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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Dünyada banka, kuyumcu, market …vb. gibi birçok yer soyulmaktadır. Kimi ülkelerde bu 

oran azken kimi ülkelerde bu oran oldukça fazladır [1]. Ülkemizde de silahlı soygunlarda 

çalınan paranın zamana bağlı artışı gözlemlenmektedir [2]. Bu da göstermektedir ki 

günümüzdeki soygun anlarında yapılması planlanan önlemler oldukça yetersiz ve işlevsiz 

kalmaktadır. Bu sebeple günümüz teknolojisinin de yardımıyla hem ekonomik hem 

teknolojik hem de kurulumu çok kolay olan bu projeyle bu duruma son vermek 

amaçlanmıştır. Bu projede soyguna uğrayan kişinin, konumlandırılmış kameraya önceden 

belirlenmiş acil durum hareketini yapması ile sisteme komutu verir eğer soyguna uğrayan 

kişi sistemde tanımlı el hareketini 6 saniyeden fazla yaparsa hırsıza belli etmeden polis 

ekiplerine veya soyguna uğrayan kişinin sisteme tanımlattığı kişiye o anın görüntülerini de 

göndererek haber verilir. Bu sayede can kaybı yaşanmadan soygun bildirilip mal güvenliği 

de sağlanmış olur. Yanlışlıkla yapması halinde o anın görüntüleri de gideceğinden dolayı 

ilgili kurum soygun olup olmadığını anlayabilir. 

 

 
 

Dünya Genelindeki Soygun Sayıları (2012) [1] 

   (Harita üzerindeki renklendirmeler 100.000 kişiye oranlanarak tayin edilmiştir) 

 

 
 

 
 

 
Silahlı Soygunlarda Çalınan Para Miktarı [2] 
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2. Problem/Sorun: 

Hazırlanan projede, banka, kuyumcu, market…vb. kurumlara yapılan, can ve mal kaybına 

sebebiyet veren soygunların önüne geçmek amaçlanmaktadır. Yapay zekâ kullanılarak 

yapılan bu projede en az maliyetle en işlevsel çözüm hedeflenmektedir. Projede soyguna 

uğrayan kişinin, konumlandırılmış kameraya önceden belirlenmiş acil durum hareketini 

yapması ile sisteme komutu verir ve polis ekiplerine haber verilir. 

 

3. Çözüm  

Hazırlanan proje ile acil durum anında önceden belirlenmiş hareketin kamera ile tespit 

edilmesi ile  6 saniyelik sayaç başlatılmış olur. Kameraya hareketi yapan kişi 6 saniyeden 

fazla belirlenen hareketi yaparsa acil durum çağrısı sağlanmış olur ve arduino yardımı ile 

sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol eden led yanar. Acil durum çağrısı etkin hale gelince 

belirlenen kurum ve kuruluşlara olayın ekran görüntülerini, çağrıyı gönderen bilgisayarın 

Ad, IP ve konum bilgilerini içeren mesaj gönderilir. Ekran görüntüleri sayesinde de alarmın 

yanlışlıkla çalışıp çalıştırılmadığı da tespit edilmiş olur. Mesajı alan kurum ve kuruluş 

harekete geçer.  
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4. Yöntem 

Hazırlanan projede YOLO (You Only Look Once) algoritması ve CNN (Convolutional 

neural network) kullanılmıştır. Yolo algoritmasının kullanılmasının nedeni hızlı tahminler 

yapıp aynı zamanda çok iyi sonuçlar verebilmesi ve gerçek zamanlı nesne tespiti 

yapabilmesidir. Hızlı olmasının sebebi de resmi tek bir seferde nöral ağdan geçirerek 

resimdeki tüm nesnelerin sınıfını ve koordinatlarını tahmin edebiliyor olmasıdır. CNN de 

kısaca resim tanıma için kullanılan çok etkili bir mekanizmadır. Projenin çok katmanlı CNN 

modelinden oluşmaktadır. Katman sayısı, nöron sayısı, aktivasyon fonksiyonu gibi 

kısımlarında elde edilen test sonuçlarına göre en iyi şekilde düzenlenmiştir. Bunlar 

düzenlenirken overfitting problemi ile karşılaşmayı engellemek için dropout uygulayıp 

eğitimde belirli bir kısmı kapatıldı. Overfitting eğitilen modelin eğitim setini çok iyi 

öğrenmesi ancak teste geçilince iyi sonuçlar vermemesi olarak açıklayabiliriz. Verilerin ise 

%70 i eğitim %30 u test amaçlı kullanılmıştır. Projemizin başarısı ortam şartlarına göre (ışık, 

kamera açısı ve görüntü kalitesi… baz alınarak) %70-%90 arasında değişmektedir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Günümüzde bankalara veya herhangi bir kuruma yapılan soygun girişiminde silahlı 

soyguncular gelir, görevlilerden ellerini kaldırmasını ve hareket etmemesini zorunlu kılar. 

Bu yüzden görevli acil durumlarda kullanılması planlanan polis çağırma düğmesine basamaz 

ve banka soyulur, düğmeye basmaya çalışan görevli vurulur bunun sonucunda da ortaya 

çalınan yüklü miktar para ve geriye yaralı veya ölü insanlar kalır. Fakat bu proje ile bu durum 

tamamen değişiyor. Kişi ve kurumlar daha önce yapılmamış olan bu projeyi iş yerlerinde 

(Banka, kuyumcu, market, bakkal, mağaza, döviz bürosu…) kullanarak soygunlara karşı 

teknolojik, maliyeti çok az olan, hızlı çalışan ve stabil bir çözüm getiriyor. Bu projede polisin 

iletişim numarasını, istenilen ülkedeki güvenlik güçlerinin numarasıyla değiştirerek projeyi 

tüm dünya ülkelerine uygulayıp, uluslararası hale getirmemiz mümkün olmaktadır. Bu proje 

gerek maliyetinin az olduğundan gerek kolay kullanımından gerekte işlevsel olduğundan ve 

kimse tarafından yapılmadığından dolayı patenti alınabilir. 
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6. Uygulanabilirlik  

Hazırlanan proje kamera, arduino sistemi ve yazılım sisteminden oluşmaktadır. İstenilen 

bölgeye sistem kurulup, kamera yerleştirilir. Sistemin tehlike anında çalışıp çalışmadığını 

görmek için de ek olarak arduino sistemi de entegre edilir. Hazırlanan proje güvenlik 

tehlikesi arz eden birçok yerde kullanılabildiğinden ve kullanılacak yere göre de 

uyarlanabildiğinden dolayı ticari bir ürüne dönüştürülüp banka, kuyumcu, market…vb. 

kurumlara satılabilir. Bu sayede firmalar teknolojiye ayak uydurarak, bütçelerine fayda 

sağlayacak olan bu ürünü bünyelerine katmak isteyeceklerdir. 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizi yapmamız için çeşitli alet edavata ihtiyacımız bulunmaktadır. Bunlar tabloda belirtilmiştir. 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Hazırlanan proje başta bankalar, kuyumcular ve döviz büroları gibi yüksek para miktarı 

içeren kuruluşlarla birlikte otel, mağaza, market gibi soyulmaya açık işletmelerinde 

güvenliğini sağlamaktadır 

 

9. Riskler 

İP 
No 

En Önemli Riskler Risk Yönetimi (B Planı) 

1 

Oluşturulan programın, soyguna uğrayan 

kişinin yaptığı hareketi tanımaması. 

Programın daha stabil çalışabilmesi ve en iyi 

sonucu verebilmesi için ilgili kişinin 

tanımlanmak istediği el hareketine ait verinin 

arttırılması önerilir. Bu sayede programımız 

acil durum anında yapılan hareketi daha 

kolay algılar. Ayrıca tanımlanmak istenen 

hareketin çok karmaşık olmaması önerilir. 

Bunu sebebi ise soyguncunun herhangi bir 

anormallik fark edip, şüphelenmemesi ve 

yapılan hareketin önceden belirlenen 

hareketle uyumsuzluk oranın artmamasına 

dayandırılır. 

2 Kameranın bozulması. Yeni kamera ile değiştirilmesi. 

3 

Sistemin hata vermesi. Sistem destek hattı ile iletişime geçilir, 

uzaktan yardım ile hata düzeltilir eğer 

düzeltilemezse teknik destek ekibi olay 

yerine gönderilir. 

 

 

 

 

 

Dönemler İş Paketinin Adı Görev Alacak Kişiler 
Gün 
sayısı 

Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 

1.Dönem 
Veri Setinde Kullanılacak 
Görsellerin Edinilmesi 

Yiğit Kalay (%55) 
Oğuzhan Çınar (%45) 

21 Gün 8.03.2021 28.03.2021 

2.Dönem Veri Setinin Oluşturulması 
Yiğit Kalay (%55) 

Oğuzhan Çınar (%45) 
14 Gün 29.03.2021 11.04.2021 

3.Dönem 
Veri Setinin Kullanılacak 

Olduğu Programın Yapılması 
Yiğit Kalay (%55) 

Oğuzhan Çınar (%45) 
28 Gün 12.04.2021 9.05.2021 

4.Dönem 
Veri Setinin Programa 
Öğretilmesi/İşlenmesi 

Yiğit Kalay (%55) 
Oğuzhan Çınar (%45) 

14 Gün 10.05.2021 23.05.2021 

5.Dönem Veri Setinin Test Edilmesi 
Yiğit Kalay (%55) 

Oğuzhan Çınar (%45) 
7 Gün 24.05.2021 30.05.2021 

6.Dönem 

Tamamen Hazır Olan 
Programa Gerekli 

Düzenlemeler Yaparak 
Kullanıma Sunulması 

Yiğit Kalay (%55) 
Oğuzhan Çınar (%45) 

14 Gün 31.05.2021 13.06.2021 
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10. Kaynaklar  

 [1] https://bit.ly/2W1GgPD 

 [2] https://bit.ly/2VEKZro 

 

https://bit.ly/2W1GgPD
https://bit.ly/2VEKZro

