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2019-2020 Bitirme Çalışması Konuları 

Tezin Konusu Görüntü İşleme Yöntemleriyle ADAS Uygulaması 

Tezin Amacı  Gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS - advanced driver assistance 

systems) günümüzde popüler bir araştırma konusudur. Otonom araçlarda 

ADAS kapsamında yapılan çalışmalar temel alınmaktadır. Tez çalışması 

kapsamında şeritten ayrılma uyarı sistemi, ön çarpışma uyarı sistemi, kör 

nokta uyarı sistemi, trafik işareti tanıma sistemi, sürücü yorgunluk sistemi 

ve sürülebilir alan tespit sistemi konularında çalışmalar 

gerçekleştirilecektir. Ayrıca geliştirilen yöntemlerin gömülü 

platformlarda uygulanabilir olmasıda (Rasperry Pi, Jetson TX) 

hedeflenmektedir. 

 

Bu tez çalışması için aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır. 

 

C/C++/Python kodlama tecrübesi 

Gömülü Linux platformda kodlama tecrübesi 

Görüntü işleme  

Tezde yapılacaklar Simülasyon: ☐ 

Deney: ☒ 

Donanım tasarımı ve gerçeklemesi: ☐ 

Yazılım geliştirme: ☒ 

Değerlendirilmesi 

Önerilen Komisyon 
İşaret İşleme 

 

Tezin Konusu Derin Öğrenme Yöntemleriyle ADAS Uygulaması  

Tezin Amacı  Gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS - advanced driver assistance 

systems) günümüzde popüler bir araştırma konusudur. Otonom araçlarda 

ADAS kapsamında yapılan çalışmalar temel alınmaktadır. Tez çalışması 

kapsamında şeritten ayrılma uyarı sistemi, ön çarpışma uyarı sistemi, kör 

nokta uyarı sistemş, trafik işareti tanıma sistemi, sürücü yorgunluk sistemi 

ve sürülebilir alan tespit sistemi konularında çalışmalar 

gerçekleştirilecektir. Tez çalışmasında temel olarak derin öğrenme 

yöntemleri uygulanacaktır. Ayrıca geliştirilen yöntemlerin gömülü 

platformlarda uygulanabilir olmasıda (Rasperry Pi, Jetson TX) 

hedeflenmektedir. 

 

 

Bu tez çalışması için aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır. 

 

Makine Öğrenmesi 

C/C++/Python kodlama tecrübesi 

Gömülü Linux platformda kodlama tecrübesi 

Görüntü işleme 

Tezde yapılacaklar Simülasyon: ☐ 

Deney: ☒ 

Donanım tasarımı ve gerçeklemesi: ☐ 

Yazılım geliştirme: ☒ 

Değerlendirilmesi 

Önerilen Komisyon 
İşaret İşleme 

 



 

Tezin Konusu Mobil Platformlar Üzerinde Gerçek Zamanlı Görüntü İşleme 

Uygulaması 

Tezin Amacı  Bu bitirme çalışmasında iOS veya Android işletim sistemine sahip mobil 

cihazlarda video stabilizasyonu, hareketli nesne takibi, sürücü destek 

sistemi v.b. uygulamaların gerçek zamanlı olarak yapılması 

amaçlanmaktadır.  

 

Bu tez çalışması için aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır. 

 

Android için Java ve C/C++ (NDK) 

iOS için Swift ve C/C++ 

Görüntü işleme platformu olarak Open CV 

Tezde yapılacaklar Simülasyon: ☐ 

Deney: ☒ 

Donanım tasarımı ve gerçeklemesi: ☐ 

Yazılım geliştirme: ☒ 

Değerlendirilmesi 

Önerilen Komisyon 
İşaret İşleme 

 

Tezin Konusu Mobil Platformlar Üzerinde Derin Öğrenme Uygulaması 

Tezin Amacı  Bu bitirme çalışmasında iOS veya Android işletim sistemine sahip mobil 

cihazlarda derin öğrenme yöntemleriyle görüntü analizi (Sahne analizi, 

nesne tespiti, segmentasyon vb.) yapılması amaçlanmaktadır..  

 

Bu tez çalışması için aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır. 

 

Makine Öğrenmesi 

Android için Java ve C/C++ (NDK) 

iOS için Swift ve C/C++ 

Görüntü işleme platformu olarak Open CV 

Tezde yapılacaklar Simülasyon: ☐ 

Deney: ☒ 

Donanım tasarımı ve gerçeklemesi: ☐ 

Yazılım geliştirme: ☒ 

Değerlendirilmesi 

Önerilen Komisyon 
İşaret İşleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tezin Konusu HEVC için Hareket  Kestirimi ve Mod Seçim Yaklaşımları 

Tezin Amacı  Günümüzde en yüksek video sıkıştırma performansına sahip standart 

HEVC’dir. HEVC’de hareket kestirimi ve mod seçimi işlemlerinin 

hesapsal karmaşıklığı fazladır. Bu tez çalışması ile hesapsal karmaşıklığı 

azaltacak çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır. 

 

Bu tez çalışması için aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır. 

 

İleri seviyede C++ 

Temel seviyede Matlab 

Tezde yapılacaklar Simülasyon: ☐ 

Deney: ☒ 

Donanım tasarımı ve gerçeklemesi: ☐ 

Yazılım geliştirme: ☒ 

Değerlendirilmesi 

Önerilen Komisyon 
İşaret İşleme 

 

Tezin Konusu Derin Öğrenme Yöntemleri ile Durum Tahmini 

Tezin Amacı  Bu bitirme çalışmasında geçmiş bilgilerden faydalanılarak olası 

durumların tahmini gerçekleştirilecektir. Bu bilgiler hastaların analiz 

bilgileri,  taşımacılık şirketlerine ait araç kullanım bilgileri, sürücülere ait 

araç kullanım bilgileri vb. olabilecektir. 

 

Bu tez çalışması için aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır. 

 

Makine Öğrenmesi 

C/C++/Python kodlama tecrübesi 

Tezde yapılacaklar Simülasyon: ☐ 

Deney: ☒ 

Donanım tasarımı ve gerçeklemesi: ☐ 

Yazılım geliştirme: ☒ 

Değerlendirilmesi 

Önerilen Komisyon 
İşaret İşleme 

 

Tezin Konusu Derin Öğrenme Yöntemleri ile Bitkilerde Hastalık Tespiti 

Tezin Amacı  Bu bitirme çalışmasında bitkilerin hastalık durumlarının tespiti 

amaçlanmaktadır. Tez çalışmasında temel olarak derin öğrenme 

yöntemleri uygulanacaktır. 

 

Bu tez çalışması için aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır. 

 

Makine Öğrenmesi 

C/C++/Python kodlama tecrübesi 

Tezde yapılacaklar Simülasyon: ☐ 

Deney: ☒ 

Donanım tasarımı ve gerçeklemesi: ☐ 

Yazılım geliştirme: ☒ 

Değerlendirilmesi 

Önerilen Komisyon 
İşaret İşleme 

 



 

Tezin Konusu Derin Öğrenme Yöntemleri ile Uydu Görüntülerinin Analizi 

Tezin Amacı  Bu bitirme çalışmasında uydular üzerinden alınan görüntülerin yükseklik, 

bölütleme ve sınıflandırma gibi analizleri gerçekleştirilecektir. Tez 

çalışmasında temel olarak derin öğrenme yöntemleri uygulanacaktır. 

 

Bu tez çalışması için aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır. 

 

Makine Öğrenmesi 

C/C++/Python/MATLAB kodlama tecrübesi 

Tezde yapılacaklar Simülasyon: ☐ 

Deney: ☒ 

Donanım tasarımı ve gerçeklemesi: ☐ 

Yazılım geliştirme: ☒ 

Değerlendirilmesi 

Önerilen Komisyon 
İşaret İşleme 

 

Tezin Konusu Derin Öğrenme Yöntemleri ile Biyomedikal Görüntülerin Analizi 

Tezin Amacı  Bu bitirme çalışmasında MR ve BT benzeri biyomedikal görüntülerin 

bölütleme, sınıflandırma ve nesne tespiti gibi analizleri 

gerçekleştirilecektir. Tez çalışmasında temel olarak derin öğrenme 

yöntemleri uygulanacaktır. 

 

Bu tez çalışması için aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır. 

 

Makine Öğrenmesi 

C/C++/Python/MATLAB kodlama tecrübesi 

Tezde yapılacaklar Simülasyon: ☐ 

Deney: ☒ 

Donanım tasarımı ve gerçeklemesi: ☐ 

Yazılım geliştirme: ☒ 

Değerlendirilmesi 

Önerilen Komisyon 
İşaret İşleme 

 

Tezin Konusu Derin Öğrenme Yöntemleriyle Otonom Sürüş 

Tezin Amacı  Bu bitirme çalışmasında araç üzerinde bulunan bileşenlerde (kamera, 

ultrasonik sensör, direksiyon vb.) gelen bilgilerin yorumlanarak aracın 

şerit üzerinde otonom sürüşünün gerçekleştirlmesi sağlanacaktır. 

 

Bu tez çalışması için aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır. 

 

Makine Öğrenmesi 

C/C++/Python/MATLAB kodlama tecrübesi 

Tezde yapılacaklar Simülasyon: ☒ 

Deney: ☒ 

Donanım tasarımı ve gerçeklemesi: ☐ 

Yazılım geliştirme: ☒ 

Değerlendirilmesi 

Önerilen Komisyon 
İşaret İşleme 

 



Tezin Konusu Derin Öğrenme Yöntemleriyle Derinlik Tespiti 

Tezin Amacı  Bu bitirme çalışmasında kameradan alınan görüntülerde bulunan 

nesnelerin derinlik bilgilerinin tespiti gerçekleştirilecektir. 

 

Bu tez çalışması için aşağıdaki konularda bilgi sahibi olunması faydalıdır. 

 

Makine Öğrenmesi 

C/C++/Python/MATLAB kodlama tecrübesi 

Tezde yapılacaklar Simülasyon: ☒ 

Deney: ☒ 

Donanım tasarımı ve gerçeklemesi: ☐ 

Yazılım geliştirme: ☒ 

Değerlendirilmesi 

Önerilen Komisyon 
İşaret İşleme 

 


