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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Güvenlik sistemlerinin yaşantımızda önemli bir yeri vardır. Teknolojinin gelişmesiyle 

güvenliğimizi sağlamak için çeşitli araçlar kullanılmaktadır. Bu araçlar içerisinden en 

önemlilerinden biri kamera sistemleridir. Günümüzdeki kameralar sayesinde evlerde, 

işyerlerinde, kamu kurumlarında ve benzeri yerlerde güvenliğimiz sağlanmaktadır. Güvenlik 

kameraları; askeriyede, emniyette, adliyede, sahil güvenlikte, hava limanlarında, 

konsolosluklarda ve stratejik öneme sahip petrol yakıtlarında; dışarıdan gelen tehlikeli 

saldırıları ve hırsızlığı önlemektedir. Aynı zamanda personel güvenliğini korumaktadır. 

Yapılan aştırmalara göre güvenlik kurumlarına drone ile yapılan saldırılar yüksek oranda 

artmıştır. Bu artışın nedeni güvenlik kameralarının cismi algılamayıp sadece kameranın görüş 

açısındaki görüntüyü aktarmasından kaynaklanmaktadır. Bu da güvenlik tehlikesinin 

yaşanmasına yol açar ve kamera, cismi anında belirleyemez. Bu proje ile güvenlik önlemlerinin 

üst düzeyde alınması gereken kritik noktalarda havadan gelecek olan saldırılara Dronx Akıllı 

Uyarı Sistemi ile önlem alınması amaçlanmıştır.   

Bu sistem sayesinde önce Arduino programı ile kontrol edilecek mesafe sensörleri çevredeki 

cismi fark ederek step motorlar sayesinde kamera odağını cisme doğru çevilmektedir. Yapay 

zekâ algoritması olan Deep Learningden Convolution neural network (evrişimli sinir ağı) ile 

cismin kuş mu, drone mu, uçak mı olduğunu algılar. Algıladığı cismi bir dikdörtgen içerisine 

alır ve cismin fotoğrafını bilgisayar üzerine aktarır. Kullanıcının girdiği E-posta ve şifresini bir 

veri tabanına yazdırır. Drone tespit ettiği anda Veri tabanından şifre ve E-postayı okur ve 

kullanıcının E-posta adresine bir mail gönderir ve tespit edildiği andaki görüntüyü bir dosyaya 

kaydeder. Kullanıcı eğer isterse drone fotoğraflarını görebilir. Birden üçe kadar kullanıcının 

istediği nesne sayısı kadar nesne tespit edebilir. Projenin tasarımı Tinkercad ile yapılmış ve 3D 

yazıcılar yardımıyla çıkartılan parçalar montajlanmıştır. Sonuç olarak Akıllı Uyarı Sistemi 

kapsamında güvenlik kurumlarına yapılan olası saldırılar için kullanışlı, kolay çalıştırılan, çevre 

güvenliğini arttıran ve droneları tanımlayan bir uyarı sistemi geliştirilmiştir. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

İnsansız Hava Araçları (İHA) veya drone olarak isimlendirilen hava araçları günümüzde 

medyada film ve dizilerde havadan çekilmek istenen sahnelerden internet alışverişlerindeki 

paket ve yiyecek teslimatında dahi kullanılacağı ileri sürülmektedir. Ancak bu kullanımlarla 

kentsel alanlara yayılacak olan araçların takip edilerek görüntülenme ihtiyacı da beraberinde 

getirmektedir. Çünkü drone araçlarının paket teslimatı gibi hayatı kolaylaştırıcı faaliyetler için 

kullanımının yanı sıra toplum güvenliği gibi konularda da büyük bir tehdit unsuru 

oluşturabileceği konusu önem taşımaktadır. Bu tehdidin ana nedenlerini drone araçlarının 

artabilecek terör girişimlerinde kullanımı ve yasa dışı faaliyetlerin yürütülmesinde toplum 

güvenliğini zedeleyecek olması oluşturmaktadır. Bu sebeple de istenmeyen durumlara yol 

açılmaması için terör örgütlerinin, casusların ve kötü niyetli kişilerin yapabileceği drone 

saldırıları önceden tespit edilmesi gerekmektedir.  

 

3. Çözüm  

 

Projemizde drone saldırıları tespit işlemi Arduino programı ile kontrol edilerek mesafe 

sensörleri ile yapılmıştır. Tespit etme, yer belirleme işlemi için literatürde çeşitli yöntemler yer 

almaktadır. Bu yöntemler başlıca radyo frekansı temelli yaklaşımlar, GPS, akustik sensörlere 

dayalı tespit, çeşitli radar teknikleri ile tespittir. Yapılan tespit yöntemlerinin beraberinde 
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makine öğrenmesi ve derin öğrenme alanları da çalışmalara ek olarak geliştirilmiştir. Ancak 

yöntemlerin yer aldığı tespit işlemlerinde başarılı bir tespit yapılsa da çeşitli eksiklikler de 

meydana gelebilmektedir. Verimli bir tespit işlemi için iki işlem yüksek önem arz etmektedir.  

Bunlar tespitin sağlandığı hava sahasının kapsamı ve tespiti sağlanan drone aracının diğer 

nesnelerden kuş, helikopter, arka plan ve benzeri nesneleri ayırt edebilmesidir. Bu sorunun 

çözümü ile ilgili yapılan çalışmalarda makina öğrenmesi algoritması ile yapılan sınıflandırma 

ile drone tespitinde ve özellik çıkarımında yardımcı bir metot ile başarıyı arttırmaya yönelik 

çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmada sadece özellikler üzerinden sınıflandırma sağlaması, 

verinin sağlanma durumuna göre değişiklik de gösterebilmektedir. Bu çalışmalarda tek sınıf 

olarak drone tespitinde bir başarı sağlanmıştır. Fakat sağlanan başarı, drone olmayan nesnelerin 

eğitimini kapsamamaktadır. Bu da drone olmayan kuş, uçak gibi cisimlerin bildirmesine neden 

olmuştur. Bu da cismin tanımlanmasını zorlaştırmıştır. Bu proje de ise Deep Learning 

algoritması olan CNN kullanılmıştır. CNN genellikle görüntü işlemede kullanılan ve girdi 

olarak görselleri alan bir derin öğrenme algoritmasıdır. Bu yapay zekâ algoritması kullanılarak 

yüksek bir başarı oranı elde edilmeye çalışılmıştır. Uzun çalışmalardan sonra 

accuracy(doğruluk) değeri yüksek bir yapay zekâ elde edilmiştir. 

 

 

4. Yöntem 

Havadaki hareket halindeki cisimleri prototipin dört bir tarafına takılacak Hcsr-04 mesafe 

sensörü ile tespit etmeye çalışacak tespit edilen cismin olduğu yöne doğru step motor kamerayı 

o yöne çevirecektir. Kamera görünü işleme teknikleri ile cismi tespit edecektir. Tespit edilen 

cismi Deep Learnig algoritması olan Convolution Neural Network (evrişimli sinir ağı) kısa 

adıyla CNN ile kuş mu, drone mu, uçak mı olduğunu algılayacaktır eğer algılayacağı bu cisim 

drone ise program üzerinden alarm çaldıracak ve kullanıcının gireceği mail adresine bir mail 

atacaktır. Dronx Akıllı Uyarı Sistemi projesinde Arduino mikro denetleyicisi ve python 

dilinden yararlanılmıştır. Bu prototipin yapım aşaması Şekil 1’deki taslaktan yararlanılarak 

yapılmıştır. Bu sistemin işleyişi temelde dört bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler sırası ile 

aşağıda anlatılmaktadır. 

 

  
                    Şekil 1- Proje ana taslağı 

      
Adım-1: Elektronik: Bu kısım iki aşamadan oluşmuştur. Öncelikle HC-SR04 mesafe 

sensörlerinin cismi görmesi sağlanmıştır. Sensörün cismi algılaması sağlandıktan sonra cismin 

uzaklığı tespit edilir ve seri port ekranına yazdırılır. İkinci kısımda servo motor ve step motor 
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arasından hangi motorun seçileceği belirlenmiştir. Step motorun servo motordan farklı yönleri 

bulunmaktadır. Örneğin step motor 360 derece dönerken servo motor 180 derece 

dönebilmektedir. Bu yüzden projemizde step motor tercih edilmiştir. Ayrıca servo motor 

konum bazlı step motor adım bazlı hareket etmektedir. Bunun şöyle bir sıkıntısı olmuştur: Step 

motor mesafe sensörlerinin olduğu konumlara geçiş yapıp bir yöne döndükten sonra konumunu 

bilemez. Belirli bir adım sayısı seçebilmek için kamera bir konuma dönüp gerekli işlemleri 

yaptıktan sonra eski başlangıç konumuna döndürülmüştür, yani sabit bir başlangıç konumu 

belirleyerek bu sorunu engellenmiştir. Başlangıç konumunda olan step motor 4 mesafe sensörü 

içerisinden hangi mesafe sensörünün cismi algıladığına göre o yöne doğru ayarlanan adım 

sayısınca hareket ettirilir ve işlem bittikten sonra geri eski haline döner. Bu döngüde mesafe 

sensörü ve step motorun yardımıyla kameranın cismi görmesi sağlanır. Şekil 1’de step motor, 

Şekil 2’de ise mesafe sensörü kodları gösterilmiştir.  

 

Şekil-1: Step motor kodları 

 

 

 

 

Şekil-2: Mesafe Sensör kodları 
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Adım-2: Yapay zekâ: Projemizde Deep Learning algoritması olan CNN kullanılmıştır. 
CNN genellikle görüntü işlemede kullanılan ve girdi olarak görselleri alan bir derin öğrenme 

algoritmasıdır. Bu yapay zekâ algoritması kullanılarak yüksek bir başarı oranı elde edilmeye 

çalışılmıştır. Uzun çalışmalardan sonra accuracy (doğruluk) değeri yüksek bir yapay zekâ elde 

edilmiştir. Bu yüksek doğruluk değerinin elde edilmesinde üç ana etken vardır. Yapay zekâ 

algoritmasının yapısı Şekil 3’de gösterilmiştir. 

 

1) Veri seti: 

Veri seti tüm yapay zekâ algoritmalarında önemli bir yer kaplamaktadır. Bizim projemizde 4 

farklı veri seti kullanılmıştır. Bu veri setlerinin içinde binlerce resim bulunur ve bu resimler 

belli işlemlerden geçirilerek algoritma için hazırlanır. Hazırlanan bu veriler ile yapay zekâ 

modeli eğitilir. 

      

2)  Algoritma:  

Bu projede kullanılan algoritma birçok denemeden geçmiştir. Fazla deneme yapılmasının 

nedeni doğru sıralamayı yakalamaktır. CNN algoritması yazılırken çok katmanlı bir yapı tercih 

edilmemiştir. Bunun nedeni çok katmanlı algoritmaların normal bilgisayarların 

kullanamamasından kaynaklıdır. Bu çok katmanlı algoritmaları genellikle Google ve Microsoft 

gibi büyük şirketler kullanır. Çünkü onların donanımı yüksektir. 

 

3)  Zaman: 

CNN algoritmaları eğitilirken genellikle çok uzun süreler bekletir. Bu durumun nedeni yapay 

zekâ algoritmaları ne kadar fazla süre eğitilirse genel olarak daha fazla bilgi alır böylece 

accuracy daha yüksek bir yapay zekaya sahip olur. 
 

 

 
 

 

           Şekil-3: Yapay zekâ algoritmasının kodları. 
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Adım-3: Görüntü işleme: Görüntü işleme günümüzde gelişen teknolojilerden biridir. Bu 

teknolojinin genel olarak amacı kameradan gelen görüntüleri ama uygun hale getirmektedir. Bu 

teknoloji telefon filtresi, yüz tanıma gibi kullanım alanları vardır. Bu projede gerçekleştirilen 

görüntü işleme OPENCV adlı açık kaynak yazılımlı bir kütüphanedir. Bu kütüphane 

kullanılarak görüntüdeki çizgiler algılanmıştır. Algılanan çizgiler ile bir filtre uygulanıp 

resimdeki koordinatlar hesaplanmıştır ve resim üzerinde dikdörtgen çizdirilmiştir. Çizilen bu 

dikdörtgenin içindeki alan görüntü işleme ile kesilir ve yapay zekâ algoritmasına gönderilir. 

Yapay zekâ algoritması ile bu resim alınır ve drone mu, kuş mu, uçak mı olduğuna karar verilir. 

Verilen karar o dikdörtgenin sol üst bölgesine yazdırılır. Girilen veri Şekil 4 sonuç Şekil 5 ve 6 

şeklindedir. 

 

 

 

                             

                            

   

                    

       

 
Şekil-4: Girilen resim.                          Şekil-5: Filtre çıktısı.                     Şekil-6: Son çıktı 
   
Adım-4: 1) Ara yüz: Ara yüz yapılan yazılım programının kullanıcı için resim, grafik ve 

yazıların yer aldığı ön sayfadır. Projenin ara yüzü Tkinter kütüphanesi ile yazılmıştır ve 3 

bölümden oluşmaktadır. Bunlar şöyledir: 

 

 

a) Alarm Ses Ayarı: Programın alarm sesi ayarlanabilir. Şekil 7’de alarm sesi ayarı. 

 

                                                 
                                               Şekil-7: Alarm ses ayarı 

  

b)  Obje Sayısı Belirtme: Programın daha iyi çalışması için burada obje sayısı 1-3 arası. Seçilir 

ve algoritma seçilen sayı kadar nesne bulmaya çalışır. Şekil 8’da obje sayısı ayarlama. 
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                                  Şekil-8: Obje sayısı belirtme 

 

2) Resim görüntüleme: Programın çalıştığı süreler boyunca bulunan droneların 

fotoğraflarını içerir. Her fotoğraf çekildiğinde çekileceği tarih ve zamanı isim olarak yazılır. Bu 

fotoğraflara bakmak isteyen kullanıcı öncelikle yenile tuşuna basar ve listboxa yeni kaydettiği 

fotoğraflarda görülebilir görülen fotoğraftan kullanıcı tarihe bakarak seçer ve resim göster 

tuşuna basar resmi görebilir.  Program en fazla bin fotoğraf tutabilir bunun nedeni daha fazla 

yer kaplamanın önüne geçmek istenmesidir. 

                      
                                       Şekil-9: Resim gösterme 

 

 

3) E-posta ve Şifre: Programın mail gönderebilmesi için kullanıcının şifre ve e-postasını 

girmesi gerekir. Girilen e-posta adresi ve şifresi bir dosyaya yazılır böylece program kapansa 

bile veriler kaybolmaz. Kullanılan bu yöntem aslında basit bir veri tabanıdır. Şekil 10’de E-

posta ve şifre. 
 

 

                   
                                      Şekil-10: E-posta ve Şifre 

                      
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yapılan literatür çalışmalarında Drone saldırılarını tespit etme, yer belirleme işlemi çeşitli 

yöntemler yer almaktadır. Bu yöntemler başlıca radyo frekansı temelli yaklaşımlar, GPS, 

akustik sensörlere dayalı tespit, çeşitli radar teknikleri ile tespittir. Yapılan tespit yöntemlerinin 

beraberinde makine öğrenmesi ve derin öğrenme alanları da çalışmalara ek olarak 

geliştirilmiştir. Ancak yöntemlerin yer aldığı tespit işlemlerinde başarılı bir tespit yapılsa da 

çeşitli eksiklikler de meydana gelebilmektedir. Verimli bir tespit işlemi için iki işlem yüksek 

önem arz etmektedir. Bunlar tespitin sağlandığı hava sahasının kapsamı ve tespiti sağlanan 

drone aracının diğer nesnelerden kuş, helikopter, arka plan ve benzeri nesneleri ayırt 
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edebilmesidir. Bu sorunun çözümü ile ilgili yapılan çalışmalarda makina öğrenmesi algoritması 

ile yapılan sınıflandırma ile drone tespitinde ve özellik çıkarımında yardımcı bir metot ile 

başarıyı arttırmaya yönelik çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmada sadece özellikler üzerinden 

sınıflandırma sağlaması, verinin sağlanma durumuna göre değişiklik de gösterebilmektedir. Bu 

çalışmalarda tek sınıf olarak drone tespitinde bir başarı sağlanmıştır ama sağlanan başarı drone 

olmayan nesnelerin eğitimini kapsamamaktadır. Bu da drone olmayan kuş, uçak gibi cisimlerin 

bildirmesine neden olmuştur. Bu da cismin tanımlanmasını zorlaştırmıştır. 

Bu proje de ise Deep Learning algoritması olan CNN kullanılmıştır. CNN genellikle görüntü 

işlemede kullanılan ve girdi olarak görselleri alan bir derin öğrenme algoritmasıdır. Bu yapay 

zekâ algoritması kullanılarak yüksek bir başarı oranı elde edilmeye çalışılmıştır. Uzun 

çalışmalardan sonra accuracy(doğruluk) değeri yüksek bir yapay zekâ elde edilmiştir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje, temini kolay ve ucuz parçalardan oluşmaktadır. Geliştirilen yazılımda ise açık kaynak 

kodlu programlama dili ve kütüphaneleri kullanılmaktadır. Mekanik olarak az parçadan 

oluşması, yazılım programının maliyetsiz olması üretim ve maliyet açısından avantajlı 

olacaktır. Ürünün güvenlik alanında başarılı olacağı düşünülmektedir. Projemiz hedef kitle 

aşamasında da belirttiğimiz güvenlik gerektiren çoğu yerlerde kullanılabilir. Yazdığımız yapay 

zekâ algılama aşamasında elbette küçük sorunlar ve riskler yaşanabilmekte fakat biz 

accuracy(doğruluk) değeri literatürdeki en yüksek doğruluk değerine(%91) ulaşılmıştır ve bu 

risk en az değere indirilmiştir. 

  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Bu proje ile güvenlik önlemlerinin üst düzeyde alınması gereken kritik noktalarda havadan 

gelecek olan saldırılara Dronx Akıllı Uyarı Sistemi ile önlem alınması amaçlanmıştır.  
Dronx uyarı sistemi, her kullanıcıya hitap etmek için olabilecek en ucuz şekilde üretilmeye 

çalışılacaktır. 
Aşağıda belirtildiği üzere bu parçaların temini eğer proje kabul edilirse hemen temmuz ayında 

başlayacaktır. Maddi harcamalar bu ayda yapılacaktır. Projenin bütçesi sadece malzemelerin temini 

için kullanılacaktır. Bu malzemeler aşağıdadır:  

 

> 28 BYJ-48 Redüktörlü Step Motor ve ULN2003A Step Motor Sürücü Kartı ≈ 36.60 Türk Lirası  

> HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörün≈ 25.41(x4) Türk Lirası  

> Arduino UNO r3 klon ≈ 183 Türk Lirası  

> Piranha Full Hd 1080p Webcam Pc Kamera ≈ 160 Türk Lirası  

 

Proje bütçesi yaklaşık 480 Türk Lirası’dır. Bu fiyatlar en ucuz, güvenilir ve çoğunlukla yerli 

sitelerden alınmıştır. Malzemelerin temininde de bu yerli siteler kullanılacaktır.  
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İş-Zaman Tablosu : 
 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Son zamanlarda, terör örgütlerinin saldırılarında drone kullanımı kayda değer bir artış 

göstermektedir. Bu artış beraberinde istenmeyen durumları meydana getirmektedir. Yapılan 

saldırılar binalardaki güvenliği ve insanların hayatlarının tehlikeye girmesine neden olur. 

Yaptığımız sistem bu gibi sorunları önlemek için güvenlik kurumlarının yüksek bölgelerinde, 

polis karakol ve sınır karakol binalarının üstlerinde, askeriye bölgelerinin yukarı bakan 

kısımlarında, emniyet, adliye, sahil güvenlik ve konsoloslukların üst bölümlerinde, hava 

limanlarında ve stratejik öneme sahip petrol merkezlerinde kullanılabilir. 

 

9. Riskler: 

 Proje hayata geçirilirken başlıca şu problemler gözlenebilir: 

 Yapay zeka gördüğü nesneyi doğru algılayama bilir. 

 Yapay zeka yanlış nesne üzerinde tahmin yapabilir. 

 Motor doğru dönemeyebilir. 

 Kablonun step motor döndüğü zaman dolanması 

 

Bu problemlere B planı olarak yönelik çözümler önerilebilir: 

 Yapa zeka algoritması daha büyük veri setleri ve daha iyi CNN algoritmaları yapılarak 

algılayacaktır. 

 Yapay zeka ya ek olarak daha iyi görüntü işleme algoritması eklenebilir. 

 Biz projemizde 360 derece dönebilen step motor kullandık step motor konum bazlı değil 

adım bazlı çalıştığı için dönüş yaptıktan sonra konumunu bilemez bu sebeple  

 

İşin Tanımı Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Literatür 

Taraması X X X X X   
 

Malzeme 

Temini     X X X 
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