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1. Proje Özeti (Proje Tanımı): 

 

Birçok kamuya açık alanda planlı veya plansız oluşan kalabalık insan topluluğunun güvenliğini 

sağlamak büyük önem taşımaktadır. Hedeflenen projede ise bir bölgenin drone ile anlık 

görüntülüleri alınarak normal ve anormal durumlar (kavga, patlama vb.) tespit edilerek eş zamanlı 

takip edilerek tehlikeli durumlarda güvenlik personellerine uyarı verilecektir. 

  

Proje de gelişen yapay zekâ teknolojisi ile mevcut sistemin geliştirilmesi, oluşabilecek tehlikelere 

karşı drone ile gerçek zamanlı alınan görüntüler üzerinde eş zamanlı işlemler yapılarak daha hızlı 

ve başarılı bir sonuca ulaşılabilecek çözümler üretilmektedir. Anomali analizinde planlı ve plansız 

oluşan insan topluluklarının yönetilmesinde, oluşabilecek felaketleri önleyerek güvenliği sağlamak 

amacı ile kullanılacaktır. 

 

Normal ve anormal olmak üzere 2 sınıf oluşturulmuş olup, bir veri seti elde edilmiştir. Bu veri setini 

derin öğrenme kullanılarak anlık video görüntülerinden anormal durumlar tespit edilecektir. 

Anormal durum tespit edildiğinde ses ile uyarı verilecektir. Bu veri setini YOLOv3 algoritması 

kullanılarak eğitimi yapılmıştır. Eğitim ağırlıkları Jetson Nano kartına yüklenecektir.  

 

Havadan anlık görüntüyü alabilmek için programlanabilir bir drone kullanılmaktadır. Drone anlık 

olarak aldığı görüntü Wi-Fi modülü ile bilgisayara bağlı olan Jetson Nano kartına iletecektir. Daha 

uzak menzilden gelen verileri sorunsuz alabilmek için Jetson Nano kartına Wi-Fi anteni takılacaktır. 

Drone’dan gelen anlık görüntüleri Jetson Nano anlık olarak görüntüleri analiz ederek normal ve 

anormal durumları tespit edecektir.  

 

2. Problem/Sorun: 

 

Birçok kamuya açık alanda planlı veya plansız oluşan kalabalık insan topluluğunun güvenliğini 

sağlamak amacı ile çevreye çok sayıda güvenlik kamerası kurulmaktadır. Bu mevcut sistem ile 

olağandışı gerçekleşebilecek olaylara karşı kameradan alınan görüntülerin bir kişi tarafından sürekli 

veya eş zamanlı olarak izlenmesi mümkün olmamaktadır. 

 

Bir insanın sürekli bir bilgisayar ekranına bakarak belirli bölgeyi izlemesi hem izleyen kişinin sağlık 

durumunu tehlikeye atmaktadır hem de bazı durumlarda güvenlik personelinin küçük bir hatası 

nedeniyle bazı tehlikeli olaylar gözden kaçabilmektedir. Böyle uzun ve sabit yapılacak bir işte yapay 

zekâ entegre edilerek insanın yükü hafifletilebilir. Böylece görüntüleri izleyen kişi, anlık olarak 

daldığı zaman büyük sorunlar doğurmayacaktır. 

 

Güvenlik kameralarının görüş açısının dar olması nedeniyle kör noktalarda yaşanılan olaylar tespit 

edilememektedir. Bir çevredeki her bölgeye güvenlik kameralarının yerleştirilmesi hem maliyet 

olarak hem de insanların güvenlik kameralarına kolayca müdahale etmeleri gerçekleşen olayların 

tespit edilmesini zorlaştırmaktadır. İnsanların kolayca ulaşamayacağı ve görüş açısının çok geniş 

olduğu bir kameranın yerleştirilmesi gerekmektedir. 

 

3. Çözüm: 

 

Günümüz dünyasında güvenlik en önemli olgulardan biridir. Bir bölgede aniden oluşan kalabalığın, 

spor müsabakalarında toplanan bir grup insanın, açık alanda eylem yapan halkın davranışlarının bir 

insan tarafından izlenip analiz yapılması çok zordur ve yorucu bir eylemdir. Böyle bir kalabalıkta 
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tek bir yere sabit olan güvenlik kameralarının görüş açısı darlığının giderilmesi için havadan görüntü 

alınması lazımdır. Aynı zamanda insan yükünün azaltılması ve hatanın en aza indirgenebilmesi için 

alınan bu görüntü yer istasyonuna yapay zekâ teknikleri kullanılarak oluşan kalabalığın normal ve 

anormal olmak üzere bilgilendirilebilir.  

 

Anomali analizinde planlı ve plansız oluşan insan topluluklarının yönetilmesinde, oluşabilecek 

felaketleri önleyerek güvenliği sağlamak amacı ile kullanılacaktır. Ayrıca ülke güvenliğini sağlayan 

kişi, kurum veya kuruluşların, canlı akışının yoğun olduğu yerlerde anlık olarak video görüntüleri 

kullanılarak veri analizine yönelik çalışmalar ile saldırı, kaza ve benzer eylemler gibi güvenliği 

tehdit edecek olay, durum gibi unsurların belirlenmesi ve önlenebilmesine yardımcı olabilir. 

 

Bu sorunun çözülmesi için projede bir drone kullanılacaktır. Sabit kameraya göre görüş açısının 

genişliği ve istenilen bölgede sürekli hareket halinde olması nedeniyle drone tercih edilmiştir. 

Kullanılacak drone, bölgenin havadan görüntüsünü alıp anlık olarak yer istasyonuna iletecektir. 

 

 
Şekil 1. Drone 

 

Oluşan kalabalıkların anormal ve normal olmak üzere analiz edilebilmesi için halka açık veri 

setlerinden faydalanılmıştır. Bu veri setinde bir bölgede sakince yürüyen halk, herhangi bir karışıklık 

olmayan konser, spor müsabakaları, otobüs terminalleri gibi alanlarından görüntüler projede normal 

sınıfı olarak algılanmış olup LabelImg ile etiketlenmiştir.  Kavga, ani kaçışlar gibi görüntüler ise 

anormal sınıfı olarak seçilmiştir ve etiketleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Etiketlenen görüntüler 

Yolov3 algoritması kullanılarak eğitimi yapılmıştır.  

 

Eğitilen eğitim ağırlıkları Jetson Nano kartına yüklenecektir. Jetson Nano kartının tercih edilme 

sebebi ise yapay zekâ projelerinde daha hızlı çalışmaktadır. Drone aldığı görüntüleri Wi-Fi ile Jetson 

Nano kartına iletecektir. Bu nedenle Jetson Nano kartına wifi kartı ve anteni takılacaktır. Jetson 

Nano kartı, dronedan gelen görüntüleri anormal ve normal olmak üzere analiz edecektir. Gelen 

görüntülerde anormal durum tespit edildiğinde uyarı sistemi çalışacaktır. 
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Şekil 2. Video Görüntülerinde Anormal Durumun Tespit Edilmesi 

 

Özetleyecek olursak eğer, drone bir bölgenin görüntülerini Wi-Fi ile anlık olarak Jetson Nano 

kartına iletecektir. Jetson Nano kartına gelen bu görüntüler o bölgede oluşan kalabalığın analizinin 

çıktısını verecektir. Eğer anormal bir durum olduğunda yani kavga, ani kaçış gibi durumlar tespit 

edildiğinde güvenlik personellerine uyarı verilecektir. 

 

  

 

 
Şekil 3. Akış Şeması 
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4. Yöntem: 

 

Projemizdeki ilk aşama yapılacak eğitim için veriseti oluşturmaktır. Kaggle gibi web sitelerinde 

paylaşılan public verisetlerinden kendi projemiz için veriseti oluşturuldu. Aynı zamanda bazı video 

görüntülerine ulaşarak Opencv yardımıyla framelere ayırma işlemi gerçekleştirildi. Daha sonra 

oluşturulan verisetine etiketleme işlemi uygulandı. Etiketleme işlemini visual code ve LabelImg ile 

gerçekleştirildi. Projemizde Anormal Kalabalık ve Normal Kalabalık olmak üzere iki sınıf 

mevcuttur. Verisetinde yer alan frameleri ait oldukları sınıflara etiketlemesi yapıldı (Şekil 4 ve Şekil 

5). 

 

 
Şekil 4. Etiketleme İşlemi 

 

 
Şekil 5. Etiketleme İşlemi 

 

Etiketleme işleminin amacı her bir frame için txt formatındaki dosyaları eğitim için hazırlamaktır. 

Etiketleme işlemi sonrasında frame ve framelere ait txt dosyalarını zip dosyası haline getirildi. Daha 

sonra eğitim için gerekli diğer dosyaların yapılandırıldı. Yapılandırılan dosyalar ve etiketlenen 

resimler Google Drive ortamına yüklendi. Daha sonra Google Colab ortamı üzerinden proje eğitimi 

gerçekleştirildi. Derin öğrenme tekniklerinden YOLO ile veri setimiz eğitildi. Proje eğitim işlem 

adımından sonra sistem için kullanabileceğimiz eğitim modelimiz oluştu. Bu işlem adımının 

ardından oluşan eğitimim modelimizin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacı ile test 

setiyle test işlemi uygulandı (Şekil 6 ve Şekil 7). 
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Şekil 6. Eğitim Modeli Test İşlemi 

 

 
Şekil 7. Eğitim Modeli Test İşlemi 

 

Projede ikinci aşamasa ise donanım ile kartın birleştirilmesidir. Projede Jetson Nano geliştirme kartı 

kullanılacak.  Eğitim ağırlıklarımız Jetson Nano karta aktarılmak üzere kart kurulumu yapılacak. 

Eğitilen modelimiz Yolov3 ağırlık dosyaları olduğunda kart yüklenebilmesi için ağırlık 

dosyalarımız üzerinde dönüşüm işlemi yapıldı. Ve ağırlık dosyalarımızı Tensorflow Lite uzantılı 

ağırlık dosyasına dönüştürüldü(Şekil 8). 

 



8 

 

 
Şekil 8 

 

Projede üçüncü aşama ise drone kamerası ile alınan görüntüler üzerinden Jetson Nano kart ile 

tespitin yapılmasıdır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü: 

 

Amaçlanan projede gelişen derin öğrenme teknolojileri ile birlikte dünyada kamera kullanımın 

artması dikkate alındığında, video içindeki insanların birbiriyle olan ilişkisinin bir insan gibi 

makineler tarafından anlamlı bir şekilde ortaya konmasın sağlanması hedeflenmektedir. Günümüzde 

bu işlem, çoğunlukla birkaç ekran karşısında oturan güvenlik personeli ile yapılmaya 

çalışılmaktadır. CCTV izleme merkezlerinde yapılan testlerde; iki veya daha fazla monitörün, 12 

dakika sürekli döngü halinde izlenmesi durumunda görüntüleri izleyen kişinin ekranda olan 

aktivitenin %45’ini kaçırdığı, 22 dakika sonra ise bu oranın %95’e çıktığı tespit edilmiştir [1]. 

Yapılması öngörülen bu proje, günümüzde var olan anormallik tespit sistemlerinden farklı olarak 

beklenmeyen olaylarda uyarı sistemi gibi ek özellikler içermektedir. Olası bir durumda sabit 

kameralar ile alınan görüntüleri defalarca izlemek yerine yapılması ön görülen projede yer alan 

drone ile alınan görüntüler üzerinde derin öğrenme ile çalışılarak daha hızlı ve başarılı bir sonuç 

elde edilebilmektedir. Mevcut sistemlerde yer alan sabit kameralar ile sadece kameranın çekim 

açısına dahil olan alanlar dışında kör noktalar kayda alınamamaktadır. Bu projede ise drone üzerinde 

yer alan kamera vasıtasıyla istenilen bölgede gezinilerek her alanda anlık video kaydı alınarak 

anormal durum tespiti yapılabilecektir. Aktarılan görüntüler yetkili kişiler tarafından gerek 

görüldüğü takdirde tekrardan kullanılabilecektir.  

 

6. Uygulanabilirlik: 

 

Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde, ürüne kolayca dönüştürülebilir ve günlük hayatta 

kullanılabilir. Örneğin; ülkemizdeki akıllı şehir oluşumlarına katkı sağlayarak emniyet güçlerine ve 

güvenlik görevlilerine düşen iş yükünü azaltabilecektir. Aynı zamanda endüstri 4.0 sanayi devrimi 

hareketini destekleyerek yapmış olduğumuz projedeki sistemler kişi veya kurumlarla gerçek zamanlı 

olarak çalışabilecektir. Kalabalık olgusu ele alınarak ve projede yer alan sistemden yola çıkılarak 

kapalı mekanlara entegre edilebilecek sistemler oluşturulabilir. Aynı zamanda elde edilen çıktıları 
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veri madenciliğinde kullanılabilir. Aynı zamanda milli teknoloji hamlesine katkıda bulunarak 

Türkiye’nin yerli yazılımına destekte bulunulacaktır.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması: 

 

Maliyet Tablosu 

Ürün Fiyat 

Dji Tello Edu Tedarik edildi 

Nvidia Jetson Nano 

Geliştirme Kiti  ₺            1.308,38   
Jetson Nano Wifi 

Modülü  ₺               172,21  

 

 
Toplam  ₺            1.325,59   

 

Nvidia Jetson Nano Geliştirme Kiti: NVIDIA Jetson Nano Geliştirici Kiti, modern yapay zekâ 

algoritmalarının çalıştırılabilmesi için gerekli olan hesaplama kabiliyetini sağlayan geliştirme 

kartıdır[2]. 

Jetson Nano Wifi Modülü: Anlık görüntü sağlanması için gerekli modüldür[3]. 

 

Dji Tello Edu Drone: Yapılmış olan önceki çalışmalardan dolayı ürün tedarik edildi. 

 

Tabloda belirtilen toplam tutar projenin sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesi için gereken en düşük 

maliyeti göstermektedir. Destek almaya hak kazanılması halinde var olan drone alınacak geliştirme 

kartı entegre edilerek geliştirilen yazılım kullanılacaktır. 

 

İP No 
İş Paketlerinin Adı 

ve Hedefleri 

Kim(ler) 

Tarafından 

Gerçekleştirileceği 

Zaman Aralığı (Ay) 

Başarı Ölçütü ve 

Projenin 

Başarısına Katkısı   

1 

Proje için gerekli 

kaynakların 

incelenmesi 

İsminaz Sönmez 

Sadiye Özdoğan 

Hatice Özdemir 

08.03.2021-21.03.2021 

Projedeki çıktıların 

doğru olabilmesi ve 

sorunsuz bir şekilde 

ilerleyebilmesi için 

detaylı bilgilere 

ulaşmak projenin 

başarılı 

ilerlemesine 

katkıda bulunur. 

 

 

 

2 

Derin ve denetimli 

öğrenme hakkında 

eğitim alınması 

İsminaz Sönmez 

Sadiye Özdoğan 

Hatice Özdemir 

21.03.2021-11.04.2021 

Projenin özgün ve 

başarılı olabilmesi 

için projeyi 

gerçekleştirebilecek 

yeterliliğe 

ulaşılmalıdır 

 

 

 

3 

Sistem için 

verilerin(görsellerin) 

toplanması 

Hatice Özdemir 

Sadiye Özdoğan 

12.04.2021-18.04.2021 

Sistemi eğitmek ve 

doğru çıktıları 

alabilmek için 

verilerin anlaşılır 

ve miktarının 

yeterli olması 

gereklidir. 

 

 

 

4  İsminaz Sönmez 19.04.2021-02.05.2021  
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Toplanan verilerin 

etiket işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi 

Hatice Özdemir Etiketleme işlemi 

projede doğru 

sınıflandırma 

yapılmasının 

temelidir. 

 

   

5 
Etiketlenen verilerin 

eğitilmesi  

İsminaz Sönmez 

Sadiye Özdoğan 
03.05.2021-30.05.2021 

Projenin en önemli 

aşamasıdır. 

Gerektiği yerde 

doğru tespitlerin 

yapılabilmesi için 

sistemin iyi 

eğitilmesi gerekir. 

Toplanan verilerin 

%75’i eğitimde 

kullanılır. 

 

6 

Geliştirilen 

yazılımın donanım 

cihazlarına entegre 

edilmesi 

Hatice Özdemir 

Sadiye Özdoğan 
30.05.2021-21.08.2021 

Geliştirilen 

yazılımın donanım 

cihazları olan drone 

ve geliştirme 

kartına doğru bir 

şekilde entegresi 

sonucunda projenin 

aşamaları 

tamamlanacaktır. 

 

 

 

7 

Elde edilen 

sonuçların test 

edilmesi ve 

değerlendirilmesi 

 İsminaz Sönmez 

Hatice Özdemir 

Sadiye Özdoğan 

21.08.2021-29.08.2021 

Proje de hedeflenen 

sonuçlar ile elde 

edilen sonuçların 

karşılaştırılması 

test aşaması ile 

sağlanır. 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 

Toplumların huzurlu yaşayabilmesi için en önemli unsur güvenliktir. Güvenliğin sağlanması için 

insan yoğunluğunun fazla olduğu veya insanların olmaması gerektiği sınır bölgelerinin kontrol 

altında tutulması gerekmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda bakıldığında projenin hedef kitlesi Türk 

Polis Teşkilatı, Türk silahlı kuvvetleri ve geniş alanlarda kampüsü bulunan üniversite lise gibi eğitim 

kurumlarıdır. Polis, asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın 

ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder. Yardım isteyenlerle yardıma muhtaç 

olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve ilgili 

mevzuatın kendisine verdiği vazifeleri yapar [4]. Asker; orduda görevli, erden mareşale kadar 

rütbeye sahip kişi. Askerlik yükümlülüğü altına giren şahıslar (erbaş ve er) ile özel yasalarla silahlı 

kuvvetlere katılan ve resmî bir kıyafet taşıyan kişilerdir. Askerlerin aslî görevi ülkelerinin 

topraklarını iç ve dış tehditlere karşı savunmaktır [5]. Projenin hedef kitlesini bu gruplar 

oluşturmaktadır. 

 

9. Riskler: 

 

RİSK TABLOSU 

RİSK 

SKORU=OLASILIK*ŞİDDET 

ŞİDDET 

ÇOK 

CİDDİ 
CİDDİ ORTA HAFİF COK HAFİF 

5 4 3 2 1 

O
LA

SILIK
 

ÇOK YÜKSEK 
5 25 20 15 10 5 

YÜKSEK 
4 20 16 12 8 4 

ORTA 
3 15 12 9 6 3 

DÜŞÜK 
2 10 8 6 4 2 

ÇOK DÜŞÜK 
1 5 4 3 2 1 

Hava koşullarının olumsuz olması riski= orta*orta=3*3=9 

Drone’un bataryasının yetersiz kalması riski=yüksek*ciddi=4*4=16 

Risk skoru toplamı=9+16=25’tir.  

Bu durumların gerçekleşmesi halinde uygulanacak B planı var olan insansız hava aracının değiştirilerek 

geliştirilen yazılımın ona entegre edilmesi sorunları ortadan kaldıracaktır. 

 

10. Kaynaklar  

 

[1] https://www.karel.com.tr/blog/video-analiz-nedir-uygulamalar-ve-analiz-turleri Erişim Tarihi: 

22.06.2021 

[2] https://openzeka.com/urun/nvidia-jetson-nano-developer-kit/ Erişim Tarihi:22.06.2021 

[3]https://openzeka.com/urun/wireless-intel-ac8265-nic-nvidia-jetson-nano-tx2-nx-agx-xavier-
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icin/  Erişim Tarihi:22.06.2021 

[4] https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2559.pdf Erişim Tarihi: 22.06.2021 

[5] https://tr.wikipedia.org/wiki/Asker Erişim Tarihi: 22.06.2021 


