilmektedir. Şekil 5’de plaka 

okumasının aşamaları gösterilmiştir. 

 
Şekil 5 Plaka Okuma Aşamaları 

Araç renginin tespitinde 2 farklı bölge benimsenmiştir. Bu bölgelerden biri araç modeli 

tespit edildikten sonra araç bölgesinin tamamının renk tespitinin yapılması diğer bölge ise araç 

plakasının belli bir oranda üzerinde olan küçük bir alanın renginin tespit edilmesidir. Yapılan 
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sınanmalar neticesinde araç plakasının üzerindeki küçük alan daha doğru sonuçlar verdiğinden 

bu bölge üzerinden araç renginin tespit edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bir diğer yaklaşım ise K-Means Kümeleme [3] yöntemidir. K-Means bilindiği üzere belirlenen 

sayıya göre kümeleme yapan bir algoritmadır.  

𝐽 =∑∑‖𝑥𝑖
(𝑗)
− 𝑐𝑗‖

2
𝑛

𝑖=1

𝑘

𝑗=1

 

Formülüne göre kümeleme yapılmaktadır. Bu çalışmada seçilen bölge için 1 küme 

belirlenmiştir.  

Şekil 6’de belirlenen 2 farklı metodun kaput üzerinden alınan parçanın renginin 

belirlenmesinde elde ettiği sonuçların karşılaştırılması sunulmuştur. 

 
Şekil 6-Kaput Üzerinden Alınan Parçanın K-Means Kümeleme ve Ortalama Yöntemleriyle Renginin Belirlenmesi 

Şekil 6’de görüldüğü üzere plaka bölgesinin tespiti yapılırken K-Means kümeleme 

yöntemi daha etkin sonuç verdiği görülmektedir. Rengin Hex kodunun tespit edilmesinin 

ardından bu renge karşılık gelen isim renk tablosundan çekilerek kullanıcıya renk adı şeklinde 

gösterim yapılacaktır.  

4 Özelliğin de aynı anda sınanmasının sonuçları Şekil 7’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 7- 4 Özelliğin Sınanması 

6. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz 4 özelliği de tek uygulamada gerçekleştiren nadir uygulamalardandır. Projemiz 

düşük maliyetli ve etkili bir çözüm sunmaktadır. Mevcut mobese veya güvenlik kamera 

sistemine de entegre edilebilir. Mevcut bu tarz sistemleri yapan firmalar bu tarz bir uygulamalar 

için yüksek fiyat istemekte hem de özel kamera montajı yapılmasını istemektedir.   

 

7. Uygulanabilirlik  
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 Proje 2 farklı şekilde hayata geçirilebilecektir. Bunlardan ilki yazılım şeklinde olandır. 

Projemiz masaüstü uygulaması ve mobil uygulama şeklinde kullanılabilir olacaktır. Ancak 

mevcut yazılım gerekli geliştirmelerle web uygulaması haline de getirilebilir olacaktır. Web 

uygulaması veya mobil uygulaması yapılan projemiz ilan siteleri veya uygulamaları tarafından 

araçların doğru kategorize edilmesi bakımından arka plan uygulaması olarak kullanılabilir. 

Bununla birlikte masaüstü uygulaması trafik güvenliğini sağlamak amacıyla, belediye veya 

mobese kameralarının kontrol edildiği sistemlerde kullanılabilir olacaktır. 

Donanımsal olarak ise Mini Bilgisayara bağlı kamera ile bir cihaz olarak tasarlanacağından 

sabit bir noktaya konumlandırılıp yine elde ettiği verileri mobil uygulama, masaüstü 

uygulaması veya bir sunucuya veri olarak gönderebilir. 

Özel veya Kamu otoparklarında gelişmiş bir plaka tanıma sistemi olarak uygulanabilir 

olacaktır. 

 

8. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin donanımsal olarak prototip haline getirilmesi için aşağıda belirtilen tablodaki 

malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır. 

No Ürün Adı Adet 

Tahmini 

Fiyat 

1 Google Coral Dev Board 1 3500 

2 Google Coral Kamera 1 787 

3 5V TYPE C Güç Adaptörü 1 275 

  Toplam Maliyet   4562 

Google Coral adından da anlaşıldığı üzere Google tarafından geliştirilen Geliştirme Kartıdır. 

Bu geliştirme kartı bu gibi Yapay Zeka uygulamaları için geliştirilmiş bu kart nerdeyse bir 

masaüstü bilgisayar kadar performans gösterebilmektedir. [4] Kamera araçları tespit etmek için, 

güç kaynağı ise Dev Board ve Kamerayı çalıştırmak için kullanılacaktır. 

 
 

9. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Proje hedef kitlemizde Belediyeler, Emniyet Müdürlükleri, Jandarma Genel Komutanlığı gibi 

resmi kamu kuruluşlarının yanı sıra otopark işletmeleri, site yönetimleri akaryakıt istasyonu 

gibi özel kurumlar da bulunmaktadır. 

İlgili kamu kurumlarında bölge trafiğinin güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılabilir. Özel 

işletmelerde ise araç tanıma sistemi ve yine bölge güvenliği amacıyla kullanılabilir. Bunun yanı 

sıra ilan siteleri için otomatik sınıflama için kullanılabilmektedir. 

  

Proje Fikrinin 
Geliştirimesi 
(Şubat 2022)

Kaynak 
Taraması ve Ön 
Değerlendirme 

Raporunun 
Yazılması

(Mart 2022)

İhtiyaç Duyulan 
Veri Setlerinin 
Temin Edilmesi

(Mart-Nisan 
2022)

Ön Çalışmanın 
Yapılması(Nisan

-Mayıs 2022)

Prototipleme 
için Malzeme 

Temini

(Haziran 2022)

Sergi için 
Prototip 

Oluşturulması

(Temmuz 2022)
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10. Riskler 

Projemiz için olasılık ve etki matrisi aşağıda gösterilmiştir. Projede Olasılık değerleri Çok 

Düşük-Çok Yüksek arasında 5 değerin 1-5 arasında değer verilmesiyle oluşturulmuştur. 

Projeye etkileri ise yine 1-5 arasında değerler ile ifade edilmiştir. 

U
n

su
rl

a
r 

 Olasılık 

Skoru(O) 

Etki 

Skoru(E) 

Risk 

Skoru(OxE) 

Seviyesi 

Modelin Eğitilememesi 1 5 5 Düşük 

Kamera Açısının Yetersiz 

Kalması 

2 3 6 Düşük 

Araç Plakasının 

Okunamaması 

3 2 6 Düşük 

Araç Renginin Yanlış 

Tespit Edilmesi 

5 2 10 Orta 

Araç Modelinin Yanlış 

Tespit Edilmesi 

3 3 9 Orta 

Araç Markasının Yanlış 

Tespit Edilmesi 

1 4 4 Düşük 

 

Tespit edilecek modellerin eğitilememesi ve istenilen özelliklerde eğitilememesi düşük bir 

ihtimaldir. Hali hazırda marka, model ve plaka için model eğitimi gerçekleştirilmiştir. Ancak 

daha hızlı bir model istenildiğinden daha hızlı modeller ile eğitim yapılıp sistemin daha hızlı 

çalışması amaçlanmaktadır. 

Kamera açısının yetersiz kalması veya kameranın uzak kalması durumunda da lens kullanılması 

planlanmaktadır. 

Çekilen görüntülerden plakanın okunması için ilk önce plaka bölgesinin bulunması 

gerekmektedir ilk önce plaka bölgesine bakılacaktır yapılan ön test sonuçlarına göre plaka 

bölgesinin tespit etme oranı %99’dur. Bu sebeple plaka bölgesi bulunamazsa plaka yoktur 

denmektedir. Plakanın net okunması için bazı görüntü işleme yöntemleri ile plaka üzerindeki 

rakam ve harflerin netleştirmesi yapılacaktır. Bu durumda da plaka okunamazsa OpenALPR 

isimli açık kaynak plaka okuma sisteminden faydanılacaktır. 

Araç rengi konusu basit gibi gözükse de çok karmaşık bir konudur. Araç rengi güneşli havada, 

kapalı havada, bakış açısında, yağmurlu havada veya bir çok farklı seneryoda farklı tespit 

edilebilmektedir. Doğru sonucu vermesi açısından fazlaca aracın farklı senaryodaki 

görüntülerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu projenin yapımından sonra beta testlerinde 

geliştirilmesi gereken bir konudur. Projemizde gün ışığında araçların rengini doğru olarak tespit 

etmeyi amaçlamaktayız. 

Araç markasının yanlış tespit edilmesi de düşük bir ihtimaldir çünkü trafiğe kaydı yapılan araç 

marka sayısı maksimum 100 civarıdır. Bu nesne tanıma modeli için çok karmaşık bir durum 

değildir. Ancak araç üzerinde marka logosu bulamaması durumunda araç model tespiti 

alternatif olabilmektedir. 

Araç modelinin tespit edilmemesi durumunda ise araç modelinin kullanıcıya sorulup alınan 

görüntünün eğitim verisi olarak kullanılması sağlanacaktır. 
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