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Entegre Taşıt Tanıma Projesi, plaka, marka, tip ve hızı tanıyabilen 

i l k  s i s t e m

DİVİT’in geliştirdiği yerli proje, tek kamera 
kullanılarak alınan görüntülerden trafikteki 
araçların plaka, marka, renk, tip ve hızlarını 
otomatik olarak tanıyor.

T ürkiye’deki teknoparklarda 2011’de geliştirip 
bilişim sektöründe uygulamaya konulan “ödüllü/
başarılı” projeleri tanıtmayı amaçladığımız “Dosya” 
sayfalarımızda, Dijital Video ve İmge Teknolojileri 

San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin (DİVİT) ortağı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Muhittin Gökmen de,  geliştirdikleri “Entegre Taşıt 
Tanıma (ETT)  Projesi’ni tanıttı. İTÜ’de oluşmuş akademik 
birikimi endüstriye aktarıp ülke kalkınmasında en önemli 
gereklerden biri olan üniversite-sanayi işbirliğine yeni bir boyut 
kazandırmayı hedefleyen DİVİT, fiyat ve kalite açısından dünya 
çapında rekabet edebilecek çözüm ve ürünler ortaya çıkarıp 

görüntü-video-ses işleme ve yönetim yazılımları alanında 
faaliyetlerde bulunuyor. 
2004’te İTÜ ARI Teknokent’te tümüyle akademisyenlerin 
katılımıyla kurulan ilk Ar-Ge şirketi olan DİVİT, yeni ürün 
geliştirmeye odaklanırken kuruluş felsefesi olarak da, 
birçok firma tarafından yapılabilecek ürünler yerine, 
ortaklarının akademik çalışmalarından kaynaklanan, 
gerçekleştirilebilmesi için ileri düzeyde bilgi birikimi 
gereken, katma değeri yüksek yenilikçi ürünlerin 
geliştirilmesini amaçlıyor. Yüksek yerli teknolojileri 
geliştirmeye odaklanan DİVİT,  geliştirdiği Plaka Tanıma 
Sistemi (PTS), entegre taşıt tanıma (ETT) ve halen 
çalışmaları yürütülen yüz tanıma konularında elde ettiği 
araştırma sonuçlarını teknolojik ürünlere dönüştürme 
yeteneğine sahip olduğunu kanıtladı. 
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-Şirketiniz DİVİT’in geliştirdiği 
“Entegre Taşıt Tanıma (ETT)  projesi, 
hangi ihtiyacı karşılamak için, kim 
tarafından ne zaman geliştirildi/
başlatıldı? Tam olarak adı, amacı ve 
hedefiniz neydi? Bütçe/maliyeti nedir? 
Amaç ve hedefinize ulaşabildiniz mi? 
Proje kapsamında neler yapıldı,  şu 
anda hangi aşamada? Geliştirilen 
çözüm/ürün, piyasada satışa sunuldu 
mu, ne kadar/kaç tane satıldı? Nasıl 
bir katma değer yaratıldı?

-Video kameralar yardımıyla alınan 
görüntülerden araç plakalarının tanınması 
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
önemli uygulama alanları buluyor. Plaka 
tanıma projeleri, yasaların uygulanması, 
suçluların yakalanması, trafik kurallarına 
uyulmasının yaygınlaştırılması ve toplum 
güvenliği açısından büyük öneme sahip. Şehir 
içi yollarda, otoyollarda aranan araçların 
veya kural ihlali yapan araçların polis yardımı 
gerekmeksizin otomatik olarak saptanması 
giderek önem kazanıyor. Trafik kazalarının 
çok yüksek oranda can ve mal kaybına neden 
olduğu ülkemizde, kural ihlallerinin otomatik 
olarak saptanması, caydırıcı olurken kazaların 
azaltılması yönünde en etkili uygulamalar 
arasında yer alıyor. Yine çalıntı veya herhangi 
bir suçla ilişkili oldukları için aranan araçların 
hızla bulunması, plaka tanıma sistemlerinin, 
araçların plaklarını otomatik olarak okumaları 
ve suçlu araçlar veritabanındaki plakalar ile 
karşılaştırılmaları ile mümkün oluyor. Bu 
tür şehir güvenlik sistemlerine ek olarak 
plaka tanıma sistemleri,  site, alışveriş 
merkezleri, havaalanları ve otoparklar 
gibi mekânlara araç giriş çıkışlarının 
denetlenmesi, ücretlendirilmesi ve yönetimi 
açısından oldukça kolay kullanımlı, düşük 
maliyetli çözüm sunuyor. Divit firması olarak 
geliştirdiğimiz plaka tanıma sistemi, halen 
ülkemizin en başarılı yerli plaka tanıma 
sistemi olma özelliği taşıyor. 
Sözünü ettiğimiz uygulamalarda, aranan ya da 

ilgilenilen aracın tanınması, aracın plakasının 
tanınması sayesinde gerçekleştiriliyor. 
Gerçekten de plaka, aracı tek ve yanılgıya 
neden olmadan tanımlanıyor. Fakat yalnızca 
plakaya dayanarak aracın tanınması, plakanın 
kolayca çıkarılıp değiştirilebilmesinden 
dolayı bazı uygulamalarda yetersiz kalıyor. 
Bu nedenle aracın plakasından bağımsız 
olarak, aracın markası, modeli, türü, rengi gibi 
kimlik bilgilerinin de video görüntülerinden 
elde edebilmesi daha etkili bir taşıt tanıma 
sisteminin geliştirilmesi açısından önem 
kazanıyor. 
İşte bu nedenlerle, 2010 yılında başlatılan ve 
TÜBİTAK TEYDEB tarafından da desteklenen 
Entegre Taşıt Tanıma (ETT) projemizde, 
kamera yardımıyla alınan görüntülerden 
trafikteki araçların plakalarını, markalarını, 
renklerini, tiplerini ve hızlarını, bilgisayarla 
görüntü tanıma yöntemlerini kullanarak 
otomatik olarak tanıyan entegre bir taşıt 
tanıma sisteminin geliştirilmesini amaçladık.  
Proje kapsamında, firmamız tarafından 
daha önce geliştirilen ve tümüyle yerli olan 
ülkemizin en başarılı plaka tanıma sistemine 
ek olarak aracın markası (Renault, Ford, Fiat, 
vs.), rengi (Siyah, beyaz, gri, kırmızı vs), tipi 
(otomobil,  kamyon, kamyonet, TIR, Otobüs, 
Cip, Ticari araç vs) ve hızını tek bir kameradan 
elde edilen bilgilerle tanıyabilen bir sistem 
geliştirdik. 
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Literatürde bu problemlerin ayrı ayrı çözülmesi konusunda çalışmalar olmasına 
karşın, tek bir kamera kullanılarak tüm bu tanıma işlemlerinin yapılması dünya 
ölçeğinde yenidir. Şirket çalışanlarının görüntü işleme, bilgisayarla görme ve 
örüntü tanıma konularında 20 yılı aşkın bir deneyime sahip olmaları ve firmanın 
araştırma çalışmalarını başarılı ürünlere dönüştürme konusunda elde ettiği 
deneyimler sayesinde, ETT projesi öngörülen tanıma performaslarına ulaşılarak 
başarıyla tamamlandı. 
Divit ürünleri, MOBESE şehir güvenlik sistemlerinin parçası olarak pek çok 
ilde, ilçede kullanılıyor. Yakın zamanda Divit PTS ve ETT ürünlerinin kullanıldığı 
il ve ilçeler arasında Kastamonu, Hatay, Gemlik, Marmaris, Aydın, Kuşadası, 
Zonguldak, Şırnak, Uşak yer alıyor. Ayrıca Habur, Cilvegözü, Sarp, Hamzabeyli, 
Kapıkule gümrük kapılarında Divit PTS ürünleri kullanılıyor.

Güvenlik uygulamalarına ek olarak, başta Cumhurbaşkanlığı konutu, 
Genelkurmay girişi olmak üzere, ülke çapında yüzlerce otopark, site giriş 
çıkışlarında Divit PTS ve ETT ürünleri bulunuyor. Sabit kameralara ek olarak, 
hareket halindeki araçlara yerleştirilen kameralarla plaka okumayı ve 
sorgulama yapabilmeyi sağlayan Gezgin (mobil) uygulamamız da oldukça 
başarılı şekilde onlarca araçta kullanılıyor. Bu uygulamamız The Economist 
dergisinin de ilgisini çekti ve derginin Mart 2009 sayısında “Görebilen 
Makinalar” başlıklı yazıda, dünyadaki önemli uygulamalar arasında firmamız ve 
ürünlerinden söz edildi.

Divit, katma değeri yüksek yerli teknolojileri 
geliştirmeye odaklanmış bir inovasyon 
firmasıdır. Firma ürünlerinin satış, pazarlama, 
kurulum ve bakımını, ülke sathına yayılmış 
güvenlik firmaları kanalıyla yapıyor. Şehir 
MOBESE projeleri için ülke genelinde bir tek 
Bilge Güvenlik  firmasıyla çalışılıyor. 2011 
yılında 400 bin TL civarında satış yapılırken 
2012 için 1 Milyon TL üzerinde satış yapılması 
öngörülüyor. Divit ürünlerinin pazardaki 
başarısı giderek pekişirken bu başarının 
tetiklediği, özellikle satış ve pazarlamada daha 
büyük başarılar elde etmek için firmalardan 
gelen işbirliği ve ortaklık tekliflerini de 
değerlendiriyoruz.
   
-Aldığınız bir ödül var mı? Projenizin 
içeriği, yarattığı katma değer, 
farklılığı-özelliği-önemi, topluma 
katkısı ve kazandırdıklarını açıklar 
mısınız? 

-Divit, akademik çalışmaların teknolojik 
ürünlere dönüştürülmesi amacıyla kurulmuş 
bir firmadır. Şirketin üç kurucu ortağı Prof. 
Dr. Muhittin Gökmen, Dr. Abdülkerim Çapar 
ve araştırma görevlisi Yüksek Mühendis 
Muhammet Sebul Beratoğlu akademik 
kökenlidir. Prof. Dr. Gökmen danışmanlığında 
İTÜ Bilgisayar Mühendisliği programında 
doktora öğrenimini tamamlayan Çapar’ın tezi, 
“TTGV Dr. Akın ÇAKMAKCI Üniversite Sanayi 
İşbirliğinde En Başarılı Tez ve Kuruluş Ödülü” 
ile ödüllendirildi. Tez sahibi Dr. Çapar’a, 
tez danışmanı Prof. Dr. Gökmen’e ve tezin 
uygulandığı firma olan Divit’e ödülleri, 19 
Nisan 2012’de Türkiye Teknoloji Geliştirme 
Vakfı’nda (TTGV) yapılacak törende verilecek. 
Ödülle ilgili daha ayrıntılı bilgi,  http://tezodulu.
ttgv.org.tr/tr/Kazananlar bağlantısında 
bulunuyor. Ülkemizde teknoloji geliştiren 
firmaların desteklenmesi konusunda çok 
emek vermiş, değerli katkılarda bulunmuş 
olan Dr. Akın Çakmakçı adına verilen bu ödülle 
onurlandırılmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. 
Divit olarak bizi gururlandıran diğer bir olay 

da, dünyaca ünlü The Economist dergisinin 
Mart 2009 sayısında, dünyada bilgisayarla 
görme alanında yapılan ilginç çalışmaların 
aktarıldığı yazıda Divit ürünlerine atıfta 
bulunulması oldu. Ülkemizin, teknoloji 
geliştirme konusunda epeyce yol katedmiş 
olan ABD, Japonya, İngiltere, Kanada, İsrail 
gibi ülkelerin yanında ileri teknoloji geliştiren 
ülke olarak anılmasını sağlamış bulunuyoruz. 
ETT Projesi’nde dünya ölçeğinde yeni bir ürün 
geliştirilmesini hedefledik. Projede hedeflenen 
entegre araç tanım sistemi, gerek ülkemizde 
gerekse dünyada plakayı, markayı, tipi ve hızı 
tek bir kamera ile tanıyabilen ilk sistemdir. 
Birbirleriyle çelişen kamera konumlandırmayı 
gerektiren entegre sistemin başarılmasıyla 
aracın plakasına ek olarak, markası, tipi ve 
rengini kullanarak sorgulama yapabilmek 
mümkün. Böylelikle hem sistemin kullanım 
alanı hem de güvenilirliği artıyor. Örneğin 
yalnızca plaka tanımaya dayalı bir geçiş 
kontrolünde araç plakasının başka bir araca 
takılması ile sistem yanıltılabilirken, entegre 
sistemde aracın markası rengi gibi diğer 
özellikler de tanımada kullanıldığı için bu 
durumların saptanması mümkün olabiliyor. 
Yine OGS gibi kontrol noktalarında plakayı 
gizleyerek kaçak geçiş yapılması durumunda, 
aracın markası rengi tipi gibi diğer özellikleri 
de kullanılarak araç belirlenebiliyor. Sağladığı 
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bu avantajları nedeniyle, ülkemizde ve yurt dışında halen kullanılan plaka tanıma 
sistemlerinin zamanla ETT’ye dönüşeceğini umuyoruz. Yeni kurulan MOBESE 
sistemlerinde plaka tanımanın yanı sıra marka, model ve türün de tanınmasına 
olan talep giderek artıyor.  
ETT kapsamında geliştirilen sistemin yalnızca ülkemizde değil tüm dünya 
pazarlarında kullanım alanları bulunuyor. Kanımızca, gerek mevcut plaka 
tanıma sisteminin gerekse entegre taşıt tanıma sisteminin ülkemizdeki 
trafik güzergâhlarında yaygın kullanılması, artık kangren haline gelen trafik 
kazalarının azaltılması/önlenmesi doğrultusunda oldukça önemli bir araç 
olacak. Şehir genelinde kurulacak ETT temelli sistemler sayesinde araçların 
belli güzergâhları ne kadar zamanda kateddikleri saptanarak, araç trafiği daha 
etkin bir şekilde yönetilebilecek, akıllı trafik yönetim sistemleriyle şehiriçi trafik 
tıkanıklığı bir ölçüde giderilebilecek.
   
-Projeniz için kullanılan donanım/yazılım ve görevli elemanlara 
ilişkin bilgi verir misiniz? Proje kapsamında kaç kişi görev yapıyor?

-Divit firması, akademisyenler tarafından kurulmuş olan yenilikçi, buluşa odaklı 
bir inovasyon firmasıdır. Firmamız, bilimsel araştırma sonuçlarını teknolojik 
ürünlere dönüştürme konusunda oldukça deneyimli ve başarılı. Firma ürünleri 
olan plaka tanıma ve ETT yazılımı, plaka yerini bulmaktan karakter tanımaya, 
marka, model, renk tanımaya  kadar tüm yazılım, tamamen firmamız tarafından 
geliştirildi. 
Geliştirilen ETT yazılımı genel amaçlı bilgisayarlar üzerinde çalışıyor. 
Yazılımın akıllı kameralar üzerinde gömülü sistem olarak kullanılabilmesi için 
çalışmalarımız sürüyor. Firmamızda, 3 kurucu ortağın dışında, 2 bilgisayar 
mühendisi ve bir işletme mezunu olmak üzere 3 kişi daha çalışıyor. 

-Ülkemizin “İnovasyon” alandaki mevcut durumu ve eksiklikleri 
konusundaki görüşlerinizi alabilir miyiz? İnovasyon projelerinin 
geliştirilip uluslar arası arenada pay alabilmesinin önündeki 
engeller nelerdir? Bu engellerin kalkması için neler yapılmalı?  
Çözüm önerileriniz, Hükümet’ten beklentileriniz nelerdir? Bu 
alanda farkındalık yaratmak adına neler yapılabilir? Sizce, 
ülkemizin gelecekte bu konuda dünyaya öncülük yapacağı fırsatlar 
var mı? Bunları açıklayabilir misiniz?

-Teknoloji üretiminin ülkemiz için yaşamsal bir öneme sahip olduğunu 
düşünüyoruz. Şu an bir yol ayrımındayız:  Ya teknoloji üreten ülkeler sınıfında 
yer alıp bunun sağladığı refah ve zenginliği paylaşacağız, ya da teknoloji 
tüketicisi olarak tüm ürettiğimizi bu teknolojiyi satın almak için harcayacak, 
belli periyotlarla yinelenen ekonomik krizlerin girdabında yaşamaya devam 
edeceğiz.  Öncelikle teknolojiyi kendimiz üretmek zorunda olduğumuzu 
anlamamız, içselleştirmemiz, yaygınlaştırmamız,  bunun toplum olarak en 
öncelikli konularımızdan biri olduğunu sürekli vurgulamamız gerekiyor. 

Bu bağlamda yöneticilerimize önemli bir 
görev düşüyor. En üst düzeyde, teknoloji 
üretme arzumuzun kararlılığının sürekli 
dile getirilmesi, bu yönde politikalar 
geliştirilmesi gerekiyor.  Bu ülke ticaret 
yapmayı Cumhuriyet döneminde öğrendi, daha 
sonra teknolojiyi alıp satarken, kullanırken 
bir şeyler eklemeyi, yerelleştirmeyi öğrendik. 
Hizmet sektörü oluştu, gelişti. Bir sonraki 
aşamada üretmeyi öğrendik. Özellikle araba 
ve televizyon üretiminde çok büyük boyutlarda 
üretim yapabilme kapasitesine ulaştık. 
Yalnız bunun da katma değerinin düşük 
olduğunu, asıl önemli olanın tasarımı yapmak 
olduğunu, ileri teknoloji ürünlerini geliştirmek 
olduğunu ve marka yaratmanın çok önemli 
olduğunu anladık. Ülke olarak bu son aşamayı 
yaşıyoruz. Şu an ülke olarak önümüzdeki 
sınav, katma değeri yüksek yenilikçi ürün 
tasarlayabilmek, üretebilmek ve dünya 
ölçeğinde tanınan markalar oluşturabilmektir. 
Bunun için öncelikle, toplum olarak bunu 
yapabileceğimize olan inancın, güvenin 
sağlanması gerekiyor. Başarı örneklerinin 
oluşmasının sağlanması, oluştuğunda 
kösteklenmemesi, budanmaması, daha 
büyük başarılara ulaşması için desteklenmesi 
gerekiyor. İnovasyon kültürünün yaygınlaşması 
için farklı olmaktan korkmayan, sorgulayan, 
merak eden, fark yaratmaya çalışan gençler 
yetiştirmeye çalışmalı, eğitim ve öğretimi bu 

ilkeler doğrultusunda planlamalıyız. 
Firmaların desteklenmesi konusunda son 
yıllarda epeyce yol katedildiği kanısındayız. 
Özellikle, teknoloji geliştirme bölgeleri ve 
teknokentlerin oluşumu, bunun çevresinde 
oluşan destekler bence son 10 yılda bu 
alanda atılmış en önemli adımların başında 
geliyor. İTÜ, ODTÜ, Bilkent üniversitelerinin 
teknokentlerinde biraraya gelen firmalar 
oldukça önemli çalışmalar yapıyorlar, 
yakın gelecekte bunun etkileri daha çok 
hissedilecek. Yine TÜBİTAK TEYDEB kanalıyla 
yapılan Ar-Ge teşvik destekleri teknoloji 
geliştirme çabası içinde olan firmalar için en 
önemli desteği oluşturuyor.  
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TTGV, KOSGEB, Sanayi 
Bakanlığı’nın destekleri de 
önemli destekler arasında yer 
alıyor.  Bu desteklerin artarak 
yakın gelecekte GSMH’nın 
en az yüzde1’inin Ar-Ge’ye 
ayrılmasının sağlanmasının, 
başarıya ulaşmak için gerekli 
olduğu kanısındayız.  
Ülke olarak elimizdeki 
kaynakları, olanakları, 
eksikliklerimizi rasyonel 
şekilde değerlendirerek 
kendimize uygun stratejiler 
geliştirmemiz gerekiyor. 
Ülkemiz genç bir nüfusa sahip 
olmasına rağmen, bilişim 
sektöründe üretken konumda 
olan gençlerimizin sayısı ne 
yazık ki fazla değil. Bir tarafta 
işsiz bekleyen gençler, diğer yanda yetişmiş eleman bulmakta zorlanan 
bilişim sektörü büyük bir çelişki oluşturuyor. Bu nedenle bir yandan daha çok 
gencimizi bilişim sektörüne kazandırmanın yollarını ararken, diğer yandan 
da mevcut az sayıda ama iyi eğitim almış bilgisayar mühendislerinden en iyi 
şekilde yararlanmanın yollarını bulmalıyız. Dört dörtlük mühendislik eğitimi 
almış gençleri, bilişim devlerinin ürünlerini pazarlamada kullanmak büyük 
bir kaynak savurganlığıdır. Bu gençlerimizin teknoloji üreten firmalarda 
çalışmalarının sağlanması, kendi firmalarını kurmalarının özendirilmesi çok 
önemli.
 
Bilişim alanında başarılı olmuş Japonya, İrlanda, Hindistan, Kore gibi  
ülkelerin modellerini alıp uygulamanın yararlı olacağını sanmıyoruz. Kendi 
durumumuza uygun stratejilerin geliştirilmesinin en doğru yaklaşım olduğuna 
inanıyoruz. Örneğin katma değeri görece az emek-yoğun hizmet sektörü 
veya sermaye-yoğun teknoloji transferi yerine bilgi-odaklı teknolojik ürün 
geliştirmenin sınırlı kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirme açısından 
daha uygun bir strateji olduğu kanısındayız. Doğru strateji benimsenip, 
başarılı olunduğunda Türkiye modeli yaratılmış olacaktır. Divit olarak 
bilgiye dayalı katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünleri geliştirerek kendi 
çapımızda bu amaca destek olma gayreti içindeyiz.      

Bu kapsamda hükümetten beklentilerimiz şöyle özetleyebiliriz:
Teknoloji üretme konusu en üst düzeyde sıkça dile getirilmeli; GSMH’nın 

en az yüzde 1’inin Ar-Ge’ye ayrılması 
konusunda kararlı olunmalı; ülke 
gerçeklerine ve çağın gereklerine uygun 
doğru stratejilerin benimsenmeli ve 
teşvikler bu yönde kullanılmalı; ülkemizde 
tasarlanan ve geliştirilen yerli ürünlerin 
kullanımı özendirilmeli; kamu alımlarında 
yerli çözümlere öncelik verilmeli; firmaların 
sürdürülebilir bir gelişme göstermesi için 
firma desteklerinin sürekliliği sağlanmalı; 
Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın etki ve 
yetkilerinin artırılarak teknoloji üretimi, 
üniversitelerdeki bilgi birikiminin teknolojiye 
dönüştürülmesi konusunda daha etkin 
stratejiler geliştirmesi sağlanmalı; finans 
çevrelerinin ilgisini teknoloji geliştiren 
firmalara yönlendirmelerini sağlayacak, 
teknoloji geliştiren firmalara yatırımların 
artmasını sağlayacak mekanizmalar 
oluşturulmalı. 

Bilinçli politikalarla doğru stratejilerin 
saptanması ve doğru adımların atılması 
durumunda ülke olarak teknoloji geliştirme 
konusunda başarılı olacağımıza inanıyoruz. 
Sahip olduğumuz tarihsel bilinç, insan ve 
maddi kaynaklarımızın başarıya ulaşmak için 
gerekli koşulları sağlayacağını düşünüyoruz.
   
-Çalışmalarınız kapsamında kimlerle 
işbirliği yapıyorsunuz? Herhangi bir 
kurum, kuruluş veya sivil toplum 
örgütünden yardım, destek veya 
sponsorluk alıyor musunuz? 
 
-Akademik kökenli bir firma olmamızdan 
dolayı, bilgi odaklı ürünler geliştirmeye 
çalışıyoruz. Bilişim sektöründe yaygın olan 
konular yerine, görüntü işleme, bilgisayarla 
görme ve örüntü tanıma gibi araştırma 
konularımızda elde ettiğimiz birikimi 
teknolojik ürünlere dönüştürmeye, böylece 
rekabet üstünlüğü elde etmeye gayret 
ediyoruz. 

Bu nedenle, İTÜ’nün sağladığı akademik 
ortam bizim için oldukça önemli. Ayrıca 
üniversite kampusunde ARI Teknokent 
bünyesinde olmak, ihtiyacımız olan atmosferin 
oluşturulmasında önemli bir yere sahip. 
Üniversite ve teknokent ortamında yaptığımız 
araştırma ve geliştirme çalışmalarının 
sonucunda ürettiğimiz ürünleri, birlikte 
çalıştığımız güvenlik firmaları kanalıyla 
pazarlıyoruz. Ülkemizin değişik il ve 
ilçelerinde ürünlerimizi başarılı bir şekilde 
kurabilecek, çalıştırabilecek güvenlik 
firmalarıyla işbirliği yapıyoruz. MOBESE 
projeleri kapsamında kurulan plaka tanıma 
sistemleri için ülke genelinde tek bir firmayla, 
Bilge Güvenlik firmasıyla işbirliği yapıyoruz. 
ARGE çalışmalarımıza TUBİTAK TEYDEB’den 
destek alıyoruz. ETT projesini tamamladıktan 
sonra Taşıt Tanıma ve Video Analizi (TATVAN) 
projemizi de TEYDEB desteği ile yürütüyoruz. 
Proje tamamlandığında, plaka, marka, 
model, tür, renk tanımanın yanı sıra araçların 
davranışlarını otomatik olarak analiz eden 
kırmızı ışık ihlali, şerit ihlali vs gibi trafik 
ihlallerini tespit edebilen sistemi geliştirmiş 
olacağız. 

http://www.bilisimdergisi.org/s141
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