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Teknoloji her alanda, daha önce hiç olmadığı kadar hızlı gelişmekte ve bu alandaki rekabetin 

artmasına neden olmaktadır. Üniversiteler teknoloji üretme potansiyelleri ile ülkelerinin rekabet 

güçlerine katkı sağlamaktadırlar. Ayrıca sektöre sağladığı en önemli katkı olan potansiyel insan gücü 

ile de, bunu sürekli hale getirirler. Üniversiteler bu amaçla öğrencilerini iş dünyasına daha yakın, 

araştırma yapma ilkelerine hakim ve bu araştırmalarının sonuçlarını daha kısa sürede elde eden, bu 

sonuçların topluma ve sektöre etkilerini izleyebilen yetkinlikte mezunlar yetiştirmek üzere planlar 

yapmaktadırlar. Ayrıca üniversiteler, ekonominin itici gücü olan sanayiinin bilimsel bilgi ve zaman 

kaybetmeksizin pazara çıkma gereksinimlerini karşılayıp bu konuda sanayiye destek olma 

sorumluluğuna sahiptirler. Böylece ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadırlar. 

 

1789’lardan sonra teknolojiler bilimsel bilgi temelli olarak gelişmeye başlamış ve üniversite sanayi 

işbirliği, sanayileşme ve ekonomik gelişmenin motoru olmuştur. Üniversitelerden, endüstrinin uzun 

vadeli teknoloji stratejilerini anlayacak ve bu stratejilere katkı sağlayacak mezunlar yetiştirmesi 

beklenmektedir. Bu durum, bilimin artık teknolojiye daha fazla yönelmesinden dolayı teknoloji ile 

bilim arasındaki makasın daralmasından kaynaklanmaktadır. Anlaşılıyor ki küresel rekabetin temel 

unsuru olan teknolojik yetkinliğin kazanılması için en önemli araçlardan biri üniversite-sanayi 

işbirliğidir. 
 

Üniversite sanayi birlikteliği MÜDEK akreditasyonu sürecinde Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği 

bölümünün güçlü yönü olarak belirlenmiştir. Bilgisayar Mühendisliği bölümü eğitim amaçlarının 

belirlenmesinde ve eğitim planlarının güncellenmesinde dış paydaşları olan Ford-Otosan, Kuveyt Türk, 

ABB-Türkiye, Toyota ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi gibi sanayi temsilcileri ve kurumlardan düzenli 

olarak görüş alması bu konudaki farkındalığını göstermektedir. 
 

Öğrencilerimizin 4 yıl boyunca almış oldukları mühendislik eğitiminden edindikleri bilgilerle ortaya 

koydukları ve bu kitapta sunulan değerli ana tasarım deneyimi çalışmaları, onların insan hayatını 

kolaylaştıran, yeni ve faydalı ürün geliştirme potansiyeline sahip, ulusal ve küresel rekabete katkı 

sağlayan ve hem kendilerinin hem ülkemizin ulusal ve küresel alanda saygınlığının artmasını 

sağlayacak projelere imza atabileceklerinin ispatı niteliğindedir. Yukarıda bahsedilen ve dünyanın 

geleceğini ilgilendiren bilim ve endüstri birlikteliğine çekirdekte oluşturdukları örnek faaliyetlerden 

dolayı bölümümüz değerli öğretim üyelerini ve sevgili mezunlarımızın çalışmalarını tebrik eder 

saygılarımı sunarım. 
 

Prof. Dr. Nejat Yumuşak 
 

Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanı 
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Güçlü öğretim üyesi kadrosu ile Türkiye’nin en güçlü Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden biri olan 

Sakarya Üniversitesi, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümü, endüstri 

ile kurmuş olduğu işbirlikleri ile öğrencilerine ikinci sınıftan itibaren sanayi projelerinde çalışma ve 

sanayi projeleri geliştirme imkânı sunmaktadır. Bölümümüz bir taraftan endüstri ile yakın ilişki 

içerisinde olup dış paydaşların görüşlerini alarak bölüm derslerini ve içeriklerini endüstrinin 

ihtiyaçlarına uygun şekilde hazırlarken; diğer taraftan dünya genelinde ön sıralarda yer alan Bilgisayar 

Mühendisliği bölümlerinde okutulan ders ve içerikleri de öğrencilerine vererek uluslararası arenada 

mühendisler yetiştirme gayret ve çabasındadır. 

 

Bölüm öğretim üyeleri olarak; Yenilikçi, öğrenmeyi öğrenmiş, değişime hızlı ve güvenli biçimde ayak 

uydurabilen, tasarımı ön plana çıkarabilen ve özgüveni gelişmiş donanımlı mühendisler olarak 

yetiştirilen siz değerli mezunlarımızın, ulusal ve uluslararası alanda sizden beklenen görev ve 

sorumlulukları en layığı ile yapacağınıza inancımız tamdır. 

 

Geleneksel hale getirilen ve bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğimiz Bitirme Projesi sunumu 

etkinliğimiz ve bitirme projelerinizin özetlerinin yer aldığı “Bitirme Projeleri Özet” kitabı, bölüm 

başkan yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih ADAK hocamız olmak üzere çok sayıda öğretim üyesi ve 

elemanı ile sizlerin özverili çalışmalarınız sonucunda ortaya çıkmıştır. Ana tasarım deneyiminin 

kazandırıldığı bitirme projeleri, sizlerin dört yıl boyunca öğrenmiş olduğunuz bilgi ve becerilerin ürünü 

olarak ortaya çıkmaktadır. Sizlerin meslek hayatınızdaki geliştirdiğiniz ilk proje niteliğindedir. Sizler 

için böylesine önemli olan bu kitapçığın sizlere ve daha sonraki öğrencilere faydalı olmasını dileriz. 

 

Prof. Dr. Cemil Öz 
 

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı 
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BLOCKCHAIN TABANLI OYLAMA SİSTEMİ 
 

 

 
 

 

Muratcan YURGA    Batuhan ÖZKAN 

muratcan.yurga@ogr.sakarya.edu.tr  batuhan.ozkan1@ogr.sakarya.edu.tr  

 

 

Danışman: Prof. Dr. Nejat YUMUŞAK 

 

Özet 

 

Günümüzde pek çok alanda kullanılan seçim sistemleri; adayların ve seçmenlerin bir kurum 

ya da kuruluşa seçimlerin hazırlanmasında, oyların kaydedilmesinde ve sayımında 

güvenmesinden dolayı bir merkezileşme örneği olmuştur. Bireylerin oylarını teyit 

edememesi veya tüm süreci gözlemleyememesi seçim sistemlerini suistimale açık hale 

getirmiştir. Özellikle de oylamalar büyük çapta yapıldığında seçimlerin sahtecilik ve 

manipülasyona karşı savunmasız olma ihtimali çok daha yüksektir. 

 

Teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması birçok yapısal değişikliği de beraberinde 

getirmiştir. İnternet ağının ve yazılım mimarisinin gelişiminin öncülüğünde eşten-eşe 

iletişim mantığı ile merkezi olmayan bir çevre oluşturulabilmektedir. Bu anlamda belirli bir 

merkez olmadan eşler arasında iletişim sağlayan kriptografik veriler ve dağıtık bir sistem 

yapısına sahip blockchain teknolojisinden bahsedebiliriz. 

 

Bir blockchain teknolojisi olan Ethereum, geliştiricilere merkezi olmayan uygulamalar inşa 

etmesine olanak sağlayan, açık kaynak kodlu bir platformdur. Bu platform aracılığıyla 

Ethereum Blockchain’i üzerinde akıllı kontratlar yaratarak Ethereum Virtual Machine 

içerisinde çalışan gayrimerkezi oylama sistemi geliştirmek mümkün hale gelmiştir. 

 

Bu sistemimizde değişmez, kriptografik ve merkezi olmayan yapısıyla: Blockchain, 

Ethereum ve Node.js teknolojilerinden yararlanarak şeffaf bir oylama sistemi 

hedeflenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Blockchain, Seçimler, Akıllı Kontrat, Ethereum, Merkeziyetsiz 

Uygulama 
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DERİN ÖĞRENME İLE KIYAFET TÜRLERİNİN ANALİZİ 
 

 

 
 

 

Ali TÜZÜN      Muhammed Said MENGİ Hüseyin SADE 

Ali.tuzun11@gmail.com       saidmengi07@gmail.com          huseyinsade2@gmail.com 

 

 

Danışman: Prof. Dr. Cemil ÖZ 

 

Özet 

 

Giysilerin otomatik olarak doku tasarımını belirlemek moda trendlerini tavsiye etmek, 

online alışverişin hızlı büyümesi nedeniyle günümüzde önemlidir. Görüntülerin verimli bir 

şekilde özellikleri öğrenerek, bir makine sınıflandırmanın doğruluğu daha iyi verebilir. 

Günümüzde geliştirilen birçok projede giysi tasarım sınıflarını tanımlamak için örnek 

kodlamalar var. Son günlerde, Derin Dönüşümlü Sinir Ağları (CNN) farklı nesne tanıma için 

daha iyi performanslar göstermişlerdir. Derin CNN, çoklu katman ve soyutlama düzeyleri 

ile bir makinenin veri tiplerini daha iyi anlamasına yardımcı olur. Bu projemizde, giysi 

tasarım sınıflarını tanımlamak için bir CNN modeli kullanılmıştır.   

Biz projemizde giysi türlerini 10 kategori olacak şekilde sınıflandırdık, bu sınıflandırmayı 

yapmak için çok katmanlı yapay sinir ağları kullanmıştır. Bizim sınıflandırmamıza en uygun 

model; araştırmalarımıza ve aldığımız sonuçlara göre Faster R-CNN modelidir. 

Kullandığımız veriler internetten temin edilmiştir. Moda endüstrisinde, giysi türü için ayırt 

edici bir algoritma geliştirilmiştir. Bu algoritma birçok alanda uygulanabilir olduğundan, 

sektörde çok fazla potansiyele sahiptir. 

 

Anahtar kelimeler: Derin öğrenme, Görüntü işleme, CNN, Tensorflow
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NODE.JS VE WEBRTC İLE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME 

UYGULAMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Furkan HATTAPOĞLU            İsmail SÖYLEMEZ  
furkanhattapoglu@gmail.com    ismailsoylemez272@gmail.com
   

 

 

Danışman: Prof. Dr. Celal ÇEKEN 
 

Özet 

 

Günümüzde klasik haberleşme yöntemleri geçerlililiğini yitirmiş, insanların zaman ve 

mekan farketmeksizin birbirleriyle görüşme ihtiyacına karşılık web teknolojilerinin gelişen 

gücüyle birlikte birçok alternatif uygulama geliştirilmiş durumda. Artık web ve mobil  

uygulamalarının çoğu, yazılı mesaj dışında sesli ve görüntülü görüşme imkanı 

sağlamaktadır. 

 

Çalışmamızda Websocket protokolü ve WebRTC teknolojisi kullanılarak sesli ve görüntülü 

görüşmeye imkan sağlayan bir web uygulaması geliştirilmiştir. Uygulama geliştirme 

noktasında Node.js ve React gibi açık kaynak kodlu Javascript teknolojileri kullanılmış olup, 

Websocket bağlantısı için socket.io paketinden yararlanılmıştır. Veritabanı noktasında ise 

yine açık kaynak kodlu ve döküman tabanlı olan MongoDB kullanılmıştır. 

 

 

Anahtar kelimeler: Node.js, React, Websocket, WebRTC, Gerçek Zamanlı Uygulamala, 

MongoDB 
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POWERSHELL ATAKLARININ DAVRANIŞ ANALİZİ VE TESPİT 

EDİLMESİ 
 

 
 

Büşranur KOÇ                          Feride ÜNLÜ  

b141210092@sakarya.edu.tr   b141210059@sakarya.edu.tr 

 

Danışman: Doç. Dr. İbrahim ÖZÇELİK 

 

Özet  

 

Son yıllarda dikkat çeken saldırı türü ve antivirüs yazılımları tarafından tespit edilmesi en 

zor olanı bellek üzerinde faaliyet gösteren Powershell komut satırı üzerinden yapılan 

ataklardır. Bu çalışmada Powershell ataklarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu sorunu 

çözmek için, kurumsal bir altyapının ana yapısı oluşturulmuştur. Windows Server işletim 

sistemi yüklü olan bir tane sunucu, atakların denenmiş olduğu Windows işletim sistemi 

yüklü olan uç nokta bilgisayar ve atakların yapıldığı kaynak bilgisayar oluşturularak bir 

laboratuvar ortamı kurulmuştur. Hedef alınan uç nokta bilgisayarlara sistem üzerindeki 

hareketleri loglayan Sysmon programı ve bu logları yönlendirecek bir Windows log 

yönlendirme ürünü olan Winlogbeat programı kurulmuştur. Ana makine üzerinde de gerekli 

olan datalarda filtreleme yapılması için Logstash programı, Logstash’in filtrelenmiş datayı 

göndereceği ElasticSearch programı ve tüm bu datayı görselleştirip inceleme yapılmasını 

sağlayan Kibana programı kurulmuştur.  

 

Hedef makinaya Powershell komut satırı üzerinde gerçekleştirilen ataklar denenmiş ve 

ataklar için genellikle kullanılan powershell komutları belirlenmiştir. Yazılan Powershell 

komutlarının alınabilmesi için ana makine üzerinde GPO ayarları yapılmış ve Logstash 

vasıtası ile filtrelenmiş datalar ElasticSearch veritabanına yönlendirilmiştir. Sysmon vasıtası 

ile bu atakların sistem üzerindeki hareketleri incelenmiştir. Yapılan incelemelerde, bu 

saldırılar sonucunda genellikle Windows sistemlerde oturum açma isteği sırasında kullanıcı 

adı ve şifrenin kontrolünün sağlandığı lsass.exe prosesinin çalıştığı gözlemlenmiştir. Bu 

saldırı sonucunda gerçekleşen olay değerleri Sysmon üzerinde tespit edilmiştir. Powershell 

ataklarının analizini ve tespitini gerçekleştirecek bir yazılım geliştirilmiştir. Bunun için 

ElasticSearch’te toplanan veriler yazılıma çekilmiş ve powershell logları üzerinden gelen 

komut satırı değerleri alınmıştır, Yapılan incelemeler sonucunda zararlı görülen hareketlerin 

olay(event) değerleri üzerinden bir filtreleme yapılarak sisteme yapılan ataklar yazılımda 

gösterilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Powershell Atakları, Sysmon, ELK
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GÖRÜNTÜ İŞLEME VE DERİN ÖĞRENME İLE 

OYUN BOTU 
 

 

 
 

 

 Muhammet Raşit Tosun    Selim Bayrak  

    muhammet.tosun@ogr.sakarya.edu.tr  selim.bayrak@ogr.sakatya.edu.tr 

 

 

Danışman: Doç. Dr. Devrim Akgün 

 

Özet 

 

Bu çalışma da bir oyunun ekran üzerinden OpenCv ile okunarak işlenmesi ve Makine 

Öğrenmesi kullanılarak sıfırdan kendi kendine oynayabilecek seviyeye gelmesi 

amaçlanmıştır. Makine öğrenmesi kısmında kullanılabilecek birçok algoritma mevcuttur. 

Oyun oynatmak amacı ile en çok kullanılan algoritmalar Genetik Algoritma, Reinforcement 

Learning, Deep Q Learning. Bu projede genetik algoritma kullanmak çok verimli 

olmayacaktır, bu yüzden diğer algoritmalar tercih edilmelidir. Bu projede kullanılan bazı 

teknolojiler Python, OpenCv, Keras, Tensorflow vs.  

  

Oyun bir emülatör kullanılarak çalıştırılıyor ve bilgisayar ekranı üzerinden Python ile 

yazılan bir program ile okunuyor. Ardından alınan görüntüler işlenilerek Makine öğrenmesi 

ile eğitilen model ile tahmin ediliyor. Tahmin sonucu dönen değere göre yapılması istenen 

işlemler klavye komutları yardımı ile gerçekleştriliyor. 

.  

 

 

Anahtar kelimeler: OpenCv, Makine öğrenmesi, Genetik Algoritma, Reinforcement 

Learning, Deep Q Learning  
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AKILLI ŞEHİR – ARAÇ TAKİP SİSTEMİ 
 

 
 

 

     ALİ İHSAN ÇELİK    FURKAN ERHAN GÜNER   MEHMET FARUK AKAR 
           b151210087@sakarya.edu.tr          b151210041@sakarya.edu.tr          g151210065@sakarya.edu.tr 
 

 

Danışman: Prof. Dr. Celal ÇEKEN 

 

Özet  
 

Eğitim, Ulaşım, Sağlık vb. sektörlerde kullanılmak üzere plaka tanıma ve analiz sistemi 

geliştirilmiştir. Bu sistem ile plakalar aracılığıyla bu sektörlerde çalışan araçlara ceza, 

otopark, takip gibi hizmetler sağlanmıştır. Tüm hizmetler bir platformda toplanmıştır. 

 

Platforma erişim mobil uygulamalar( iOS, Android, Windows Phone ) ve web tarayıcıları 

üzerinden olmaktadır. Bu platform aracılığıyla araç sahiplerinin veya işletme sahiplerinin; 

araçlarının bilgilerine ulaşarak ceza ödemesi, otopark ücret ödemesi ve araçlarının takibini 

yapması sağlanmıştır. 

 

Platform geliştirilirken tüm platformların veri tabanına ulaşabilmesi için API geliştirilmiştir. 

Mobil ve web uygulamaları aracılığı ile bu API’ye erişim sağlanarak gerekli işlemler 

yapılmaktadır. 

 

Bu sistem sayesinde sağlık sektöründe refakatçi otopark sistemi ile hastane otoparklarını 

sadece hastaların ve refakatçilerin kullanabilmesi sağlanarak hastane çevresindeki yoğunluk 

azaltılmıştır. Alışveriş merkezleri otopark sistemi ile alışveriş yapmayanların otoparkı 

kullanmasının önüne geçilmiştir. İşletme araçları için özellikle araba kiralama işletmeleri 

için arabaların kiralandıktan sonra ceza, kaza gibi durumları işletme sahipleri tarafından 

takip edilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Bulut Bilişim, Mobil Uygulama, Görüntü İşleme 
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KAPALI ALAN KONUMLANDIRMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMİ 
 

 

 
 

 

          Murat AKKUŞ                  Şemsettin ÇELİK  
msakkus04@sakarya.edu.tr             semsettin.celik@ogr.sakarya.edu.tr  

  

 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Murat İSKEFİYELİ 

 

Özet 

 

Günümüz modern şehirlerinde çok katlı karmaşık ve geniş alanlara yayılmış binaların sayısı 

her geçen gün artmaktadır. Onlarca kat, yüzlerce koridor ve oda geçitlerinden oluşan bu 

binalar hem karmaşık yapıları hem de barındırdıkları nüfus itibarı ile adeta birer küçük şehir 

gibidirler. Meydana gelebilecek acil durumlarda, kişiye özel navigasyon uygulamaları, 

binaların hızlı ve sorunsuz bir şekilde tahliyesi önemli bir sorunu ortadan kaldırmaktadır.  

Çok katlı iş yerlerinde muhtelif katlarda bulunan toplantı odaları, yönetici odaları, 

yemekhane, hizmet noktaları gibi POI’ lere binaya yeni gelen kişilerin kolayca 

yönlendirilebilmesini sağlamak amacıyla bir mobil yazılım geliştirilmiştir. 

Geliştirmiş olduğumuz proje Sakarya Üniversitesi – Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ortak 

Ar-Ge programları doğrultusunda planlanmış kapalı alan (bina içi) konumlandırma ve 

yönlendirme sistemidir. Daha sonrasında bu proje ürün haline getirilerek Kuveyt Türk 

Bankacılık Üssü haricinde ihtiyaç duyulan alışveriş merkezleri, hava alanları, müzeler, 

plazalar vb. yerlerde kullanılmak üzere uyarlanabilecektir. 

Bu projeyi geliştirirken telefonların kablosuz ağ erişim teknolojisi (Wi-Fi) ve Bluetooth 4.0 

Low Energy teknolojisi kullanılmıştır. Üçgenleme ve parmak izi yöntemleri ile işlemler 

gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Konumlandırma, Yönlendirme, İç Mekan, Kapalı Alan
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FPGA İLE STEREO RESİMDEN DİSPARİTY-DEPTH MAP 

OLUŞTURULMASI 
 

 

 
 

 

  Hamza Bilici          Uğur Şenol   Muhammed Şimşek 

hamza.bilici@ogr.                  ugur.senol1@ogr.                      muhammed.simsek@ogr. 

  sakarya.edu.tr         sakarya.edu.tr         sakarya.edu.tr 

 

Danışman: Doç. Dr. Ahmet Özmen 

 

Özet 

 

FPGA (Field Programmable Gate Array-Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri) geniş bir 

uygulama alanına sahip olan bir sayısal tümleşik devredir. Bu devre ile donanım bazlı ağır 

olan işlemleri FPGA’ye yaptırarak paralel programlamayı kullanmak ve işletim sisteminin 

zafiyetlerinden kurtulmayı amaçladık.  

 

Çalışmamızda DE2-115 boardı üzerinde stereo resim çiftinden derinlik haritası oluşturduk.  

FPGA ile yapılan projelerde paralelliğe uygun ve ağır olan işlemleri FPGA üzerinde 

donanımda gerçekleştirmek hedeflense de, biz çalışmamızda FPGA üzerinde NIOS II 

işlemcisini kurarak, işlemleri bu işlemci üzerinde koşturduk. Stereo resimden disparity map 

oluşturarak iki boyutlu resimlerden üç boyutlu dünya hakkında bilgi çıkarabiliyoruz. 

Çalışmamızda bu disparity map’ı FPGA üzerinde oluşturmayı amaç edinmiştik. İşlenen 

resimleri DE2-115 board’una aktarmak için resimler SD kartına yüklenmiştir. SD kartından 

okuma yapabilmek için FPGA üzerinde SD kart arayüzü oluşturulmuştur. Ayrıca oluşturulan 

haritayı ekrana basabilecek çözünürlük ve renk derinliği haline getirmek için scaler ve RGB-

resampler donanımları FPGA üzerinde oluşturulmuştur. NIOS II işlemcisi üzerinde, SD kart 

arayüzü kullanılarak stereo resimler belleğe alınmıştır. Belleğe alınan resimler, resimdeki 

noktalar arasında meydana gelen kaymayı tespit eden ve bunu bir haritaya çeviren algoritma 

NIOS II işlemcisi üzerinde koşturulmuştur. Sonuçta oluşan görüntü ekrana VGA controller 

ile basılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: FPGA, NIOS II, Disparity-depth Map, Stereo Görüntü, Epipolar 

Geometry, Stereo Correspondence Problemi 
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BEACON KULLANARAK KAPALI ALAN NAVİGASYON 

UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRME 
 

 
 

    Kadir KAYA      Kubilay BALCI 
                               kdrky57@gmail.com               kubilaybalci93@gmail.com 

 

Danışman: Doc. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ 

Özet  

Projenin amacı, kapalı alanlarda nesnelerin/kişilerin konumunu tespit ederek bu kişilere 

navigasyon hizmeti sunmaktır. Bir nesnelerin interneti projesidir. Beacon sensörlerinden 

gelen bluetooth sinyallerini android mobil uygulama ile alıp bu veriler yorumlanarak 

kullanıcıların konum tespiti yapılmaktadır. Kapalı alanın haritası, kat planları ve ölçülere 

uygun olarak tasarlanır. Beacon sensörleri haritanın üzerine belirli aralıklara göre 

yerleştirilir. Böylece beaconlar kullanılarak elde edilen konum bilgisi harita üzerinde 

gösterilebilir. Bu proje Sakarya Üniversitesi’nin Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri 

Fakültesi’nde gerçekleştirilecektir.  

 

Kullanıcının harita üzerinde tüm hareketleri kat planı ölçülerine ve beaconlara uzaklıklarına 

bağlı olarak güncellenir. Hedef konum seçildiği zaman hedefe bir işaret koyulur ve hedefe 

doğru bir çizgi çizilir. Kullanıcıya verilen ek görsel ve işitsel talimatlarla kullanıcı hedef 

konuma yönlendirilir.  

 

Mobil uygulama Android Studio ortamında gerçekleştirilmiştir. Kullanıcının profil ve 

güncel konum bilgileri Firebase isimli bulut bilişim sisteminde depolanmaktadır. Proje 

Altbeacon’lar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Altbeacon SDK’sı android uygulama 

projesine eklenerek yakındaki beaconları tespit etme ve beaconlardan doğru veri okuma 

işlemi sağlanmıştır. Konum tespiti işleminde Trilateration algoritması kullanılmıştır. 

Google’ın Android Map SDK’sı harita üzerindeki görsel işlemlerde kullanılmıştır. Yukarıda 

özeti yapılan projeye, android uygulamayı indirerek sahip olabilirsiniz.  

 

Anahtar kelimeler: Beacon Sensörü, Nesnelerin İnterneti, Android Mobil Uygulama, Bulut 

Bilişim
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GİTHUB ÜZERİNDE METİN MADENCİLİĞİ VE VERİ ANALİZİ 
 

 
 

Sertan BOŞLUK              Erdem KALAYCI 
sertan.bosluk@ogr.sakarya.edu.tr   erdem.kalayci@ogr.sakarya.edu.tr 

 

Danışman: Doç. Dr. AHMET ZENGİN 

Özet  

Metin madenciliği, günümüzde hızla gelişen ve önemini arttıran bir alandır. Bu alanın 

gelişmesinde özellikle üniversite projeleri, açık kaynak kodlu projelerin önemli katkısı 

olmuştur.Dijital ortamdaki metin sayısı gittikçe artmaktadır.  

 

Kullanıcıların github hesapları üzerinde python programlama dili ve gerekli teknolojiler 

kullanılarak metin madenciliği ve veri analizi yapılmaktadır.Bu sayede githubdaki çok 

sayıda kullanıcının verileri, yazılım ile kısa sürede ve doğru bir şekilde analiz edilmektedir. 

Kullanıcıların hangi programlama dilinde hangi oranda çalıştıkları, repo sayıları ve takip 

edilen-takipçi durumları da analiz edilmekte ve veri görselleştirme yapılmaktadır.  

 

Programlama dili olarak Python kullanılmaktadır.Projede web arayüzü tasarlamak için ise 

python programalama dili ile web uygulamaları yapmamızı sağlayan Flask frameworku 

kullanılmaktadır. Matplotlib grafik çizim paketi python ile bilimsel programlamanın en 

önemli araçlarından birisidir.Bu yüzden projede veri analizi için Numpy, görselleştirme için 

ise matplotlib kütüphanesinden yararlanıldı.  

 

Anahtar kelimeler: Metin Madenciliği, Python, Flask, Github Api, Numpy
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ENDÜSTRİ SEKTÖRÜ İÇİN MOBİL TABANLI AHP TEKNİĞİ İLE 

TEDARİKÇİ SEÇİM UYGULAMASI 

 

 
 

 

Muhammed AYAN  İdris DEMİR  Yunus Emre RENDECİOĞLU 

muhammet.ayan1@ogr.sakarya.edu.tr 

idris.demir@ogr.sakarya.edu.tr 

yunus.rendecioglu@ogr.sakarya.edu.tr 

 

Danışman: Öğr.Gör. Yüksel Yurtay 

 

Özet 

Çalışmamızda, günümüz üretim sektöründe önemli bir yere sahip olan tedarikçi seçimini ele 

aldık. İmalatçı firmalar gerek Türkiye pazarında gerekse dünya pazarında yerlerini 

koruyabilmek ve yükseliş sağlayabilmek için ürünlerini kalite, maliyet vb. birçok kritere 

göre uygun üretmeleri gerekmektedir. Bunun içinse ana faktörlerden biri olan tedarikçilerini 

doğru seçmeleri gerekmektedir. Bizde bu konuda çözüm üretmek amacıyla karar verme 

yöntemlerinden biri olan AHP yöntemini kullanarak web servis üzerinde çalışan, mobil 

platformda kullanıcı odaklı bir tasarım ile tedarikçi seçimini kullanıcının belirlediği 

kriterlere göre yapan yazılımı geliştirdik.   

Bu bitirme çalışması 6 bölümden oluşmaktadır. Bunlar giriş, kullanılan teknolojiler, 

tedarikçi seçimi, metodolojiler, projenin oluşturulma süreci, sonuçlar ve öneriler 

bölümleridir. Giriş bölümü, projede kullandığımız platform, konu hakkında genel bilgi ve 

literatür araştırması kısımlarından oluşmaktadır. Metodolojiler kısmında ise Tedarikçi 

seçiminde kullanmakta olduğumuz AHP yöntemi incelendi ve bunun örnek uygulaması 

yapılmıştır. Sonuç olarak Tedarikçi seçimi ve Tedarikçi seçiminde kullanılan yöntemler ve 

bunlar arasında bizim ele aldığımız Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi incelenmiş 

olup örnek uygulama ile kavranılabilirliği kuvvetlendirilmiştir. 

 

 

Anahtar kelimeler: Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), Karar Verme Yöntemleri, Tedarikçi 

Seçimi ve Değerlendirme, Mobil Uygulama 
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BÜYÜK VE KARMAŞIK SOSYAL MEDYA VERİLERİNİN ANALİZ 

EDİLDİKTEN SONRA WEB ORTAMINDA SUNULMASI 

 

 
 

 

Erhan OKUMUŞ                   Rabia YELER                Ozan Kağan ALİŞAR 

erhan11040@gmail.com   yelerrabia@gmail.com    ozan.alisar@gmail.com  

      Şevval TEZCAN                              Harun UYSAL 

  tezcansevval@gmail.com      harun.uysal@yahoo.com  

 

Danışman: Doç. Dr. Numan ÇELEBİ 

 

Özet 

 
Bir şirketin daha doğru ve planlı bir şekilde büyüyebilmesi için veri toplaması ve bu verileri 

analiz ederek şirketin geleceği için planlar belirlemesi gereklidir. Birçok şirket; 

büyüklüğüne, politikalarına, üretim tipine ve diğer faktörlere bağlı olarak bir veri toplama 

sistemlerine sahiptir. Bu sistemlerde kullanılan yöntem; çeşitli programlar yardımı ile bir 

veya daha fazla sunucu üzerinde veri stoklaması yapılır. 

 

Toplanan veriyi işlemek için çeşitli teknolojiler ve yazılımlar geliştirilmiştir. Bu 

teknolojilerden biri de Hadoop teknolojisidir. Hadoop ile çok büyük miktardaki karmaşık 

verileri parçalayıp işledikten sonra veriler anlamlı hale dönüştürülüp, şirketlerin pazar 

payının iyileştirilmesi, büyük verilerin parçalanıp işlenerek daha hızlı ve doğru sonuçlar 

elde edilmesi ve aynı zamanda elde edilen verilerin web ortamına sunulması hedeflenmiştir. 

 

Bu proje ile, depolanan sosyal medya verilerinin sonuçlarının takip edilmesi hedeflenmiştir. 

Takip edilen verilerin web ortamına sunulup kullanıcı tarafından incelenmesi ve analiz 

edilmesine imkan tanınmıştır. Böylece şirketin pazarlanacak ürünlerinde fikir sahibi olması 

amaçlanmıştır.  

Sosyal medya ile dijital pazarlamayı efektif bir şekilde kullanarak özgün ve doğru ve doğru 

sonuçlar verilmesi amaçlanmıştır. 

 

 

Anahtar kelimeler: Sosyal Medya, Büyük Veri, Veri Analizi, Hadoop, MongoDB, 

R,Docker, MongoDB,R,Docker,Laravel,,VueJs, Api Entegrasyon MongoDB,R,Docker
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ANFİS SİSTEMİNİN 1.KATMANININ YENİDEN 

YAPILANDIRILMASI 
 

 

 
 

 

SADULLAH ZOLFQAR  JAVIDAN VALIYEV  

sadullah.zolfqar@gmail.com  valiyev.javidan@gmail.com   

 

 

Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Seçkin Arı 

 

Özet 

 

Geliştirilen sistem ANFIS (Adaptive Neuro Fuzzy Interface System) bulanık mantık ve 

yapay sinir ağlarının birlikte çalıştığı bir sistemdir. ANFIS siteminin daha verimli ve 

dinamik bir şekilde çalışması için sistemin 1.katmanının (Üyelik fonksiyonlarının 

bulunduğu katman) yapay sinir ağları ile değiştirilmiştir.  

 

Çalışmanın kapsadığı alan bulanık mantık ve yapay sinir ağlarıdır. Çalışmanın amacı ANFIS 

sistemindeki üyelik fonksiyonu seçimini aradan kaldırmaktır. Python programlama  dilinde 

yazılmış bir ANFIS sistemindeki üyelik fonksiyonları çıkarılarak yerine yapay sinir ağı 

entegre edilmiştir. Bu yapay sinir ağı varsayılan olarak 4 tane üyelik fonksiyonunu 

modelleme kapasitesine sahiptir. Çalışma sonucunda ANFIS’in üyelik fonksiyonları 

dinamik şekilde yapılandırılmıştır. 

 

 

Anahtar kelimeler: Bulanık Mantık, Yapay Sinir Ağları, ANFİS, Üyelik Fonksiyonları
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UYGULAMALI DİŞ HEKİMLİĞİ DERSİNİN SANAL GERÇEKLİĞE 

AKTARILMASI 
 

 

 
 

 

Emil Ahmad         Orkhan Hüseynli                 Esen Bahar Türkay 

Emil.ahmad@ogr.sakarya.edu.tr     orkhan.huseynli@ogr.sakarya     esen.turkay@ogr.sakarya.edu.tr 

 

 

Danışman: Prof. Dr. Cemiz ÖZ 

 

 

Özet 

 

Projemizde diş hekimliği öğrencilerinin eğitimlerinde aldıkları uygulamalı laboratuvar 

dersinin sanal gerçeklik ortamına taşınması amaçlanmıştır. Bilindiği üzere diş hekimliği 

öğrencileri uygulamalarını kimi zaman sabunlar üzerinde kimi zamanda insanlar üzerinde 

deneyimlemektedir. Diş hekimliği öğrencilerinden aldığımız yanıtlar üzerine sabun üzerinde 

deneyim yapmak ve ayrıca  diğer aletlere sahip olmak maddi sıkıntılar yaratmaktadır.  

 

Projemizde bu gibi sorunları ortadan kaldırmayı ve onların sanal nesneler ile  kendilerini 

geliştirmelerini hedefliyoruz. Geliştirme ortamı olarak Unity oyun motorunu seçtik . Ayrıca 

sanal gerçeklik gözlüğü olarak okulda sanal gerçeklik laboratuvarımızda bulunan HTC Vive  

sanal gerçeklik gözlüğünü kullandık. Projemizde öğrencilere gerçeğe yakın hissedebilmeleri 

için diş hekimi muayene odası tasarımı yapılmıştır. Dişçi koltuğu tasarımı ve dişçi aletlerin 

tasarımı yapılmıştır. Ayrıca dişçi koltuğunda yatan bir hasta yapılmıştır. Kullanıcı hastanın 

ağzını seçerek dişlerini görebilmektedir. Hastanın dişlerinde  tanımlanan  eylemleri seçtiği 

aletlerle gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca projede scriptler C# dili ile yazılmıştır. 

 

 

 

Anahtar kelimeler: Sanal Gerçeklik, Unity, SteamVR, HTC Vive

mailto:esen.turkay@ogr.sakarya.
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MAKİNE ÖĞRENMESİ İLE ARABA KONTROLÜ 
 

 

 
 

 

                            Ebru ÜNSAL                               Seda İNTEPE 

                   b141210078@sakarya.edu.tr                b140910075@sakarya.edu.tr  

 

 

Danışman: Doç. Dr. Devrim AKGÜN 

 

Özet 

 

Makine öğrenmesi ile insanlara ait olan öğrenme becerisini artık makineler de 

yapabilmektedir. Günümüzde gerçeğe yakın tahmini sonuçların yapıldığı alanlarda makine 

öğrenmesi sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu bitirme çalışmasında makine öğrenmesi 

tekniklerini kullanarak bir arabanın belirli bir yol üzerinde kendi kendine gitmesi 

sağlanmıştır. Çeşitli kıvrımlara sahip bir yol üzerindeki araba, yolda olan bir engele 

rastladığında çarpa çarpa engelin varlığını görmekte ve bunun nasıl aşılacağını 

öğrenebilmektedir. Zamanla bu engellere çarpmadan kendi kendine yolda gidebilmektedir. 

Çalışmamızın en genel çalışma mantığı bu şekildedir. 

 

Çalışmamız Unity ortamı üzerinde gerçekleştirildi. Bir araba ve parkur şeklinde tasarlanmış 

oyunda arabanın yol üzerinde hareketi Yapay Sinir Ağları ile sağlandı. Arabanın ön, sağ ve 

sol taraflarında bulunan sensörler yapay sinir ağımızın girişlerini oluşturmaktadır. Ağdaki 

ağırlıkların optimizasyonu için ise genetik algoritması kullanıldı. Sonuç olarak da, 

karşılaşılan engeli aşabilmek için arabanın en iyi hareket yönü bulunmaktadır ve araba bir 

sonraki seferinde artık o engele çarpmadan hareketine devam edebilmektedir. Uygulamanın 

kodları C# dilinde yazılmıştır.  

Unity ortamında Yapay Sinir Ağlarının çalışma mantığını, bir araç üzerinde görsel olarak 

izleyebilmekteyiz. 

 

Anahtar kelimeler: Makine Öğrenmesi, Genetik Algoritma, Yapay Sinir Ağları
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SOSYAL MEDYA UYGULAMASI SWALLOW 
 

 

 
 

Volkan Dinçer    Ahmet Tuztaşı  

 volkan.dincer@ogr.sakarya.edu.tr           ahmet.tuztasi@ogr.sakarya.edu.tr 

  

 

 

Danışman: Dr. Ogr. Üyesi Ali GÜLBAĞ 

 

Özet 

 

 

Bu lisans tezinde sosyal medya için tasarlanan mobil uygulama (“Swallow”) ve süreçleri 

anlatılacaktır. Bu projede Android Studio geliştirme aracı, Adobe XD tasarım aracı ve veri 

tabanı olarak Firebase kullanılmış olup sosyal medya uygulaması geliştirmek amaçlanmıştır. 

 

Swallow adlı uygulamamız izlediğimiz film/dizi, okuduğumuz kitap/dergi, dinlediğimiz 

müzik, oynadığımız oyunların konuma göre kaydını tutmanın eğlenceli ve etkileşimli bir 

yoludur. Yerlerimizi haritalayıp takip edebileceğimiz, böylece daha fazlasını  yapmak için 

motive olabileceğimiz ve tercihlerimizi arkadaşlarımızla kolayca paylaşabileceğimiz sosyal 

medya platformudur. Ayrıca bir bakışta yakındakilerin ve arkadaşlarınızın kolayca ne 

yaptıklarını görebileceğimiz anında etkileşime geçebileceğimiz bir sosyal medya platformu 

olarak tasarlanmıştır. 

 

 

Anahtar kelimeler: Mobil Uygulama, Sosyal Medya, Etkileşim  
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YÜZ TANIMA İLE GERÇEK ZAMANLI GEÇİŞ SİSTEMİ 
 

 

 
 

 

Mert AKSU    Sermet ÖZTOPRAK  İlhan EMİR 

aksumert1@outlook.com  sermetoztoprak@gmail.com  ilhanemir1@gmail.com 

 

 

Danışman: Dr. Ögr. Üyesi Serap KAZAN 

 

Özet 

Bu çalışmada derin öğrenme kullanılarak yüz tanıma sistemi yapılmıştır. Bir kurumsal 

firmanın çalışanlarının giriş ve çıkış zamanlarının kartlı sisteme veya parmak izi okuma 

sistemini kullanmak yerine daha hızlı ve personellerin beklemeden geçiş yapabilecekleri bir 

yüz tanıma sistemi tasarlanmiştır. Ayrıca kartlı ve parmak izi sistemlerinin güvensizliğinden 

dolayı geliştirilen yazılımla bu tehdit ortadan kalktmaktadır. 

Çalışma prensibi giriş yapan personelin yüz verisini veritabanı ile kayıt altına alınmaktadır. 

Ayrıca veritabanında giriş veya çıkış yapan kişilerin isimleri giriş çıkış saatleri 

tutulmaktadır. Excel raporunda giriş veya çıkış yapan kişilerin id leri ve iş yerinde çalışan 

kişilerin id’leri karşılaştırılmaktadır.Bu sayede gelen ve gelmeyen kişiler birbirinden ayırt 

edilerek rapor haline getirilmektedir. Projede OpenCV ,Face_recognition gibi yardımcı 

kütüphaneler kullanılmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Bilgisayar Görmesi, Yüz Tanıma, Görüntü İşleme, Derin Öğrenme
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DERİN ÖĞRENME TEMELLİ NESNE TESPİTİ 

ALGORİTMALARININ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINDA 

UYGULANMASI 
 

 
 

                 Burak İPEK 

                                        g141210040@sakarya.edu.tr  

 

Danışman: Dr. Ögr. Üyesi MUSTAFA AKPINAR 

 

Özet 

 

Konvolüsyonel Sinir Ağları mimarilerini omurga olarak kullanan farklı nesne tespiti 

algoritmaları insansız hava araçlarında uygulanmıştır.  Üzerinde Raspberry pi3 koşan bir 

İHA’nın raspberry kamerasıyla aldığı görüntü akışını işleyerek önceden belirlenmiş 

nesneleri tespit edip buna göre uçuş kartıyla haberleşerek İHA’nın hareketinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır.  

 

Nesne tespiti yöntemleri arasında literatür taraması yapılmış birçok kriter göz önünde 

bulundurularak Single Shot MultiBox Detector yöntemi optimum yöntem olarak seçilmiştir. 

Omurga mimari olarak sırasıyla Mobilenet v2 , Inception v2 ve ResNet50 kullanılmıştır. 

Populer derin öğrenme framework’lerinden keras ve tensorflow kullanılarak google’ın 

ücretsiz bulut platformunda ML motoru servislerinde bu yöntemlerin her biri 50.000 adımda 

eğitilmiştir. Alınan sonuçlar mAP@75 (COCO ölçüm parametresi) sırasıyla 0.827 , 0.9010 

ve 0.9233’tür. Her bir algoritmanın bir adet çerçeveyi Raspberry Pi3 üzerinde işleme süresi 

sırasıyla 0.65 , 1.75 ve 2.4 saniyedir. GeForce GTX 950m GPU ,16 GB RAM ve intel i7-

6700HQ işlemciye sahip bilgisayarda alınan sonuçlar 34 , 45 ve 72 ms’dir. 

 

Projede Transfer Learning ile daha önce COCO (200.000 resim) verisetinde eğitilmiş 

algoritmaların  son katmanları yeniden düzenlenerek sıfırdan öğrenme ile kaybedilecek 

zamanın önüne geçilmiş ve convergence olayı eğitimin erken adımlarında sağlanmıştır. 

Tespit edilecek nesne Tubitak İHA yarışmasında otonom olarak taşınması beklenen 330 

ml’lik erikli su şişesi seçilmiştir. Mavic Air Dji drone aracılığıyla çekilmiş videolardan elde 

edilen resimlerin Labelimage etiketleme programı kullanılarak 1000 adet eğitim ve 250 adet 

validasyon resim veriseti olarak hazırlanmıştır. Çerçeve işleme süresi 50 ms’i aşan 

yöntemlerde gerçek zamanlı performans alınamadığı görülmüştür. Raspberry Pi3 üzerinde 

denenen yöntemlerden en hızlısındaki çerçeve işlem süresi 650 ms olduğundan bu görevin 

GPU içeren donanımlar üzerinde denenmesinin daha başarılı sonuçlar vereceği çıkarımı 

yapılmıştır.
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TAKSİ ÇAĞIRMA OTOMASYON SİSTEMİ 

TAKSİ54 
 

 
 

 

         Aida Tahirbegovic                  Ahmed Berberovic 

b141210120@ogr.sakarya.edu.tr b141210103@ogr.sakarya.edu.tr 

 

 

Danışman: Doç. Dr. Ahmet Özmen 
 

Özet 

 

Taksi54, Sakarya’da yaşayan halka kolaylığı getirecek bir Android uygulamasıdır. 

Sakarya’de bir milyon insan yaşamasına rağmen Sakarya’da taksi ile ulaşım için bir telefon 

uygulaması yoktu. Bizim uygulamamız taksiciler ile yolcular arasında iletişimi sağlamıştır 

ve Sakarya’da ulaşımı kolaylaştırmıştır. 

 

Taksi çağırdığımızda, en kısa sürede bize en yakın olan taksi aracı bizim konumumuza 

gelecektir. Kullanıcı uygulama üzerinde tüm müsait olan taksi sürücüleri görebilecektir. En 

uygun, en yakın taksiciyi seçtikten sonra istek gönderip, taksinin uygulamasının arayüzünde 

bu istek açılaçaktır ve taksici kabul edebilecek ve ya reddedecek. Kullanıcı taksinin 

konumundan mesafesini görebilecektir. Daha sonra uygulama üzerinden gideceği yeri seçip, 

yolculuk bittikten sonra toplam masrafı ödeyebilecektir. Uygulamada puanlama ve 

yorumlama sistemi olup taksicilerin hizmet kalitesini artırmıştır. 

 

Android uygulamamız Java ile geliştirilecek. Firebase platformu ile NoSQL veritabanı, 

Google Maps, AngularJS ve NodeJS teknolojiler kullanılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Android, Mobil Uygulama, Taksi
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İnsansız Hava Araçları ile Tehditlerin Takip Edilmesine Yönelik Makine 

Öğrenmesi Temelli Gerçekleme 
 

 

             
 

 

Furkan Hasan SAKACI                        Emine ÇETİNER 

       furkan.sakaci@ogr.sakarya.edu.tr   emine.cetiner@ogr.sakarya.edu.tr 

 

Danışman: Prof. Dr. Cemil ÖZ 

 

Özet 

 

Teknolojideki gelişmeler ile beraber ülkelerin savunma sistemleri, bağımsızlıklarının önde 

gelen göstergesi olmuştur. Son yıllarda özellikle insansız hava araçlarının (İHA) 

kullanılması ve farklı teknolojiler ile donatılması rekabet ortamı oluşturarak özgünlük ve 

güvenirliği ön plana çıkarmaktadır. Ayrıca son yıllarda döner kanatlı hava araçlarının pist 

gerekmeden kalkış yapabilmesi ve yere yakın uçuş yapabilmesi nedeniyle son yıllarda 

oldukça popülerdir. Bunlardan çok rotorlu olanların büyük modelleri yapılması sorun 

olurken tek rotorlu helikopterlerin böyle bir sorunu yoktur. 

 

Bu çalışma kapsamında, mikroişlemci ile kontrolü sağlanmış ve IEEE 802.15.4 standardında 

bilgisayar ile çift yönlü olarak haberleşeren bir helikopterin üzerine eklenecek Jetson TK1 

işlemcisi ile tehdit unsurlarını görüntü işleme ve makine öğrenmesi kullanarak takip edebilen 

bir sistem tasarlanmıştır. Bunun için öncelikli olarak kontrolü yapan mikroişlemciye harici 

özellikler eklenerek Jetson TK1 kiti ile haberleştirilmesi sağlanmıştır. Daha sonra TK1 kiti 

içinde Python yazılımı ile alınan görüntülere görüntü işleme ve makine öğrenmesi 

yöntemlerini uygulanarak tehditin görüntünün neresinde olduğu bulunmuştur. Daha sonra 

TK1 kiti üzerinden mikroişlemciye hangi yöne girmesi gerektiğini söyleyerek hedefe 

kilitlenme gerçekleştirilmiştir. Böylece bir model helikopterin otonom ve manual 

kontrolünün yanısıra hedefe kilitlenmesi sayesinde özellikle Silahlı İnsansız Hava 

Araçları(SİHA) için ulusal anlamda katkı sağlamaktadır. 

 

 

 

Anahtar kelimeler: Makine Öğrenmesi, İnsansız Hava Aracı, Görüntü İşleme
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DLP SİSTEMLERİNDE YAPISAL VERİ SIZDIRMA 

YÖNTEMLERİNİN ENGELLENMESİ 
 

 

 
 

 

İlker TAMER 

ilker.tamer@ogr.sakarya.edu.tr 

 

 

Danışman: Doç. Dr. İbrahim ÖZÇELİK 

 

Özet 

 

20.yy. itibariyle teknolojinin getirdiği kolaylıklar beraberinde tehdit unsurlarında da 

farklılıklar oluşmasına sebep olmuştur. Ticari sır, gizli evrak gibi korunması önem arz edilen 

dosyalar önceleri kağıt üzerinde korunmaya çalışılırken şimdi yerini bilgisayar ortamında 

çeşitli güvenlik önlemleri ile korunmaya bırakmıştır. Bu önlemler, kötü niyetli kişilerin ve 

farkında olmayan kullanıcıların kuruma zarar vermesini engellemeyi amaçlamaktadır. 

 

Bu çalışma kapsamında yukarıda bahsedilen risklerden dolayı oluşabilecek tehditlere karşı 

önlem almak amacıyla yapılabilecek veri sızdırma yöntemleri incelenmiştir. Dosya 

içeriğinde bulunan gizli ya da önemli verilerin sızdırılabilme ihtimali üzerinde çalışmalar 

yapılmıştır. 

 

Dosya içeriği ayrıştırılarak elde edilen veriler, yapısal şifreleme yöntemleri uygulandığında 

dışarıya kaçırılabileceği bir zafiyete sahiptir. Buna bağlı olarak  öncelikle dosya içindeki 

veriler, sızdırılabilir hale getirilmiştir. Ardından ise bu sızdırma işlemi gerçekleşirken 

kullanılan yöntemler tespit edilip engelleme yöntemleri bulunmuştur. Saldırı işlemleri 

sırasında sistem kaynakları incelenmiş ve saldırıların tespit edilebilmesi adına .NET 

teknolojisi kullanılarak bir uygulama geliştirilmiştir. 

 

 

Anahtar kelimeler: Veri Kaybı Önleme, Dosya Şifreleme, Veri Güvenliği 
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WEB VE MOBİL TEKNOLOJİ TABANLI SERA OTOMASYONU  
 

 

 
 

 

Sadık BAYRAM  Hayri Enes GÖKDAĞ         Onur Şamil ŞAHİN 

sadikbayram26@gmail.com    nsgkdg@gmail.com  samilsahin4118@gmail.com 

 

 

Danışman: Doç. Dr. Devrim AKGÜN 
 

Özet 

 

Teknolojinin gelişmesi ile insan gücüne olan ihtiyacının azaltılması istenilmektedir. Sera 

otomasyonu sistemiyle birlikte insan gücüne olan ihtiyaç ve beşeri hata faktörleri minimuma 

indirgenmesi, bu sistemin seraya entegre edilmesiyle birlikte seranın daha performanslı ürün 

vermesi amaçlanmıştır. 

 

Bu çalışmada geleneksel seralarda kullanılmakta olan mevcut sistemlerin mümkün 

olduğunca IOT(nesnelerin interneti) teknolojisi kullanılarak web tabanlı olarak kontrol 

edilmesi amaçlanmıştır. Seranın sulama, üst kapak, ısıtıcı, soğutucu, sıcaklık ve nem gibi 

değerleri bu sistem tarafından kontrol edilmektedir. Kontrol mekanizması mikroişlemcili 

sistemler ve web teknolojileriyle entegre olarak sağlanmıştır.  

 

Sistemimin çalışma mantığı sensörlerden aldığımız bilgileri NodeMCU açık kaynak kodlu 

WiFi tabanlı kontrol ünitesi ile mobil uygulama ve web sitesine yönlendirmek ve 

kullanıcıların istekleri doğrultusunda serada çeşitli işlemler yapmaktır.  

 

 

Anahtar kelimeler: Web Tabanlı Sera Otomasyonu, Mobil Uygulama, Gömülü Sistemler 
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DOCKER’DA MİKROSERVİS MİMARİSİNİN UYGULANMASI 
 

 

 
 

 

Mustafa YAYLALI     İsmail DENİZ 

B140910051@sakarya.edu.tr    b141210054@sakarya.edu.tr 

 

 

Danışman: Prof. Dr. Celan ÇEKEN 

 

Özet 

 

Bu projede mikroservis mimarisinin docker üzerinde konteynerize edilmesi ve devops 

süreçlerine uygun bir şekilde geliştirilmesi amaçlanmıştır.  

Projemiz Lise öğrencilerine, öğretmenlerine ve idari yöneticilerine hitap etmektedir. 

Öğrenci bilgi sistemlerinin mikroservis mimarisiyle Docker üzerinden konteynerize edilerek 

daha güvenli, daha modüler ve taşınabilir hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bu kısıtlarda 

geliştirme sürelerinin ve maliyetlerinin düşürülmesi açısından da DevOps felsefesi 

kullanılmıştır. 

Uygulama tüm platformda çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Platform tercih edilirken 

daha kolay erişilebilirliği göz önünde bulundurulduğu için mobil platformu tercih edilmiştir. 

Bu uygulamada React Native teknolojisi ve servis odaklı mimari kullanılmıştır. Servisler 

birbirinden bağımsız tasarlanmıştır. Her biri ayrı bir veritabanı kullanmaktadır. Bu da 

mikroservis yapısının temel kuralıdır. Veritabanı yönetim sistemleri olarak mongoDb ve 

mySql tercih edilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Mikroservis Mimarisi, Docker, DevOps
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KATALOG YÖNETİM SİSTEMİ İLE FİYAT KARŞILAŞTIRMA 

SİTESİ 
 

 

 
 

 

       Serhat AVCI    Asiye YİĞİT  Oğuzhan KARABATAK 

g140910004@sakarya.edu.tr  g140910001@sakarya.edu.tr g140910014@sakarya.edu.tr 

 

 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AKPINAR 

 

Özet 

 

Fiyat karşılaştırma sitesi, birden çok marketin ürünlerini fiyatlarına göre listeleyen, ürünler 

hakkında kullanıcılara bilgi aktarımı yapan sitedir. Gerçeklediğimiz site sayesinde 

kullanıcılar aradıkları ürün ile ilgili olarak uygun olanı seçebilme imkanı bulabilirler.  

 

Aslında yapmış olduğumuz site bize geneldeki en uygun fiyatı değil, sistemimizde bulunan 

marketler arasındaki ürünleri ucuzdan pahalıya göre filtreleyerek sanal marketteki satış 

fiyatlarını kullanıcıya sunar. Burada amaç kullanıcının istediği ürünü market market  gezerek 

aramak yerine siteden bakarak zaman tasarrufu sağlamasıdır. 

 

Sitemiz sadece ürün karşılaştırma sitesidir ve satış yapılmamaktadır. Ürünlerin fiyat ve ürün 

görsel güncellemesi sürekli yapılmaktadır. Kullanıcı adres girişi yaparak girdiği adresteki 

aradığı ürünün en uygun fiyatını görmektedir ve ürüne tıklandığında o lokasyondaki bütün 

fiyatları listelenmektedir. Kullanıcı herhangi bir markette eğer kampanya varsa bunları da 

görebilmektedir.  

 

Kullanıcıya kolaylık sağlamak amacıyla sitemizde filtreleme, karşılaştırma, kategorileme, 

listeleme gibi yöntemler kullanılmaktadır. Kullanıcı bu sayede aradığı ürünü belirlediği 

kriterlerde rahatlıkla görebilmektedir.  

 

 

 

Anahtar kelimeler: Katalog Yönetim, Fiyat Karşılaştırma, Listeleme , Lokasyon , Ürün
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TRAFİK UYARI LEVHALARININ GERÇEK 

ZAMANLI TESPİTİ VE TANIMLANMASI 

 

 
 

 

   Hüseyin Emre UYANIK       Emre HATAYOĞLU          Mustafa KÜÇÜK 
   h.emreuyanik17@gmail.com      emrehatayoglu97@gmail.com     mustafakucukk97@gmail.com 
 

 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Serap Kazan 

 

Özet 

 

Ülkemizde trafik kazalarının yaklaşık olarak %90’lık kısmı sürücü hatalarından 

kaynaklanmaktadır. Bu kazaların azımsanmayacak bir kısmı ise sürücünün dikkatinin 

dağılmasından ve trafik uyarı levhalarının gözden kaçmasından kaynaklanmaktadır. Bu gibi 

dikkatsizlikleri azaltmak için trafik uyarı levhalarını takip eden bir sistem geliştirilebilir. 

Literatürde trafik levhalarını tanıyan birçok proje bulunmaktadır. Geçmişte bu tip sistemler 

için ağırlıkla görüntü işleme yöntemleri kullanılmıştır. Günümüzde ise yapay zekanın 

gelişmesiyle bu tip sistemler derin öğrenme ve yapay sinir ağı gibi yapay zeka modelleriyle 

yapılmaktadır. Bu projede hem görüntü işleme yöntemleri hem de yapay sinir ağıları 

kullanılmıştır. 

Bu projede trafik levhalarını tespit etmek için görüntü işleme kullanılmıştır. Kameradan 

alınan karede mavi ve kırmızı renkleri ön plana çıkarma için renk eşikleme kullanılmıştır. 

Ardından karede trafik levhasının tespiti için karedeki üçgen ve daireler tespit edilmiştir. 

Üçgen tespiti için sobel kenar tespiti yöntemi, daire tespiti için houhg daire dönüşümü 

yöntemi kullanılmıştır.  Kameradan alınan karede herhangi bir levha tespit edildiğinde bu 

kısım kesilip levhanın tanımlanması için eğitilmiş yapay sinir ağına verilip levhanın 

tanımlanması gerçekleştirilmiştir. Proje Python dilinde yazılmıştır. Görüntü işlemede 

opencv, yapay sinir ağı için Tensorflow kütüphanesi kullanılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Trafik Levhaları, Görüntü İşleme, Yapay Sinir Ağı, Tensorflow, 

Opencv  

mailto:emrehatayoglu97@gmail.com
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UYKU TESPİT SİSTEMİ 
 

 

 
 

Mustafa YILDIZ     Mücahid KAYA 
mustafa.yildiz9@ogr.sakarya.edu.tr                         mucahidkaya@ogr.sakarya.edu.tr  

 

 

Danışman: Prof. Dr. Cemil ÖZ 

 

Özet 

 

İnsan, trafik kazalarındaki sebeplerin en önemli unsuru olagelmiştir. Sürücü unsuruna bağlı 

kazaların başlıca sebepleri olarak; aşırı hız, dikkatsiz, kurallara uymamak, uykusuzluk ve 

alkollü araç kullanımı gösterilebilir. Yapılan bu araştırmada uykulu sürücülerin uykuya 

dalmalarını algılayacak, görüntü işleme tabanlı bir uyarı sistemi tasarlanmış ve 

gerçeklenmiştir. Sistem, tüm sürüş boyunca sürücünün gözlerini, gömülü sisteme entegre 

edilmiş bir kamera yardımı ile gerçek zamanlı izleyerek uykululuk durumunu görüntü işleme 

teknikleri yardımıyla tespit etmekte ve eğer sürücü uyuyakalmış ise sürücüyü uyandıracak 

gerekli uyarıyı vermektedir. Sürücünün resminin alınıp gömülü sistem üzerinde çalışan 

görüntü işleme algoritmalarında işlenerek gözünün kapalı olup olmadığına karar verme 

süreci toplam 200 ms gibi bir sürede tamamlanmaktadır. Bu da her saniyede 5 kere bu kararı 

alabilme anlamına gelmektedir ve sistemin gerçek zamanlı çalıştığının en iyi göstergesidir. 

Sürücünün gözleri arka arkaya belli bir sayıda kapalı olarak tespit edilirse sürücünün 

uyuyakaldığına karar verilir ve sürücü sesli alarm ile uyarılır. Farklı ışık durumlarında 

yapılan testlerde başarı oranı %97 ve daha üstü olarak elde edilmiştir. Böylelikle, sistemi 

kullanan sürücünün sürüş güvenliği arttırılıp, uyku problemi kaynaklı trafik kazalarının 

önüne geçilmesi sağlanacaktır. 

 

Anahtar kelimeler: Görüntü işleme, Sürüş Güvenliği, Göz Durum Tespiti  

mailto:mustafa.yildiz9@ogr.sakarya.edu.tr
mailto:mucahidkaya@ogr.sakarya.edu.tr
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VERİTABANLARINDAN ALINAN VERİLERİ ACCORD.NET 

KÜTÜPHANELERİ İLE MODEL OLUŞTURARAK TAHMİN 

YAPILMASI 
 

 

 
 

 

                 Tubanur ÇATAK                             Rukiye TİPİ 

                 tubanurcaatak@hotmail.com  rukiye.tipi@sakarya.edu.tr   

 

 

 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AKPINAR 

 

Özet 

 

Bitirme çalışması yapay sinir ağları çerçevesinde Accord.net kütüphaneleri yardımı ile 

model oluşturarak veri tabanlarındaki elde bulunan hazır verilerden tahminlerinin yapılması 

amaçlanmaktadır. 
 

Bu çalışma bir masaüstü uygulaması olup Visual Studio’da Windows formlar yardımı ile 

yapılmaktadır. Projede kullanılacak olan veri tabanları MySQL ve MsSQL olmak üzere iki 

tanedir. Elde bulunan bu veri tabanlarındaki bilgilerden bilinmeyen bir durumun değerlerini 

diğer durumlarındaki değerlerinden yardım alınarak tahmin edebilmesi amaçlanmaktadır. 

 

Tahmin işlemi modeli oluşturulan sisteme bilinen değerleri eğiterek bu değerlerden 

bilinmeyeni Accord.net kütüphaneleri yardımı ile bularak en doğru sonuca ulaştırılmak 

istenmektedir. Tahmin edilmiş sonuçlar ve tahmini edilecek sonuçlar ekrana grafikler 

yardımıyla daha net bir şekilde gösterilmektedir. 

 

Bu çalışmada görülmek istenen sonuç tahmini gerçeğe en yakın şekilde ortaya çıkarmaktır. 

  

 

Anahtar kelimeler: Accord.net, Yapay Sinir Ağları, Visual Studio 
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AYRIK SALDIRI TESPİT SİSTEMLERİNİN DERİN ÖĞRENME VE 

RASPBERRY Pİ 3B + İLE GERÇELENİMİ 
 

 

 
 

 

Mert ALBAYRAK   Celalettin DEMİR 

mert.albayrak@ogr.sakarya.edu.tr celalettin.demir1@ogr.sakarya.edu.tr 

 

Uygar KESER 

uygar.keser@ogr.sakarya.edu.tr 

 

Danışman: Araştırmacı Dr. Ünal ÇAVUŞOĞLU 

 

Özet 

 

Bilgisayar sistemlerinin yaygınlaşmasıyla, sistemlerin güvenliğini sağlayan araçlar önem 

kazanmaktadır. Bu araçların en önemlilerinden biri olan Saldırı Tespit Sistemlerine (STS) 

duyulan önem artmaktadır. Bu sistemlerin eğitiminde geleneksel yöntemlerin yanı sıra, çok 

sayıda Derin Öğrenme yöntemi kullanılabilir.  

 

Yapılan bu çalışmada Python Tensorflow kütüphanesi, KDD99 veri seti ve Raspberry Pi 3b 

+ kullanılarak saldırı tespit sistemi geliştirilmiştir. Raspberry’e gelen veri trafiği analiz 

edilip, KDD99 için gerekli özelliklere dönüştürülmüştür. Bu dönüşüm işlemi sonrasında 

Tensorflow ile veri trafiğinde kötü niyetli bir işlemin olup olmadığı tespit edilmiştir ve kötü 

niyetli kullanıcının IP adresi engellenmiştir. 

 

 

Anahtar kelimeler: Saldırı Tespit Sistemleri, Veri Trafiği Güvenliği, Derin Öğrenme, 

Kdd99 Veri Seti, Raspberry pi 3b + firewall
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DERS PROGRAMI ADİL ÇİZELGELEME SİSTEMİ 
 

 

 
 

 

 

     Oğuzhan AYDIN                                                 Gürkan DEMİRLERLİ 

oguzhanaydin56@gmail.com                                   gurkandemirlerli@gmail.com 

 

 

Danışman: Öğr. Gör. Nevzat TAŞBAŞI 
 

Özet 

 

Ders programı çizelgeleme problemi, başta üniversiteler olmak üzere bütün eğitim 

kurumlarında sıklıkla karşılaşılan, en yaygın zaman çizelgeleme problemlerinden birisidir. 

Çözümü gün geçtikçe zorlaşan bu problem, çeşitli kısıt yapıları dikkate alınmak koşuluyla, 

derslerin ve öğretim üyelerinin en uygun zaman dilimleri ve dersliklere atanmasını ifade 

etmektedir. Probleme özgü bu kısıt yapıları; eğitim kurumlarının özellikleri ve kuralları, 

öğretim üyelerinin talepleri, öğrencilerin istek ve önerileri gibi çeşitli faktörlere göre 

oluşturulmaktadır. 

 

Bu çalışmada, ders programı çizelgeleme problemi için öğretim üyelerinin istek ve 

taleplerini dikkate alan yeni bir algoritma önerilmiştir. Bu sayede bu algoritmanın bir gerçek 

hayat problemi üzerinde test edilmesi ve üretilen sonuçların analiz edilmesi sağlanmıştır. 

Yapılan uygulama çalışmasının sonuçları, önerilen algoritmanın kurum kurallarını ve 

öğretim üyelerinin tercihlerini karşılayan haftalık bir ders çizelgesinin elde edilmesinde 

verimli sonuçlar ürettiğini göstermektedir. 

 

 

Anahtar kelimeler: Ders Programı Çizelgeleme Problemi, Çizelgeleme, Yöneylem 

Araştırması, Web Uygulama
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TWİTTER ANALİZ SİSTEMİ 
 

 

 
 

 

            Muhammet Melih ERER                                   Burak ÇALIŞGAN 

               meliherer1@gmail.com                                   calisganburak@gmail.com 

 

 

Yavuz Ahmet YOLDAŞ 

                                               yavuz.yoldas@ogr.sakarya.edu.tr 

 

 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Veysel Harun ŞAHİN 

 

Özet 

 

Gelişen teknolojiyle birlikte tüm sistemler web, mobil tabanlı uygulamalara dönüşmektedir. 

Bunun başlıca sebepleri internet erişim hızındaki artış, zaman tasarrufu, bilgilere ulaşmanın 

daha kolay, web veya mobil tabanlı uygulamaların güvenli olmasındadır. 

 

Bununla birlikte sosyal medya hızlı bir şekilde yayılmakta ve hayatımızın her alanına etki 

etmektedir. Sosyal medya olumlu yanlarının dışında, olumsuz etkileri de barındırmaktadır.  

Bundan dolayı Twitter üzerinden algı operasyonları ile kitleleri etkilemek üzere bot kullanıcı 

hesapları gün geçtikçe artmaktadır. Twitter Analiz Sistemi bunları tespit etmemize yarayan 

bir uygulamadır. 

 

Sistemi kullananan kullanıcı, girmiş olduğu konu başlığı (hashtag) üzerinden hangi 

tweetlerin bot hangilerinin gerçek olduğunu tespit edebilmektedir. Aynı zamanda 

geliştirdiğimiz web uygulamasından analiz ettiği konu hakkında çıkan sonuçları kendi 

profilinde paylaştığı ve yorumunu ekleyebildiği bir sistemdir.  

 

 

Anahtar kelimeler: Twitter, Sosyal Medya, Sosyal Ağ, Veri Analizi, Web Uygulama
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ELEKTRONİK TURİST REHBERİ 
 

 

 
 

 

   Umut TALİPOĞLU      Aybüke Sultan UYGUN            Talha İZZETTİN 

b131210096@sakarya.edu.tr   b141210056@sakarya.edu.tr     b131210095@sakarya.edu.tr 

 

 

Danışman: Doç. Dr. Ahmet ZENGİN 

 

Özet 

 

Yaşadığımız dönem teknoloji dönemi olmaya başladı. Her geçen gün teknoloji gelişiyor, 

hızla yayılıyor ve insanların hayatlarını kolaylaştırıyor. Hayatımızdaki eylemler zamanla 

internet ortamına taşınıyor. Bu projede hem bireysel açıdan hem de ülke ekonomisi açısından 

önemli bir etkinlik olan turizm faaliyetinde; turistlerin ihtiyaçlarının kısa sürede karşılandığı, 

aynı zamanda dilek ve düşüncelerini de sorunsuz bir şeklide iletebildikleri bir platform 

sunmak hedeflenmiştir.  

 

Turistler genelde bir rehber eşliğinde ve gruplar halinde, gittikleri yerleri keşfederler. Tek 

başlarına veya sadece yakınlarıyla gezmek isteyen turistler bulundukları yerler hakkında 

bilgi sahibi olmadıkları için çoğunlukla buna cesaret edemezler. Bu projede bir turistin bütün 

ihtiyaçları mobil uygulama yoluyla kullanıcıya sunulmuştur. Bir şehrin içerisinde bulunan 

oteller, müzeler, tarihi yerler, hastaneler vb. bilgiler bu uygulamada mevcuttur. Aynı 

zamanda otel ve restoran rezervasyonu, otobüs ve uçak bileti alma işlemleri de 

sağlanmaktadır. Kullanıcı bir kurumu değerlendirebilir, yorum yazabilir ve kuruma özel 

şikayet ve öneride bulunabilir.  

 

Proje turistlerin her ihtiyacını tek bir sistem üzerinde toplayan, iş yükünü azaltan bir projedir. 

Kolaylık sağlama amaçlı oluşturulduğundan uygulama içerisinde de karmaşadan uzak bir 

yol izlenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Mobil Uygulama, Kolay ve Çoklu Erişim, Turizm
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DERİN ÖĞRENME TABANLI OYUN 
 

 

 
 

 

                  Sevgi AKKÖK                                                  Nagihan ÇEKİÇ 

          sevgi.akkok@ogr.sakarya.edu.tr              nagihan.cekic@ogr.sakarya.edu.tr  

 

Danışman: Doç. Dr. Devrim AKGÜN 

 

Özet 

 

Günümüzde gerçek zamanlı olarak birçok nesnenin tespiti önem kazanmıştır. Genelde nesne 

tespitleri fotoğraf çekim işlemlerinde, tıpta, askeri uygulamalarda ve el hareketiyle oynanan 

oyunlar gibi birçok alanlarda yaygın kullanıma sahip olmuştur.    

 

Bu projede taş, kağıt, makas oyunun kamera üzerinde gerçek zamanlı el hareketleri ile 

oynanması için bir tasarım gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla elin tespit işleminden sonra elin 

üç farklı hareket durumunun derin öğrenme aracılığıyla sınıflandırılması yapılmıştır. Taş, 

kağıt, makas oyunundaki el hareketlerine karşılık gelen bu sınıflandırma oyun içerisinde 

kullanılmıştır.  

 

El hareketlerinin sınıflandırılmasında derin öğrenmenin evrişimli sinirsel ağları ile ağın 

eğitimi yapılmıştır. Bu işlemler sonucunda çoklu sınıflandırma ile üç farklı çıkış elde 

edilmiştir. Her bir çıkış oyundaki her bir el hareketine karşılık gelmiştir. Oyun içerisinde 

eğitilen ağ kullanılarak kullanıcıdan gerçek zamanlı bir şekilde alınan el hareketlerinin 

tanınması sağlanmıştır. Oyunda kullanıcı bilgisayara karşı bu oyunu oynamaktadır.  

 

 

 

Anahtar kelimeler: Derin Öğrenme, Evrişimli Sinir Ağları, Sınıflandırma
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MOBİL OYUN GELİŞTİRME 

CROSSING OF THE RHINE: A.D. 406 

 

 
 

 

           Erbil NAS           Taylan Umut TOKOĞLU         Ömer Faruk COŞGUN 

     info@erbilnas.com            umuttokoglu@gmail.com   omer.f.cosgun@gmail.com 

 

Danışman: Prof. Dr. Cemil ÖZ 

 

Özet 

 

İnsanlar, gidemedikleri yerlere gidebildikleri, göremedikleri yerleri görebildikleri ve asla 

yaşayamayacağını düşündüğü şeyleri yaşayabildiği için oyunları her zaman sevmişlerdir. 

Kocaman bir dünyayı elimizdeki telefonlara ya da evimizdeki bilgisayarlara/oyun 

konsollarına getiren oyunlar her zaman yükselen bir ivmeyle ilgimizi çekmeye devam 

edeceklerdir. Diğer taraftan dijital oyun sektörünün küresel ekonomideki gelişme 

eğilimlerine bakıldığında, teknolojik olarak henüz yeni bir sektör sayılmasına rağmen 

özellikle 2000’li yılların sonrasında artan teknolojik olanaklarla beraber son ürünün 

tamamen dijital olarak da satın alınabilmesi ile birlikte çok büyük bir büyüme ivmesi 

yakaladığı görülmektedir. Böylelikle sektördeki büyüme ve pazarlama potansiyeli de önemli 

şekilde artmıştır.  

 

Biz de, tüm bu gerçekler doğrultusunda, iki boyutlu, hikaye tabanlı bir aksiyon/strateji oyunu 

yapmayı uygun bulduk. Özgün bir hikâyeye sahip olabilmesi için, sıra dışı bir atmosfer ve 

hikâye anlatımı bulmak, bizim için epey zaman alan konulardan biriydi. Sonucunda, ortaya 

güzel bir hikâyesi olan, oynadıkça karakterlere bir bağlılık sağlayabileceğimiz güzel bir 

oyunu, oyuncularla buluşturmayı hedefledik. Oyunun yayınlaması gereken doğru platformu 

seçme konusunda, oyun piyasasını detaylı bir şekilde analiz ettik ve bunun sonucunda, 

günümüzün en popüler bağımsız oyun platformlarından biri olan Android’in, bizim için en 

ideal platform olduğuna karar verdik. Ayrıca, projemizin başından sonuna kadar Ren’Py 

oyun motorunu ve bu oyun motorunun desteklediği tek dil olan Python’ı kullandık. 

 

 

Anahtar kelimeler: Video oyunları, dijital oyun sektörü, mobil oyunculuk, oyuncunun 

verdiği kararların oyun dinamiklerini şekillendirmesi, video oyunlarının teknolojik gelişimi
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ARDUİNO İLE AKILLI EV VE GÜVENLİK SİSTEMİ 
 

 

 
 

 

İbrahim Şamil CEYİŞAKAR  Furkan KADİROĞULLARI  

ibrahim.ceyisakar@ogr.sakarya.edu.tr furkan.kadirogullari@ogr.sakarya.edu.tr 

  

 

Danışman: Dr. Ögr. Üyesi Abdullah SEVİN 

 

Özet 

 

Teknolojinin üssel bir hızla gelişmesiyle birlikte insanlar olarak hayatlarımızı 

kolaylaştıracak yöntemler ve çözümler aramaktayız. Bu çözümlerden biri de kullandığımız 

akıllı ev ve güvenlik sistemleridir. Hızla yaygınlaşan akıllı ev ve güvenlik sistemleriyle 

birlikte, yaşam alanlarımız daha kolay kontrol edilebilir, yönetilebilir ve daha güvenilir 

olacak şekilde evrimleşmektedir.  

 

Açık kaynak kodlu olması, geniş kütüphane desteği ve kolay donanım entegrasyonu 

açısından projede mikrodenetleyici olarak Arduino kullanılmıştır. Geliştirdiğimiz sistem 

Arduino’lar tarafından kontrol edilen ayrı düğümlerden oluşmaktadır. Evin farklı 

noktalarında yer alan bu düğümler birbiriyle radyo dalgaları aracılığıyla kablosuz olarak 

haberleşmektedirler. Sistemin kontrolü ise geliştirdiğimiz Android veya C# masaüstü 

uygulamasıyla, bluetooth modülüne sahip ana düğüm arasındaki seri veri iletişimi ile 

sağlanmaktadır. Düğümler işlev ve konumlarına göre sıcaklık, nem, ışık, gaz ve manyetik 

akı gibi sensörlere ve DC motor, led gibi aktüatörlere sahiptirler. Alt düğümler ile kontrol 

uygulaması arasındaki iletişim yönlendirici görevi gören ana düğüm üzerinden 

sağlanmaktadır. Projenin modellenmesi ve sunumu için üç boyutlu yazıcı teknolojisinden 

faydalanılmış ve bir ev maketi yapılmıştır. 

 

 

Anahtar kelimeler: Akıllı Ev, Güvenlik Sistemi, Arduino, Kablosuz İletişim
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GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ KULLANARAK ASANSÖRDE 

İNSAN SAYMA 
 

 

 
 

 

     Simge Gülen SULTAN                 Eray DEMİR                 Merve AYBEK  
b140910049@sakarya.edu.tr eraydemir.2@ogr.sakarya.edu.tr b140910052@sakarya.edu.tr  

 

 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Serap KAZAN 

 

Özet 

 

Günlük hayatta artık hemen hemen her binada asansör kullanılmaktadır. Bununla birlikte 

bazı sorunlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri asansöre binmek istediğimizde asansörün dolu 

gelmesi ve binemeyip asansörün boşalmasını beklemektir. Bu sorunla beraber zamanın 

efektif kullanımı kısıtlanmıştır. 

Bu çalışmada; görüntü işleme teknikleri kullanılarak asansör kabinlerinden alınan kamera 

görüntüleri ile insan sayısının hesaplanması ve tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda katlarda bekleme süresinin azaltılması üzerinde çalışılmıştır. Bu çalışmada 

MATLAB kullanılarak görüntü işleme teknikleri arasında olan morfolojik işlemler yöntemi 

kullanılmıştır. MATLAB ile Arduino arasında haberleşme sağlanarak asansör simulasyonu 

yapılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Görüntü İşleme, Arduino, İnsan Sayma, Asansör, Bekleme Süresi
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BÜYÜK HARFLER İLE BİTİRME ÇALIŞMASI ADI 
 

 

 
 

 

        Berkan Can Diler                  Dilara Kaymak             Enes Urkan 

berkandiler24@gmail.com    dilaraakaymakk@gmail.com    enesurkan67@gmail.com 

 

 

Danışman: Araştırmacı Dr. Ünal Çavuşoğlu 

 

Özet 

 

Günümüzde hepimiz kafelere ve restoranlara gidiyoruz ve gittikten sonra etrafa bakarak 

garson arıyoruz. Kimi zaman 2 dakika, kimi zaman 5 dakika etrafa bakıyoruz. Projemizin 

amacı bu arayışlara son verip anlaşmalı olan bütün kafelerde tek uygulama üzerinden sipariş 

verebilmenizi sağlamaktır. 

 

Projemizin ilk amacı, müşterilerin kolayca kişisel telefonlarından sipariş verebilmeleridir. 

Diğer yandan ekstralar olarak, güncel konumuza göre kullanıcılara bulundukları konumun 

etrafındaki kafe, restoran, fırın ve marketleri harita üzerinden gösterdik. İstedikleri gibi filtre 

uygulayıp seçtikleri türdeki işletmeleri de görebilmelerini sağladık. Sipariş verme yöntemi 

olarak Kare Kod yöntemini kullandık. Masalarındaki kare kodları tarattıktan sonra kafenin 

menüleri içinde istedikleri gibi gezip, istedikleri yiyecek-içecek siparişi verebilecekler. 

Uygulamamız içindeki TOP15 kısmında belirlediğimiz kriterlere göre en önde olan 15 

kafeyi görebilecekler.  

 

 

Anahtar kelimeler: Kare Kod, Mobil Uygulama, Google Maps
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HASTANE OTOMASYON SİSTEMİ 
 

 

 
 

 

     Halise Nur AYDIN                                         Mervenur SAĞLAM                          

B141210024@sakarya.edu.tr                                    B140910019@sakarya.edu.tr  

 

                                                    Rabia YÜCEL 

                             rabia.yucel1@ogr.sakarya.edu.tr  

 

 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Veysel Harun ŞAHİN 

 

Özet 

 

Değişen dünya ve gelişen teknoloji her alanda iyileştirmeye gitmeyi ve bu çerçevede daha 

kullanışlı uygulamalar üretmeyi beraberinde getirmiştir. Sağlık, geçmişten günümüze bu 

gelişmeyi ve yenilenmeyi en çok hak eden alanların başında gelmiştir. Bu kapsamda 

geliştirdiğimiz Hastane Randevu Sistemi ile hastane sağlık personellerine, hastalara ve 

ziyaretçilere kullanışlı, göze hitap eden, ideal bir web uygulaması sunulmuştur. Bununla 

birlikte hizmet verecek olan mobil uygulaması ile de kullanıcılara aktif bir randevu alma 

ortamı sağlanmıştır.  

MVC ASP.Net alt yapısı ile yürütülmüş olan projemiz herkesin rahatlıkla kullanabileceği 

bir randevu alma sistemiyle tasarlanmıştır. Ayrıca Web API mimarisini kullandığımız 

randevu sistemi bilgisayar ve android platformlarında eşgüdümlü olarak kodlanmıştır. 

Günlük yaşantıdaki işleri biraz daha kolaylaştırarak insanların hayatlarına etki etmek bir 

projede beklenen en önemli özellik olarak görülmüştür. Bu yönüyle teknik açıdan 

kuvvetlendirilen Randevu Sistemimiz farkını ortaya koymuştur. Her ziyaretçiye açık olan 

uygulamamızın özellikle hedef kullanıcı kapsamını doktorlar ve hastalar oluşturmuştur. 

Randevu sistemlerinde yaşanan sorunların önüne geçmeyi arzu ettiğimiz projemizde 

kullanıcılara güvenilir bir randevu alma hizmeti sunmak asıl amacımız olmuştur.  

Biliyoruz ki başarılı bir teknoloji sağlıklı bir yaşamı, sağlıklı bir yaşam da başarılı bir 

teknolojiyi beraberinde getirecektir. Hep birlikte sağlıklı günlere koşar adımlarla... 

 

Anahtar kelimeler: Web Sitesi, Mobil Uygulama, Hastane Otomasyon Sistemleri, Randevu 

Sistemleri, Sağlık
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DERİN ÖĞRENME İLE GOOGLE DİNOZOR OYUNU 

PROGRAMLAMA 

 
 

 
 

Yasemin ÇERÇİ  Levent Can ŞENÇAMLAR 

 

b140910053@sakarya.edu.tr  b141210026@sakarya.edu.tr 

 

Danışman: Dr. Ögr. Üyesi Seçkin ARI 

 

Özet  

 

Bu projeye başlarken asıl amacımız yapay zeka algoritmalarını tanımaktı. Araştırmalara 

başladığımızda oyunlara yapay zeka entegre eden videolarla karşılaştık ve google dinozor 

oyununu programlamaya karar verdik. Projemizde genel bir ifade ile yapay sinir ağları ve 

genetik algoritma kullanılmıştır.  

 

Derin öğrenme bir veya daha fazla katman içeren yapay sinir ağları ve benzeri makine 

öğrenme algoritmalarını kapsayan çalışma alanıdır. Bizde projemizde yapay sinir ağlarını 

kullanarak dinozor popülasyonunun önüne çıkacak olan engelleri aşıp, en iyi puanı almasını 

hedefledik. Yapay sinir ağımız 3 katmandan meydana gelmektedir. İlk katman engellerin 

mesafesi yüksekliği gibi değerleri alıp gizli katmana iletilir, çıkış katmanında ise 

dinozorların atlama veya eğilmesini belirlemektedir. Dinozorlar öldüğünde genetik 

algoritma kullanılarak son iki dinozorun genleri bir sonraki nesilde dinozorlara aktarılarak 

iyileştirme hedeflenmiştir. Bu şekilde dinozorlar daha uzun süre hayatta kalarak daha iyi 

puanlar elde edilir.  

 
Anahtar kelimeler: Yapay Sinir Ağları, Genetik Algoritma, Deep Learning, Machine Learning, 
Yapay Zeka
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ÖĞRENCİ VE SERVİS TAKİP SİSTEMİ 
 

 
 

 

Serkan Gürel   Ramazan Durmaz  Furkan Irmak 
serkangurel07@gmail.com    ramazandurmaz3@gmail.com   furkanirmak55@gmail.com 

 

Danışman: Ögr.Gör.Dr. Can Yüzkollar 

 

Özet  
 

Tasarım çalışmamız velilerin çocuklarını servise bindiği andan itibaren inene kadar mobil 

uygulama üzerinden takip edebilmesini sağlar. Okul servisleri için mobil yoklama 

uygulaması ile servis rehberinin mobil uygulama üzerinden yoklama alarak öğrenci velisinin 

bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca acil bir durum olduğunda rehber uygulama 

üzerinden velisi ile iletişime geçebilir. Uygulamada 4 farklı kullanıcı yetkisi vardır.  

 

Kullanıcı Yetkileri  

 

1. Yönetici: Servis firmalarını onaylar ve kontrol eder.  

2. Servis Firması: Servislerini uygulamaya ekler ve okullara atama yapar. Güzergahları 

belirler. 3. Servis Rehberi: Öğrencilerini ekler, yoklama alır ve bir sıkıntıda veli ile iletişime 

geçerek veliyi bilgilendirir.  

4. Veli: Servisin konumunu uygulama üzerinden izler ve servis yaklaştığında haberdar edilir. 

Rehber yoklama aldıktan sonra gelen bildirimler ile çocuğunu takip edebilir.  

 
Anahtar kelimeler: Servis Takibi, Mobil Uygulama, Öğrenci Güvenliği
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KRUSKAL ALGORİTMASI EĞİTİM MODELLEMESİ 
 

 

 
 

 

Yunus Emre GÜL 

yemregul@outlook.com 

 

 

Danışman: Doç. Dr. Nilüfer YURTAY 

 

 

Özet 

 

Kruskal algoritması, Joseph Kruskal tarafından yazılmış ve hâlâ yaygın olarak kullanılan bir 

algoritmadır. Kruskal algoritmasının amacı, düğümler arasındaki en kısa yolları birleştirerek 

bir döngüye girmeden tüm düğümleri en düşük maliyet ile dolaşmayı hesaplamaktır. Kablo 

ağı döşeyen firmaların çoğu en düşük maliyeti elde etmek için bu algoritmayı 

kullanmaktadır. 

 

Eğitim modellemesi projemin amacı, Kruskal algoritmasını örnekler üzerinde çözüm 

yaparak, basit bir şekilde anlatmaktır. Kruskal algoritmasına yabancı olmayanlar için de 

çözücü görevi görmektedir. 

 

Projenin geliştirilmesinde C# dili kullanılmıştır. Visual Studio üzerinden form yapısı 

kullanılarak görsel olarak da kullanacak kişinin ihtiyaçlarını görecek şekilde tasarlanmıştır. 

Proje kullanıcıya; veri girişi yapma, girilen veriyi düzenleme ve hesaplama imkânları 

sunmaktadır. Bunun yanı sıra önceden girilmiş örnek veriler üzerinden de Kruskal 

algoritması hesaplanması imkânı sunulmuştur. 

 

 

Anahtar kelimeler: Kruskal Algoritması, Tarama Ağacı, Eğitim Modellemesi, Maliyet 

Azaltma
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AKILLI SEMPOZYUM ARAYICI 
 

 

 
 

 

Emrecan KOÇ   Çağdaş BİLGİN 

emrecankoc53@gmail.com  cagdasbilgin1@gmail.com 

 

 

Danışman: Doç. Dr. Nilüfer Yurtay 

 

Özet 

 

Dünyanın en büyük veritabanı olan web ortamında bulunan ham ve işlenmemiş veriler 

insanların arasında bilgiye ulaşabilmesi için zaman kaybetmesine neden olmaktadır. 

Akademik araştırmalar ve çalışmalar için düzenlenen sempozyum, kongre, konferans gibi 

çalışmalar birbirinden bağımsız organizasyonlar tarafından web ortamında paylaşılmaktadır. 

Bu etkinliklerle ilgilenen kişilerin bu kadar dağıtık olan bir web ortamında bilgiye erişmeleri 

oldukça zaman almaktadır. Günümüzde zamanın telafisi yoktur. Bu yüzden bu verilerin 

yapılandırılıp bir web uygulaması ile akademisyen veya bu tarz etkinlikleri takip etmek 

isteyen insanlara ulaştırılması için bir uygulama geliştirdik. 

 

Bu projede web içerik madenciliği üzerine çalışmalar yaptık. Web içerik madenciliği aynı 

zamanda metin madenciliği yöntemlerini de kapsamaktadır. Metin madenciliği, metin 

dokümanlarından anlam çıkarma bilimi olarak da adlandırılabilir. Metin madenciliği 

yöntemleri ile elde edilen metinleri sınıflandırma ve anahtar kelimeler çıkarma gibi işlemler 

yapılmıştır. 

 

Biz bu çalışmada web ortamından veri toplayan bir web crawler geliştirdik. Daha sonra bu 

crawler ile toplanan metinler üzerinde çeşitli doğal dil işleme yöntemleri uygulanmıştır. 

Uygulanan yöntemlerle elde edilen modeller web crawler ile toplanan metinlere otomatik 

bir şekilde uygulanan bir üretim hattı ile web uygulamasına kadar aktarılır bir hale 

getirilmiştir. 

 

 

Anahtar kelimeler: Web Madencilği, Doğal Dil İşleme, Web Uygulaması
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GENÇ UZMANIM 
 

 
 

 

Ramazan DÜZGÜN      Ekrem KANDEMİR                           Nazile ÇEKİCİ 

rduzgun029@gmail.com     ekrem.kandemir@ogr.sakarya.edu.tr      nazilecekici@gmail.com 

 

Danışman: Öğr. Gör. Yüksel YURTAY 

 

Özet 

Projenin amacı öğrenci, öğretmen ve şirketlerin bir arada aynı platformu kullanmalarını 

iletişim halinde olmalarını sağlamak. Gençlerimizin kendi iş alanlarında daha fazla şans 

bulması adına gencuzmanim.com gerçek bir çözüm diyebiliriz. Proje, hayata geçirildiği 

andan itibaren öğrenci ve işverenin ortak bir platformda daha güvenilir bir şekilde 

birbirlerini bulabilmeleri için çok önemli bir araç olacaktır. Proje sadece öğrenci ve işverenin 

bir arada olduğu bir uygulama değil, aynı zamanda üniversitelerde bulunan öğretim 

görevlilerinin de bulunduğu bir uygulamadır. Buradaki en önemli ayrıntı bu olduğunu 

söyleyebiliriz. İşveren ile öğrenci arasında bir köprü vazifesi görecek bu projede öğretim 

görevlilerinin de payı çok büyük olacak. Üniversitelerle irtibatta olan bir çok şirket, daha 

önce mezun olmuş eski mezunların kurmuş oldukları şirketler veya belli bölgelerde anlaşma 

sağlamış bir çok şirketin bu uygulamada kayıtlı öğretim görevlileri aracılığıyla stajyer 

öğrenci veya yeni mezun öğrencilere ulaşması çok daha kolay olacaktır. Buradaki en büyük 

hedef maksimum düzeyde öğrenci ve işveren arasında bir bağlantı oluşturarak, yeni mezun 

olacak veya staj yeri arayacak öğrenciyi tez zamanda aradığına ulaştırmak.  

Anahtar kelimeler: İş yeri bulma, Staj yeri bulma, Web programlama
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OSMANLICA METİNLERİN DERİN ÖĞRENME İLE TANINMASI VE 

LATİNCEYE ÇEVİRİLMESİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ömer YEL             Yusuf ASLAN    SuleimanSIDDIQI 
omer.yel@ogr.sakarya.edu.tr   yusuf.aslan1@ogr.sakarya.edu.tr   sulaiman.siddiqi@ogr.sakarya.edu.tr 

 

Danışman: Dr. Ögr. Üyesi M.Fatih ADAK 

Özet 

 

Bu proje de resim formatında ki Osmanlıca metinlerin derin öğrenme yöntemleri ile 

tanınması ve latinceye çevirilmesi amaçlanmıştır. Resim içerisinde ki metnin tanınması olayı 

OCR(Optical Character Recognation) yöntemleri ile yapılmaktadır. Projemiz de resim 

içerisinde ki karakterler tanındıktan sonra kurduğumuz algoritma ile dijitale çevirilen 

Osmanlıca metnin, latinceye çevirilmesi amaçlanmıştır. 

Resimlerden karakter tanıma işlemi yapay sinir ağlarının bir kaç tanesinin bir araya gelmesi 

ile yapılmaktadır. OCR mantığında Convolutional Neural Network(CNN) ve Recurrent 

Neural Network(RNN) bir arada kullanılarak CTC loss fonksiyonu ile beraber softmax 

fonksiyonuna verilir bu sayede resim içerisinde tespit edilen yazılar önceden tanımlanan 

karakter seti ile eşleşenlerin Unicode değeri çıkartılarak resim içerisinde ki yazı 

tanınmış(dijitale aktarılmış) olur. Bizde projemizin karakter tanıma aşamasında bu yöntemi 

kullandık. 

 

Bu ağda başarı oranımız şuan için %71 çıkmaktadır fakat ağ yapısında değişiklikler 

yapılarak bu oran arttırmaya çalışıyoruz. 

Osmanlıca ayrı bir dil değildir, sadece alfabedir yani latince okunan bir metin ile osmanlıca 

bir metin Türkçe yazıldıysa okunuş şekilleri aynıdır. Buradan hareketle projemizde 

Latince’ye çevirme işlevinde bu kuraldan hareket ettik. Osmanlıca karakterler sağdan sola 

doğru okunarak kelime kökü ve eki elimizde ki sözlükle taranarak çıkarılmış ve latinceye 

çevirilmiştir. Kelime kökünün Doğal dil işleme yöntemleriyle de çıkarılabilmektedir fakat 

Osmanlıca metinlerde çokca Arapça, Farsça ve Fransızca kelime içerdiği için sözlük 

karşılaştırması yaparak kök bulma işlemi yaptık. 

 

Eğittiğimiz sinir ağında dataset eksikliğimiz olduğu için sadece bazı fontlarda yazılmış 

metinleri çevirebiliyoruz. Bu sebeple projemiz de matbaa baskısı Osmanlıca metinleri 

çevirebiliyoruz.Projemizi kullanılabilir proje formatına getirebilmek için mobil uygulama 

haline getirdik. React Native ile yazılmış uygulama da kullanıcı Osmanlıca sayfanın 

fotoğrafını çektikten sonra Flask web framework’u ile yazdığımız REST API’ye fotoğraf 

gelmekte OpenCV ile ön işleme tabi tutulduktan sonra önceden eğitilmiş ağımızda 

karakterler tanınıp Latince’ye çevirilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: OCR, osmanlıca, derin öğrenme

mailto:omer.yel@ogr.sakarya.edu.tr
mailto:sulaiman.siddiqi@ogr.sakarya.edu.tr
mailto:sulaiman.siddiqi@ogr.sakarya.edu.tr
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KAPIYA TESLİM DİYET SERVİS 
 

 

 
 

 

   Feyza ERDOGAN                    Kübra YAVUZ             Ceylan Nur ÖZTÜRK 
feyza.erdogan@ogr.sakarya.edu.tr    kubra.yavuz4@ogr.sakarya.edu.tr    ceylan.ozturk@ogr.sakarya.edu.tr 

 

 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Veysel Harun ŞAHİN 

 

Özet 

 

İnsanların ihtiyaçları doğrultusunda gelişen teknolojiyle birlikte mobil ve web tabanlı 

uygulamaların sayısı giderek artmaktadır. Kapıya teslim diyet servis, diyetisyenlerin, 

müşterilerin ve diyet menüye sahip işletmelere hitap eden ve her birine özgü arayüzler sunan 

bir platformdur. Kullanıcı tarafında sağlıklı beslenmek isteyen insanların diyetisyenleriyle 

olan ilişkilerini, ölçümlerini, değişim değerlerini daha kontrollü görebilmeleri, istedikleri 

menülere daha kolay erişebilmeleri sağlanmıştır. Diyetisyenlerin işlerini online platformda 

gerçekleştirebilmelerine, işletme sahiplerinin ise diyet menülerini insanlara sunabilmelerine 

imkan tanır. 

Bu proje ile birlikte toplumu sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek, müşterilerin sağlıklı 

beslenerek kilo alma, verme ve koruma ihtiyaçlarını gidermek, beslenmelerini diyetisyen 

kontrolünde gerçekleştirmek ve kapıya hizmet olarak sunduğumuz diyet menülere insanların 

zaman kaybetmeden ulaşıp hayatlarını kolaylaştırmak amaçlanmıştır.   

Projede Azure, Web API, ASP.NET MVC kullanılmış olup, veri tabanı olarak MSSQL 

tercih edilmiştir. 

 

 

Anahtar kelimeler: E-Ticaret, Sağlık, Diyet
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ALABORA HAYATTA KALMA OYUNU 
 

 

 
 

Ahmet Serkan ARI  Mehmet Kaan YAĞLI   Ahmet Furkan AKSOY 

ahmetserkanari@gmail.com  mkaanyagli@gmail.com        furkanaksoy@gmail.com 

 

 

   Danışman: Öğr. Gör. Dr. Can YÜZKOLLAR 

 

Özet 

 

Unity5 ile 3D oyun tasarımı ve programlaması gerçekleştirerek yaptığımız oyun projesi, 

oyun sektöründe sıkça karşılaştığımız “hayatta kalma oyunu (survival)” oyun türüne örnek 

bir oyundur. Yapay zekalı yerliler ile rekabet ettiğimiz oyunumuzda hayatta kalmak esas 

olup gerekli talimatları yerine getirmemiz gerekmektedir.  

 

Çalışmamızın amacı kullanıcılara farklı bir oyun deneyimi sunmak, eğlenceli zaman 

geçirmelerini sağlamaktır. Oyunda yapay zeka, envanter sistemi, hareket sistemi gibi bir çok 

sistemde farklı algoritmalar kullanılmış ve denenmiştir. Unity5 ile beraber grafik tasarım 

geliştirme olarak kullandığımız Blender programında iskelet sistemi teknikleri kullanılmış, 

animasyonları ona göre yapılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Unity5, Oyun Programlama, Blender
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AKILLI EMANET SİSTEMİ 

 

                      Furkan KAYA      İlhan ÜNLÜ 

           kayafurkan358@gmail.com     ilhan.unnlu@gmail.com 

 

 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Murat İSKEFİYELİ 

 

Özet 

 

Günümüzde pek çok insan dışarıda vakit geçirdiği süre boyunca emanet dolaplarına ihtiyaç 

duymaktadır. Fakat insanların çoğu, emanet dolaplarına koyulan eşyaların güvenliği, 

kendisine tahsis edilen sürenin geçmesi veya geleneksel emanet dolaplarındaki anahtarlı kilit 

sistemlerinin güvenli olmaması gibi sebeplerle eşyalarını dolaplara emanet etmekten 

çekinmektedirler.  

Bu bitirme çalışması ile oluşturulan sistemde emanet dolapları akıllı bir sistem üzerine inşa 

edilerek bu sorunlara çözüm bulunmaya çalışılmıştır. Kullanıcıların kişisel mobil cihazları 

veya kiosk üzerinden web sitesi aracılığıyla sisteme üye olarak emanet dolaplarını 

kendilerine tahsis edebilmesi sağlanmıştır. Kullanıcı sistem üzerinden herhangi bir emanet 

dolabındaki hücreyi (emanet dolabı gözü) tahsis etmek istediğinde sunucu tarafındaki 

uygulama üzerinden istek oluşturulmuştur. Oluşan istek kiosk bilgisayarı üzerinden 

mikrodenetleyicilere iletilerek tahsis edilen hücrenin kapağının açılması sağlanmıştır. 

Ayrıca kullanıcılar kendisine ayrılan süreyi ana sayfadan takip ederek süreyi geçirmemek 

şartıyla emanet dolabından eşyalarını alabilmektedirler ve kullanıcıya kritik seviyenin 

altında zaman kaldığı taktirde uyarı mesajı gönderilmektedir. Projeyi gerçekleştirmek için 

mikrodenetleyici olarak Arduino Mega, yazılım teknolojileri olarak Asp.Net, Java, Node.JS 

ve veritabanı tarafında Microsoft SQL Server kullanılmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Akıllı Emanet Sistemi, Asp.Net, Arduino, Node.JS, Java, Microsoft 

SQL Server
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YAPAY ZEKA İLE KALP RAHATSIZLIĞI TESPİTİ 
 

 

 
 

 

 

Berkay GÜRCAN 

berkaygurcan141@gmail.com 

 

 

Danışman: Dr. Ögr. Üyesi Seçkin ARI 

 

Özet 

 

İnsanlığın doğumundan itibaren günümüze kadar kalp rahatsızlığı çok rastlanılan sağlık 

sorunlarından bir tanesi olmuştur. Kalp rahatsızlığını anlık olarak teşhis edebilmek 

hastalığın çok ciddi boyutlara ulaşmadan gerekli önlemler alınmasında kritik bir rol üstlenir. 

Bu kritik rol de hastaya ve doktorlara yardımcı olunabilmesi için bir yapay zeka 

geliştirilmiştir  

 

Günümüz teknolojisi sayesinde artık taşınabilir ve anlık olarak EKG sinyalini ölçen ya da 

raporlayan cihazlar mevcuttur. Bu çalışmada yapay zeka yardımıyla hastanın EKG 

sinyallerinde bir sıkıntı olduğu zaman bu durum anlık olarak tespit edilmiştir ve daha 

sonrasında hastanın kritik olabilecek durum bilgisi ilgili doktora yada hastane ekibine 

ulaştırılmıştır. Sinyalin analiz edilmesi ve öğrenme işlemine geçilmeden önce uygun hale 

getirilebilmesi için veri biliminden faydalanılmıştır. Derin öğrenme ile hastanın EKG 

durumunun iyi mi yoksa kötü mü olduğuna dair kara verme yeteneğinin yapay zekaya 

kazandırılması amaçlanmıştır. Bu çalışma sonucun hastanın kalp rahatsızlığı yapay zeka 

yoluyla tespit edilip gerekli önlemlerin alınması sağlanmıştır. 

 

 

Anahtar kelimeler: Yapay Zeka, Derin Öğrenme, Veri Bilimi
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KATALOG UYGULAMASI 
 

 

 
 

Yakup  Baltaş                          Baki Furkan İNCE                Ertuğrul KURTULUŞ 

b140910055@sakarya.edu.tr   b151210042@sakarya.edu.tr    b151210062@sakarya.edu.tr 

 

 

 

Danışman: Dr. Ögr. Üyesi Mustafa Akpınar 

 

 

Özet 

 

Günümüzde İnternetin girmediği alan neredeyse kalmadı.Bu gelişme neticesinde de 

marketler artık internet üzerinden de faliyet gösteriyor.Tam bu noktada Katalog 

uygulamamız için bir fırsat doğmuş oluyor. Katalog uygulamamızda birbirinden farklı 

marketlerin aktüel ürünleri yer alacak.Bu ürünler arasında karşılaştırma , kategorileme , 

indirimleri görme gibi bağlamlar olacak. 

 

Uygulama MVC mimarisinde C# dili ile yazılmıştır. Veritabanı olarak SQL Server 

kullanılmıştır. Login ekranından admin kişi giriş yaparak admin paneline ulaşacaktır. Burada 

yayımlayacağı ürünün gerekli özelliklerini ve fotoğrafını ekleyerek yayımlayacaktır. 

Uygulamamızın amacı birden fazla marketteki aynı ürünü bir çatı altında daha uygun ve 

daha rahat şekilde insanlara sunmaktır. 

  

Anahtar kelimeler: E-Ticaret,Web Programlama , ASP.net MVC
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NESNE TANIYAN UYGULAMA 
 

 

 
 

 

Leyla BEDER                             Ülfet KAYMAK 

leyla.beder@ogr.sakarya.edu.tr   ulfet.kaymak@ogr.sakarya.edu.tr 

 

 

Danışman: Prof. Dr. Cemil ÖZ 

 

 

Özet 

 

Görüntü işleme ve yapay zeka teknolojileri kullanılarak ana amacı nesne tanımlayıp nesne 

hakkında bilgi veren mobil platformlu bir uygulamadır. Bu uygulama genel itibariyle kuş 

resimleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Kameradan alınan görüntüye göre hangi kuş olduğunu 

%80 üzerinde büyük olasılıkla vermiştir. 

 

Ayrıca bu uygulama geliştirilerek tüm nesneler için de aynı şey düşünülebilir. İlerleyen 

zamanlarda daha farklı özellikler eklenebilir. Uygulama anlaşılabilir ve kullanışlı bir 

arayüzle tasarlanmıştır.  

 

OpenCV ve Keras kütüphaneleri kullanılmıştır. Öncelikle bir eğitim seti keras kütüphanesi 

ile eğitilmiştir. Daha sonra Keras ile eğitilmiş model Tensorflow’a dönüştürülmüştür. 

Eğitilen model .pb uzantılı kaydedildikten sonra .tflite uzantılı doyaya dönüştürülmüştür ve 

daha sonra .tflite uzantılı dosya android uygulamada kullanılmıştır. 

 

 

Anahtar kelimeler: Mobil Uygulama, Görüntü İşleme, Yapay Zeka 
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AKILLI FİLM WEB SİTESİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Baran Görkem Yıldız     M.Sefer Burak Söyleyici  Abdullah Alaslan 

baran34yildiz@gmail.com       msb.sylyc@gmail.com  abdullahalaslan@gmail.com        

 

 

Danışman: Doç. Dr. Cüneyt Bayılmış 

 

Özet 

 

Günümüzde var olan çoğu sinema sitelerinde herhangi bir film hakkında bilgi veya görüş 

almak istendiği zamanlarda var olan filmin altındaki binlerce yoruma bakılıyor ya da çeşitli 

videolar aracılığıyla film hakkında fikir almaya çalışılıyor. Biz projemizde bu faktörleri göz 

önünde bulundurarak ziyaretçinin hızlı karar vermesine yardımcı olmayı hedefledik. 

 

Bu tasarım çalışmasında, akıllı sinema web sistemi uygulamasının makine ve derin öğrenme 

kullanımını amaçlayarak ziyaretçilere filmler hakkında kolay karar verme imkânı 

oluşturulmuş oldu. Web sitesi, makine öğrenmesi kütüphanelerinden TensorFlow’u 

kullanarak filmlere ait olumlu olumsuz yorumları objektif bir değerlendirme yaparak ve 

alınan senaryoların kategorilerini değerlendirerek doğru kategorileri geri döndürüp 

ziyaretçilerin hızlı karar vermesini ve aynı zamanda filmin verileri hakkında da bilgi sahibi 

olabilmesini sağlayacaktır. 

 

 

Anahtar kelimeler: Machine Learning(Makine Öğrenmesi), Deep Learning(Derin 

Öğrenme), Python, TensorFlow, TensorFlow-Hub, Flask, Mongodb.
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ENSTRÜMAN SESLERİNİN AYRIŞTIRILMASI 
 

 
 

Kerem ÇELEN   Esra KOYUNCU   Kaan Kemal KAYIKCI  

kerem.celen@ogr.sakarya.edu.tr esra.koyuncu2@ogr.sakarya.edu.tr 

kaan.kayikci@ogr.sakarya.edu.tr 

 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Serap KAZAN 

 

Özet  

 

Projede enstrüman seslerinin makine öğrenmesi yöntemi ile ayrıştırılması yapılmıştır. 

Projenin amacı sesle ve müzikle ilgilenen insanların kullanabileceği hatta bunun üzerinden 

daha da geliştirilerek daha faydalı bir program haline getirilmesidir. Matlab’da makine 

öğrenmesi için genel yapı itibariyle iki algoritma kullanılmıştır. Bunlar SVM ve kNN 

algoritmalarıdır ve yapay sinir ağları yöntemlerini içeren araçlar kullanılmıştır. 5 farklı 

enstrüman sesinden 10 ar saniyelik 20 örnekleme yapılmıştır. Toplamda 100 örnekleme 

yapılmıştır. SVM (Support Vektor Mechine) verilen örneklemeler dahilinde kendine göre 

bir koridor oluşturup bunu da vektör haline getirerek bizlere bir sonuç çıkartmıştır. kNN (k-

Nearest Neighborhood) ise verilen örneklemeler arasından en yakın olan veriyi doğru kabul 

ederek bir sonuç çıkartmıştır. Programa daha önce öğrenmediği bir örnek ses verisi 

atıldığında önceden örneklemeler yoluyla öğrendiği entrümanlardan yola çıkarak ilk olarak 

o sesin hangi enstrüman türü olduğunu bulmuştur. Sonuç olarak herhangi bir müzik dosyası 

programa yüklendiğinde istenen 5 enstrümandan herhangi birinin müzik dosyasında hangi 

saniyeler aralığında geçtiği bulunarak müzik dosyasındaki o enstrümana ait sesler elde 

edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Makine öğrenmesi, ses analizi, kNN, SVM.
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OYUNCU BULMA PLATFORMU 
 

 
 

Mert TUTSAK   Esra SİMSAR   Şeref Can MUŞTU 
g140910043@sakarya.edu.tr       esra.simsar@ogr.sakarya.edu.tr    can.mustu@ogr.sakarya.edu.tr 

 

Danışman: Prof. Dr. Celal ÇEKEN 

 

Özet  
 

Günümüz çağına bakılacak olursa oyun dünyasında bir hayli artış gözlemlenmekte ve bu 

artışın en çok takım arkadaşıyla oynanan online oyunlar olduğu dikkat çekmektedir. Bu 

gözlemden yola çıkarak oyuncuların kendi seviyelerine uygun oyuncu bulmalarını 

sağlayacak bir platform geliştirilmeye karar verilmiştir.  

 

Oyuncular seviyelerini belirleyerek kendine uygun oyun arkadaşı bulabilecek, onunla 

iletişime geçilebilecek ve lobi oluşturarak oyun devamlılığını sağlayabilecektir. Aynı 

zamanda çocuklarında oyun dünyasına kendini kaptırdığını görmekteyiz. Bu sebeple 

platformda puanlama sistemi koyarak oyuncunun küfürlü içeriklerde bulunup bulunmadığı, 

oyun performansı gibi değerleri ölçümleyerek oyuncuya fikir vermesi sağlanacaktır. 

Buradan da anlaşılacağı gibi her segmentten insanın oyun dünyasına katıldığını 

görmekteyiz. Bu nedenle yapılacak olan proje oyun oynayan herkese hitap edecek şekilde 

tasarlanmıştır.  

 

JWT, standart bir token biçimidir. Haberleşen iki veya daha fazla sistem arasında kullanıcı 

doğrulama, kullanıcı tanıma, veri bütünlüğünü ve bilgi güvenliğini koruma gibi noktalarda 

kullanılmaktadır. Bu nedenle projenin back-end kısmında Jwt Token Key mantığı 

kullanılarak giriş sistemi oluşturuldu. Oyuncuların diğer oyunculara ve lobilere mesaj 

atmasını sağlamak amacıyla socket.io kullanıldı. Bu proje sayesinde oyuncuların kendi 

seviyelerindeki oyuncuları bularak zevkli bir oyun deneyimi yaşamaları sağlanmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Online Oyunlar, Oyuncu Bulma Platformu, Takım Arkadaşı, Dart, 

Flutter, Websocket, Nodejs, JSON 
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REÇETEDEKİ TÜM İLAÇLARIN BULUNDUĞU KONUMA EN 

YAKIN ECZANELERİ BULAN MOBİL UYGULAMA 
 

 

 
 

 

Aleyna AKKAŞ   Fatma Nur İBRAHİMOĞLU 

akkas1aleyna@gmail.com  ibrahimoglufatmanur@gmail.com 

 

Danışman: Arş.Gör.Dr. Gülüzar ÇİT 

 

Özet 

 

Gelişen dünya ile birlikte mobil uygulamalar daha popüler hale gelmiştir. Bunun sebebi de 

pratik bir şekilde onlara ulaşılabilmesidir. Bu nedenle uygulamada mobil uygulamaların bu 

yönünün avantajları kullanılarak sağlık alanında insanlara kolaylık sağlayabilecek bir 

uygulama geliştirilmiştir. 

 

Uygulama Android Studio ortamında, MySql Veritabanı ve Web Servisler kullanılarak 

geliştirilmiştir. Kullanıcıya girdiği reçete koduna göre reçetesindeki ilaçlar ve bu ilaçların 

muadilleri gösterilmiştir. Daha sonra reçetesindeki ilaçların tamamının bulunduğu ve kendi 

konumuna göre en yakın eczaneler sunulmuştur. Aynı zamanda kullanıcının reçetesindeki 

ilaçlarla, seçtiği muadilleri arasındaki fiyat farklarını görmesi sağlanmış ve bu muadil 

ilaçların da konumuna en yakın hangi eczanelerde bulunduğu kullanıcıya sunulmuştur.  

 

Bu uygulama ile birlikte kullanıcının reçetesindeki ilaçları arayarak oluşacak olan zaman 

kaybının önüne geçilmiştir. Aynı zamanda kullanıcının bütçesine en uygun ilaçların 

bulunduğu eczaneleri bulması sağlanmıştır. 

 

 

Anahtar kelimeler: Mobil Uygulama, Android, Sağlık, Eczane 



54 
 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2018/2019 

 

SİHİRBAZ SATRANÇ 
 

 

 
 

 

Talha ÖZ   Emine KIRICI   Rümeysa BİNGÜL 

talhaoz123@gmail.com ekrc.1996@gmail.com  rmysbngl07@gmail.com 

 

 

Danışman: Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ 

 

Özet 

 

 

Engelli bireyler için spor faaliyetinden bahsedildiğinde ilk akla gelen, satranç olmaktadır. 

Bunun nedeni satrancın öncelikle bir beyin sporu olması ve sabit bir şekilde bir satranç 

tahtası başında oynanmasıdır. Bu husus engellinin spor yaparken ortaya çıkarabileceği 

fiziksel harekete dayalı zorlukları ortadan kaldırmaktadır. Bu projeyle bireyler sadece 

seslerini kullanarak rahatlıkla satranç oynayabilirler.  

 

Sihirbaz satranç, ses komutlarıyla yapılacak hamleyi anlayıp,o hamleyi kendisi yapan 

sistemdir.Oyuncu mikrofona hamlesini (at A4’ten C5’e git) söyler,eğer yönlendirme yanlış 

olursa önündeki ledler yanarak uyarıda bulunur.Rasbperry pi sesi işleyerek komutu 

arduinoya gönderir. Arduino komutu alarak hamleyi yapar.  

Kullanılan teknolojiler:Rasbperry pi ,arduino ,mikrofon ,ses kartı ,RFID ,motor ,led ,elektro 

mıknatıs malzemeleri kullanılarak hazırlanmış bir satranç oyunudur. Rasbperry pi 

kullanarak ses işleme ,arduino ile motorların ve elektro mıknatısın kontrolü yapıldı.  

 

Böylelikle satranç, oyuncunun görmesine, elini kullanmasına gerek kalmadan hamlesini 

yapmasını sağlar. Çıkış noktası engelli bireyler için yapılmış olsa da eğlence amacıyla da 

herkes oynayabilir. 

 

Anahtar kelimeler: Satranç,Rasbperry pi, Arduino, Ses tanıma algortiması
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SENİN FİKRİN UYGULAMASI 

 

 

Ayşenur KORKMAZ                                     İlayda KAPÇIK 

aysenur.korkmaz1@ogr.sakarya.edu.tr  ilayda.kapcik@ogr.sakarya.edu.tr 

 

Danışman: Prof. Dr. Cemil Öz 

 

Özet 

 

Yapılan proje müşteri memnuniyetini ölçmek, firmalara potansiyel müşterileri hakkında 

fikir vermek ve ürün kullanıcılarının eğlenerek küçük hediyeler kazanmaları sağlanmıştır. 

 

Uygulamada firmalar mobil uygulama üzerinden yapılan anketlerin sonucunu web 

arayüzünde analiz olarak inceleyebilmektedir. Böylece firmaların ürünlerini piyasaya sürme, 

piyasadan kaldırma gibi süreçlerde anket sonucu analizlerine bakarak doğru adımları 

atmaları sağlanmıştır. 

 

Kullanıcılar mobil uygulamada basit bir arayüz ile oluşturulan anket sorularını cevaplayarak 

puan biriktirebilmektedir. Biriken puanlarını kullanarak anlaşmalı firmaların ürünlerini 

içeren hediyeler kazanabilmektedir. 

  

Android ve web tabanlı yapılan uygulamanın kullanıcı arayüzü Android Studio’da,  

firmaların giriş yapıp, yeni anketler oluşturacağı arayüz ise web tabanlı gerçekleştirilmiştir. 

Web arayüzü tasarlanırken Visual Studio Code editöründe JavaScript ve html kodları 

yazılmıştır. Mobil arayüzü ise xml kodları ile tasarlanıp, fonksiyonlar Java diliyle 

yazılmıştır. Mobil ve web veri tabanı Firebase ile gerçek zamanlı olacak şekilde birbirine 

bağlanmıştır.  

 

 

Anahtar kelimeler: Firebase, JavaScript, Web, Android Studio
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SÜRÜCÜ KURSU PLATFORMU 
 

 
 

 

Emre Kara          Makbule Amine Bosnalı 
emre.kara5@ogr.sakarya.edu.tr  makbule.bosnali@ogr.sakarya.edu.tr 

 

 

Danışman: Doç. Dr. Devrim Akgün 

 

Özet 

 

 Günümüzde online uygulamaların yeri tartışılmaz bir öneme sahiptir. Özellikle kolay ve 

çabasız olarak işleri birkaç tıkla çözebilecek uygulamalar zaman tasarrufuyla birlikte büyük 

kolaylık sağlamıştır. 

 

Projemizde ehliyet almak için sürücü kursu arayan insanların; evlerine en yakın sürücü kursu 

hakkında bilgi alarak, kolay bir biçimde kayıt olmaları ve ödeme yapmaları sağlanmaktadır. 

Müşteriye sınav tarihleri ve ders günleri hakkında hatırlatmalar ve bilgilendirmeler 

yapılmaktadır. Sisteme kayıtlı sürücü kursları müşteri potansiyelini arttırarak, uzaktan kolay 

bir şekilde kayıt hizmetini müşterilerine sunmaktadırlar. 

 

Uygulama “ehliyetturkiye.com” üzerinden hizmet vermektedir. Uygulama geliştirilirken; 

ASP.NET CORE ve React.js teknolojileri kullanılmıştır. Projemiz, yönetici paneli, sürücü 

kursu paneli ve kullanıcı uygulaması olmak üzere üç ana kısımdan oluşmaktadır.  Sistem şu 

an Türkiye’nin tüm ve il ve ilçelerinde hizmet verebilme kapasitesine sahiptir. Amacımız 

ülkemizde ehliyet sahibi olmak isteyen herkesin kullanabileceği bir merkez oluşturmaktır. 

 

Sonuç olarak; sürücü kurslarını ve ehliyet almak isteyenleri buluşturan bir uygulama 

geliştirilmiştir. Ehliyet alma işleminde ve sürücü kurslarının müşteri kayıt sürecinde kolaylık  

sağlayan bir inovasyon sağlanmıştır. 

 

 

Anahtar kelimeler: Sürücü Kursu Otomasyonu,Kolay Ödeme Sistemi ,Web Uygulaması 
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UNİTY İLE İSOMETRİK STRATEJİ OYUNU 
 

 

 
 

 

Cemal Kuzu    Gürbüz Uğurgül  Yusuf Sancar 

cemal.kuzu1@ogr.sakarya.edu.tr      gurbuz.ugurgul@ogr.sakarya.edu.tr 

b140910046@sakarya.edu.tr 

    

   

Danışman: Prof. Dr. CEMİL ÖZ 

 

Özet 

 

 

Yaptığımız oyun gizlilik ve strateji üzerine kurulu bir oyun olduğundan dolayı her yaştaki 

insanlara ulaşabildiğimiz gibi stratejik düşüncesini geliştirmek isteyen herkes için uygun bir 

oyun yapılmıştır.  

 

Kullanıcıları taktiksel zekalarını kullanmaya zorlar. Birim üretmek gibi bir özellik 

barındırmadığı gibi, son derece kısıtlı sayıda asker ile oynamanıza izin verilmiştir. 

Bunlardan her birinin, kendilerine ait ustalaştıkları özellikleri vardır. Bu yüzden 

hamlelerinizi tıpkı satranç oynar gibi, planlı ve devamlılık sağlayacak şekilde yapmalısınız. 

Düşman askerlerini haritaların üzerine son derece stratejik bir şekilde yerleştirdiğimizden 

ötürü, aksi bir oynanış düşünülemez. Oyunumuzun bölüm tasarımlarını ve kodlama kısmını 

unity sayesinde gerçekleştirilmiştir. Unityde kullandığımız assetleri de Aseprite + Blender 

programlarını kullanarak tasarlanmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: 2.5D, Strateji, Oyun
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ONLİNE YEMEK SİPARİŞ SİTESİ “COMENEAT” 

  

                             
 

 

Alperen ÜLKÜ    Hamza BOUZIDI 

alperen.ulku@ogr.sakarya.edu.tr  hamza.bouzidi@ogr.sakarya.edu.tr 

 

 

Danışman: Doç. Dr. Devrim AKGÜN 

 

Özet 

 

Projemiz online yemek siparişi üzerine kurgulanmış bir web uygulamasıdır. Kullanıcılar 

kendi arasında yemek yapar ve satarlar, uygulamamız ise bunun için bir platform sağlar. Her 

kullanıcı kendi şehrindeki insanlarla kolayca yemek satışı ve alışı gerçekleştirebilir. 

 

Amacımız teknolojinin giderek yaygınlaştığı günümüzde insanların masa başından rahatça 

dilediği yemekleri talep ve temin edebileceği bir sistem oluşturmaktır. Bu sayede insanlar 

restoranların verdiği standart menüler haricindeki spesifik yemekleri de uygun fiyatlara 

tatma deneyimi yaşayacaklardır. Projenin kapsamı aynı şehir içerisinde birbirine yakın olan 

insanların birbiri ile etkileşime geçmesini sağlayacaktır. Java’nın ve Spring Framework’un 

temelleri ile oluşturulan projemiz katmanlı mimari (Controller-Service-DAO) kullanılarak 

hızlı ve güvenli olarak işlemlerini gerçekleştirmektedir. 

 

Sonuç olarak java dünyasının zengin kütüphanelerini kullanarak “ComeNeat Online Sipariş 

Sitesi” oluşturulmuştur. MySql veritabanı yönetim sistemleri ile ilişkisel tablolar 

kullanılmıştır. Kullanıcıların web üzerinden erişim sağlayabileceği internet sitemiz ortaya 

çıkmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Web Uygulaması, Spring Framework, Katmanlı Mimari, Java 
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NAMAZ VAKTİ UYGULAMASI 

 

 
 

 

Erkan/YAĞMUR      Efsal/OKYAY 

G141210074@sakarya.edu.tr    B151210100@sakarya.edu.tr 

 

Danışman: Doç. Dr. NİLÜFER YURTAY 

 

Özet 

 

İslam dinine mensup insanların hızla gelişen günümüz teknolojisiyle birlikte dinleri 

hakkında yapabilecekleri işleri taşınabilir cihazlar üzerinden takip ederek hayatlarını bu 

konuda kolaylaştırmak asıl amacımız. Türkiye’de yapılan araştırmalara göre  mobil internet 

kullanıcısı sayısı 51,5 milyondur.(“Digital in 2018” Raporu) Bunların  46 milyonu android 

kullanıcısıdır. Bu kapsamda projenin Android platformunda geliştirilmesinde karar 

kılınmıştır. Bunun için Google tarafından desteklenmekte olan Android yazılım geliştirme 

platformu olan Android Studio kullanılması tercih edilmiştir. Namaz vakitleri için API 

kullanımı, Bulunan yere göre namaz vaktinin değişmesinden dolayı Konum Servislerinin 

kullanımı, kullanıcıya bildirim gönderme, uygulama içerisine kaynak kodlarıyla beraber 

video gömmek gibi yöntemler kullanılmıştır. Ayrıca internet gerektirmeyen veriler için 

kullanıcının telefonunda saklanacak olan veriler SQLite ile yapılmıştır.. 

 

Bu bitirme çalışması ile bu projeyi kullanacak insanlar İslam dinine özgü görevlerini daha 

kolay ve hızlı bir biçimde takip edebileceklerdir. Bulundukları konuma göre namaz 

vakitlerini görebilecek ve bildirim alabileceklerdir. En yakın dini özel gün ve geceleri takip 

edebilecek, anlamlarını ve o gün yapılması gereken olayları görebileceklerdir. Temel 

fonksiyonların yanı sıra zikirmatik ile zikir çebilecek, hangi günler hangi salavatlar ile kaç 

zikir çektiğini görüntüleyebilecektir. Sistemi akıllı hale getirip, okunulan 

duaları,salavatları,Kuran-ı Kerim’i kullanıcıya özel bir şekilde kaydedip daha sonradan neler 

yaptığını takip edebilmesine olanak verilmiştir. 

 

 

Anahtar kelimeler: Android , Mobil Uygulama, Akıllı Taşınabilir (Mobil) Sistemler
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MOBİL ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ 
 

 
 

 

Özge Rudabe KÜLEKÇİ               Rabia KAYA               Merve DOLAPCI 

r.kulekci.41@gmail.com rabia.kaya1@ogr.sakarya.edu.tr  g141210048@sakarya.edu.tr  

 

 

Danışman: Öğr. Gör. Dr. Can YÜZKOLLAR 

 

Özet 

 

LMS aslında e-öğrenme faaliyetlerini yerine getirmek ve takibini yapabilmek ve süreçlerin 

sistematik bir şekilde yönetilmesini sağlamak üzere tasarlanmış bir yazılımdır. LMS; 

biri kullanıcılar (öğrenciler), biri de sistem yöneticileri ve Eğitim departmanları  olmak üzere 

üç arayüze sahiptir. 

 

 Kullanıcılar, kendi kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaptıkları LMS’i, kendisine atanan 

(tanımlanan) e-eğitimleri ve online sınavları almak, kendi eğitim raporlarını takip etmek ve 

sistem yöneticileriyle iletişimde kalmak için kullanır. Sistem yöneticileri ise, bu yazılım 

sayesinde, kullanıcı ve eğitim bazlı detaylı raporlar çekebilir ve kolaylıkla çalışanların 

gelişimlerini takip edebilir.Öğrenme yönetim sistemleri ile hem kullanıcı hem de eğitmen 

tarafında zamandan ve maliyetten ciddi tasarruf sağlanır. 

 

Tasarladığımız projede öğrenim almak isteyen kullanıcı seçeceği kurumun etkinliklerini, 

ödevlerini, ders kaynakları ve eğitsel videolarını kullanabilecektir. Bunun yanısıra ödev 

yüklenebilir, sanal sınıflara katılımda bulunulabilir ve sınavlara dahi katılabilir. 

 

Uygulamayı yaparken Xamarin frameworkünü kullanılmıştır. Xamarin, C# kullanarak Cross 

(çapraz) Platform mobil uygulama geliştirme frameworküdür.Üç mobil platformlarda ( 

Android , İOS ve Windows) C# kullanarak Xmarin üzerinde uygulamalar 

yaratılabilir.Xamarin’den tamamen native görünen ve tamamen hissedilen bir mobil 

uygulama yapılmıştır.Burada, native SDK için kullanılabilen tüm özelliklere erişecek bir C# 

kod tabanı yazılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Mobil Programlama, Sanal Sınıf, Mobil Öğrenme, Mobil Uzaktan 

Eğitim Yönetim Sistemleri
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ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK İLE PROGRAMLAMA EĞİTİMİ 

  

 

Meryem Sena KILIÇ                 Şule KELEK 

B141210029@sakarya.edu.tr        B141210020@sakarya.edu.tr 

  

Danışman: Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ 

 Özet 

 Programlama günümüzde her alanda aktif olarak kullandığımız teknolojinin çekirdeğini 

oluşturmaktadır. Programlama eğitimine küçük yaşlarda başlayarak teknolojiyi daha etkin 

ve bilinçli kullanabilir, önemini daha iyi anlayabiliriz. Eğitimde her zaman 

yaparak/yaşayarak öğrenme ortamı olmamaktadır, çocukların dikkati çabuk dağılmakta ve 

dersi anlama problemleri yaşamaktadırlar.  Artırılmış gerçeklik yazılı içeriğe farklı açıdan 

bakmak ve derse olan ilgiyi arttırmak için farklı bir boyut kazandırmaktadır. 

Artırılmış gerçeklik, sanal nesnelerin gerçek görüntü üzerine bindirilmesi anlamına 

gelmektedir. Akıllı cihazların kameraları vasıtasıyla bakılan herhangi bir ortamda, 

işaretçinin tanınması ile ekrana önceden tanımlanmış objelerin basılması işlemi ile 

sağlanmış olur. Gerçek zamanlı olarak, gerçek dünya ortamı üzerinde grafikler eklemektedir. 

Programlama eğitimi için artırılmış gerçeklik teknolojisi ile mobil uygulama geliştirmek 

hedeflenmiştir. Kod puzzleları doğru şekilde birleştirildiğinde uygulama kamerasında kodun 

algoritması görüntülenecektir. Algoritma animasyon şeklinde olacaktır. Projede Unity ve 

Vuforia teknolojileri tercih edilmiştir.  

Bu proje sayesinde kitaplardan edinilen bilgiler, animasyonlarla daha eğlenceli, kalıcı ve 

kolay şekilde öğretilebilir. Hareket ve canlandırmalarla çocukların motivasyonunun 

artmasını sağlanır. 

  

Anahtar kelimeler: Artırılmış Gerçeklik, Mobil Uygulama, Unity, Vuforia, Animasyon
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SESE YÖNELEN ARABA 
 

 

 
 

 

   Furkan BOZKURT   Muhammed Bilal KAMBUROĞLU 

furkan.bozkurt2@ogr.sakarya.edu.tr  muhammed.kamburoglu@ogr.sakarya.edu.tr 

 

 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Seçkin Arı 

 

Özet 

 

Proje kapsamında dört tekeri ve herbir tekeri için ayrı dört motoru bulunan dört çeker 

uzaktak kumandalı oyuncak araba tasarlanıp yapılmıştır. Bu araba ya da aracın özelliği 

etrafındaki ses sensörleri yani hassas mikrofonlar sayesinde etrafındaki seslerin bir haritasını 

çıkarıp belirlenen sese yönelip o yönde hareket edebilmesidir.  

 

Bunun başarılabilmesi için kontrolcü olarak ardunio ve motorları harekete geçirebilmesi için 

sürücü devresi kullanılmıştır. Sürücü devresinin özelliği iki ayrı kanaldan sol sağ olarak 

kontrol edebilmesidir. Aracın dönüşü direksiyon olmadığından bir tank gibi sağlanılmıştır. 

Yani bir taraf dönerken öteki tarafın durması şeklinde düşünülebilir. Bu kendi etrafında 360 

derecelik bir dönüş avantajı sağlamıştır.  

 

Sonuç olarak gerçek dünyada çeşitli yerlerde uygulanabilecek bir fikrin(otomatik park etme, 

otonom araç vb.) küçük ölçekli olarak gerçeklenmesi sağlanmıştır. 

 

 

Anahtar kelimeler: Ardunio, Robotik, Sürücü
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E-EMLAK Emlak Uygulaması 
 

 
 

 

Ercan BAĞRA    Oğuz ÖNAL 

ercan.bagra@ogr.sakarya.edu.tr  oguz.onal.50@gmail.com 

 

 

Danışman: Doç. Dr. Ahmet ÖZMEN 

 

Özet 

 

 

Yaptığımız uygulama bireylerin sadece birkaç adımda istediği kriterlere uygun Emlakları 

hızlı ve güvenilir bir şekilde bulup satıcıyla görüşme ve sözleşme işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi üzerinedir. 

 

Günümüzde yaşanan her türlü hareketliliğe bağlı olarak insanlar sürekli başka yerlere gitmek 

zorunda kalıyor.(İş, Okul, Tatil…). Bunun sonucunda da konaklama ihtiyacı ön plana 

çıkıyor. Bu uygulama insanlara gittiği yerlerde bütçesine ve diğer prensiplerine uygun 

konaklama yeri bulmalarında yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 

 

Bu uygulama hem web hem de mobil tarafı olan bir uygulama olup birden çok kullanıcı 

türünü barındırır(Ziyaretçi, Müşteri, Satıcı…).Müşteri uygulamayı çalıştırıp kendisine en 

yakın olan Emlakları ya da istediği konumun gerekli bilgilerini girerek kendisine uygun 

Emlakları bulacaktır. Arama sayfasından girdiği bilgiler çeşitli işlemlerden sonra veri 

tabanında ki bilgilerle karşılaştırılıp uygun Emlaklar kullanıcıya sunulmak amaçlanmıştır. 

Satıcı rolünde ki kullanıcı istediği Emlak’ı bu uygulamada yayınlayıp görüşmeler ve 

anlaşmalar sonucunda Emlak’ı kiralayabilir ya da satabilir. Satış işleminde hem müşteri hem 

de satıcı ile anlaşma sağlayan satış sorumlusu rolü vardır. 

 

Bu şekilde emlak sahiplerinin elindeki Emlak’tan daha hızlı daha güvenilir ve daha kolay 

kazanç sağlaması, müşteriler kendi konumuna, kriterlerine ve bütçesine uygun Emlakları 

çok kolay bir şekilde bulması amaçlanmıştır. Bu uygulama sayesinde bireyler evlerinden 

ayrılmak zorunda kalınca konaklama gibi bir sorun için  kendileri ve aileleri eskisi kadar bir 

telaş içine düşmeyeceklerdir. 

 

Anahtar kelimeler: Emlak, Mobil Uygulama, Web Uygulama, Spring Framework, Java , 

Web Api 
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UNITY İLE 2D OYUN YAPIMI 
 

 
 

 

Muhammet Talha SAĞLAM             Mahmut KAYA 

b141210260@sakarya.edu.tr              b141210077@sakarya.edu.tr 

 

 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Seçkin ARI 

 

Özet 

 

Sürekli değişen ve gelişen oyun piyasasında, farklılık yaratacak oynama isteği uyandıracak 

2 boyutlu oyun çalışması yapılmıştır. Piyasada bulunan oyunlarda maddi açıdan yüksek 

harcamalar ve uğraşılar söz konusu olsa bile akıcılık ve kullanıcı taraflı oyun devamlılığı bu 

istekleri karşılayabilecek türden olmayabilmektedir. Bu durumları göz önünde 

bulundurduğumuzda özellikle akıcılık, kullanıcı taraflı devamlılık önemli unsurlarımızdan 

olmuştur. Bu oyun başlangıç ve geliştirme sürecinde Unity oyun motoru kullanılmıştır.  

 

Oyun geliştirmek açısından unitynin sunduğu avantaj ve kafamızda ki düşünceyi sahneye ve 

oyuna yansıtabiliyor oluşu en önemli tercih sebeplerinden biridir. Oyun içinde 

kahramanımız zorlu süreçlerden geçerek evrenini kurtarmak istemektedir. Karşısında 

beklenmedik durumlar ve olaylar çıkar. Engellere karşı başarı sağlayabilmesi, her 

bölümündeki başarısına bağlı olarak değişim gösterecektir. Oyunun sonuna gelmeyi 

başarabilen kullanıcılar çok ilginç bir sürprize karşılaşacaklarının oyun boyunca farkında 

olmayacaklardır. 2 boyutlu oyunlara farklı bir bakış açısı getirecek, oynama süresi boyunca 

keyifli ve bir o kadar hırslı bir serüven kullanıcıları beklemektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Unity, 2 boyut, Oyun
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ADAMYO MOBİL 
 

 
 

 

Gürol Mehmet ÇETİN  Şeyma ALİOĞLU 
   gurol.cetin@ogr.sakarya.edu.tr    seyma.alioglu@ogr.sakarya.edu.tr 

 

Danışman: Öğr. Gör. Yüksel YURTAY 

 

Özet  
 

Bu projede, Sakarya Üniversitesi Adapazarı Meslek Yüksek Okulu’nun mobil öğrenci 

bilgilendirme sistemi tasarlanmıştır. Adapazarı Meslek Yüksek Okulu uzaktan öğretim 

olduğu için dersler SABİS sistemi üzerinden canlı yayın olarak verilmektedir. Ancak 

öğrenciler okulla ilgili bir işlem yapmak istediğinde Yüksek Okula gelmek zorunda 

kalmaktadır. Bu projenin amacı öğrencilerin olabildiğince Yüksek Okula gelmeden 

işlemlerini uzaktan yapabilmesini sağlamaktır.  

 

Bu uygulamada React Native ve Redux teknolojileri kullanılmıştır. React Native projeleri 

yalnız arayüz tasarımı için kullanıldığından verilere RESTful Api ile hazırlanmış olan web 

servisler yardımıyla erişilmiştir. Öğrencilerin fakülte ile ilgili duyurulara erişebileceği 

Duyurular sayfası, öğrencilerin fakülte ile ilgili konum ve irtibat bilgilerine erişebileceği 

İletişim sayfası, önceden yapmış olduğu ya da yeni yapacak olduğu stajlar için başvuru 

yapabileceği Staj İşlemleri sayfası hazırlanmıştır. Çeşitli müracaatlarda istenebilecek olan 

onaylı öğrenci belgesi, onaylı not durumu belgesi ve askerlik belgesi talep edebileceği Belge 

Talep Formu sayfası yapılmıştır. Önceden talep ettiği belgeleri görüntüleyebileceği Belge 

Taleplerim sayfası ve öğrencinin kişisel bilgilerini görüntüleyebileceği Profilim sayfası 

tamamlanmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Mobil Uygulama, React Native, Redux, React-Redux, RESTful Api
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ÇOCUKLARA YÖNELİK MOBİL UYGULAMA 
 

 
 

Tuğçe Hızır        Enes Eminler 
g151210030@ogr.sakarya.edu.tr  b151210071@ogr.sakarya.edu.tr 

 

Danışman: Doç. Dr. Ahmet Zengin 

 

Özet  
 

Uygulamamızda 2-5 yaş aralığındaki çocuklara ulaşmak istiyoruz. Genellikle karşımıza 

karton ya da kumaş olarak çıkan ve çocukların hafızalarını geliştiren kitaplar vardır. 

Amacımız bu kitapları insanların eline kolayca getirmek ve her zaman yanlarında 

taşımalarını sağlamaktır. Temel aldığımız kitaplar çocuğa zarar vermeyecek malzemelerden 

olmaları sebebi ile epey maliyetli ve içerik sayısı kısıtlı, dolayısıyla kısa vadede kenarı atılıp, 

unutuluyorlar. Basılı yayın fikrini ileriye taşıyarak mobil ortama geçirmeyi düşündük. Bu 

sayede insanlar düzenli gelen güncelleme ile çocuklarına daha fazla nesneyi daha ucuza ve 

daha hızlı öğretme imkanı bulacak. Çocuklar çok sayıdaki nesneden sıkılmadan 

öğrenebilecek.  

 

Öğretici görselleri 4 ana grup altında toplamayı düşündük. Bunlar Hayvan, Renk, Yiyecek 

ve Nesne. Telefonları kullanırken görsel eğitimin yanında ses ile eğitimi de katmayı 

düşündük. Kendi tercihlerimiz doğrultusunda IOS ortamında geliştirme yapıyoruz. 

Ürünümüz Apple iPhone cihazlarda çalışmaktadır. Sürüm farkı göstermeksizin her cihaz ile 

uyumludur. Uygulama Swift 4.1 ile yazılmaktadır, kimi zaman Objective-c kütüphaneleri de 

kullanılmıştır. Lokal veritabanı kullanılmıştır. Uygulamanın tanıtım ve desteği amacıyla 

basit Web sitesi de yapılmıştır. Uygulamamıza gelecek ek kategoriler için anket sistemi 

kurulmuştur. Bu sistemde MySQL veritabanı tercih edilmiştir. Ayrıca sitede Canlı yardım 

mesajlaşma sistemi de mevcut olup NodeJs ile yapılmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Mobil Uygulama, IOS, Oyun, Web Sitesi, Eğitim
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GÖZLERİNİ BENİMLE PAYLAŞ 

 

 

          Betül Sakarya                           Cansu Atalay                           Ayşe Ezgi İşçioğlu 

betulsakarya05@gmail.com        cansuaatalay7@gmail.com        aezgiiscioglu@gmail.com 

 

Danışman: Doç. Dr. Nilüfer Yurtay 

Özet 

Görme engelli bireyler için en büyük sorunlardan birisi teknolojileri nasıl kullanabilecekleri 

ya da gelişen teknolojinin bu kişilere ne gibi yenilikler sunduğudur. “Gözlerini Benimle 

Paylaş”, görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan bir Android 

uygulamadır. Uygulamanın aktif bir toplu yaşam alanında kullanılabileceği düşünülürse 

görme engelli kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlanacaktır.  

Uygulamada, görme engelli bireyler görmekte zorlandıkları veya göremedikleri nesneler 

için uygulama üzerinden video çekerek yardım talebinde bulunabilirler. Bu yardım isteği ilk 

mevcut gönüllü olan bireye ulaştırılarak görme engelli bireyin sorunu üzerine, gönüllü 

kişinin ses mesajı göndererek yardım etmesi ile sağlanacaktır. Böylece onların yaşamını 

daha bağımsız hale getirmek amaçlanır. Bireyler günün her saatinde her yerden yardım 

isteyebilirler.  

Android uygulaması Java dilinde yazılmış olup, uygulamada tüm kullanıcı verileri , çekilen 

video ve ses kayıtları Google Firebase veri tabanı sistemine kayıt edilmektedir. Veritabanı 

işlemleri Firebase üzerindeki “Realtime Database” , resim ve video işlemleri ise “Storage” 

ile gerçekleştirilecektir.  

Anahtar kelimeler: Android, Firebase, Java, Mobil Uygulama, Görme Engelli
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ARDUİNO İLE UZAKTAN KUMANDALI ARAÇ 

 

 
 

Berkay ERARSLAN      Halil İbrahim Öncel 
berkay_eraslan1996@hotmail.com   g140910050@sakarya.edu.tr 

 

Danışman: Dr. Ögr. Üyesi Serap KAZAN 

 

Özet  
 

Bu proje, bir aracın uzaktan kumanda ile hareketinin kontrol edilmesini sağlayacak şekilde 

tasarlanmıştır. Projemiz batarya ile çalışmaktadır ve kontrolü android işletim sistemi 

bulunan cihazlarla uzaktan kontrol edilebilmektedir. 3 tane tekerleğe sahiptir ve ileri ve geri, 

sağa ve sola, sağ ileri ve geri, sol ileri ve geri yönelimi mevcuttur. Bu aracın kendini diğer 

projelerden ayıran özelliği android işletim sahip cihazlarla kontrol edilebilmesi, sensör ve 

gerekli ekipmanlar takılarak farklı iş alanlarda da pazar payı elde edebilir.  

 

Anahtar kelimeler: Arduino, Android, Mobil Uygulama. 
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KAFETERYA OTOMASYONU 

 

 
 

 

                           Vahittin ZAİM                           Serkan ÖZTÜRK 

                  vahittin.zaim@ogr.sakarya.edu.tr       b141210068@sakarya.edu.tr 

 

 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AKPINAR 

 

Özet 

 

Günümüzde birçok şirket çalışma ortamlarını ortak yerleşim alanlarında (teknopark,plaza) 

sağlamaktadır. Biz de bu ortak yerleşim alanlarında hizmet alınan kafeterya ve kantinler için 

alışverişi hızlandıracak bir sipariş sistemi geliştirdik.  

 

Geliştirdiğimiz sistemde her çalışanın ve şirket yöneticisi tarafından kontrol edilen  bir şirket 

hesabı bulunmaktadır. Kantin sahibi şirketlere önce veya sonra ödenmek üzere kredi tahsisi 

yapabilir. Şirket yöneticileri ise çalışan hesaplarına şirketin kredisi üzerinden kredi aktarımı 

yapabilir. Her çalışan sistem üzerinden siparişini verir ve sipariş bedeline göre krediler 

güncellenir.Nakit ya da kredi kartı kullanımının kalkması ile ödeme işlemlerinin hızlanması  

dolayısıyla da alışverişin hızlanması ve zaman kazanımı sağlanmış olur. 

 

Aynı zamanda kafeterya yöneticisi şirketleri ya da bireysel çalışan hesaplarını yönetebilir. 

Ürün stoklarını takip edebilir,ürüne göre kar-zarar durumunu izleyebilir ve rapor alabilir. 

 

Projeyi ASP.NET MVC kullanarak gerçekleştirdik. Kullanıcılar web üzerinden işlemlerini 

yaparken, kafeterya yöneticisi web ve masaüstü olarak sisteme erişebilecektir. 

 

Anahtar kelimeler:  MVC, ASP NET, Sipariş Sistemi
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WEBRTC İLE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME UYGULAMASI 
 

 

 
 

 

İbrahim DAĞDELEN    Mevlüt SEVİNÇ  

ibrahim.dagdelen@ogr.sakarya.edu.tr  mevlut.sevinc@ogr.sakarya.edu.tr 

 

 

Danışman: Prof. Dr. Celal ÇEKEN 

 

Özet 

 

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve internet hızlarındaki artışla birlikte insanlarda 

görüntülü görüşme isteği oluşmuştur. Çalışmamızda bu ihtiyacı gidermek amacıyla 

insanların ücretsiz olarak görüntülü görüşme yapabileceği bir platform günümüz popüler 

teknolojileri kullanılarak geliştirilmiştir. 

 

Kullanım kolaylığı ve ücretsiz olma kriterleriyle öne çıkan bu platform Front-End kısmında 

ReactJS ve Back-End kısmında NodeJS kullanmaktadır. Platform iki kişinin rastgele 

oluşturduğu odalarda ücretsiz görüntülü görüşmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca 

platformun modüler yapısı gereği çeşitli web uygulaması projelerine de entegre olabilmesi 

sağlanabilmektedir. 

 

 

 

Anahtar kelimeler: WebRTC, NodeJS, ReactJS
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ÖĞRENCİLER YARIŞIYOR 
 

 

 
 

 

Aycan Mintaş                            A.Emre Gökgöz               N.Berkant Çeker 

aycanmintas@gmail.com   ahmetemregokgoz@gmail.com 

niyazi.ceker@ogr.sakarya.edu.tr 

 

 

Danışman: Doç. Dr. Nilüfer YURTAY 

 

Özet 

 

Bilgisayar Mühendisliğine uyarlamaya çalıştığımız bilgi yarışması programı TRT’de 

yayınlanmış olan Altın Petek yarışmasıdır. Altın Petek yüzde yüz yerli formatlı ve büyük 

ödüllü bir bilgi yarışmasıdır. 

Öğrencilerin derslere ve bölüme ilgisini arttırmak amacıyla çoktan seçmeli ve dersleri 

eğlenceli hale getirebilecek şekilde tasarlanmıştır. Öğrenciler, kendilerine sunulan 

derslerden seçerek, başta kolay olmak üzere sırayla zorlaşacak olan sorular sorulmuştur. 

Çalışmamızda Microsoft Visual Studio’ da C# ve SQL Server kullanıldı. Bilgi yarışmasının 

sorularını, öğretmenlerimiz ve adminler veri tabanına ekleyerek oluşturabilir, düzeyini ve 

konusunu belirleyebilir. 

 

 

Anahtar kelimeler: Bilgi yarışması, C# , Visual Studio, SQL
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GEZSİN 
 

 

 
 

 

Murat  ÖZDEMİR                    Pınar KAYHAN                Rana UZEKMEK 

Ozdemirmurat196@gmail.com   pnrkayhn@gmail.com        rana.uzekmek@gmail.com 

 

 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Veysel Harun ŞAHİN 

 

 

Özet 

 

Teknolojinin hızla gelişmesiyle beraber  hem ihtiyacımızı karşılayan hem de birçok konuda 

kolaylık sağlayan çeşitli mobil uygulamalar ve web sitelerinin hayatımızdaki yeri  gittikçe 

artmaktadır. Hazırladığımız GezSin projesi insanları bir araya getirecektir ve daha sosyal bir 

hayat yaşamalarına olanak sağlayacaktır.  

 

 

Projemiz kişilerin gezmek istedikleri yerleri bulmalarında kolaylık sağlar. İnsanlara günün 

hava durumuna, kendi zevklerine ve daha önce gittikleri yerlere göre  uygun olan mekanları   

öneri olarak  sunar. 

 

  

Projemizde kullanıcılar mekanların ve  arkadaşlarının paylaştıkları gönderileri görüp  

puanlayabilir, yorum yapabilir ya da kendi  filtrelemelerine göre önerilere sahip olabilirler . 

Bu şekilde özellikle dışarı çıkarken kararsız kalan kullanıcılar artık  rahatlıkla gidebilecekleri 

yeri seçebileceklerdir. 

 

 

Anahtar kelimeler: Sosyal Etkinlik Ağı, Web Uygulama, Mobil Uygulama , Sosyal Medya, 

Eğlence,Gezi
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PERSONEL İZİN OTOMASYONU 

 

 
 

 

Oğuz KUKU 

 

oguz.kuku@ogr.sakarya.edu.tr 

 

 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ali GÜLBAĞ 

 

Özet 

 

Proje Üniversite , Devlet kurumları ve Özel şirket personelinin web tabanlı bir sistem 

üzerinden izin alımı ve  verilerin saklanmasını sağlamaktadır. 

 

Projede amaçladığımız evrakları dolaplara dosyalama mantığından çıkıp yeni teknolojilere 

ayak uydurarak kağıt israfından kurtulmak, en kolay şekilde izin alma onaylama işlemlerini 

yapmak, yöneticilerin en hızlı bir biçimde personel kontrollerini yapmayı sağlamak. 

 

 

Bu proje ASP.NET ile geliştirilmiştir. Dil olarak C# , veri tabanı olarak SQL SERVER 

kullanılmıştır. 

 

 

 

Anahtar kelimeler: İzin otomasyonu, Web Uygulama, Veri depolama, Veri güvenliği, 

Personel
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YAPAY SİNİR AĞLARININ MOBİL BİR UYGULAMADA 

ÖĞRENME AMAÇLI KULLANILMASI 
 

 

 
 

 

Mert Can AKSOY 

fatih.aksoy6@ogr.sakarya.edu.tr 

 

 

Danışman: Doç. Dr. Devrim AKGÜN 

 

Özet 

 

Bu çalışmada Flappy Bird benzeri bir oyunda yapay sinir ağları kullanılarak hayatta kalma 

işlemi öğretilmiştir. 

 

Oyun Java ile yazılmıştır ve libGDX kütüphanesi kullanılarak geliştirilmiştir. Oyunda 

yerçekimine ve karşıdan gelen engellere karşı hayatta kalma mücadelesi veren bir kuş 

kontrol edilmektedir. 

 

Yapay sinir ağları kodları, oyun projesinde olduğu gibi Java diliyle ayrı bir sınıfta yazılmış 

ve oyun projesine sonradan entegre edilmiştir. Projede normal mod ve eğitim modu olacak 

şekilde iki mod vardır. 

 

 

Anahtar kelimeler: Yapay Sinir Ağları, Derin Öğrenme, Java
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SORU AKADEMİSİ 
 

 

 
 

 

Yunus KONAK  Ömer Faruk CAVLAK  Enes KAYA 

konakyunus@hotmail.com      omerfarukcavlak@gmail.com  eneskayatr@gmail.com 

 

 

Danışman: Arş. Gör. Dr. Gülizar ÇİT 

 

Özet 

 

Projenin amacı üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin sanal ortamda her an 

erişebilecekleri bir etüt merkezi kurmak. Soru Akademisi olarak adlandırıp bir web site 

halinde hazırladığımız proje sayesinde dershanecilik sistemini yeniçağa uygun bir biçimde 

sunmaktadır.  

      

Projede php teknolojisini kullanarak her kullanıcının kullanabileceği bir platform hazırladık. 

Hocalar ve öğrenciler arasında soru resimleri ve videoların görülebileceği web sitesinde 

kullanıcıların profil ve diğer erişim sağlayabileceği sayfalar bulunmaktadır. 

  

 

Anahtar kelimeler: PHP, Web Site, Soru Akademisi, MYSQL
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BİLGİSAYARLI GÖRME İLE CİNSİYET TANIMA 

 

 

Orkun SÖZEN             Abdullah SAMİM 

G141210070                  G141210099 

 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Serap KAZAN 

Özet 

Çalışma konusu bu proje üzerinde bilgisayarlı görme ile cinsiyet tanıma işlemi 

yapılmaktadır. 

Projenin amacı web kameradan alınan görüntü uygulamanın arayüzüne aktarılmaktadır. 

Kamera tarafından algılanan yüzün taraması yapılmaktadır ve test işleminden sonra yüzün 

bir bayana veya bir erkeğe ait olduğuna karar verilmektedir. 

Bu çalışmada yüz belirleme yöntemi olarak Viola-Jones algoritması kullanılmaktadır. Viola-

Jones algoritmasında ön cepheden olan yüz görüntülerini algılamak için Haar dalgacık 

şablonlarına benzeyen dikdörtgen özellikleri kullanılmaktadır. 

Çalışma kapsamında kullanılan bir diğer yöntem Yerel İkili Örüntüler(LBP). Bu algoritma 

görüntü piksellerinin gri seviye değerleriyle çalışmaktadır. Blok ortasında bulunan piksel 

diğer pikseller ile karşılaştırılmaktadır. Eğer merkez pikselle komşu pikselin yoğunluk 

değeri arasında ki fark sıfırdan büyük veya eşitse komşu piksel değeri ikili olarak 1, diğer 

durumda ise 0 döndürülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Görmesi, Görsel Programlama, Cinsiyet Tanıma
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OTONOM SÜRÜŞ YAPAN ARABA 

 

 
 

 

Zahir HAYRULLAH    Mohammad AL MAHAMİD 

zaher.khirullah@ogr.sakarya.edu.tr  mohammad.mahamid@ogr.sakarya.edu.tr 

 

 

Danışman: Prof. Dr. Cemil ÖZ 

 

Özet 

 

Bir araba yol içerisinde bulunduğu şeritte, herhangi bir engelle karşılaşmadığı sürece 

otomatik olarak ilerlemesi sağlanmıştır ve trafik ışıkları kamera ile tanımlanıp duruma göre  

Raspberry pi kontrol ile durma veya hareketi devam etme sağlanmıştır. 

 

Amaç: Görüntü işleme ile bir aracın hareketi kontrol etmesi ve kendi karar vermesini 

sağlanmıştır. 

 

Kullanılan yöntemler: Python ve Opencv kütüphanesi ile Raspberry pi B modülü kullanarak  

yazılım gerçekleştirilmiştir, Donanım olarak bir kamera, Raspberry pi,power bank araba 

parçaları (motor , oto , araba şasesi, vs.) kullanılmıştır. 

 

Sonuç: Bir arabanın otonom sürüş yapmayı ve kamera verileri okuyarak kendi karaları 

vermeyi sağlanmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Görüntü İşlemi, Otonom Sürüş, OpenCv, Raspberry pi, trafik ışıkları 

tanıma. 
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Güvenli Kullanıcı Giriş Sitesi 
 

 
 

 

Merve Şahinoğlu 
merve.sahinoglu1@ogr.sakarya.edu.tr 

     

Danışman: Doç. Dr. Ahmet Zengin 

 

Özet 

 

Bitirmemin konusu Üyelik Bilgilerini kaydeden ve üyelik bilgilerini şifreleyip koruyan web 

projesidir. Projenin kullanıcıya sunduğu kolaylık tek bir siteye veri girişi yaparak örnek e-

mail adresi ve şifresi, telefon numarası teslimat adresi profil fotoğrafı bunları tek bir siteye 

kaydedip izin verdiği sitelere bilgi paylaşımı yapmasını sağlanmasıdır. Ayrıca girilen 

bilgileri sitenin database’inde şifrelenecek ve bu şifrenin anahtarı sadece kullanıcı bilecek. 

Böylece izin verdiği siteler anahtar yardımıyla bilgi paylaşabilecektir. Kullanılan 

teknolojiler MVC , Web Api ,Asp.Net’tir. 

 

Anahtar kelimeler: Web Api , WEB Uygulama, Veri Güvenliği
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MOBİL UYGULAMA İLE BİLGİSAYAR KONTROLÜ 
 

 

 
 

 

Halit EROĞLU  Erdem KILIÇ  Bedrettin AKYÜZ 

halit9429@gmail.com erdmkiliic@gmail.com bedrettinakyuz@gmail.com 

 

 

Danışman: Doç.Dr. Ahmet ZENGİN 

 

Özet 

 

Projemiz, kullanıcıların telefonlarını kullanarak bilgisayarlarının fare ve klavye 

fonksiyonlarını uzaktan kontrol edebilmesini sağlamaktadır. Ek olarak bilgisayarlarını 

yeniden başlatabilme, kapatabilme ve uyku moduna alabilme gibi özellikler eklenmiştir. 

 

Projemiz iki bölümden oluşmaktadır. Birincisi Windows işletim sistemi üzerinde çalışacak 

olan server uygulaması, ikincisi ise server uygulamasına veri gönderecek olan mobil 

uygulamadır. İki bölüm de Java kullanılarak geliştirilmiştir. 

 

Bu uygulama ile kullanıcılar aynı ağ üzerindeki bilgisayarlarını, telefonları bir kumandaymış 

gibi kontrol edebileceklerdir. 

 

Anahtar kelimeler: Uzaktan Kontrol, Mobil Uygulama, Veri İletişimi
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SELFPUZZLE 
 

 

 
 

 

Furkan DEMİREZEN    Ömer ÇAVUŞLU 

furkan.demirezen@sakarya.edu.tr   omer.cavuslu@sakarya.edu.tr 

 

 

Danışman: Ögr. Gör. Yüksel YURTAY 

 

Özet 

 

İnsan sosyal bir varlıktır. Bu yüzden çeşitli yollar ile sosyalleşmek istemektedir. Günümüzde 

bu yollardan en çok tercih edileni internet ve internette bulunan uygulamalardır. Bizim 

uygulamamız da insanların sosyalleşmesine yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir.  

 

SELFPUZZLE anlık çektiğiniz fotoğrafları puzzle haline getirmektedir. Puzzle haline gelen 

fotoğrafı arkadaşınıza gönderdiğiniz zaman; arkadaşınızın fotoğrafın bütününü görebilmesi 

için puzzle’ı çözmesi gerekmektedir. Arkadaşına puzzle göndermek isteyen kullanıcılar için 

çeşitli zorluk seviyeleri; kullanıcıların seçimine sunulmuştur. İsteyen kullanıcıların bizim 

seçtiğimiz çeşitli resimleri puzzle haline getirip çözebilmesi için ortam sağlanmıştır. Aynı 

zamanda kullanıcıların listelerinde bulunan arkadaşlarıyla konuşabilmeleri sağlanmıştır.  

 

 

Anahtar kelimeler: Mobil Uygulama, Puzzle, Firebase 
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WEB TABANLI VİDEO OYUNU 
 

 

 
 

 

Emirhan AYDIN Olcay Eydemir 

emirhan@emirhanaydin.com b141210405@sakarya.edu.tr 

 

Danışman: Prof. Dr. Cemil Öz 

 

Özet 

 

Bu çalışmanın konusu, web tabanlı bir video oyununun ve buna hizmet sağlayacak olan bir 

web servisinin, yani oyun sunucusu yazılımının, geliştirilmesidir. Aslında bu sistem, ön 

tarafta video oyunun, arka uç olarak da oyun sunucusunun bulunduğu bir web uygulaması 

olarak düşünülebilir. 

 

Çalışmanın kapsamı, video oyunu için gerekli olan görsel, işitsel materyallerin temin 

edilmesi, oyun ve oyun sunucu yazılımının geliştirilmesidir. Sanatsal içeriğin oluşturulması 

katılımcıların uzmanlık alanının dışında olduğundan bu tür içerik dışarıdan temin edilmiştir. 

Elbette bu esnada ilgili içeriğin kullanım hakları dikkate alınmıştır. 

 

Oyunun, herkese açık bir web alanı üzerinden oynanabilir olması öncelikli hedeftir. İnternet 

bağlantısı bulunan herhangi bir kullanıcı popüler bir web tarayıcısı kullanarak oyuna erişim 

sağlayabilir ve diğer oyuncularla etkileşimli bir şekilde oynayabilir. Bunun için kalıplaşmış 

bazı yaklaşımlara başvurulmuştur. 

 

Haberleşme için istemci-sunucu modeli, yetkili sunucu ilkesine bağlı kalınarak 

uygulanmıştır. Oyun gerçek zamanlı ve hızlı tempolu türde olduğundan gecikme etkisinin 

azaltılması için istemci tahmini-sunucu mutabakatı tekniği kullanılmıştır. Bunun dışında 

hassas kullanıcı verilerinin şifrelenmesi, http başlıkları üzerinde kontroller uygulanması gibi 

bazı genel geçer güvenlik tedbirleri uygulanmaktadır. 

 

Akademik anlamda toplumsal bir fayda sağlamak bu çalışmadaki bir diğer amaçtır. Hızlıca 

bir araştırma yapıldığında bir video oyunu ve oyun sunucusu sistem bütünün açık kaynaklı 

olarak sunulduğu çalışmaların çok az olduğu görülecektir. Açık kaynaklı bu çalışmanın 

alanında bir referans teşkil etmesi amaçlanmıştır. 

 

 

Anahtar kelimeler: Video Oyunu, Web Servis, Gerçek Zamanlı, Hızlı Tempolu 
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HAVA DURUMUNA GÖRE KIYAFET KOMBİNİ 
 

 
 

Faruk Arslan                            Resul UYGUN 
faruk.arslan3@ogr.sakarya.edu.tr   resuluygunn@gmail.com 

 

Danışman: Doç. Dr. Ahmet ZENGİN 

 

Özet  
 

Kullanıcıların mevcut kıyafetlerini göz önünde bulundurarak hava durumuna göre o gün için 

kombin önerileri sunan android uygulaması.  

 

Hava durumu bilgisi, kullanıcının konum bilgisine göre hava durumu sayfasının API’sinden 

edindiğimiz tahminlerden oluşmaktadır. Bu tahminlere dayanarak günlük olarak (birkaç 

alternatif ile birlikte) önerilen kıyafet kombini kullanıcıya gösterilir.  

 

Hava durumu verilerini alırken API, kimlik doğrulama ve verilerin depolanması için Firebase 

teknolojileri kullanılıyor.  

 

Anahtar kelimeler: Mobil Uygulama, Google Firebase, API
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ARDUİNO TABANLI OTONOM TAŞIMA SİSTEMİ 
 

 

 
 

 

F. Kübra DİKMEN            Seda YILMAZ                      Beyza SEÇER 
fevziye.dikmen@ogr.sakarya.edu.tr   seda.yilmaz1@ogr.sakarya.edu.tr 

 beyza.secer@ogr.sakarya.edu.tr 

 

 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Seçkin ARI 

 

Özet 

 

Bu tasarım çalışması ile fabrikalar içerisinde malzeme tedarik işlemlerinin otonom olarak 

yapılması sağlanmaktır. Böylelikle zaman, maliyet ve iş gücünün minimuma indirilmesi 

hedeflenmiştir. 

 

Üretim alanı ve malzeme depoları arasında işleyen bir otonom araç aracılığı ile üretim 

alanından gelen sinyal doğrultusunda depodan alınan malzeme üretim alanına taşınmaktadır. 

Üretim alanında malzeme miktarı belirlenen emniyet stoğunun altına düştüğünde otonom 

araca ağırlık sensörü aracılığıyla sinyal gitmekte ve bu doğrultuda araç depodan üretim 

alanına malzeme sevkini sağlamaktadır. Sevkiyat işlemi sırasında aracın önüne çıkan 

nesnelerin hareket sensörü tarafından algılanması ve bu doğrultuda durması, önüne çıkan 

nesnenin gitmesi durumunda tekrar harekete geçmesi sağlanmıştır. 

 

Sonuç olarak yapılan çalışmada gerçek hayattaki kendi kendine giden otonom aracın çok 

daha basit bir versiyonu tasarlanmış olsa da çok güçlü bir cihaz kullanmadan Arduino gibi 

bir kart ile bu tarz projelerin yapılabileceği görülmüştür. 

 

Anahtar kelimeler: Otonom Sistem, Arduino, Taşıma
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SNMP PROTOKOLÜ İLE ANORMALLİK TESPİTİ 
 

 

 
 

 

Burak DÜZ    Enes KOCAMAN 

g140910041@sakarya.edu.tr  enes.kocaman@ogr.sakarya.edu.tr 

 

 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AKPINAR 

 

Özet 

 

Günümüzde birçok firma tarafından sağlanan kurumsal ağ izleme sistemleri mevcuttur. 

 

Bu sistemlerle kullanılan alarm mekanizmasının çalışma prensibi ilgili eşik değerine 

dayanmaktadır. Bu durum, sistemin bazı özel günlerde ve günün bazı saatlerinde aşırı 

derecede fazla uyarı vermesine dolayısıyla bilgi kirliliğine yol açıyor. Dahası, temelinde 

önemli birçok hata, arka planda hatayı sezen, tespit eden ve raporlayan bir sistem 

olmadığından dolayı gözden kaçabiliyor.  

 

Var olan bu gibi sorunları çözmek için; SNMP protokolünü kullanarak ağ üzerinden alınan 

veriler için, Makine Öğrenmesi algoritmaları yardımıyla anormalliklerin tespitini sağlanmış, 

sistemin periyodik işleyişini öğrenen bir sistem tasarlanmış ve oluşan anormallikleri 

raporlanmıştır. Bu sayede her kendi rutinini öğrenen ve buna göre davranan kararlı bir sistem 

tasarlanmıştır. 

 

 

Anahtar kelimeler: Ağ İzleme, Makine Öğrenmesi, SNMP
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MAKİNE  ÖĞRENME TABANLI OTOMATİK ARAÇ 

KONTROLÜNÜN OYUN MOTORU ÜZERİNDE  

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 
 

 

 
 

 

Alhabib DABBAGH                             Şevval SİPAHİ 
Alhabib.dabbagh@ogr.sakarya .edu.tr              sevval.sipahi@ogr.sakarya.edu.tr 

 

 

Danışman: Doç.Dr. DEVRİM AKGÜN 
 

Özet 

 

Projenin konusu: makine öğrenmesiyle otomatik araç kontrolü 

 

Projenin Amacı: Oyun motoru üzerinde tasarlanan  arabanın oluşturulan yolda yapay bir 

sinir ağı oluşturularak birçok iterasyon sonucunda yolu öğrenerek ile  engellere takılmadan 

yolu bitirmesi amacıyla bu proje yapılmıştır. 

 

Projenin Önemi: Projede kullanılan yapay sinir ağları insan beynindeki sinir ağlarına 

benzetilerek çıkarılmıştır. Makine öğrenimi bize kodlama açısından büyük kolaylık sağlıyor 

çünkü birçok iterasyon sonucunda kendi kendine öğreniyor. Proje oyun motoru üzerinde 

gerçekleşti fakat gerçek hayata geçirilirse insansız birçok işin yapılacağını gösteriyor. Sonuç 

olarak ülke olarak teknolojik ve savunma alanında gelişime yardımcı olur. 

 

Projede Kullanılan Teknoloji Ve Yöntemler: Unity(oyun motoru), Visual Studio, Genetik 

Algoritma, Yapay Sinir Ağları 

 

Anahtar kelimeler: makine öğrenmesi , yapay sinir ağları , otonom araç simülasyonu 
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İNFRARED SENSÖR İLE CANLI VARLIK TESPİTİ 
 

 

 

 

Muhammed Emin TORPİ     Furkan UYKUN 

muhammed.torpi@ogr.sakarya.edu.tr      furkan.uykun@ogr.sakarya.edu.tr 

 

 

Danışman: Doç. Dr. Cüneyt Bayılmış 

 

Özet 

 

Bu projede termopil sensör kullanılarak canlı tespiti hedeflenmiştir. Termopil sensör bir nevi 

termal kamera özelliğine sahip hale getirilmesi amaçlanmıştır. Sensörün görüntülediği 

bölgede belli bir ısıya sahip canlılar ısıları sayesinde fark edilebilecek ve o canlının hareketi 

gözlemlenebilecektir.  

 

Termopil sensörün arduino ile bağlantısı I2C protokolüne göre sağlanmıştır. Nodemcu 

aracılığıyla internete açılmıştır. MQTT haberleşme protokolü kullanılarak termal sensör 

tarafından elde edilen verilerin analizi yapılmıştır. Bu analiz ışığında web platformu 

üzerinde sonuçlar gösterilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: IOT, Veri Analizi, I2C
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MİA UP 

 
 

Eyad ALMANSOUR Abdulrahman HAMIDI Mümin OSMAN 
Eyadmansour1992@gmail.com abdulrahmanhamidi@hotmail.com muminoth@gmail.com 

 

Danışman: Prof. Dr. Cemil ÖZ 

 

Özet 

 

Proje; kullanıcı hesaplamalar yapmak yerine kolayca gözüyle görülebilecek şekilde palet 

yönetimi sağlıyor.Asıl amaç yazılımın gücünü göstermek. Bir kullanıcının sensorlar 

kullanarak el hareketleri tanıyıp ve bilgisayara aktarmaktan ziyade elleri hareket ettikçe 

ortamdaki (bilgisayar ekranında görülen) cisimlere müdahale edebilir. 

 

Bu yazılım kullanımı daha iyi bir şekilde anlaşılması için bir proje içinde tanıtılmalı ve en 

uygunu palet yönetimidir. Palet yönetmesi için,paletin içine koyulacak ürünler çevirilip 

konumu değiştirerek son durumu gösterilir. 

 

Kullanıcı ellerine bazı jestler ekleyerek işleri daha kolay hale getirildi. Örneğim iki eli 

yüzüne doğru açık olunca bir menü ekrana çıkar ve o menüdaki komutlerı kullanarak daha 

kolay işlemler yapar. Bu projeyi gerçekleşmesi için Unity ve LeapMotion teknolojileri 

kullanıldı. 

 

Anahtar kelimeler: Leapmotion, Unity, C# 
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WI-FI SAL-SA (SALDIRI SAVUNMA) 
 

 

 
 

 

          Sali Giounous              Bekir Durak               Muhammed Emin Karaboğa 

sali.giounous@sakarya.edu.tr  b151210069@sakarya.edu.tr  b151210045@sakarya.edu.tr 

 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Seçkin ARI 

 

Özet 

 

Wi-Fi Sal-Sa, saldırı ve savunmaya yönelik projenin adıdır. Amaç saldırılar gerçekleştirmek 

ile beraber buna karşı alınabilecek savunmaları görmektir.  

 

Saldırı kısmı; pasif dinleme (wardriving), handshake elde etme, deauthentication saldırısı ve 

MITM yapılmıştır. 

 

Savunma kısmı; mobil cihazlar için ESSID, yerel IP kontrolü ve SSL aldatmalarına karşı 

önlemler gerçekleştirilmiştir. Bilgisayarlar için bunların yanında parola bulanıklaştırma 

(handshake ile elde edilen bilgileri), wardriving (deauthentication saldırganını bulmaya 

yönelik) yapılmıştır. 

 

Sonuç olarak en büyük zaafiyet olan insanın daha dikkatli olmasına yardımcı bir proje 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Deauthentication, MITM, wardriving, Wi-Fi, handshake, SSL
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Akıllı Yangın Alarm Sistemi 
  

 
 

Yasser HADDAD     Ümit BALIKCI 

     yasser95.yh@gmail.com   u.balikci.bm@gmail.com 

 

Danışman: Doç. Dr. Ahmet ZENGİN  

 

Yaptığımız bu projede bir yangın ihbar sistemi tasarlanmıştır. Sistem en basit anlamda, 

yangını başlangıç aşamasında algılayacak, algılanan yangının değerlendirmesini yapacak 

çeşitli tipteki algılayıcılar (ısı, duman) ve gerekli olan yerleri uyaracak ana kontrol paneli ve 

sesli uyarı cihazlarından meydana gelir. Tüm binalarda, yangını başlangıç aşamasında, 

tehlikeli seviyelere ulaşmadan algılayarak, gerekli önlemlerin alınması sağlanmıştır.  

 

Çalışmamızın amacı yaşam yerlerinde çıkabilecek yangın tehlikesine en kısa zamanda 

müdahale edebilmek, yaşanabilecek maddi hasarı en aza indirebilmek ve insanlara 

gelebilecek zararları önlemektir. Çünkü böyle bir felakette her bir saniyenin bile önemi 

büyüktür.  

 

Çalışmamızda yangın ihbar sistemi arduino sistem düzeneği yapılmıştır ve android 

uygulaması yapılmıştır. Arduino sistemde sıcaklık, ısı ve duman sensörü bulunmaktadır. Bu 

sensörlerden alınan bilgiler android sisteme aktarılmıştır ve kullanıcının rahat bir şekilde 

kontrol etmesi sağlanmıştır. Anormal bir durumda android uygulamasına bildirim gidecek 

ve kullanıcıların önlem alması sağlanacaktır.  

 

Anahtar kelimeler: Bulut Bilişim, Mobil Uygulama, Arduino
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ALIŞVERİŞ MERKEZİM NEREDE 
 

 

 
 

 

Eray BAKIR 

eray.bakir@ogr.sakarya.edu.tr 

 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AKPINAR 

 

Özet 

 

Yapılmış olan Bitirme Projesi harita üzerinde Alışveriş Merkezlerini listelemektedir. 

 

Proje kişinin bulunduğu konuma göre Alışveriş Merkezlerini görebilmesini ve istediği 

markaya göre filtreleyebilmesini amaçlamaktadır. Yandex Map API  kullanarak 

oluşturulmuş olan web projesi admin paneli üzerinde kişinin haritada ki koordinat bilgilerine 

göre Alışveriş Merkezi eklemesine, marka ve şehir eklemesine ve diğer işlemlere imkan 

vermektedir. Kullanıcı arayüzü kısmında ise harita üzerindeki  kayıtlı Alışveriş Merkezleri 

eş zamanlı olarak listelenmiş olup detayları görüntülenebilmektedir. 

 

 

Anahtar kelimeler: API, Kullanıcı Arayüzü, Admin Paneli, Eş Zamanlılık
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RF ID VE IBEACON ETKİLEŞİMLİ KABİN AYNASI 
 

 
 

Oğuzhan KOCABAŞ 

oguzhan.kocabas1@ogr.sakarya.edu.tr 

 

Danışman: Öğr. Gör. Yüksel YURTAY 

 

Özet 

 

RFİD, beacon teknoloji destekli, ürün fiyat, indirim ve kampanya eşleştirmesi yapan akıllı 

deneme kabini aynası tasarlanmıştır. 

 

Projemizde, müşterinin, alacağı hizmetten dolayı memnun kalması önemlidir. Akıllı deneme 

kabini içerisindeki müşterinin aldığı ürünlerden, belkide sadece ona ait indirim ve 

kampanyaları görmesi, mağazaya ve akıllı ayna sistemine daha sıcak bakması ve dolayısıyla 

daha sık o mağazaya uğrayıp alış-veriş yapma isteği duyması hem müşteri hem de mağaza 

sorumlusu için olumlu olacağından projenin gidişatının bu yönde inşa edilmesi 

amaçlanmıştır. Giyim mağazasında deneme kabinine giren bir müşterinin, denemek için 

seçtiği ürünlerin RFİD ile algılanıp, o ürünlere ait fiyat, stok ve beden bilgisinin aynada 

gösterilmesini amaçlayan bu proje, aynı zamanda müşterinin kullanmış olduğu mobil 

alışveriş uygulamasının Ibeacon üzerinden haberleşerek müşteriye özel indirim bilgileri ve 

kampanya fırsatlarını aynada gösterilen fiyat bilgisiyle harmanlamaya çalışmaktadır. Bu 

sayede daha az iş gücü ile indirimli ürünlere daha kolay ulaşma ve dolayısıyla müşteri 

tarafından tasarruf, mağaza tarafından daha az stok, daha etkili ürün takibi ve ürün 

yerleştirme kolaylığı, kabinlerin daha etkili kullanılması sağlanacaktır. Temel olarak birkaç 

mikroservis ile haberleşen bir Akıllı Ayna (RasberryPi3, 15inch Monitör,Çift taraflı ayna), 

bu aynaya bağlı bir metre menzilli RFİD okuyucu, mikroservisleri yayınlayan bir local 

sunucu , ürünleri etiketleme işine yardım edercek bir kullanıcı arayüzü ve kısa menzilli 

(10cm) RFİD okuyucu projenin ihtiva ettiği bileşenlerdir.Bütün sistemin alt yapısı baştan 

sona müşterinin alışveriş deneyimini modelleyip, istatistiksel veriye dayanan daha 

öngörülebilir pazarlama modellerini ve reklam kampanyalarını ortaya çıkarabilmek 

faydasını gözetmektedir. 

 

 

Anahtar kelimeler: Akıllı Ayna, RFİD Etiketleme, IBeacon 
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RASPBERRY PI İLE DERS PROGRAMLARI VE DUYURULAR 

PANELİ 
 

 

 
 

 

Berk MORKOÇ 

G151210031@sakarya.edu.tr 

 

 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Murat İSKEFİYELİ 

 

Özet 

 

Başta fakültemizin sonrasında da üniversitemizin bir problemi olan “öğrencileri 

bilgilendirme” konusu kapsamında maalesef ki üniversitemiz yeterli hizmeti 

sunamamaktadır. Dolayısıyla öğrenciler, üniversitede yapılan ya da yapılması plananlanan 

değişikliklerden, güncel haberlerden, etkinliklerden zamanında efektif olarak haberdar 

olamamaktadır. Bu problemi çözme amacıyla yapmış oluduğumuz projede, öğrencilere 

neredeyse hergün önünden geçtikleri bir alanda problem teşkil eden bu hizmeti verebilecek 

bir yazılım geliştirilmiştir.  

 

Problemin çözümüne giden yolda, projemiz kapsamında öğrencilere; güncel ve anlık, ders 

programları, haberler, iç ve dış hava durumu bilgilerinin verilmesi dışında slayt şekilde 

duyuruların gösterileceği bir elektronik panel oluşturulmuştur. Bu elektronik paneli 

oluşturacak olan yazılımı koşturup sensörden veri okuma görevini üstlenecek ve bu görevi 

en hızlı, efektif ve akıcı olarak sağlayabilecek olan Raspberry Pi tek kart bilgisayarı (single 

board computer) kullanılmıştır. Yazılım dili olarak C# dili tercih edilmiş olup, dinamik 

olarak amaca uygun şekilde yönetilebilmesi açısından ASP.NET MVC5 ile bir admin 

yönetici paneli geliştirilmiş, bu yönetici paneli de uygulamanın üniversite genelinde 

çalışacağı düşünülerek tasarlanmıştır. 

 

Yönetici, üniversitemizi ya da fakültemizi ilgilendiren duyuruları, yönetici panelinden,  

gösterilecek tarih, saat ayarlarını ayarlayabiliyor olmasının yanında duyurunun ekranda 

kalacağı süreyi ve hatta duyurunun vize/final haftasını alakadar ettiğini belirtebiliyor. Bu 

sayede bilgi en kolay ve en hızlı şekilde hedef kitleye iletilebiliyor. 

 

Geliştirmiş olduğumuz proje şuanda Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi’nde aktif 

olarak amacına uygun şekilde kullanılmakta olup “öğrencileri bilgilendirme” problemine 

çözüm olmaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: Bilgilendirme, C#, Asp.NET MVC, Raspberry Pi
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SENSÖRLER VE BULANIK MANTIK YARDIMIYLA  

 ARDUİNO TABANLI AKILLI IŞIKLANDIRMA 

 
 

 
 

Berke Can USLU  

          berke.uslu@ogr.sakarya.edu.tr   

 

 

Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Seçkin ARI 

 

Özet 

 

Dünya üzerinde birçok teknolojik cihaz için enerji tüketimi oldukça minimize edilmeye 

çalışılıyor. Bu proje de enerji tüketimini oldukça azaltmakta ve sizi bazı uğraşlardan 

kurtarmaktadır. Girdiğiniz ortamın parlaklığına göre size en uygun parlaklığı sunan ayrıca 

siz o ortamda bulunmuyor iken otomatik olarak sönen akıllı bir lamba. Böylece enerji 

tasarrufu yaparken bazı ufak üşengeçlik ve unutkan durumlarınıza yardımcı olmaktadır. 

 

Bu tasarım çalışmasında kullanıcının ufakta olsa bir enerji tasarrufu yapması ve kendi 

kontrolü dışında en doğru şekilde lambanın yanıp sönmesi amaçlanmıştır. Bu proje ile 

birlikte insanlar kendi kontrolleri dışında tasarruf yapmış olmaktadır. Programlanabilir bir 

karta ihtiyaç olduğundan Arduino kullanılmasına ayrıca sensörler ve bulanık mantık 

yardımıyla parlaklık kararı verilmesine karar verilmiştir. 

 

 

 

 

Anahtar kelimeler: Arduino, Bulanık Mantık, Sensörler, Akıllı Işıklandırma, Enerji 

Tasarrufu
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BULANIK MANTIK KULLANARAK AKILLI TELEFON İLE İNSAN 

HAREKETİ TESPİTİ 

 

 

 
 

 

Rasim CANSIZ 

cansizrasim@gmail.com 

 

 

Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Seçkin ARI 

 

Özet 

 

Android sensörleri manipüle ederek ivmeölçerdeki hareket verilerini elde ettik.Bu verileri 

işleyerek kullanıcının hareketini bilen bir program yapmak amaçlanmıştır. 

 

Mobil telefon içerisinde bulunan ivmeölçer sensöründen faydalanılarak bir takım veri setleri 

elde edilmiştir. Bu veri setleri bulanık modelleme yoluyla karar mekanizması oluşturulmak 

amacıyla kullanılmıştır.Yapmış olduğum uygulama kullanıcının anlık hareketini tayin etme 

yetisine sahiptir. 

 

Faydalanılan teknolojiler olarak bulanık mantık, android telefon sensörleri 

gösterilebilir.Yazılım android studio üzerinde yapılmıştır.Bulanık mantık modelleme ise 

matlab üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

Anahtar kelimeler: Bulanık Mantık, Mobil Uygulama, İvmeölçer
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IOS ÜZERİNDE GÖZ KIRPMA HAREKETİ İLE SAYFA ÇEVİRME 

UYGULAMASI 

 

 

 
 

 

Tuncay Cansız 
tuncay.cansiz@ogr.sakarya.edu.tr 

 

 

Danışman: Öğr. Gör. Yüksel Yurtay 

 

Özet 

 

İOS işletim sistemi üzerinde; Göz hareketlerini resim üzerinde tanımlayabilmek için görüntü 

işleme, görüntü bölümleme ve makine öğrenmesi tekniklerinden faydalanılmıştır. Dijital 

görüntü işleme, sürekli sinyal işaretlerden ayrılmış resimler üzerindeki analiz ve değişiklik 

işlemeleridir. Bu işlemler çeşitli formlarda incelenebilir. Klasik görüntü işleme tekniklerinin 

temel amacı görüntünün alınması, ayrıştırılması ve işlenmesidir. 

 

Tez kapsamında geliştirilmiş olan bu projede; Görüntü işleme ve makine öğrenmesi için şu 

an beta aşamasında olan Firebase ML Kit kütüphanesi kullanılmıştır. Gerçek zamanlı video 

görüntü üzerinden kişilerin göz kırpma değerleri/aralıkları, aydınlık ve karanlık ortamda en 

iyi performansı verecek şekilde uygulama içerisinde analiz edilmektedir. Bilinçli göz kırpma 

hareketi 300 milisaniye ve 1 saniye aralığında tanımlanmıştır. (Görüntü işleme üzerine 

yapılan araştırmalarda; göz kırpma hareketinin bilinçli olarak yapıldığını kabul etmek için 

minimum 250 milisaniye ve üzeri olması gerektiği belirtilmektedir.)  

 

İOS işletim sistemi üzerinde göz kırpma hareketi ile döküman sayfaları arasında geçişi 

sağlayacak yerleşik bir özellik bulunmamaktadır aynı zamanda App Store üzerinde bu 

kapsamda çalışan bir uygulama yoktur. Proje, bu eksikliği gidermek amacıyla geliştirilmiş 

olup iOS 11 ve üzeri işletim sistemine sahip olan tüm cihazlarda kullanılabilmektedir.  

 

 

Anahtar kelimeler: iOS, Görüntü işleme, Makine öğrenmesi, Firebase ML Kit

mailto:tuncay.cansiz@ogr.sakarya.edu.tr
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Unity 3D Uzay Gemisi Oyunu 

 

 
 

 

Emre Can ARSLAN 

emre.arslan11@ogr.sakarya.edu.tr 

 

Danışman: Arş.Gör.Dr Gülüzar ÇİT 

 

 

Özet 

 

Proje Unity 3D ile oluşturulmuş uzay gemisi oyunudur. Oyundaki amaç hedefleri yok edip 

sonraki seviyeye geçmektir. Hedefler sabit bir hızla, belirli hatta ilerleyen asteroitler ve 

hareketli düşman uçaklarından oluşmaktadır.  

 

İlk seviye için belirli bir süre sınırı koyulmuştur. Bu süre içinde, oyuncunun hayatta kalma 

süresi ve vurduğu hedeflere bağlı olarak, kendisini sıkılmadan oynayabileceği bir seviyeye 

yerleştirecektir ve oyuncu ilerlemesine bu noktadan devam edecektir. 

 

Uygulama Unity 3D Oyun motoru kullanılarak oluşturulmuştur. Scriptler C# dili 

kullanılarak tasarlanmıştır. Asteroit ve Uçak modelleri Blender 3D Design software 

kullanılarak tasarlanmıştır. 

 

Uygulamanın amacı tasarlanan algoritma ile oyuncuları yavaş yavaş ilerlemekten kurtarıp 

sıkılmadan oynayabilecekleri bir seviyeden başlatarak daha gelişmiş bir rekabet ortamı 

sunmaktır.  

 

Anahtar kelimeler: Unity 3D, Algoritma, Blender, C 


