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Çalışmanın Konusu Hiperspektral Görüntülerin Uzamsal-Spektral Bilgileri 

Kullanarak Sınıflandırılması 

Çalışmanın Amacı Hiperspektral görüntülerin sınıflandırılmasında spektral bilginin 

yanında uzamsal bilginin de değerlendirilmesi sınıflandırma 

başarımlarını artırmaktadır. Bu çalışmada, her iki bilgiyi de 

dikkate alan yöntemler geliştirilecek ve sadece spektral bilgi 

kullanan sınıflandırma yöntemleriyle karşılaştırılacaktır. 
 

Bu tez çalışması için aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması 

faydalıdır.  

İmge işleme, İşaret işleme, MATLAB 
 

Tez çalışması sonucunda öğrenci aşağıdaki konulardaki 

yeteneklerini geliştirecektir. 

MATLAB, Makine öğrenmesi, Uzaktan algılama 

Komisyon (Öngörülen) İşaret İşleme 

 

Çalışmanın Konusu Farklı Zamanda Alınan Uydu Görüntülerinin Sıkıştırılması 

Çalışmanın Amacı Uydular belirli periyotlarda görüntü almakta ve yer istasyonuna 

göndermektedir. Verilerin ileride de kullanılacağı varsayılarak 

veriler yedeklenmektedir. Bu durumda, giderek artan bir hafıza 

alanı ihtiyacı oluşmaktadır. Bu çalışmada, aynı alandan alınan 

farklı zamanlardaki arşiv görüntülerinin verimli bir biçimde 

sıkıştırılması hedeflenmektedir. 
 

Bu tez çalışması için aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması 

faydalıdır. 

İmge işleme, İşaret işleme, MATLAB 
 

Tez çalışması sonucunda öğrenci aşağıdaki konulardaki 

yeteneklerini geliştirecektir. 

MATLAB, Makine öğrenmesi, Uzaktan algılama 

Komisyon (Öngörülen) İşaret İşleme 

 

Çalışmanın Konusu Derin Öğrenme ile Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılması 

Çalışmanın Amacı Derin öğrenme son yıllardaki en popüler konulardan biridir. Bu 

uygulamada, uydu üzerinden alınan görüntülerde farklı derin 

öğrenmesi mimarileriyle nesne sınıflandırma yapılacaktır. Elde 

edilen sonuçların başarımları elde edilerek raporlanacaktır. 

 

Bu tez çalışması için aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması 

faydalıdır. 

İşaret işleme, MATLAB, İmge işleme 
 

Tez çalışması sonucunda öğrenci aşağıdaki konulardaki 

yeteneklerini geliştirecektir. 

MATLAB, Makine öğrenmesi, Uzaktan algılama 

Komisyon (Öngörülen) İşaret İşleme 

 

 



 

Çalışmanın Konusu SAR Görüntülerinden Gemi Tespiti 

Çalışmanın Amacı Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) görüntüleme teknolojisi, güneş 

enerjisine ihtiyaç duymadan dünya üzerinden bilgi 

toplayabilmektedir. Denizcilik güvenliği için SAR görüntüleme 

sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, SAR görüntülemenin 

mantığı araştırılacak ve bu verilerin kullanılmasıyla deniz ve 

limandaki gemilerin tespiti gerçekleştirilecektir.  
 

Bu tez çalışması için aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması 

faydalıdır. 

İşaret işleme, MATLAB, Radar 
 

Tez çalışması sonucunda öğrenci aşağıdaki konulardaki 

yeteneklerini geliştirecektir. 

MATLAB, Makine öğrenmesi, Uzaktan algılama 

Komisyon (Öngörülen) İşaret İşleme 

  

Çalışmanın Konusu Multispektral Görüntülerden Sahnedeki Bina Sayısının 

Belirlenmesi  

Çalışmanın Amacı Uydu üzerinden çok büyük bir alanı görüntüleyebilme, yüksek 

çözünürlük ve 5 güne bir veriye ücretsiz erişebilme özellikleri 

multispektral görüntülemeyi popüler hale getirmektedir. Bu 

çalışmada, multispektral görüntüler indirerek bir yerleşim alanı 

içerisindeki binaların tespiti ve toplam sayılarının elde edilmesi 

amaçlanmaktadır. 
 

Bu tez çalışması için aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması 

faydalıdır. 

İşaret işleme, MATLAB, İmge işleme 
 

Tez çalışması sonucunda öğrenci aşağıdaki konulardaki 

yeteneklerini geliştirecektir. 

MATLAB, Makine öğrenmesi, Uzaktan algılama 

Komisyon (Öngörülen) İşaret İşleme 

 

Çalışmanın Konusu Multispektral Görüntülerden Değişim Tespiti 

Çalışmanın Amacı Uydu üzerinden çok büyük bir alanı görüntüleyebilme, yüksek 

çözünürlük ve 5 güne bir veriye ücretsiz erişebilme özellikleri 

multispektral görüntülemeyi popüler hale getirmektedir. Bu 

çalışmada, farklı zamanlarda alınan görüntüler üzerinde 

çalışılacak ve doğal afet gibi nedenlerle bozulan bölgelerin 

otomatik tespiti sağlanacaktır. 
 

Bu tez çalışması için aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması 

faydalıdır. 

İşaret işleme, MATLAB, İmge işleme 
 

Tez çalışması sonucunda öğrenci aşağıdaki konulardaki 

yeteneklerini geliştirecektir. 

MATLAB, Makine öğrenmesi, Uzaktan algılama 

Komisyon (Öngörülen) İşaret İşleme 

 



Çalışmanın Konusu LiDAR Görüntülerinden 3B Nokta Bulutu Sınıflandırma 

Çalışmanın Amacı LiDAR bir uzaktan algılama teknolojisi olup uydu üzerinden 

mesafe ölçümü yapabilmektedir. Bu çalışmada, 2019 IEEE Data 

Fusion yarışmasında kullanılan veri setleri üzerinden nokta bulutu 

şeklindeki 3B yapılar sınıflandırılacaktır. 
 

Bu tez çalışması için aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması 

faydalıdır. 

İşaret işleme, MATLAB, İmge işleme 
 

Tez çalışması sonucunda öğrenci aşağıdaki konulardaki 

yeteneklerini geliştirecektir. 

MATLAB, Makine öğrenmesi, Uzaktan algılama 

Komisyon (Öngörülen) İşaret İşleme 

 

 

Çalışmanın Konusu Kinect Cihazı ile İnteraktif Oyun/Robot Kontrolü 

Çalışmanın Amacı Kinect cihazı kullanıcının iskelet hareketlerini takip ederek birçok 

oyunda yönlendirme imkanı sunmaktadır. Öncelikle yapılacak 

yönlendirme hareketleri için bir yapay zeka algoritması 

kullanılacaktır. Sonrasında basit bir oyun oluşturularak 

kullanıcının bunu Kinect üzerinden kontrol etmesi sağlanacaktır. 
 

Bu tez çalışması için aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması 

faydalıdır. 

İşaret işleme, MATLAB, İmge işleme 
 

Tez çalışması sonucunda öğrenci aşağıdaki konulardaki 

yeteneklerini geliştirecektir. 

MATLAB, Makine öğrenmesi, Uzaktan algılama 

Komisyon (Öngörülen) İşaret İşleme 

 

 

Çalışmanın Konusu Raspberry Pi üzerinde Derin Öğrenme Uygulaması 

Çalışmanın Amacı Raspberry Pi temin edebilecek ve üzerine çalışmak isteyen 

öğrenciler için bir uygulama olacaktır. Bu kapsamda, Raspberry Pi 

kamerasından alınan görüntü içerisindeki objeler derin 

öğrenmeyle tespit edilecektir. Amaç, bir gömülü sistem üzerinde 

derin öğrenmenin efektif bir şekilde uygulanmasıdır.   
 

Bu tez çalışması için aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması 

faydalıdır. 

İşaret işleme, Python, Linux 
 

Tez çalışması sonucunda öğrenci aşağıdaki konulardaki 

yeteneklerini geliştirecektir. 

Python, Makine öğrenmesi, Gömülü Linux 

Komisyon (Öngörülen) İşaret İşleme 

 

 

 

 



Çalışmanın Konusu Raspberry Pi ile Otonom Araç 

Çalışmanın Amacı Raspberry Pi temin edebilecek ve üzerine çalışmak isteyen 

öğrenciler için bir uygulama olacaktır. Raspberry Pi bir robot 

üzerine yerleştirilecektir. Uygulama için özel bir parkur 

oluşturulacak ve robotun kamera üzerinden aldığı bilgilerle bu 

parkur üzerinden çarpmadan hareket etmesi istenecektir. 
 

Bu tez çalışması için aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması 

faydalıdır. 

İşaret işleme, Python, Linux 
 

Tez çalışması sonucunda öğrenci aşağıdaki konulardaki 

yeteneklerini geliştirecektir. 

Python, Makine öğrenmesi, Linux 

Komisyon (Öngörülen) İşaret İşleme 

 

Çalışmanın Konusu Mobil Uygulama: Otomatik Gözlük Yerleştirme 

Çalışmanın Amacı Bu uygulama ile geliştirilecek arayüz sayesinde önce kameradan 

görüntü çekilecektir. Sonrasında otomatik yüz tespiti yapılarak 

seçilen bir güneş gözlüğü en uygun biçimde yerleştirilecektir. Bu 

uygulama farklı aksesuarlarla geliştirilebilir. 
 

Bu tez çalışması için aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması 

faydalıdır. 

İşaret işleme, Android programlama 
 

Tez çalışması sonucunda öğrenci aşağıdaki konulardaki 

yeteneklerini geliştirecektir. 

Android programlama, Opencv  

Komisyon (Öngörülen) İşaret İşleme 

 

Çalışmanın Konusu CANSAT Uydusu Donanım ve Yazılımının Gerçeklenmesi 

Çalışmanın Amacı CANSAT gerçek uyduların aksine; boyutları (330 mililitrelik kola 

şişesi) ve kütlesi en fazla 350 gr olan ve bir araştırma roketi ile çok 

düşük irtifaya (1000 m den az) çıkarılan minyatür uydudur. 

NASA’da her sene yarışması düzenlenmektedir. Bu çalışma 

kapsamında CANSAT yarışma görevlerine uyacak bir 

mikroişlemcili donanım tasarlanıp yazılım gerçekleştirilecektir. 

Bu kriterlerden bazıları GPS, sıcaklık, ivme ölçer ve basınç 

sensörlerinden bilgi alınması, maksimum 500 gram olması ve 

maksimum hacmin 125(çap)x310(uzunluk) olmasıdır. 
 

Bu tez çalışması için aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması 

faydalıdır. 

Mikroişlemci, C programlama 
 

Tez çalışması sonucunda öğrenci aşağıdaki konulardaki 

yeteneklerini geliştirecektir. 

Mikroişlemci, C programlama 

Komisyon (Öngörülen) Elektronik 

 

 



 
 

Çalışmanın Konusu MR Görüntülerinden Tümör Bölgesinin Tespiti 

Çalışmanın Amacı Radyolojide gerek tanı koymak gerekse hastayı takip etmek için 

MR görüntüleri sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, MR 

görüntüleri üzerinde inceleme yapılarak tümör bölgesinin tespiti 

için yöntemler entegre edilecektir.  

 

Bu tez çalışması için aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması 

faydalıdır. 

İşaret işleme, MATLAB, İmge işleme 
 

Tez çalışması sonucunda öğrenci aşağıdaki konulardaki 

yeteneklerini geliştirecektir. 

MATLAB, Makine öğrenmesi, Uzaktan algılama 

Komisyon (Öngörülen) İşaret İşleme 

 

 

 

 

 

İletişim: alican.karaca@kocaeli.edu.tr 

Telefon: 0262 3033391 

Adres: KOU Elektronik ve Haberleşme Müh. KUTSAL Laboratuvarı 

 


