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Özet 
 

Motorlu araçlar için plaka tanıma sistemleri araç tanıma otomasyonunda kullanılan tekniklerden birisidir. 
Trafik denetleme, gi�e otomasyonu ve denetimli saha giri� kontrolü (hastane, askeri tesis vb.) uygulamalarında 
verimli olarak kullanılırlar. Bu çalı�mada, Türk plaka standartlarına uyan sivil plakaya sahip araçlar için bir plaka 
tanıma sistemi geli�tirilmi�tir. Plaka tanıma i�lemi video kamera’dan yakalanan görüntülerden koparılan plaka 
bölgesi üzerinde gerçekle�tirilmektedir. Çalı�mada, bu i�lem için geriye yayılım algoritması kullanan yapay sinir a�ı 
(YSA) kullanılmı�tır. Tanıma i�lemi iki a�amada gerçekle�mektedir; plaka bölgesi içerisinde karakter yer tespiti ve 
bu karakterlerin tanınması. Karakter yer tespiti çe�itli görüntü i�leme algoritmaları kullanılarak yapılmı�tır. 
Histogram equalizasyonu ile  düzeltilmi� resimlerde smearing ile karakter sınır bölgeleri tespit edilmi�, mavi renkli 
bölgeye göreceli dizilmi� karakter sayısı boyutu ve türü, çe�itli görüntü i�leme rutinleri ile algılanmı�tır. Ardından 
belirlenen karakter bölgesi, plakalarda kullanılan 22 harf ve 10 rakamı tanımaya e�itilmi� YSA’ya beslenmi� ve 
plaka tanıma gerçekle�tirilmi�tir. 
 
Anahtar Sözcükler:Plaka tanıma, geriye yayılım, görüntü i�leme, karakter tanıma,yapay sinir a�ı    
 
1. G�R�� 

Son çeyrek yüzyılda araç sayısının artması ve 
trafikte olu�an sorunlar, otomatik araç tanıma ve trafik 
akı�ının kontrolü üzerine çalı�malar yapılmasını 
gerektirmi�tir[1],[2],[3],[4]. Bu amaca yönelik 
çalı�malar temel olarak araçları özel bir noktadan 
geçerken tanımlamak, aracın konumunu belirlemek, 
davranı�ını gözlemlemek ve buna göre trafik denetimi 
sa�lamaya yöneliktir. Sistemin ticari de�erinin yüksek 
olmasından dolayı yapılan çalı�maların detayları 
hakkında literatür bilgisi bir kaç yakla�ım ile sınırlıdır. 
Araç plakası tanıma i�lemi iki temel adımda 
gerçekle�tirilir; plaka yer tespiti ve plaka üzerindeki 
karakterlerin tanınması. Bu çalı�ma ikinci adımı 
kapsamaktadır. Karakterlerin tanınması i�leminde genel 
olarak üç yöntem kullanılır: Örnek E�le�tirme[5],[6] 
(Template Matching), Karakteristik Tabanlı[7] ve 
Yapay Sinir A�ları[1],[8],[9],[10],[11]. 

 Türkiye karayolu trafi�inde plakalar; sivil, 
resmi, askeri, diplomatik vs. gibi de�i�ik renk ve 
formatta olabilmektedir. Bu çalı�mada, Türk plaka 
standartlarına uyan sivil plakaların tanınması 
amaçlanmı�tır. Bu plakaların genel özelli�i; beyaz 
zemin üzerine siyah karakterlerden olu�ması, ilk iki 
karakterin �ehir kodunu belirtmesi ve ondan sonra gelen 
karakterlerin rasgele harf ve rakam dizisinden 
olu�masıdır. 

 
 

 
2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Türk sivil plaka standardına göre motorlu ta�ıt 
plakaları 110mmX526mm ya da 210X320 ebatlarında, 
77mm karakter yüksekli�ine ve 10mm karakterler arası 
açıklı�a, 77mm bölgeler arası açıklı�a  sahip tek sıra 
veya çift sıra dizilmi� karakterlerden olu�malıdır. 
Karakterlerin geni�li�i sabit bir de�ere sahip olmamakla 
beraber geni�lik ve boy arasında 36/77 oranı 
belirlenmi�tir. Plakaların resmi bir standardı olmasına 
ra�men, trafikteki araçların önemli bir kısmı 
standartlara uygun olmayan plakalara sahiptir. Ayrıca 
plakalar üzerinde çe�itli çıkartmalar, fosforlar, pullar, 
vidalar ve çamur gibi yabancı nesneler de 
bulunabilmektedir. Tüm bunlara ek olarak, kameradan 
elde edilen görüntülerin kalitesinin aydınlatmaya ba�lı 
olarak de�i�kenlik göstermesi plaka tanıma 
otomasyonunu güçle�tiren faktörlerdir.  

Geli�tirilen sistem, kameradan yakalanan araç 
görüntülerinden koparılan plaka bölgesini giri� olarak 
kabul etmektedir. Plaka bölgesinin tanınması ve 
koparılması i�lemi gelecekteki çalı�malara bırakılmı�tır.   
Sisteme giri� olarak sunulan plaka görüntüleri �ekil 
4’de verilmi�tir.  

Karakter Ayrı�tırma Modülü (KAM) ile plaka 
görüntülerine bir dizi görüntü ön-i�leme algoritması 
uygulanarak karakter bölgeleri ayrı�tırılır. Bu bölgelerin 
her birisi daha sonra Karakter Tanıma Modülü’ne 
(KTM) giri� vektörü olarak beslenir. KTM geriye 
yayılım algoritması kullanan, harf ve sayı tanımak için 
e�itilmi� iki farklı  Yapay Sinir A�ını (YSA) 
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içermektedir. Vektör olarak verilen karakter bölgesi 
ilgili YSA’da test edilir ve olası karakterler KTM 
modülü tarafından önerilir. Tüm karakterlerin 
tanınmasından sonra ASCII plaka bilgisi üretilerek 
kullanıcıya sunulur. 
 
2.1. Karakter Ayrı�tırma Modülü (KAM) 

Sisteme verilen görüntü bilgisi, plaka çerçevesini 
ve bu çerçevenin sınırladı�ı alan içerisindeki  
karakterleri içermektedir (�ekil 1.a). 263X55 piksel  
boyutlarındaki bir plakada karakter bölgelerinin izole 
edilerek koparılması için karakter  boyunun ve her bir 
karakterin geni�li�inin bulunması gerekmektedir. 
Kullanılan karakter boyu, her plaka için çe�itlilik 
gösterdi�inden  test edilecek her plaka için kullanılan 
karakter yüksekli�inin belirlenmesi gerekir. Ayrıca bir 
plaka içerisinde kullanılan karakterlerin geni�likleri  de 
de�i�kenlik gösterebilir. Çalı�mada karakterlerin önce 
smearing algoritması ile boyu, ardından da geni�lik 
bulma algoritması ile geni�li�i bulunmu�tur. Geni�lik 
bulma algoritması ayrıca gürültülerin bastırılması 
görevini de üstlenmi�tir.  

Plaka görüntüsü video kameranın kalitesi ve ı�ık 
�iddetinin de�i�kenli�i nedeniyle bir çok gürültüler 
içermektedir. Histogram equalizasyonu ile görüntüdeki 
kontrast arttırılmakta ve daha düzgün bir histograma 
sahip resim elde edilmektedir[12] (�ekil 1.b). Sistem 
ba�arısına etkisi baskın olmadı�ı için sistemin hızının 
arttırılmasının kaçınılmaz oldu�u durumlarda 
Histogram equalizasyonu by-pass edilebilir. 

 
 

   
 a  b  c 
�ekil 1. (a) Orijinal görüntü, (b).Histogram 
Equlizasyonu sonucu, (c) �kilik resmin elde edilmesi. 
 

Gri seviyeye dönü�türülen sonuç görüntüsüne 
adaptif e�ikleme uygulanarak ikilik (binary) görüntü 
elde edilir (�ekil 1.c). Gri seviye görüntünün 
histogramından belirlenen Tth e�ik de�eri karakterlerin 
belirgin olmasını sa�lamak için plakanın gri seviye renk 
ortalamasından daha az seçilerek adaptif olması 
sa�lanmı�tır. Bu de�er koyu ton plaka görüntüleri için 
daha dü�ük, açık tonlar için daha yüksek olmaktadır. 
Böylece art alan beyaz ve görüntüdeki karakterler siyah 
olarak ayrı�tırılmı� olur. 

E�ikleme sonucu olu�an resim üzerinde smearing 
algoritması ile küçük siyah bölgeler birle�tirilerek 
karakter alanları sınırlandırılmı�tır. (�ekil 2). Smearing 
algoritmasının çalı�ma prensibi; yatayda veya dü�eyde 
yan yana dizilmi� beyaz piksellerin sayısının, önceden 
belirlenmi� bir TSM e�ik de�erinden küçük olması 
durumunda,  o piksellerin siyah renge çevrilmesi olarak 
özetlenebilir. TSM e�ik de�erinden daha yüksek sayıda  

var olan beyaz piksel dizileri ise dokunulmadan aynen 
bırakılmalıdır. 

Plaka geni�li�i yakla�ık olarak 11 karakterdir ve 
karakterler arası açıklı�ın maksimum oldu�u bölge �ehir 
kodu ile harf kodları arasındaki mesafedir ki bu da 
standartlar gere�i karakter yüksekli�i kadar olmalıdır. 
Bununla birlikte, kimi karakterlerin kendi bölgelerinin 
sa� veya sol sınırlarına dayalı parçalarının olması, 
karakterler arası güvenli açıklı�ın karakter 
yüksekli�inin iki katı  olmasını gerektirir. Bu da 
yakla�ık olarak Plaka yüksekli�inin 1.4 katıdır. Buradan 
hareketle yatay smearing e�ik de�eri  

TSMyatay = 1.4*Plaka_Yüksekli�i=1.4*55=77  
olarak belirlenir. �kilik seviyeye indirgenmi� plaka 
görüntüsüne TSMyatay =77 e�ik de�eriyle yatay smearing 
algoritması uygulanmı� ve  sonuç resmi �ekil 2.a’da 
gösterilmi�tir. �ekilden de görülece�i üzere tüm 
karakterlerin alt ve üst sınırları yatay iki beyaz bölge 
olarak bulunmu�tur.  

Dü�ey smearing algoritması için dü�ey smearing 
e�ik de�eri TSMdü�ey ise karakter yüksekli�inin yarısı 
olarak denemeler sonucunda seçilmi�tir. Bu da ;  

  TSMdü�ey =0.35*Plaka_Yüksekli�i=0.35*55=19 
olarak belirlenir. Seçilen TSMdü�ey de�erinin ikilik seviye 
plaka görüntüsüne uygulanması sonucu �ekil 2.b’de 
verilmi�tir. TSMyatay  ve TSMdü�ey e�ik de�erlerinin plaka 
yüksekli�ine ba�ıl olmasından dolayı sistem farklı 
mesafelerden çekilmi� plaka görüntülerinin analizinde 
de güvenle kullanılabilir. Bu amaçla araç 
görüntüsünden koparılan plaka bölgesinin sisteme 
beslenmeden önce 263x55 piksel ebatlarına yeniden 
boyutlandırılması gerekir.  
    

   
 a  b  c 

�ekil 2 �kilik resme smearing algoritmasının 
uygulanması.(a) Yatay smearing,(b) Dü�ey smearing, 
(c) �ki resim arasındaki OR i�leminin sonucu 

 
Yatay ve dü�ey smering algoritmalarının 

sonuçları mantıksal OR i�lemine tabii tutulursa, plakayı 
olu�turan her bir karakter bloklar haline getirilir (�ekil 
2.c). Blokların yükseklikleri kullanılarak karakterlerin 
yüksekli�i belirlenir. 

Smearing algoritması ile bloklanan karakter 
bölgeleri sırasıyla incelenerek karakter olup 
olamayaca�ı kontrol edilmekte ve geni�likleri 
bulunmaktadır. Oransal olarak karakter olamayacak 
kadar küçük bölgeler (vida, damga, çamur kalıntısı 
gibi.) karakter tanıma ünitesine gönderilmeden önce 
elimine edilmektedir. Di�er taraftan, oransal olarak bir 
karakterden daha geni� alana sahip bloklar da KTM’ye 
gönderilmeden önce bölünerek hatalı ayrı�tırmanın 
önüne geçilmi�tir.  
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 �ekil 3’de örnek bir plaka için KAM’ın 
ayrı�tırdı�ı karakterler verilmi�tir. KAM çıkı�ı ikilik 
seviyede elde edilen karakter bölgeleridir ve bu 
bölgelerin her biri KTM’ye giri� vektörü olarak sunulur. 
 

            
 

�ekil 3. Plaka karakterlerinin ayrı�tırılması 
 

2.2. Karakter Tanıma Modülü (KTM) 
  KTM, KAM tarafından ayrı�tırılan 
karakterlerin tanınması i�lemini gerçekle�tirir. 
Tasarlanan sistemde, karakter tanıma i�lemi için, KTM 
içerisinde, geriye yayılım algoritması kullanan YSA’lar 
görevlendirilmi�tir. Tüm karakter tiplerinin bulundu�u 
e�itim seti ile yapılan denemelerde a�ın bazı rakamlarla 
bu rakamlara benzerlik gösteren harfleri karı�tırdı�ı 
tespit edilmi�tir. Bundan dolayı harfleri ve karakterleri 
tanıyacak YSA’lar ayrı ayrı olu�turulmu� ve 
e�itilmi�tir. Bu YSA’lar giri� vektörü olarak, Türk 
plaka sitemindeki karakter boyutlarının oranına ba�ıl 
olarak seçilen, 15x32 piksel boyutlarında ikilik seviye 
resimleri kabul etmektedir.  
   Plaka karakterleri tanımak için olu�turulan 
YSA’nın giri� katmanında 15*32=480 adet nöron, gizli 
katmanda 100 adet nöron ve çıkı� katmanında 
plakalarda kullanılan harf sayısı olan 22 adet nöron 
bulunmaktadır. Burada her çıkı� bir harfi temsil 
etmektedir.  

Rakam tanıma için kurulan YSA’da ise giri� 
katmanında yine 480 adet nöron, gizli katmanda 100 
adet nöron ve çıkı� katmanında 10 adet nöron 
bulunmaktadır. Yine burada her çıkı� bir rakamı temsil 
etmektedir Her iki YSA’da da gizli katmandaki nöron 
sayısı, denemelerle belirlenmi�tir. 

 
 
 

 

3. BULGULAR VE TARTI�MA 
Geli�tirilen sistem, de�i�ik ı�ık ko�ulları altında 

de�i�ken mesafelerden çekilmi� 105 adet  araç 
görüntüsünden koparılmı� plakalar üzerinde test 
edilmi�tir. De�i�ken mesafelerden alınan plaka 
görüntüleri KAM’ın kabul etti�i 263X55 piksel 
ebatlarında de�il ise bu görüntüler otomatik olarak 
yeniden boyutlandırılarak modüle kabul edilmi�tir.     

KTM modülünde harf ve rakam tanımak için 
kullanılan YSA’lar, gerçek plaka görüntülerinden 
koparılarak hazırlanmı� karakter setleri ile 
e�itilmi�lerdir. Test amacı ile kullanılan 105 plaka 
görüntüsündeki toplam 746 karakterin 1’i KAM 
tarafından ayrı�tırılamamı� ve  olmayan 1 karakter 
KAM tarafından fazladan   önerilmi�tir. Bu durumda 
KAM’ın ayrı�tırma ba�arısı %99.7 olarak belirlenmi�tir. 
KTM’nin karakterleri tanıma ba�arısı ise önerilen ilk 
karakterin do�ru olma durumuna göre  %96.3 ve 
karakterin önerilen ilk üç karakter içerisinde olma 
durumuna göre de %97.6 olarak belirlenmi�tir. 

  Sistemin plaka tanıma ba�arısı ise; plakanın 
önerilen ilk karakterlerle do�ru tanınma ba�arısı %77.15 
ve önerilen ilk üç karakterlerle do�ru tanınma ba�arısı 
%85.72 olarak belirlenmi�tir. Bunlara ek olarak 105 
plaka görüntüsünden rasgele örneklerle alınan 30’ar 
plakadan olu�turulmu� 20 adet grup için ba�arı oranları 
hesaplanmı� ve tüm grupların ortak ba�arı oranı 
%89.16±5.76 olarak belirlenmi�tir.   

�stenildi�inde yukarıda belirlenen ba�arı oranları 
suni olarak daha yukarılara çekilebilir. Performans 
testleri için, iyi ko�ullarda  aydınlatılmı�, yabancı 
nesnelerden arındırılmı� ve çeli�kiye neden olan D-O, 
A-R, G-S v.b. ikililerin minimum sayıda oldu�u  
plakalar kullanılacak olursa çarpıcı ba�arı oranları elde 
edilebilir. Yukarıda sistem performansı için belirlenen 
de�erler tamamen rastlantısal olarak seçilmi� plakalar 
üzerinden elde edilmi�tir.  
 
3.SONUÇ 

Motorlu ta�ıt görüntülerinden koparılmı� 
plakaları otomatik olarak tanıyan bir sistem, görüntü 
i�leme teknikleri ve yapay sinir a�ları kullanılarak  
tasarlanmı� ve tanıma ba�arısı %89.16±5.76 olarak 
belirlenmi�tir. Sistem performansını olumsuz etkileyen 
faktörler; plakaların karayollarının belirledi�i 
standartlara uygun olmaması, plaka alanında yabancı 
nesnelerin sıklıkla var olması ve aydınlatmanın zayıf 
oldu�u durumlar olarak belirlenmi�tir. Sistem 
performansının daha yukarıları çekilmesi Karakter 
Tanıma Modülü üzerinde yapılacak gelecekteki 
çalı�malarla mümkündür.    
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�ekil 4. Sistem testlerinde kullanılan plaka görüntüleri 
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