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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Günümüzde artan insan nüfusu, kalabalıklaşan şehirler ortaya çıkarmaktadır. Bu 

kalabalık nüfusu düzensiz yapılaşma ve kaos dolu şehirler olarak etkisini göstermektedir. 

Şehirde gelen düzensizlik etkisini bir telaş ve unutkanlık olarak insan hayatına etki 

etmektedir. Bundan dolayı her zaman bir yerlerde kayıp insan, evcil hayvan ve nesne olarak 

bir problem yaratmaktadır.  

Ara-Bul-Eşleştir projesi bu temel sorunlardan yola çıkarak, artan kayıp problemine 

hızlı çözümler bulmayı hedeflemektedir. Kayıp olması durumunda geliştirilecek olan mobil 

uygulama içerisinde kayıp ilanı yayınlama veya kayıp şüphesi olan durumları paylaşma 

paneli olacaktır. Bu sayede oluşabilecek maddi ve manevi kayıpların önüne geçilmesi 

hedeflenmektedir. Herhangi bir insan, evcil hayvan veya nesne kaybı olması durumunda 

kullanıcı kayıp ilanı yayınlama panelinde kaybın fotoğrafını ve yazılı olarak özelliklerini 

paylaşarak sisteme yükleyebilecektir. Sisteme yüklenen ilan veri tabanında kaydedilecektir. 

Kaydedilen ilan öbür kullanıcılar tarafından görüntülenebilir olacaktır. Bu sayede uygulama 

içerisinde gezinirken kayıp ilanını gören kişiler sorunu çözüme kavuşturabileceklerdir. 

Bunun dışında yer alan kayıp şüphesi olan durumları paylaşma panelinde kullanıcı herhangi 

bir yerde gördüğü şüpheli durumun fotoğrafı ve yazılı özelliklerini paylaşarak sisteme 

yükleyebilecektir. Şüpheli durum paylaşıldıktan sonra veri tabanına kaydedilecektir. Daha 

sonra mobil uygulamada yer alan yapay zeka ile görüntü eşleştirme yöntemi ve yazılan 

özelliklerin kelime eşleştirme algoritması ile daha önce paylaşılan tüm ilanlar ile 

karşılaştırması yapılarak, sağlıklı bir eşleşme sağlanması hedeflenmektedir. Eşleşme 

sağlanması durumunda kayıp ilanı paylaşan ve şüpheli ilanı paylaşan kişilere bildirim 

gönderilerek birbirleri ile iletişime geçmeleri sağlanacaktır. Şüpheli durum paylaşmada 

uygulamayı kötü niyetle kullanmak isteyen kullanıcılar, şüpheli olmayan durumları da 

paylaşmalarının önüne geçmek için şüpheli durumlar gizli şekilde veri tabanına 

kaydedilecektir. Şüpheli ilanlar sadece görüntü ve metin eşleştirme sırasında yapay zeka 

tarafından kullanılacaktır.  

Uygulamada yer alan resim ve özelliklerin yapay zeka veya metin karşılaştırması ile 

eşleşme sağlanması durumları dışında insanlara, evcil hayvanlara veya nesnelere 

takılabilecek olan NFC, QR Kod, Bluetooth özellikli bileklik, kolye, tasma, anahtarlık vb. 

ürünler kullanıma sunulacaktır. Kullanıcılar bu ürünleri çocuklarda, hasta bireylerde, evcil 

hayvanlarında veya önemli eşyalarında kullanabileceklerdir. Kayıp şüphesi olan durumlarda 

kaybı bulan kişi üzerinde yer alan özellikli aksesuarı mobil uygulamada yer alan tarama 

özelliğini kullanarak bulduğu kaybın ilgili kişilerinin iletişim bilgilerine ulaşabileceklerdir.  

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Günümüzde sürekli artan insan nüfusu ve sürekli kalabalıklaşan şehirlerin 

etkilerinden biri olan kayıp vakalarının artması büyük bir sorun haline gelmektedir. Gelişen 

teknolojileri her alanda kullanmaya başlamış olsak bile, kayıp vakaları bulma konusunda 

teknolojiden faydalanma yolunda henüz somut adımlar atılmamıştır. Özellikle yardıma 

muhtaç insanlar, evcil hayvanlar ve eşyaların günümüz şehirlerinde kaybolması projenin 

hazırlanmasını teşvik eden sorundur. Kayıp olan durumlarda ise üretilen çözümler 

teknolojiden yeterince faydalanmadığı için kayıp durumlarının çözüme kavuşturulması 

oldukça zaman almaktadır. Uzun süren kayıp arama çalışmalar insanlarda ve hayvanlarda 
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acı can kaybına, yaralanmalara ve travmalara sebep olduğu gibi nesnelerde ise büyük maddi 

kayıplara sebep olmaktadırlar. 

Projenin yegane temeli yardıma muhtaç insanlar, evcil hayvanlar ve kişilerin maddi 

veya manevi açıdan değerli olan eşyaların kaybolması durumunda, teknolojiden maksimum 

verimde faydalanarak kayıp durumunu çözüme kavuşturmaktır. Günümüzde var olan 

çözümlerin temeli herhangi bir kişinin kaybı sosyal medya platformlarında veya sokaklarda 

asılan afişlerde ilanı görüp ilgili kişiye bildirmesinden ibarettir. Bu ilanlar çoğu zaman 

yeterince kişiye ulaşmadığı için veya yeterince dikkat çekmediği için çözüm olamamaktadır. 

Bunun dışında kayıp ilanları için mevcut uygulamalar incelendiğinde sadece ilan paylaşma 

özelliği olduğu fark edilmektedir. Bu uygulamalar ise yine yeterince kişiye ulaşmadığı için 

ve sadece görülen ilanlar üzerinden çözüm sağladığı için sağlıklı bir çözüm 

sağlamamaktadır.  

  

 

3. Çözüm  

 Ara-Bul-Eşleştir projesinde android, ios ve web platformları için hazırlanacak 

uygulama ile internete erişebilen her bireyin kayıp vakalarında bir çözüm aracı olması 

hedeflenmektedir. Bir yakınını, evcil hayvanını veya eşyasını kaybeden kullanıcılar 

uygulamada yer alan kayıp ilanı paylaşma özelliğini kullanacaktır. İlan paylaşma ekranında 

kaybının fotoğrafını ve fiziksel özelliklerini metinsel olarak paylaştıktan sonra ilan veri 

tabanında kaydedilecektir. Bu ilanı gören öbür kullanıcılar eğer kaybı herhangi bir yerde 

görürse ilandaki iletişim bilgilerinden yola çıkarak ilanı paylaşan kişiye ulaşacaktır. 

  

Resim 1Tüm İlanları İnceleme Ekranı Resim 2 Kayıp İlanı Yayınlama Ekranı 
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 Kayıp ilanı paylaşma özelliği dışında yer alan özellik olan kayıp şüphesi olan ilanları 

paylaşma özelliği olacaktır. Şüpheli kayıp durumlarının fotoğrafını ve fiziksel özelliklerini 

kullanıcılar uygulamaya yükleyebilecektir. Şüpheli durumlar mevcut ilanlar ile görüntü 

işleme metotları ve metin karşılaştırma algoritmaları sayesinde tüm ilanlar ile 

karşılaştırılarak eşleşme sağlanması hedeflenmektedir. Eşleşme sağlanması durumunda ilanı 

paylaşan kullanıcılara bildirim gönderilerek kayıp durumunun çözülmesi hedeflenmektedir. 

  

 Uygulamada yer alacak bu özellikler dışında evcil hayvanlarda yer alan mikroçiplerin 

taratılması hedeflenmektedir. Bunu dışında evcil hayvanlarda, engelli, hasta bireylerde, 

çocuklarda veya eşyalarda kullanılabilecek NFC özellikli aksesuarlar ticari gelir kapsamında 

satılarak belirli bir kimlik tanımlaması yapılacaktır. Kayıp durumunda ise uygulamadan 

direkt bu aksesuarlar NFC özelliğinden faydalanıp taratılarak kaybın ilgili kişisine ulaşılması 

hedeflenmektedir.  

 Çözüm yöntemlerinden biri olarak da evcil hayvanlarda kullanılabilecek QR kodlu 

tasmalar da mobil uygulamadan taratılarak, evcil hayvanın sahibine ulaşılabilecektir.  

  

  

  

4. Yöntem 

 Ara-Bul-Eşleştir projesinde mobil swift ve flutter teknolojileri kullanırak android ve 

ios platformlarında yayınlanacaktır. Flutter frameworkunun tercih edilmesinin en büyük 

nedeni olan çapraz platform desteklenme özelliğinden faydalanarak, android için hazırlanan 

projenin web sitesi daha küçük emeklerle yayınlanacaktır.  

Resim 3 Şüpheli Durum İlanı Paylaşma 
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 Uygulamada yer alacak olan resim eşleştirme için açık kaynaklı olan OpenCV 

kütüphanesi kullanılacaktır. Back end yazılımında python dili kullanılarak yapay zeka ve 

görüntü işleme metotlarından maksimum verim alınması hedeflenmektedir. Api olarak 

hazırlanacak back end yazılımı yayınlanacak tüm platformlardan istek atılarak kod 

maliyetinin minimumda tutulması hedeflenmektedir. Ayrıca uygulamada yer alacak olan 

kaybın fiziksel özelliklerini yazılı olarak karşılaştırma özelliği için apache lucene 

kütüphanesi olan elasticsearch kullanılacaktır. Elasticsearch kütüphanesinde yer alan kelime 

indexlemeleri sayesinde metin karşılaştırma performansı maksimuma alınacaktır. Back end 

yazılımında kullanılacak bu teknolojiler sayesinde kayıp ilanlarının eşleştirme süresi çok 

kısa olacaktır.  

 NFC özellikli ve QR kodlu aksesuarlar ise çok düşük maliyetlere üretilecektir. 

Günümüzde neredeyse her telefonda bulunan QR kod ve NFC tarama özellikleri sayesinde 

yeni aksesuarları taramak için yüksek maliyetli bir donanım parçası kullanılmasına gerek 

kalmayacaktır. 

 Uygulama tüm veriler firebase veri tabanında saklanarak güvenlik açısından yüksek 

bir güvenlik seviyesine sahip olacaktır. Bu sayede veri çalınması riski minimuma 

indirilecektir.  

 

 

Resim 4 Proje Akış Diyagramı 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Günümüzde dünyada ve ülkemizde yaşanan kayıp durumlarına çözüm olarak sosyal 

medya platformlarında veya sokaklarda yazılı ilan paylaşma yöntemleri kullanılmaktadır. 

Bunun dışında emniyet güçlerine bildirilerek çözüme kavuşturulması beklenmektedir. Bu 

çözümler yeterince kişiye ulaşmadığı için veya emniyet güçleri için çok geniş alanlarda 

tarama yapmaları gerektiğinden çözüme kavuşması oldukça zor olmaktadır. Bunun dışında 

aktif olarak kayıp ilanına çözüm bulan mobil uygulamalar yer almaktadır ama bu ilanlar 

sadece ilan paylaşma üzerine kurulduğu için yine yeterince kişiye ulaşamamaktadır.  

Ara-Bul-Eşleştir projesi mobil uygulamasında hem kayıp şüphesi olduğunu 

düşündüğü insan, hayvan veya nesneyi paylaşabilme özelliği ayrıca kaybı olan kullanıcının 

da paylaştığı ilanları görüntü işleme metotları ile resim eşleştirerek kayıp ilanını paylaşan 

kişiye ve şüpheli durumu paylaşan kişiye bildirim göndererek birbirlerine ulaşması 

sağlanarak durumun çözüme kavuşturulması sağlanacaktır. Ayrıca mobil uygulamada yer 

alan metin karşılaştırma özelliği sayesinde ise kayıp durumun girilen özellikleri 

ellasticsearch kelime karşılaştırma uygulaması ile özellikler yolu ile de otomatik eşleştirme 

sağlanabilecektir. 

Ayrıca ürün olarak sunulan QR kod, NFC bileklik veya her hangi bir takı, evcil 

hayvanlarda kullanılması zorunlu olan mikroçip mobil uygulama aracılığıyla tarayarak 

ürünlerde yer alan bilgiler sayesinde kaybın ilgili kişisine ulaşmak çok kolay olacaktır.  

Tüm bu özellikler ve alternatif çözümler göz önüne alındığın mevcut çözümlere 

istinaden çözüm süresi oldukça kısalacaktır. 

 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

 Proje öncelikle web, android, ios platformlarında yer alacaktır. Günümüzde hybrid 

şekilde programlama popüler olduğu için bir defa hazırlanacak projenin tüm platformlara 

entegre edilmesi oldukça düşük bir zaman ve maliyetle yapılacaktır. Ücretsiz olarak 

Resim 5NFC Tarama Örnek Gösterimi 
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yayımlanan projede yer alan ürünler kısmında, kayıp durumunda bulunması işlemini 

hızlandıracak QR kod veya NFC özellikli aksesuarlardan gelir elde etmeyi hedeflemektedir.  

 Projede yer alan en büyük risk kişisel bilgilerin çalınması veya art niyetli kişiler 

tarafından aksesuarların taratılıp bilgilerin ele geçirilmesi olarak düşünülmektedir. Buna 

çözüm olarak ise kullanıcının sadece istediği bilgilerin herkes tarafında görülebileceği 

şekilde ayarlayabilmesi olacaktır. Görünmeyen bilgiler ile ulaşmak isteyen kişiye 

uygulamadan gönderilen bildirimler sayesinde ulaşılacaktır.  

  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Projede tamamen takım tarafından hazırlanacak yazılımlar kullanılacaktır. Ayrıca 

yazılım içerisinde ücretsiz açık kaynak kodlu kütüphaneler kullanılmaya çalışılacaktır. 

Yüksek maliyet içeren kütüphanelerin alternatifi bulunamadığında takım tarafından 

kütüphaneyle aynı işlevlere sahip projeler geliştirilmesi hedeflenecektir. Bu sayede yazılımın 

getirdiği zaman maliyeti dışında maddi maliyet sıfırda tutulacaktır.  

 Projede yer alan NFC veya QR kodlu aksesuarlar ise çok düşük maliyetlere sahip 

oldukları için tercih edilmişlerdir. Projenin yazılım tarafı tamamlandıktan sonra alınacak 

aksesuarların 2022 ağustos ayında alınması planlanmaktadır. Bu hesaplamalar ve maliyet 

kalemleri hesaplandıktan sonra projenin aktif olarak hayata geçirilmesi için öngörülen tutar 

100 Türk Lirası civarında olması hedeflenmektedir. 

 

İş Planı Mart  Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Proje Akış Diyagramının Yapılması        

Yapay Zeka İçin Model Çıkarılması          

Ellasticsearch Kurulumu        

Yapay Zeka Algoritması Yazılması         

Proje Detay Raporunun Hazırlanması         

Backend Yazılımının Tamamlanması          
Veri Tabanı Oluşturulması        

NFC ve QR Aksesuarların Alınması        

Frontend Yazılımının Tamamlanması         
Projenin Tüm Testlerinin Yapılması        
Play Store ve App Store Yayınlanması        
Kullanıcı Geri Dönüşlerine Göre 
Revize Yapılması        

Tablo 1 İş Planı 

  

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Ara-Bul-Eşleştir projesi kaybolma riski yüksek olan çocuklara, engelli bireylere, 

alzheimer hastalarına hitap etmektedir. Ayrıca evcil hayvanı olan kişilere ve kaybolması 

durumunda çabuk bulunması istenilen nesnelerde kullanılması planlanmaktadır. Özellikle 

hasta bireyler ve çocukların kaybolması durumunda büyük acılar yaşanmaktadır. Bu 

durumlarda bireylerin uygulamada ilan paylaşması veya kaybın üzerinde yer alan NFC 
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özellikli veya QR kod baskılı aksesuarlar olması durumunda kaybın bulunma süresi oldukça 

minimize edilerek acı bir durum yaşanmasının önüne geçilecektir. Proje web, android ve ios 

platformlarında yayınlanacağı için internete erişebilen herkes Ara-Bul-Eşleştir projesini 

kullanabilecektir.  

 

9. Riskler 

   Proje uygulamaya konulurken karşılaşılabilecek ne büyük risk paylaşılan ilanlarda 

olan kişisel bilgilerin kötü niyetli bireylerin eline geçmesi olarak düşünülmektedir. Bu 

durumun önüne geçmek için ilan paylaşılırken kullanıcılar istedikleri bilgileri gizli olarak 

yayınlayabileceklerdir. Bu durumda ilan çözüme kavuşturulurken uygulamadan bildirim 

gönderilerek karşı taraf ile iletişime geçebilecektir. Bildirimlerin de görülmeme ihtimaline 

karşın ayrıca uygulama içerisinde karşılıklı mesajlaşma özelliği eklenerek telefon numarası 

adres gibi bilgilere ihtiyaç duyulmadan iletişim sağlanabilecektir. 

 

Risk Düşük Risk Orta Risk Yüksek Risk Çözüm(B Planı) 
Fotoğraf eşleştirme algoritmasının tam 

eşleşme sağlamaması. 
   Birden fazla açıdan fotoğraf 

yüklenmesi 

Metin eşleştirme algoritmasının eşleşme 

sağlayamaması. 
   Yazılan tüm özelliklerin 

eşleşmede dikkate alınması 

QR kodun taranmaması    QR kodu birden fazla açı 

ile tarama 
NFC taranmaması    NFC aksesuarın daha güçlü 

sinyal ile yapılması 
Veri gizliliği ihlali    Özel tutulmak istenen 

verilerin yayınlanmaması 
Kaybın bulunduğu konumdan uzaklaşması    Güvenlik güçleri ile 

iletişime geçmek 
Şüpheli kayıp ilanlarının gizliliği    

Şüpheli durumda yayınlanan 

ilanların öbür kullanıcılara 

kapalı olması 
Tablo 2 Riskler 
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