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1. Takım Organizasyonu 

 

Şekil-1 CezeriCampusCar takım organizasyonunu temsil etmektedir. Takımımızın 

danışmanlığını Doç. Dr. Musa ATAŞ yapmaktadır. Kendisi, Siirt Üniversitesi Bilgisayar 

Mühendisliğinde öğretim üyesi olup aynı zamanda El-Cezeri Sibernetik ve Robotik 

Laboratuvarının koordinatörlüğünü yürütmektedir. Yapay zekâ, dijital görüntü işleme, gömülü 

sistemler, mobil programlama, yazılım mühendisliği, sistem programlama ve nesneye yönelik 

programlama derslerini vermektedir. Takım elemanları genellikle Siirt Üniversitesi Bilgisayar 

Mühendisliği öğrencileridir. Öğrenimimiz süresince otonom araçlar ve teknoloji tabanlı 

projeler kapsamında çeşitli çalışmalarımız olmuştur. Örnek vermek gerekirse, 3.sınıfta gömülü 

sistemler dersinde robotik ve otonom sistemler üzerinde birçok küçük çaplı proje geliştirdik. 

Bunun yanında, bitirme tezi olarak genelde görüntü işleme ve yapay zekâ ağırlıklı çalışmalar 

yürütmekteyiz. Bu nedenle takımdaki her bir arkadaşımız konuya yakın olup gerekli bilgi ve 

tecrübeye sahiptir. Tüm bunlara ek olarak, takımımız genellikle arta kalan zamanlarını kendi 

bitirme tezlerini ilerletmek için El-Cezeri Sibernetik ve Robotik laboratuvarında 

değerlendirerek laboratuvar personelinin bilgi birikimi ve tecrübelerinden sürekli 

faydalanmaktadırlar. Her sene düzenlenen El-Cezeri İnovasyon ve Proje Pazarı etkinliklerine 

de katılarak prototip geliştirme ve sunum yapma becerilerini geliştirmektedir. [1].  

 

Danışman
Doç. Dr. Musa ATAŞ

Takım Lideri
Ekrem ÇAVUŞ

Araç Tasarımı

Görüntü İşleme
Ekrem ÇAVUŞ, Orhan KIZIL, Ferhat 

AKTAŞ 

Otonom Sürüş Yazılımı

Gereksinim Analizi
(Halit MUBAYYED & Hasan NASER)Gereksinim Analizi

(Derya KOÇ, Ekrem ÇAVUŞ)

Sketchup Tasarımı
(Muhammed Said ATAŞ)

Yapay Zekâ
Orhan KIZIL & Ferhat AKTAŞ

Güvenlik Sistemi ve Test
Furkan Ali SOYSAL 

Uzaktan Kablosuz Erişim
(İbrahim ÇELİK)

 
 

Şekil-1 Takım Organizasyonu 

 

Takım Lideri olan Ekrem ÇAVUŞ, tüm proje süresince takımın koordinasyonu ve proje 

yönetiminden sorumludur. Ayrıca takım danışmanı ile sık sık toplantılar yaparak projenin 

ilerlemesi ve karşılaşılan zorlukların çözülmesi için gerekli tedbirlerin alınması noktasından 

katkıları bulunmaktadır. Projede fiziksel bir araç tasarımı ile birlikte otonom sürüş 
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algoritmalarının geliştirilmesi hedeflendiği için iki ana alt grup belirlenmiştir. Takım danışmanı 

ve kaptanı her iki başlıkla da yakından ilgilenmektedir. İki ana grup, Şekil-1’den de görüleceği 

gibi, Araç tasarımı ve Otonom Sürüş Yazılımı olarak tespit edilmiştir. Fiziksel araç tasarımı 

kısmında, aracın isterlere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için gereksinimlerin analiz 

edilmesine ihtiyaç duyulmuştur, bunun için Derya KOÇ ve Ekrem ÇAVUŞ görevlendirilmiştir. 

Söz konusu gereksinimler çerçevesinde aracın CAD tasarımı ekibe yeni katılan sketchup çizim 

programında deneyimli Muhammed Said ATAŞ tarafından yapılmıştır. Ayrıca aracın uzaktan 

kablosuz erişiminin sağlanabilmesi için gerekli modül (ESP 8266 veya ESP 32 tabanlı) ve 

mobil uygulama, takıma yeni katılan İbrahim ÇELİK başkanlığında ve Ekrem ÇAVUŞ 

gözetiminde hazırlanarak sisteme entegrasyonu sağlanmıştır. Takım kaptanı öncülüğünde ve 

danışman hoca nezaretinde uygun parçaların sipariş edilmesi sağlanarak aracın fiziksel tasarımı 

gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Diğer taraftan, ikinci grup olan Otonom Sürüş Yazılımı da 

kendi içerisinde alt bölümlere ayrılmıştır. Gereksinim analizlerinde Halit MUBAYYED ve 

Hasan NASER arkadaşlarımız görev almıştır. Yapay Zekâ kısmı için danışman hoca 

gözetiminde Ferhat AKTAŞ ve Orhan KIZIL arkadaşlarımız katkı sunmuşlardır. Kamera ile 

alınan görüntülerin işlenmesi görevini takım kaptanı Ekrem ÇAVUŞ ile birlikte Orhan KIZIL 

ve Ferhat AKTAŞ yürütmüştür. Sistemin genel güvenlik yöntemlerinin ne olacağı ve çeşitli test 

senaryolarının hazırlanmasında yine takım kaptanı ve danışman hoca nezaretinde Furkan Ali 

SOYSAL görev almıştır. Bunların dışında tüm takım üyeleri, aracın konstrüksiyon işlerinde, 

yarış pistinin şartnamedekine benzer şekilde hazırlanması ve trafik levhalarının benzetiminde, 

testlerde ve değerlendirme toplantılarında hep birlikte önemli katkılar sunmuşlardır.    

 

 

2. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi 

 

Daha önce hazırlanan ön tasarım raporunda, geliştirilecek otonom araçla ilgili fiziksel tasarım 

ve kullanılan malzemelerde belli başlı bazı değişiklikler yapılmış olup otonom sürüş 

algoritmalarında kayda değer bir değişiklik yaşanmamıştır.  

 Ön tasarım raporunda belirtilen araç tasarımı (görünümü) Şekil 2’den Şekil-3-5’te 

gösterilen görünüme değiştirilmiştir. 

    

Şekil-2: Ön tasarım raporu taslak çizimi        Şekil-3: Yeni Şasi Tasarımı  
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Şekil-4: Yeni Şasi Tasarımı   Şekil-5: Yeni Şasi Tasarımı 

 

Yeni tasarımda, bir öncekine göre araç genel görünümü jeep tarzına benzetilmiştir. Şasiyi 

oluşturan bütün parçalar, yük dayanımları ön planda tutularak 40x40 mm demir profilden 

meydana gelmiştir. Otonom aracımızın Siirt-İstanbul nakliyesi için yeterli maddi destek 

bulamadığımızdan dolayı (kaynak yapmak yerine), bütün parçalar 2mm demir saç tabanlı 

bağlantı elemanları ile bir birine sabitlenmiştir. Bu modüler tasarım sayesinde araç makul olan 

en küçük birime kadar parçalanarak, otobüsün yük taşıma bölümünde istif edilmesi mümkün 

olmaktadır. Takım elemanları bütün parçalara belirli bir mantıksal kodlama üzerinde 

isimlendirme yaparak ve birçok kez sök-tak işlemi yaparak şasinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde 

taşınıp kurulması işlemleri için deneyim kazanmıştır.  

 

 Ön tasarım raporunda aracın mekanik aksamında kullanılmak üzere Şekil-6’da 

gösterilen parçaların alınması hedeflenmekte idi. Söz konusu parçalar temel bir go-kartta 

kullanılan parçalar olup normal şartlarda yurtdışından AliExpress üzerinden temin 

edilmektedir. Ancak verilecek siparişin geç gelmesi ihtimali değerlendirilmiş olup gerekli en 

temel parçaların hızlı bir şekilde yurtiçinde temin edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda, 

otonom aracımızda gerekli en temel parçalar üzerinde durulmuş olup, konfora katkı sunacak 

diğer parçalar (süspansiyon sistemi, direksiyon krameyar dişli sistemi, arka mil diferansiyel 

sistemi vb.) zaman ve bütçe kısıtları yüzünden devre dışı bırakılmıştır.  

 

Şekil-6: Ön tasarım raporunda satın alınması düşünülen hazır kit. 
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3. Araç Fiziksel Özellikleri 

 

CezeriCampusCar otonom aracımızın temsili Sketchup çizimleri Şekil 3 - Şekil 5’ te değişik 

açılardan gösterilmektedir. Sistem temelde 3 ana bileşenden meydana gelmiştir. Bunlar 

sırasıyla, Mekanik aksam, Elektronik Aksam ve Yazılım Bileşenleridir. Yazılım bileşeni 

ayrıntılı olarak otonom sürüş algoritmaları bölümünde detaylı olarak ele alınacağı için burada 

kısa bilgiler verilmiştir. 

 

3.1. Mekanik Aksam 

 

Mekanik aksamı meydana getiren ana unsurlar; 

 

a) Şasi ve bağlantı elemanları 

b) Tekerlekler ve tahrik sistemi 

c) Direksiyon mekanizması 

d) Fren sistemi 

e) Gaz (hızlanma) sistemi 

 

a) Şasi ve bağlantı elemanları  

Otonom aracımız 2 metre uzunluğunda iki ana kiriş üzerine bina edilecek şekilde 

kurgulanmıştır. Bunun için 40x40 mm demir profil kullanılmıştır. Diğer şasiyi oluşturan 

parçalar bu kirişlere Şekil-7’de gösterilen üç ayrı bağlantı elemanı yardımıyla tutturulmuştur. 

Bağlantı elemanları 2mm çelik saçtan üretilmiştir.  

 

     
Şekil-7: Soldan sağa, + bağlantı, T bağlantı ve L bağlantı elemanları 

 

 Bağlantı elemanları + bağlantı elemanı 160 x 160 mm kare levhaların köşeleri kesilerek 8 gen 

bir şekil elde edilmiştir.  Aynı şekilde T bağlantı elemanı için 160x100 mm ve L içinse 100x100 

mm levhalar kullanılarak gerekli kesimler yapılmıştır. Bağlantı saçlarında ve profillerde 8mm 

genişliğinde delikler açılarak M8x50 mm cıvata ve fiber somun kullanılmıştır. Geliştirilen araç 

tasarımında kaynak kullanılmadığı için, parçaların zamanla gevşemelerini önlemek adına fiber 

somun tercih edilmiştir.   
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b) Tekerlekler ve Tahrik Sistemi  

Şekil-8’de gösterildiği gibi, otonom aracımızda 400mm çapında 4 adet havalı tekerlek 

kullanılmıştır. Basit ve ekonomik olması açısından süspansiyon sistemi ve diferansiyel sistemi 

kullanılmamıştır. Tekerleklerden ilk ikisi avare yapıda olup öne konumlandırılmıştır. Diğer 

ikisi Şekil-9 ve Şekil-10’da gösterildiği gibi, 30mm çap ve 1200mm uzunluğundaki çelik mile 

800mm çaplı poryalar vasıtasıyla bağlanmıştır. Ön iki tekerlek için ortogonal üç ekseni temsil 

eden rot kolu mekanizması tercih edilmiştir (Şekil-11). Arka aks mili üzerinde DC motordan 

tahrik edilmeye olanak tanıyan dişli çark mil üzerindeki çentiklere sabitlenmiştir. Söz konusu 

dişli motosiklet zincir sistemindeki yarım parmak zincirlere uyumludur. Ayrıca mil üzerinde 

hidrolik fren sistemi için fren diski sabitlenmiştir. Fren sisteminin anlatıldığı bölümde daha 

detaylı bilgi verileceğinden burada kısa tutulmuştur.  

 

 
Şekil-8: 400mm çapında 100mm genişliğinde havalı tekerlek 

 

 
Şekil-9: 30mm çapında 1200mm uzunluğunda arka aks mil ve üzerinde şasi bağlantısı için 

gerekli olan rulmanlı yataklar, tahrik dişlisi (solda) ve fren diski (sağda) 
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Şekil-10: 30mm çaplı mili tutan ve tekerleğe 4 bijon ile sabitlenebilen poryalar 

 

 
Şekil-11: Ortogonal eksenler (X-Y-Z) temelli poryalarıyla birlikte ön rot sistemi takımı (sağ-

sol) 

 

c) Direksiyon Mekanizması  

Şekil-12’den de görüleceği üzere otonom aracımızda manuel kullanım ve otonom kullanıma 

olanak sağlayacak steer by wire bir direksiyon sistemi kullanılmaktadır.  Söz konusu sistemin 

değişik modlara geçişini sağlamak adına araçta 2 durum kontrollü bir düğme kullanılmıştır. 

Düğme yukarı konuma getirildiğinde manuel sürüş modu, aşağı konumda ise otonom sürüş 

modu aktiftir. Direksiyon mili olarak 1 metre uzunluğunda 14mm çapında vidalı mil 

kullanılmıştır. Vidalı mil kullanılmasının nedeni direksiyon milinin şasi bağlantısının rahat 

yapılamasını sağlamaktır. Direksiyon milinin son 200 mm si U şeklinde kıvrılarak ön tekerlek 

yönlendirme miline rulman ile bağlanmıştır. Ayrıca direksiyon mili üzerine 100mm çapında 

alın dişli sabitlenmiştir. Bu dişliye tutturulan ve bir step motor tarafından tahrik edilen küçük 

bir dişli yardımıyla otonom sürüş için gerekli olan döndürme torkunun elde edilmesi 

hedeflenmiştir. Dişli mekanizması gerekli torku elde etmekle birlikte daha yumuşak (smooth) 

bir dönüş sağlamaktadır. Manuel sürüş modunda step motorun elektrik bağlantısı 

kesileceğinden sürücünün direksiyonu çevirmesi mümkün olmaktadır. Benzer şekilde, otonom 

moda geçildiğinde direksiyon sertleşerek sadece otonom sürüş algoritmalarının belirleyeceği 

yöne doğru bir döndürme işlemi gerçekleştirilmektedir.   

 
Şekil-12: Steer-By-Wire Direksiyon Sistemi 
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d) Fren Sistemi  

Şartnamede güçlü fren sistemi üzerinde durulduğu için, otonom aracımızda Şekil-13’te 

gösterilen hidrolik prensibiyle çalışan kaliper fren diski sistemi kullanılmıştır.  

 

 

 
Şekil-13: Hidrolik fren sitemi 

 

Manuel sürüş modunda sürücü için fren pedali direksiyon milinin sol tarafına sürücünün ayak 

hizasına gelecek şekilde şasiye sabitlenmiştir. Otonom moda geçildiğinde otomatik fren işlemi 

için fren pedalinin aşağı yukarı hareketini sağlayabilmesi için çok yüksek tork gücüne sahip 

motor gereklidir. Yaptığımız denemelerde step ve servo motorların maliyet etkin bir çözüm 

olmadığına kaaat getirdiğimizden alternatif bir çözüm olarak arabalarda kullanılan yüksek 

torklu cam kaldırma motoru kullanılmıştır. Fren pedalinin alt kısmına sabitlenmiş misinanın 

cam kaldırma motoru tarafından sarılması veya serbest bırakılması prensibine göre fren 

pedaline moment uygulaması sağlanmıştır. Yine aynen direksiyondaki otonom tahrik 

mekanizması gibi fren sistemi de aracın sol tarafına yerleştirilen iki-durum kontrollü switch 

üzerinden belirlenmektedir. Otonom sürüş modunda fren pedalini döndüren dişlinin dönme 

derecesi ve tepkime hızı geliştirdiğimiz yapay zekâ tabanlı otonom sürüş algoritmaları 

tarafından hesaplanmaktadır. Otonom sürüşlerde gradual (yumuşak) hız azaltımlarında fren 

sistemi yerine gaz sistemi üzerinden frenleme yapmak mümkündür. Ancak fren yapmanın 

kesinlik kazandığı durumlarda (şartnamde belirtilen durumlar mesela yayanın veya canlının 
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yoldan karşıdan karşıya geçmesi) DC motora gönderilen elektrik akımı tamamen kesildikten 

sonra hidrolik fren sistemi üzerinden aracın fren tutması sağlanır.  Hidrolik fren sistemi çok 

güçlü olduğu için ani frenlemelerden kaçınılacaktır. Arka aks miline bütünleşik fren diski 

üzerindeki kaliperin konumlandırılması için yine 40x40mm demir profil ile şasiye çapraz 

bağlantı yapılarak sabitlenmiştir. 

 

e) Gaz (Hızlanma) Sistemi  

Direksiyon milinin sağ tarafında kullanıcının sağ ayağı hizasına gelecek şekilde 

konumlandırılan gaz pedali aslında bir çeşit potansiyometre görevini üstlenmektedir. Manuel 

sürüş modunda sürücü gerekli kuvveti gaz pedaline uygulayarak aracın ivmelenmesini sağlar. 

Otonom sürüş moduna geçildiğinde sistem gaz pedalini devre dışı bırakarak otonom sürüş 

algoritmalarının belirlediği mantıksal hızı, karşılık gelen PWM sinyaline bırakarak DC motor 

sürücü kartı devresine yollar. Bu şekilde otonom sürüşlerde hızlanmalar ve yavaşlamalar elde 

edilir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, otonom sürüş modunda fren fazından sonra 

belirli bir hız büyüklüğüne gelmek için sistemin doğrusal bir şekilde hızlanma yapabilmesini 

sağlamaktır. Aksi takdirde ani duruş ve ivmelenmeler sürüş konforunu düşürmekle birlikte 

uzun vadede DC motora ve mekanik parçalara zarar verebilir. Bunun dışında, fren yapıldığında 

elektrik üretilmesine imkan tanıyan rejenaratif fren sistemi maliyetinin çok yüksek olmasından 

dolayı tercih edilmemiştir.  

 

3.2. Elektronik Aksam 

 

Bu kısımda otonom aracın yazılım sisteminin mekanik sistemlerle bağlantısını sağlayacak 

arayüz kartları ve gerekli elektronik ekipmanlar kullanılmıştır. Şekil-14’te otonom aracımızda 

kullandığımız 48V 500 Watt elektrikli fırçasız motor, sürücü kartı ve teker aksamını tahrik 

edebilmesi için gereken zincir ve dişlisi kit olarak gösterilmektedir. Bu tarz sistemler genellikle 

go-kart veya üç tekerli elektrikli bisiklet tasarımlarında standart olarak kullanılmaktadır.  
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Şekil-14: Elektrikli motor, sürücü devresi ve gerekli ekipmanlar ile sisteme entegre edilmiş 

görüntüsü 

 

Otonom araçta elektrikle çalışan bütün donanımların elektrik ihtiyacı 12 Volt akü ile 

karşılanmaktadır. 48 V DC motorun çalışabilmesi için Şekil-15’te gösterilen DC-DC voltaj 

dönüştürücüsü kullanılmıştır. Temel olarak 1500 watt maksimum gücünde çalışan bu 

dönüştürücünün teknik broşürü incelendiğinde 48 V için gerekli 11 A akımı sağlayamadığı 
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görülür (URL-1, 2019). Bunun nedeni cihazın maksimum 30 A akım ile çalışabilmesidir. 12 

Volt akü gücü dönüştürücünün girişine uygulandığında: 

 

Giriş Gücü: 12 x 30 = 360 Watt olacaktır.  

 

Söz konusu problemi aşabilmek için çeviricilerden iki adet alınarak çıkış voltajları 48 volta 

sabitlendikten sonra paralel bağlantı yapılarak motor sürücü kartına elektrik girişi yapılmıştır. 

Bu sayede voltaj yükselticilerinin aşırı ısınmasının önüne geçilmiştir.  

 

 
Şekil-15: 1500 Watt, 12-90 V, DC-DC voltaj dönüştürücüsü 

 

Elektronik aksamda ayrıca güvenlik gerekçesiyle aracı manuel olarak durdurmamızı 

sağlayacak acil durdurma sistemi de şartnamede belirtildiği şekilde tasarlanmıştır. Bunun için 

acil durdurma butonları biri aracın içinde, diğerleri de aracın önü ve arkasında kolay erişilebilir 

yerlere konumlandırılımıştır. Acil durdurma butonları aküden çekilen eksi kabloyu seri 

bağlayarak herhangi birinin basılması sonucunda sistemi durdurması prensibine göre 

çalışmaktadır. Bununla birlikte araç maksimum hızında seyir halinde iken acil butonuna 

basıldığında en kısa sürede aracın durdurulması gerekir. Bunu sağlamak için devrenin kapalı 

olduğunu sürekli kontrol eden bir mikrodenetleyici (arduino) vasıtasıyla, acil durdurma 

butonlarına basıldığı tespit edilir edilmez tahrik motoruna giden güç kesilir, ve hidrolik fren 

sistemi devreye girerek aracı durdurur. Belirli bir süre sonunda ise sistemin tüm elektrik 

bağlantısı kesilir.  

 

Aracı uzaktan çalıştırabilmek, durdurmak ve tek yönlü olarak araç ile ilgili bilgileri almak için 

ESP32 veya ESP8266 WIFI arayüzleri kullanılacaktır. Bununla ilgili olarak cep telefonu için 

bir mobil uygulama geliştirlmektedir. (Url-2, 2019). 

 

Araçta sensörlerden gelen verileri alıp işleyebilen, USB bağlantı girişlerine sahip, aynı zamanda 

imge işleme ve yapay zekâ tabanlı otonom sürüş algoritmalarını çalıştırabilecek Windows 

işletim sistemli bir dizüstü veya masaüstü bilgisayar kullanılmaktadır.  
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3.3. Yazılım Bileşenleri 

 

Bu kısım ayrıntılı olarak 6. Otonom Sürüş ve Algoritmaları bölümünde anlatılacağı için burada 

değinilmemiştir. 

 

4. Sensörler 

 

Otonom aracımızın ön kısmının ortasına gelecek şekilde konumlandırılan bir adet kamera 

donanımı bulunmaktadır. İlk etapta Şekil-16’da gösterilen Logitech C920 webcam 

kullanılacaktır.  

 

 
Şekil-16: Logitech C920 WebCam 

 

Test aşamasında web kameranın performansı gözlemlenecektir. Düşük performans sergilemesi 

durumunda Kaliteli ve SNR değeri düşük görüntü yakalayabilmek için Imaging Source 

firmasının ürettiği laboratuvarımızda mevcut olan endüstriyel kamera kullanılması 

düşünülmektedir. Aracın çevresindeki objeleri algılayabilmesi için 2şer adet ön ve arkada ve 2 

şer adet yanlarda olacak şekilde ultrasonik yakınlık sensörleri kullanılmaktadır.  Ayrıca aracın 

en yakın mesafeyi informed search yapabilmesi için GPS verilerine ihtiyaç duyulabilir. Bunun 

için de arduino gps modülü satın alınacaktır. Geliştireceğimiz otonom sürüş algoritmaları şayet 

GPS verilerine ihtiyaç duymayacak yeterlilikte ise GPS sensörü kullanılmayacaktır. Otonom 

aracın yön bilgisi için de 6DOF IMU sensör kullanılacaktır. IMU sensörünü genellikle düzgün 

park yapmak amacıyla kullanmayı planlıyoruz. Görüntü işleme algoritmaları ile verimli bir 

yöntem bulmamız durumunda sistemin basitliğini korumak ve karmaşıklığı indirgemek adına 

IMU sensörü de kullanılmayabilir. 

 

 

5. Araç Kontrol Ünitesi 

 

Otonom aracın kontrol ünitesi aslında araç içine yerleştirdiğimiz bir adet dizüstü bilgisayar ve 

bu bilgisayara usb kablosu üzerinden bağlı çeşitli mikrodenetleyicilerden meydana 

gelmektedir. Ucuz ve ekonomik olması açısından Arduino mikrodenetleyicilerinin kullanılması 

düşünülmektedir. Hesaplama yükü mümkün oldukça bilgisayara aktarılarak 

mikrodenetleyecilerin sorun çıkarmadan yüksek performansta çalışabilmesi sağlanacaktır. 

Kablosuz haberleşme için de yine Arduino tabanlı ESP32 veya 8266 WIFI modülü 

kullanılacaktır. Bunun için yer istasyonunda Android üzerinde çalışacak bir uygulama ile 

otonom araca erişip sensör ve durum bilgileri tek yönlü çekilebilecektir. Otonom araca kablosuz 
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çalıştırma ve acil ve tehlikeli durumlarda kapatma sinyalinin dışında herhangi bir müdahale de 

bulunulmayacaktır. 

 

 

6. Otonom Sürüş Algoritmaları 

 

Otonom sürüş algoritması olarak yapay zekâ’da Goal –Based Agent olarak ta bilinen bir 

yöntemin kullanılması düşünülmektedir. Goal-Based Agent Robotaksi şartnamesinde belirtilen 

hedeflerin yapılmasında diğer modellere nispeten daha uygun olacağı değerlendirilmiştir. 

Şekil-17 goal-based agent modelini betimlemektedir.  

 

 
 

Şekil-17: Goal-Based Agent [3] 

 

Bu modele göre, bilgiler sensörler vasıtasıyla yapay zekâ ajanına iletilmekte ve ajanın 

knowledge base’i (bilgi dağarcığı) durum (state) ve aksiyon (action) bağlamında gelişerek 

hedefleri (goals) gerçekleştirmek için eyleyicilere (actuators) rasyonel emirler iletilmektedir. 

Bu bağlamda yarışmayı kazanmak ve yüksek skor elde etmek için bir dizi hedefler liste 

yapısında tutulmuştur. Sequential (sıralı) hedefler ve eş zamanlı ve genel hedefler hedef 

nesnelerine tür olarak işlenmektedir. Yapay zekâ ajanı ilk etapta sıralı listedeki hedefleri 

gerçekleştirmeye çalışacaktır. Her bir hedef yürütüleceği zaman ayrıca genel hedeflerin 

uygunluğu kontrol edilecektir. Önerdiğimiz otonom araçta kamera sensörü en önemli bilgi 

kaynağıdır. Yol şeritleri, trafik levhaları ve trafik ışıkları kamera ile tespit edilecektir. Otonom 

sürüş yazılımının dış çerçevesi ağırlıklı olarak kural tabanlı deterministik yöntemleri 

içermektedir. Otonom sürüş yazılımının yapısı Şekil-18’de gösterilmiştir.  
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Şekil-18: Otonom sürüş yazılımının algoritmik yapısı  

 

Otonom sürüş yazılımının en önemli bileşenlerinden birisi de nesne tanıma modülüdür. Söz 

konusu modül makine öğrenmesini içermektedir. Bunun için öncelikle, veri setinin 

hazırlanması gereklidir. Veri seti hazırlanırken, otonom araç manuel moda alınıp, bir sürücü ile 

parkur üzerinde sürüş gerçekleştirilir. Sürücü normal trafik kurallarına ve kendisine önceden 

tevdi edilen kurallara uyarak hedefleri gerçekleştirmek için aracı sürer. Bu esnada kamera ile 

görüntüler yakalanarak bilgisayarda depolanır. Alan uzmanı tarafından görüntüler etiketlenir. 

Burada amaç hangi durumda ne yapılacağı bilgisini yapay zekâ ajanına öğretmektir. Ancak 

burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta veri setindeki örneklemin mümkün olduğunca 

sayıca çok, genel, kapsayıcı, önyargısız (unbiased) ve temiz olmasıdır.  Bu yüzden günlerce 

belki de haftalarca veri alınması gerekebilir. Dolayısıyla şerit takibinin yapılması ve trafik 

işaretlerinin tespit edilmesi ile birlikte context-aware bir yapay zekâ modellenmesi bu 

yaklaşımla mümkün olmaktadır.  

 

7. Sistem Entegrasyonu 

 

CezeriCampusCar takımı olarak, otonom aracımızın sistem entegrasyonunda; 

 

a) Sensörlerin araçta uygun yerlere konumlandırılması, bağlantılarının yapılması varsa 

ara yüz kartlarına (arduino) bağlanması ve sensörlere gerekli elektrik gücünün 

verilmesi. 

b) Araç kontrol ünitesini oluşturan; wireless haberleşme modülü, acil durum durdurma 

butonu, güç düğmesi, manuel-otonom geçiş anahtarı, ileri-geri modları, motor sürücü 

kartı, gaz ve fren sistemi (motorlar ve sürücüleri dahil), aküler ve şarj cihazı ile 

kablolamanın dikkatli ve itinalı bir şekilde yapılması. 

c) Otonom sürüş yazılımının dizüstü bilgisayara yüklenmesi, kamera ile usb 

bağlantısının sağlanması, diğer sensörlerle arduino arayüzü üzerinden seri haberleşme 
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(USB) bağlantısının oluşturulması, yazılımda Multi Threaded Observer patterni 

kullanılarak birden fazla seri haberleşmeleri handle edebilmesi, belirli bir 

hedefe/hedeflere kilitlenerek (goal-based agent), gerekli imge işleme ve makine 

öğrenmesi algoritmalarını eş zamanlı ve gerçek zamanlı çalıştırabilmesi, elde ettiği 

bilgileri kendi bilgi tabanında (knowledge-base) eşleştirerek durum bilgisini 

güncellemesi ve eyleyiciler üzerinden (motor sürücüsü, fren sistemi, gaz sistemi, 

kablosuz haberleşme kiti vb.) çeşitli eylemler yapılması 

Hedeflenerek her bir bileşen üzerinde gerekli çalışmalar yürütülmüştür.     

 

8. Özgün Bileşenler 

 

Projemizdeki 2 adet yazılımla ilintili özgün değer ve kendimize ait bir fiziksel araç tasarımımız 

bulunmaktadır. Yazılımla ilgili olanlar kısaca simülasyon yazılımı ve goal based agent in genel 

çerçevesini çizdiği makine öğrenmesi algoritmalarının da kullanıldığı ana kontrol yazılımıdır. 

 

Simülasyon: 

Simülasyon yazılımı geliştrildiğinde zaman daha hızlı yol alınabilecek çeşitli hazır oyun 

motorları ve teknolojilerini (Unreal Engine, Unity, JMonkey, LibGDX, Physics Engine vb.) 

kullanmak yerine daha low level sayılabilecek bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu yüzden 

OpenGL komutlarını doğrudan kullanabileceğimiz JAVA eko-sisteminde çalışan Processing 

kütüphanesi tercih edilmiştir. Bu tercih bize simülasyona daha fazla hâkimiyet sağlamakla 

birlikte birçok şeyi de öğrenip deneyimleme fırsatı sunmuştur. Bunun için ilk zamanlarda 

Processing IDE’si üzerinde Peasycam kütüphanesini kullanarak simülasyonda üstten görünüş 

(top-view) ve perspektif görünüşü (perspective-view) sağlayacak iki farklı kamera nesnesi 

geliştirilmiştir. Daha sonra kod satır sayısı arttıkça geliştirme NetBeans Editörüne taşınarak kod 

yönetimi kolaylaştırılmıştır. Simülasyondaki parkur ilk etapta sketchup üzerinde 

modellenmiştir, ancak poligon sayısının fazlalığının FPS’de bir düşüşe neden olmasını 

engellemek maksadıyla, parkurun tamamı primitive şekillerden (line, rect, arc, box vb.) 

yapılmaya çalışılmıştır. Araba için hazır obj dosyası indirilerek gerçek yapılacak otonom araç 

ölçülerine (1.2 metre genişlik, 1.5 metre yükseklik, 2 metre uzunluk) ölçeklenmiştir. Trafik 

işaretlerinin modellenmesinde sketchup yazılımı kullanılmış ve obj formatına export edilmiştir. 

Obj nesneleri yapılırken de mümkün oldukça düşük poligona sahip modeller üretilmeye 

çalışılmıştır. Simülasyondaki diğer bir yenilik, kamerayı modelleyebilmemiz için perspektif 

bakış açısındaki viewport’tan ekran görüntülerinin capture edilmeye çalışılmasıdır. İlk 

denemelerde ana thread içerisinde imge yakalamamız OpenGL tek kanalda çalıştığı için sorun 

çıkartmıştır ve simülasyon hızı ve kalitesi bu durumdan kötü etkilenmiştir. Daha sonra ana 

kontrol yazılımına eklediğimiz çok kanallı (multi threading) yapı sayesinde bu problem 

aşılmıştır.  

 

Ana Kontrol Yazılımı (Otonom Sürüş Algoritmaları) 

Ana kontrol yazılımı bilgisayara USB ile bağlanan kameradan 30 fps hızında görüntüler 

yakalamaktadır. Aslında kamera yazılımı bize her yeni imge için bir olay tetiklemektedir 

(Observer Pattern). İlk etapta, gelen görüntülerden yapay zekâ ajanının state (durum)’ine göre 

nesne arama ve tanıma algoritmaları çalışmaktadır. Örnek vermek gerekirse, eğer yazılım ilk 

yüklenmişse veya resetlenmişse ajanın durum bilgisi ilk hedef başlangıç çizgisini geç şeklinde 

olacağı için imgelerden anlamlı beyaz düz çizgi aranır. Bulunması durumunda aracın belirli bir 

hızda çizginin şekli ve durumuna göre direksiyona müdahaleler yapılarak ilerlemesi sağlanır. 

Bunun için kavramsal bazı nesnelerin sisteme önceden öğretilmesi gerekir. Bu nedenle 

kontrollü bir şekilde alan uzmanı tarafından eğitim fazında iken veri kümesi oluşturularak sınıf 
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adları etiketlenir. Sistem makine öğrenmesi algoritmalarından biri ile (Biz Yapay Sinir Ağları 

(YSA) ve lüzum görülürse Konvolüsyonel Sinir Ağlar ı (Deep Learning CNN) kullanmayı 

düşünüyoruz) eğitilir. Öğrenme süreci resimdeki piksellere göre yapılacaksa, Konvolüsyonel 

Sinir Ağları, öznitelik vektörüne göre olacaksa klasik yaklaşımlar tercih edilecektir. Öznitelik 

vektörünü oluşturmak için resimlerden her bir renk kanalına ait 2D Yerel İkili Örüntü (2d-LBP) 

tekniği kullanılarak boyutsal indirgeme yapılır. Tüm görüntü işleme operasyonları ve makine 

öğrenmesi ve değerlendirmesi işlemleri için JAVA programlama dilinde geliştirdiğimiz Açık 

Cezeri Kütüphanesi [2] ve açık kaynak WEKA kütüphanesi kullanılmaktadır. Goal-Based 

Agent [3] yaklaşımı geliştireceğimiz ana kontrol yazılımının bel kemiğini oluşturmaktadır. 

Bunun nedeni en son (state of the art) makine öğrenmesi tekniklerinin (örn: deep learning) tek 

başına context i kapsayamayacağını düşünüyoruz.  

 

Fiziksel Araç Tasarımı 

 

Şekil 3,4 ve 5’ten görüleceği gibi, geliştirdiğimiz otonom aracımız, 2 metre uzunluğunda 130 

cm genişliğinde ve yaklaşık 150 cm yüksekliğinde şasisi 40x40mm demir profilden kaynak 

kullanılmadan tamamen bağlantı elemanları ve cıvatalarla sökülüp takılmaya uygun iki kişilik 

Jeep tarzında bir araçtır.  

 

9. Güvenlik Önlemleri 

 

Test aşamasında ve yarışma sırasında olası tehlikeli durumlar karşısında şartnamede belirtilen 

kurallar ve isterler bağlamında otonom araçta acil müdahale sistemi bulunmaktadır. Bu 

bağlamda aracın dışında ön, arka, yan ve içeride erişimi rahat bir yerde konumlandırılan acil 

durdurma butonları mevcuttur. Acil durdurma butonları aracın motorunu besleyen elektrik 

bağlantısını kesmekle birlikte, aracın kısa zaman içinde fren almasını ve durmasını sağlayacak 

bir dizi işlemi başlatır. Bunun gerçekleşebilmesi için, araç içinde merkezi akülerden 

beslenmeyen bir ana kontrol mikro denetleyicisi (arduino) yerleştirilmiştir. Acil butonlar söz 

konusu mikro denetleyicinin pinlerine bağlı olacaktır. Herhangi birisinin tetiklenmesi ile 

sistemin ana güç girişi röle kartı üzerinden devre dışı bırakılarak güvenlik sağlanacaktır. Ancak 

o an için aracın hareketli olduğu düşünülürse, fren sisteminin de seri bir şekilde devreye 

alınması gerekir. Diğer bir güvenlik önlemi, uygulanan fren sistemidir. Bu iş için gerçek 

araçlarda kullanılan güçlü kaliperli hidrolik fren sistemi tercih edilmiştir. Ayrıca otonom 

araçtaki kabloların hepsi yüksek akımı destekleyebilmesi açısından kalın ve kaliteli seçilmiştir. 

Bunun dışında otonom araçtaki sensörler, kontrol cihazları, sürücü devresi, aküler ve motor 

ıslanmamaları için tedbirler alınmış diğer taraftan yeterli derecede havalanabilmeleri için de 

gerekli yerlere küçük fanlar eklenmiştir.   

 

10. Test 

 

Araca uygulanan/uygulanacak test senaryoları aşağıda liste olarak verilmiştir. 

 

 Eğitim veri setinin oluşturulması ve makine öğrenmesi algoritmalarının 

performanslarının test edilmesi: 

Bunun için araçta kullanılan kamera ile kontrollü bir şekilde parkurdan (yollar, trafik 

levhaları vb.) çok sayıda (her bir sınıftan en az 100 adet görüntü, farklı ışık senaryoları, 

yakınlık uzaklık değerleri ve değişik açılardan) görüntüler alınması ve bu görüntüler 

üzerinden ilgi alanlarının alan uzmanı tarafından belirlenerek veri setinin 
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güçlendirilmesi. Daha sonra bu imgelerden öznitelik vektörlerinin çıkarılarak makine 

öğrenmesi algoritmalarının performanslarının offline ve online test edilmesi. 

 Bir önceki test senaryosunda elde edilen makine öğrenmesi algoritmalarını, kamera 

araca takılı iken test edilmesi 

 Birinci test senaryosunda çekilen görüntülerden ilgi alanlarını otomatik belirleyen 

yazılımın offline test edilmesi. 

 Bir önceki senaryonun on-line versiyonu. 

 Yukarıdaki her iki senaryonun kamera araca takılı iken test edilmesi senaryosu 

 Şartnameye uygun fren testi senaryosu (belirli bir eğimde iki kişinin aracı itmesine 

karşılık aracın hareket etmemesi) 

 Şartnameye uygun aracın önünde canlı bir cisim geçmesi durumunda öncelikli ve 

güvenli fren yapmasının test edilmesi. 

 Aracın başlangıç çizgisini bulması testi. 

 Aracın yol şeritlerini algılayıp onlara göre yolu ortalayabilmesi testi. 

 Aracın trafik levhalarını algılayıp onlara göre doğru karar verebilmesi testi. 

 Aracın en yakın yolu (path) tahmin etmesi testi. 

 Sistemin state’lerini doğru bir şekilde değiştirebilmesi testi. 

 Sistemin gürbüzlüğünün değişik hava ve ışık koşullarında (yağmurlu, dumanlı, sisli, 

bulutlu, güneşli, soğuk ve sıcak) test edilmesi. 

 Manuel ve otonom sürüş geçişleri testi. 

 Manuel ve Otonom modlarda ileri ve geri hareket, hızlanma ve yavaşlama testleri. 

 Stress testi (sistem kesintisiz maksimum ne kadar süre çalışabiliyor) 

 Hız ve performans testi. 

 Acil durdurma senaryoları testi. 

 Uzaktan aracı acil ve normal durdurma testi. 

 Aracın bilgilerini (hız, süre, akü voltaj vb) tek yönlü olarak iletebilmesi testi. 

 Trafik ışıklarına tepki testi. 

 Yolcu alıp indirme testi 

 Park etme testi. 
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