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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bireyler zamanlarının büyük çoğunluğunu eğitim – öğretim kurumlarında geçirmektedir. Bu 

süreci verimli geçirmeleri kişisel gelişimleri için oldukça önemlidir. Eğitim kurumlarında gi-

derek artan psikolojik ve fiziksel şiddet vakaları bireylerin psikolojilerini etkilemektedir. Şid-

dete maruz kalan bireylerin gelecek hayatlarında, toplumdaki davranışlarında giderek çözül-

mesi zorlaşan, kalıcı olabilecek ruhsal ve fiziksel problemler ortaya çıkmaktadır. Bireyin geli-

şim sürecine aileden sonra en etkili olan eğitim kurumlarında bu gibi durumlar için çözümler 

bulunması gerekmektedir. Günümüzde eğitim-öğretim kurumlarındaki yetkili kişiler (PDR, 

rehberlik öğretmeni, disiplin kurulu üyeleri vb.) dışında öğrencilerle ilgilenen yeterli kılınabi-

lecek etkili bir alan bulunmamaktadır. Rehberlik servisleri gözlemlerini zaman zaman anketler 

yaparak sürdürmektedir fakat anket çalışmaları bu sorunları çözebilmek için yeterli sonuç ve-

rememektedir. Böylece bireylerin psikolojik bir sorunu olup olmadığını ve duygu durum deği-

şimleri tam anlamıyla anlaşılması konusunda eksiklikler ortaya çıkmaktadır. Anlık gelişen 

kavga, tartışma ya da bireylerin şiddet unsuru içeren materyaller bulundurmaları ve kullanma-

ları yetkililerin fark etmediği anlarda gerçekleşebilmektedir. Bu gibi durumların çözülmesi için 

gelişen yapay zeka teknolojisinden yararlanılmıştır. Geliştirilen yapay zeka tabanlı projemizde 

Evrişimsel Sinir Ağlarına dayalı derin mimariler kullanılmıştır. kullanılmıştır. AlexNet, 

VGG16, SqueezeNet, GoogleNet, InceptionV3, MobileNetV2, ResNet101 ve DenseNet201 

gibi önceden eğitilmiş derin mimarilerin her biri için ayrı ayrı deneysel çalışmalar gerçekleşti-

rilmiş ve sınıflandırma performansları hesaplanmıştır. Sonuç olarak, geliştirilen masaüstü ya-

zılım sistemimizin için en iyi performansa sahip derin mimari seçilmiştir. Ayrıca, deneysel ça-

lışmalarda, bu derin mimarilerin eğitimi için Kaggle ve Github gibi platformlardaki veri setleri 

kullanılmıştır.  

Ara yüz tasarımı için MATLAB (R2021a) platformunun APP Designer kütüphanesi kullanıl-

mıştır. Projemiz eğitim-öğretim kurumlarında bulunan güvenlik kameralarına uyumlu bir sis-

tem haline getirilerek yetkili kişiler için kolayca erişim sağlayacaktır. Bu uygulama sayesinde 

bireylerin duygu durumları takip edilebilecek ve 3 gün üst üste üzgün, sinirli vb. duygu duru-

munda bulunan bireyler için bir sorun olduğunu tespit edecek ve yetkililere uyarı veren bir rapor 

sunacaktır. Böylece bireylerin sorunlarına erken müdahale edilebilecektir. Kameralara yakala-

nan kavga, şiddet, şiddet unsuru içeren materyaller olduğunda sistem anlık uyarı verecek ve 

yetkililere bildirecektir. Böylece bireylerde kalıcı sorunlar oluşması yüksek oranda engellenmiş 

olacaktır.  

2. Problem/Sorun: 

Ülkemiz dahilinde bulunan tüm eğitim-öğretim kurumlarında öğrenim gören bireylerin, verimli 

bir şekilde gelişmesini, olumsuz yönde etkileyen psikolojik sorunların yaşanması ve şiddet içe-

ren bir olayın gelişmesi gibi durumlara kurum tarafından maalesef ki zamanında müdahale edi-

lememektedir (Şekil1). Ancak, bireylerin kendi gelişimlerini sorunsuz bir şekilde tamamlaması 

için bahse konu bu sorunların daha hızlı ve kolay algılanması gerekmektedir, nedeni ise bahse 

konu bu sorunlar bireylerin eğitim öğretim hayatlarını olumsuz etkiledikleri gibi kurum dışı 

hayatlarını da olumsuz etkilemektedir [1-2].  
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Şekil 1. Okullarda Psikolojik ve Fiziksel Şiddetin İyonik Gösterimleri 

Kurum içerisinde hali hazırda bulunan PDR (Psikolojik danışmanlık ve rehberlik) bölümü ise 

bahse konu sorunlarda öğrencilere yeterli desteği gösterse de zamanında müdahale edememek-

tedir. Ayrıca hali hazırda eğitim-öğretim kurumlarında bulunan sis-tem (anket çalışmaları, öğ-

retmen gözlemi vb.) yetkililere yeterli bir sonuç verememektedir. Nedeni ise anket çalışmala-

rının genellikle pek verimli geçememesi ile birlikte öğretmenler de sadece ders saatlerinde öğ-

rencileri gözleyebilmektedir. Bu durum, öğrenci(ler) arasında herhangi bir problem oluştu-

ğunda yetkili personeller ve PDR öğretmenlerinin gözleminden kaçmaktadır. Bu da yukarıda 

bahsi geçen sorunlara tam ve etkili bir çözümün günümüz eğitim kurumlarında bulunmadığının 

bir göstergesidir. Akabinde bir diğer sorun ise okullarda yabancı madde (uyuşturucu-uyarıcı 

madde, sigara, alkol vb.) kullanımıdır [3]. Bahse konu bu olay ise günümüz eğitim kurumla-

rında bir diğer sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu proje ise tam olarak bu ve benzeri so-

runlara çözüm olabilmesi için oluşturulmuş olup, bahse konu bu gibi sorunların projemiz dahi-

linde nasıl çözüleceği ise bir sonraki bölümde detaylı bir şekilde ele alınmıştır. 

3. Çözüm  

Bu projede, Bölüm 2’de bahsedilen problemlerin çözümü için yapay zeka tabanlı masaüstü ara 

yüz sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen sistemin çalışma prensibi Şekil 2’de verilmiştir. Bu sis-

tem sayesinde eğitim-öğretim kurumu içerisinde hali hazırda bulunan güvenlik kameralarından 

elde edilen görüntüler projemiz dahilinde bahse konu yazılımsal programdan geçirilerek, her-

hangi bir sorun tespit edilmesi halinde kurum yetkililerinin (PDR öğretmeni, sınıf öğretmeni 

vb. gibi kurum yetkili(leri)) olaya daha etkin ve hızlı bir şekilde müdahale etmesi sağlanabile-

cektir. Örneğin; kurum içerisinde sistemimiz tarafından şiddet ya da yabancı madde kullanımı 

olayı tespit edilirse, sistem tarafından yetkili personele bilgilendirme gönderilerek gerekli mü-

dahalelerin yapılması sağlanabilecektir. Ayrıca, sistemimiz, kurum içerisinde var olan güvenlik 

kameraları sayesinde öğrenim gören bireylerin yüz analizlerini yapacak olup; öğrencinin üz-

gün, sinirli ve/veya korku durumlarını anlık olarak tespit ederek öğrenciyi takibe alacaktır. Bu 

duygusal ya da ruhsal değişimler 3 (üç) gün süreyle devam ederse eğer kurum yetkililerine 

verilecek olan bilgilendirme sayesinde öğrencinin durumu bildirilecek olup, bahse konu öğren-

cinin kurum içerisinde hali hazırda bulunan PDR bölümünden yardım alabilmesi sağlanacaktır. 

Böylece, öğrenim gören bireylerin kurum içi ve kurum dışında çok daha verimli bir hayat sür-

meleri sağlanabilecektir. Bu çözüm yöntemi için kullanılan algoritma diyagramı Şekil 3’te ve-

rilmiştir. 
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Şekil 2. Geliştirilen sistemin çalışma prensibinin örnek bir gösterimi  

 
Şekil 3. Psikolojik analiz tespiti için önerilen akış diyagramı 

Gerçekleştirilen literatür çalışmalarında, öğrencilerin duygusal durumlarının bozulması, öğ-

renci üzerinde depresyon ve hatta intihar teşebbüsü gibi istenmeyen olayların yaşanmasına ne-

den olmaktadır [4-6]. Projemiz sayesinde ise bu ve benzeri olayların önüne geçilmesi hedeflen-

mektedir. Ayrıca kurum içerisine kurulacak bu sistem sayesinde öğrenim gören bireylerin hiç-

bir bilgisi kurum dışına çıkmayarak kişilerin özlük hakları da koruma altına alınmış olacaktır. 

Son teknolojik gelişmeler sayesinde projemiz rahatlıkla hayata geçirilebilecek bir durumda 

olup, kurum için aşırı bir mali yük taşımamaktadır. Projemizin bu özelliği sayesinde de eğitim-

öğretim veren kurumlarımızın sistemimizi rahatlıkla kullanabileceklerini düşünmekteyiz. Ge-

liştirilen sistemimizin geliştirilmeye devam eden masaüstü ara yüz tasarımı Şekil 4’te verilmiş-

tir. 
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Şekil 4. Hayata Geçirilecek olan Sistemimizin Ara Yüz Görseli 

Projemizde tespit edilen problem, bu problemin çözümü ve eğitime katkıları Tablo 1’de sunul-

muştur. 

Tablo 1. Sistemin sorun, çözüm ve katkı bilgileri 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Eğitim-öğretim kurumlarında 

öğrenciler arası şiddet, kavga 

ve zorbalık sorunu 

Kullanılacak olan, görüntü iş-

leme tabanlı yapay zeka prog-

ramı sayesinde bu sorun önce-

den tespit edilerek, yetkililer ta-

rafından engel olunacaktır.  

Bu çözüm sayesinde kurum içe-

risindeki bireylerin eğitim öğre-

tim hayatlarında önemli bir ge-

lişme sağlayacaktır. 

Eğitim-öğretim kurumlarında 

öğrencilerin ruhsal ve duygusal 

sorunları 

Kullanılacak olan, görüntü iş-

leme tabanlı yapay zeka prog-

ramı sayesinde bu sorun önce-

den tespit edilerek, yetkililer ta-

rafından gerekli müdahaleler 

yapılacaktır. 

Bu çözüm sayesinde kurum içe-

risindeki bireylerin eğitim ha-

yatları boyunca kendilerini 

ifade etme yetenekleri gelişe-

cektir. 

Eğitim-öğretim kurumlarında 

öğrencilerin yabancı madde ba-

ğımlılığı sorunu 

Kullanılacak olan, görüntü iş-

leme tabanlı yapay zeka prog-

ramı sayesinde bu sorun tespit 

edildiğinde, yetkililere gerekli 

bilgilendirmeler yapılacaktır. 

Bu çözüm sayesinde öğrenim 

gören bireylerin yabancı madde 

kullanımından uzaklaştırılması 

hedeflenmektedir, böylece daha 

sağlıklı bir toplum yaratılabile-

cektir. 

4. Yöntem 

Geliştirmeyi düşündüğümüz masaüstü sistemi, veri toplama, yapay zeka tabanlı uzman sistem 

geliştirme ve masaüstü ara yüz tasarlanması olmak üzere 3 ana aşamadan oluşmaktadır. Bu 

aşamaları içeren önerilen projenin genel akış şeması Şekil 5’te verilmiştir. Ayrıca, bu aşamalar 

alt başlıklar halinde detaylandırılmıştır.  
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Şekil 5. Önerilen sistemin akış şeması 

4.1. Veri Seti 

Projemiz geliştirilirken Kaggle, Github ve Youtube gibi sitelerden elde edilen veri kümeleri 

kullanıldı. Şiddet ve şiddet materyallerin tespiti için elde edilen veri kümeleri, farklı alanları 

(sokak, bahçe vb.) içeren videolardan oluşmaktadır. Elde edilen bu veri kümeleri analiz edildi 

ve sentezlendi. Sonuç olarak, toplam 3200 videodan oluşan bir veri seti oluşturuldu. Bu veri 

setine ilişkin örnek görüntüler Şekil 6’da verilmiştir. Elde edilen veri kümelerine ilişkin link 

bağlantılarından bazıları şunlardır:  

• https://www.youtube.com/watch?v=7_a_v_GvAUA 

• https://github.com/mchengny/RWF2000-Video-Database-for-Violence-Detection 

• https://www.youtube.com/watch?v=I1NT4IbdHco 

• https://academictorrents.com/details/70e0794e2292fc051a13f05ea6f5b6c16f3d3635 

• https://www.kaggle.com/datasets/mohamedmustafa/real-life-violence-situations-dataset 

 

    

    
Şekil 6. Örnek veri kümesi görüntüleri 

Aynı şekilde, psikolojik analiz işlemi için literatürde bulunan duygu analizi ile ilgili veri setleri 

araştırıldı ve dört veri seti elde edildi [7-8]. Bu veri setleri birleştirilerek yaklaşık 2 bin görüntü 

elde edildi ve önerilen yapay zeka tabanlı modelin eğitim aşaması için kullanıldı. Son olarak, 

sigara ve uyuşturucu (esrar) gibi zararlı maddelerin anlık olarak tespiti için literatürde bulunan 

iki veri seti (46 video) kullanıldı [9-11].  

https://www.youtube.com/watch?v=7_a_v_GvAUA
https://github.com/mchengny/RWF2000-Video-Database-for-Violence-Detection
https://www.youtube.com/watch?v=I1NT4IbdHco
https://www.kaggle.com/datasets/mohamedmustafa/real-life-violence-situations-dataset
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4.2. Yapay Zeka Tabanlı Uzman Sistem Geliştirme 

Bu projede, şiddet, şiddet materyallerin, zararlı maddelerin ve duygu analizinin tespiti için sı-

nıflandırma modelleri geliştirilmiştir. Bu modellemeler için son zamanlarda nesne sınıflan-

dırma problemlerinde oldukça başarılı sonuçlara sahip Evrişimsel Sinir Ağları (ESA) kullanıl-

mıştır. ESA (Şekil 7), konvolüsyon katmanı, havuzlama katmanı ve tam bağlı katmanı içeren 

çok katmanlı bir ağ yapısına sahiptir. İleri beslemeli bir sinir ağı modeline dayanan ESA, eğitim 

aşamasında geri yayılım sayesinde yinelemeli olarak ağırlıklarını güncellemektedir. Derin ESA 

mimarisi, girdi görüntüsünden özellik haritalarının çıkarılması için konvolüsyon katmanı kul-

lanılmaktadır. Elde edilen özellik haritası belirlenen bir aktivasyon fonksiyonundan geçirilmek-

tedir. Bir sonraki aşamada ise aşırı uyumu ortadan kaldırılması için havuzlama katmanı bulun-

maktadır. Daha sonra, elde edilen özellik haritaları, tam bağlı katman sayesinde tek boyuta in-

dirgenmektedir. Son olarak özellik matrisi, sınıflandırıcıya girdi olarak verilmektedir [12-15]. 

 

Şekil 7. CNN mimarisini genel gösterimi 

Bu projede, transfer öğrenme yaklaşımına dayalı önceden eğitilmiş CNN mimarileri kullanıl-

mıştır. Transfer öğrenme yaklaşımı, bir problemin çözümünde geliştirilen bir modelden elde 

edilen ağırlıklar ya da bilgiler kullanılarak farklı bir problemi çözmek için bir başlangıç noktası 

olarak yeniden kullanılmasına dayalıdır. Bu çalışmada önceden eğitilmiş ESA modellerinin 

kullanılmasının sebebi, rasgele başlatılmış ağırlıkları olan bir ESA modelini eğitmekten daha 

hızlı ve daha yüksek performansa sahip olmasıdır [13, 15].  

Literatürde, önceden eğitilmiş birçok derin mimari bulunmaktadır. Mevcut çalışmamızda, 

transfer öğrenme yaklaşımına dayalı AlexNet, VGG16, SqueezeNet, GoogleNet, InceptionV3, 

MobileNetV2, ResNet101 ve DenseNet201 mimarileri kullanılarak deneysel çalışmalar gerçek-

leştirilmiştir. Ayrıca, bu modellerin performanslarını değerlendirmek için ilgili veri setlerinin 

%80’i eğitim ve %20’si test de kullanılmıştır. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre; 

• Şiddet (kavga) tespiti için en yüksek sınıflandırma performansı, önceden eğitilmiş Den-

seNet201 mimarisi kullanılarak %97.4 doğruluk elde edilmiştir.  

• Şiddet materyal (silah ve bıçak) tespiti için en yüksek sınıflandırma performansı, önce-

den eğitilmiş DenseNet201 mimarisi kullanılarak %94.8 doğruluk elde edilmiştir.  

• Zararlı maddelerin (sigara ve esrar) tespiti için en yüksek sınıflandırma performansı, 

önceden eğitilmiş ResNet101 mimarisi kullanılarak %99 doğruluk elde edilmiştir.  

Duygu analiz tespiti için öncelikle MATLAB kütüphanesinden (vision.CascadeObjectDetec-

tor) yararlanılarak görüntülerdeki yüzler otomatik olarak tespit edilmiştir. Daha sonra, tespit 

edilen yüzlerin isim/soyadları ve duygu durumlarının sınıflandırılması için yukarıda bahsedilen 

önceden eğitilmiş derin mimariler kullanılmıştır. Deneysel sonuçlarda, bu derin mimariler ara-

sından en yüksek doğruluk skoru, AlexNet modeli kullanılarak %99.2 olarak elde edilmiştir. 

Ayrıca, deneysel çalışmalardan elde edilen tüm performans sonuçlarının karışıklık matrisleri 
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(confusion matrix) ve ROC diyagramları sayfa sınırlaması olduğundan dolayı rapora eklenme-

miştir. 

Sonuç olarak, şiddet, şiddet materyallerin, zararlı maddelerin ve duygu analizinin tespiti için 

önceden eğitilmiş 8 derin mimari kullanılarak sınıflandırma performansları hesaplanmış ve kar-

şılaştırılmıştır. Bu sayede, her bir durum için en yüksek performansa sahip derin model belir-

lenmiştir. Böylece, gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilecek yapay zeka tabanlı masaüstü yazı-

lım sistemi için optimum performans sağlanması amaçlanmıştır.  

4.3. Masaüstü Ara Yüz Tasarımı 

Bu projede, gerçek zamanlı olarak şiddet ve tehlikeli unsurlarının tespiti ile psikolojik analizi 

içeren bir masaüstü sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem için MATLAB (R2021a) platformunun 

APP Designer kütüphanesi kullanılmıştır.  Bu araç, MATLAB ortamında görsel tasarım yapma 

imkânı sağlamaktadır. Ayrıca, bu kütüphane; butonlar, metin kutuları, radyo düğmeleri, onay 

kutuları, kaydırma çubukları ve grafikler gibi nesneleri içermektedir [15]. Bu nesnelerin arka 

planında .m uzantılı kod dosyaları saklanmaktadır. MATLAB programından bağımsız olarak 

kullanılabilecek bir masaüstü uygulaması yapabilmek için .exe dosyası oluşturmaya olanak 

sağlamaktadır.  

MATLAB App Designer araç-gereç kullanılarak geliştirilen masaüstü ara yüz tasarımı Şekil 

8’de verilmiştir.  

 
Şekil 8. Geliştirilen ara yüz tasarımı 

Şekil 8’de görüleceği üzere, önerilen sistem için kolay kullanıma sahip basit bir platform geliş-

tirilmiştir. Bu program, başla, sonlandır, şiddet ve unsur algılama raporu ve psikolojik analiz 

raporu butonlarından ve bir addet text alanından (bilgilendirme) oluşmaktadır. Bu butonların 

görevleri şunlardır: 

• Başla; Arayüz yazılım uygulaması açıldıktan sonra, güvenlik kamerasını aktif yapmak 

için kullanılan bir butondur. 

• Bitir; Arayüz yazılım sistemini kapatmak için kullanılan bir butondur. 
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• Şiddet ve Unsur Algılama Raporu; Tespiti gerçekleştirilen şiddet, şiddet materyalleri ve 

zararlı maddeler ile ilgili bilgilerinin (tarih, saat ve tespit edilen nesne) bulunduğu PDF 

dokümanıdır.  

• Psikolojik Analiz; Duygu analiz tespiti ile ilgili bilgilerin bulunduğu PDF dokümanıdır. 

• Bilgilendirme (text); Anlık olarak güvenlik kamerasından alınan görüntüler işlenerek 

şiddet, şiddet materyalleri ve zararlı maddelerden herhangi birinin tespiti gerçekleştiril-

diğinde metinsel olarak ekrana yansıtır (Ör: Bıçak algılandı (20.04.2022 / 09:25:32)). 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz halihazırda bulunan duygu durum analizi, diğer benzer yazılımlarından farklı olarak 

anlık analiz yerine bu durumun devamlılığına odaklanmaktadır. Çünkü kişi anlık olarak olay-

lardan etkilenip üzülebilir, sinirlenebilir veya mutlu olabilir. Fakat bu duyguların devamlılığına 

göre kişinin psikolojisini değerlendirmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Uygulamamızda, 

eğer öğrenci bir süre (3 gün) olumsuz duygu durumuna sahipse PDR öğretmenlerini bilgilen-

direrek hem öğretmenlerin işini kolaylaştıracak hem de öğrencilerin hayatlarına olumlu bir et-

kide bulunacaktır. Ayrıca projemizin içinde bulundurduğu şiddet tespit algoritması da anlık 

olarak yetkilileri uyaracaktır. Bu iki özelliğe aynı anda sahip olup kullanımda olan herhangi bir 

uygulama bulunmamaktadır.  

Projemiz yetkililerin güvenlik kamera görüntülerinin tamamını izleyip, olayları takip etmesine 

gerek kalmamasını sağlayarak, yetkili kişilerin işlerini de kolaylaştıracaktır. Şiddet tespit algo-

ritmamız sadece kavga ve şiddeti belirlemekle kalmayıp, ayrıca bıçak ve silah gibi şiddet ma-

teryalleri ile zararlı maddelerin (sigara ve esrar) tespitini gerçekleştirecek ve anlık olarak yet-

kilileri uyarması sağlayacaktır. Bu sayede olaylar daha yaşanmadan veya yaşama esnasında 

engelleme/tedbir alma imkânı sağlanacaktır. Buna ek olarak, ara yüz sisteminde şiddet ve ma-

teryal algılama ile ilgili metinsel bir pdf raporunun görüntülenebileceği, bir buton bulunacaktır. 

Projede tasarlayacağımız ara yüz yetkililerin isterlerse görüntüleri anlık olarak izleyebilmesi 

için kamera görüntülerinin bulunduğu bir kısma sahip olacaktır. Ayrıca ara yüz üzerinde anlık 

şiddet bildirimleri bulunacaktır. Bu bildirimler ek olarak yetkililerin maillerine de gönderile-

cektir. Bu sayede yetkililer masa başında olmasalar bile şiddet olay ve unsurlarına anlık olarak 

müdahale edebilmeleri sağlanacaktır. Ara yüz sisteminde duygu durumlarını içeren psikolojik 

analiz ile ilgili metinsel bir pdf raporunun görüntülenebileceği, bir buton bulunacaktır. 

Son olarak, literatürde şiddet, şiddet materyalleri, zararlı maddeler ve duygu analiz tespiti ile 

ilgili birçok makale yapılmıştır [7-11,16-17]. Bu makalelerin çoğunda, bilgisayar ortamında ve 

gerçek zamanlı (web/masaüstü/mobil) olmaksızın deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiş ve sı-

nıflandırma performansları hesaplanmıştır.  Önerilen projemizde ise bu tür problemlerin çö-

zümü için gerçek zamanlı bir sistem geliştirmiş ve oluşabilecek problemler (şiddet, şiddet ma-

teryalleri, zararlı maddeler ve psikolojik analiz) anlık olarak yetkilere (idareci ve PDR öğret-

menleri) bilgilendirilmesi olanak tanıyacaktır.  

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz okullarda halihazırda bulunan güvenlik kameralarını kullanacağından ekstra bir ma-

liyeti yoktur. Ücret talep edilmediğin dolayı eğitim kurumları programı hızlı ve kolay bir şe-

kilde hayata geçirebilecektir. Maddi ve zaman kazanımları oldukça fazla olan bu proje saye-
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sinde öğretim görevlilerinin öğrencilere yardım etmesi konusunda başarı ve verimliğini artıra-

cağından dolayı bu programa yoğun bir talep olacaktır. Uygulamamız öğrencilerin hayatlarını 

etkileyecek olan psikolojik problemlerin ve travmaların erken tespitini yapıp hızlı aksiyon alın-

masını sağlayarak hayatlarının geri kalanında pozitif bir yönde etki bırakacaktır. Okulların ke-

sinlikle ihtiyacı olan bir uygulama olup maliyetsiz olmasından dolayı uygun bir ticari ürün ola-

rak sunulabilir. Uygulamamızı yaygınlaştırmak için gerek devlet okulları için bakanlıkla ge-

rekse özel okul yönetimleriyle görüşüp ilgili sunumu yapıp yazılımımızı pazarlayacağız. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemiz geliştirilirken Kaggle, Github ve Youtube gibi sitelerden veri kümeleri elde edilmiştir. 

Geliştirilecek derin sinir ağ modellerinin eğitim için bu veri kümeleri kullanılmıştır. Daha 

sonra, eğitilmiş derin modeller kullanılarak masaüstü ara yüz tasarımı geliştirilmiştir. Tüm bu 

uygulamalar, üniversitemizde mevcut olan NIDIA Quadro P4000 GPU kartı, Intel Xeon Silver 

2.19 GHz ve 32 GB Ram bellek özelliklerine sahip bir iş istasyonu kullanılmıştır. Sonuç olarak, 

projemizi gerçekleştirirken ek bir maliyet bulunmamaktadır.  

Proje kullanım aşamasında ise okullarda bulunan güvenlik kameraları kullanılacaktır. Ek gü-

venlik kameralarının takılması, okul yönetiminin isteğine bağlıdır. Daha sonra, masaüstü yazı-

lımımız, idareci ve pdr öğretmenlerimizin bilgisayarına kurulacak ve sistemimiz sorunsuz bir 

şekilde çalışmaya başlayacaktır. Bu yüzden, geliştirdiğimiz sistemi kullanacak olan eğitim ku-

rumları için ek bir maliyete ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Proje sürecinde gerçekleştirilen iş paketleri, iş tanımları ve süreçleri Şekil 9’da sunulmuştur.  

 
Şekil 9. Önerilen projenin İş-Zaman çizelgesi 

Şekil 9’da görüldüğü üzere, projemiz 4 temel aşamalardan (iş paketi) oluşmaktadır. Bu aşama-

lar ve detaylı açıklamaları şunlardır: 

• Problemin tespiti; Ülkemizde ve dünyadaki eğitim kurumlarındaki sorunlar düşünüle-

rek bu problemlerde karar kılınmıştır. 

• Literatür araştırılması; Tespit edilen problem ile ilgili literatürdeki makaleler ve proje 

çalışmaları araştırılmıştır. Benzer çalışmalarda kullanılan veri kümeleri ve yöntemler 

incelenmiştir. 
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• Veri Toplama ve Analiz; Kaggle, Github ve Youtube gibi sitelerden şiddet, şiddet ma-

teryalleri, zararlı maddeler ve duygu analiz ile ilgili görüntü/videolar elde edilmiştir. 

Daha sonra, elde edilen bu veri setleri analiz edilmiş ve sentezlenmiştir.  

• Yapay Zeka Tabanlı Uzman Sistem Geliştirme; İş paketi takvimde belirtilen tarihler ara-

sında elde edilen veriler neticesinde eğitim problemlerinin tespiti için görüntü işleme 

tabanlı uzman bir yapay zeka sistemi geliştirilmiştir. 

• Masaüstü Ara yüz Sistem Tasarımı; İş paketi takvimde belirtilen tarihler arasında elde 

edilen veriler neticesinde kullanıcıya sunulacak ara yüz tasarlanmış ve eğitim problem-

lerinin tespiti için geliştirilen yapay zeka modelinin bu ara yüz sistemine entegre edil-

miştir.  

• Proje Hazırlık ve Test Aşaması; Geliştirilen masaüstü uzman tabanlı sistem, Elazığ’da 

bulunan SİNES Enerji şirketi tarafından test edilmiştir. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projenin hedef kitlesi Türkiye’de bulunan tüm eğitim-öğretim kurumlarıdır. Bireylerin gelişi-

minde en önemli faktör olan eğitim kurumlarında zamanlarının çoğunu geçirmektedirler. Özel-

likle ortaöğretim ve lise çağındaki öğrencilerde, şiddet eğilimleri ve zararlı madde kullanımı 

her geçen gün daha da artmaktadır. Bireyler eğitim kurumlarındaki bu zaman içerisinde ders 

durumlarıyla, sosyal çevreleriyle ve aileleriyle ilgili problem yaşamaktadır. Bu problemler bi-

reyi psikolojik anlamda dönemsel olarak kötü etkileyip aynı zamanda hayatların geri kalanında 

psikolojik hastalıklar ve travmalar ortaya çıkarmaktadır. Bireylere danışmanlık veren eğitim 

kurumlarındaki sorumlu kişilerin ise kısıtlı zamanları bulunmaktadır. Bahsedilen etkenlerden 

dolayı geliştirilen yapay zekâ sistemiyle bireylerin duygu durumlarını, günlük yaşamdaki hare-

ketlerine göre, şiddet ve şiddet unsuru materyallerin algılanması sağlanacaktır. Bu sistem saye-

sinde yetkililerin gözlemlemek için ayrıca zaman ayırmalarına gerek kalmadan sıkıntı yaşayan 

öğrencileri tespit etmelerinde yardımcı olunacaktır. Ayrıca tespit edilen bireyler eğitim kuru-

munda belirlenen yetkili kişilere (PDR, Rehberlik öğretmeni, Disiplin kurulu üyeleri) uyarı ve 

e-posta gönderilecektir. 

9. Riskler 

Projemizin risk analizinin yapılabilmesi için kullanılan risk sınıflandırma verileri Tablo 2’de 

verilmiştir. Projemizi olumsuz yönde etkileyecek unsurlar (riskler) Tablo 3’te özetlenmiştir. 

Ayrıca bu tabloda, olasılık, etki ve risk değerleri bulunmaktadır. Diğer yandan, proje hayata 

geçirilirken ortaya çıkabilecek problemlere yönelik tedbirler ve çözüm önerileri Tablo 4’te ta-

nımlanmıştır. 

Tablo 2. Risk Sınıflandırma Tablosu 

Risk=Etki x Olasılık 
Çok Az  

Zarar (1) 

Önemsiz Za-

rar (2) 

Orta Za-

rar (3) 

Ciddi Zarar 

(4) 

Çok Ciddi Za-

rar (5) 

Çok az ihtimalle (1) Çok Düşük (1) Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) Orta (5) 

Az ihtimalle (2) Düşük (2) Orta (4) Orta (6) Yüksek (8) Yüksek (10) 

Orta ihtimalle (3) Düşük (3) Orta (6) Yüksek (9) Yüksek (12) Kritik (15) 

Büyük ihtimalle (4) Orta (4) Yüksek (8) 
Yüksek 

(12) 
Kritik (16) 

Çok Yüksek 

(20) 

Kesinlikle (5) Orta (5) Yüksek (10) Kritik (15) 
Çok Yüksek 

(20) 

Çok Yüksek 

(25) 
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Tablo 3. Projemizi olumsuz yönde etkileyecek Risk Sınıflandırma Verileri 

Açıklık 

Numarası 
Tehdit 

Olma 

İhtimali 
Etki 

Risk  

Değeri 

1 Kameraların görüş açısı dışında olması 3 3 9 

2 Yapay zeka modelinin istenilen performansta olmaması 2 5 10 

3 Yapay zeka modelinin eğitimi için yeterli veri elde edilememesi 2 4 8 

Tablo 4. Risk Önlem Verileri          

Açıklık 

Numarası 
Önlem ve Tedbir Tanımı 

1 Kör noktalar için yeni güvenlik kameraları takılabilir. 

2 %90 ve üzeri doğruluk kabul edilir düzeydedir. 

3 Kaggle, Github gibi sitelerden elde edilecek veriler ile veri seti genişletilebilir. 
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