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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kayıpların büyük kısmını çocuklar oluĢturmaktadır. 

Kayıp bireylerin her geçen gün arttığı, bulunma oranlarının zaman geçtikçe azaldığı tespit 

edilmiĢtir.  

Var olan kayıp insan bulma yöntemleri sms, el ilanı, radyo-televizyon ilanları, sosyal medya 

ilanları gibi yöntemlerdir. Bu yöntemler kayıp kiĢinin bulunmasına yönelik ulaĢılacak hedef 

kitleye hızlıca ulaĢamamakta ve geniĢ kitlelere ilgiyi dağıtarak dikkat seviyesinin düĢmesine 

neden olmaktadır. Kayıp olayının gerçekleĢtiği bölgede bulunan kiĢilere, olayın gerçekleĢtiği 

zaman diliminde, hızlıca, kayıp ilanını ulaĢtırabilmek önem arz etmektedir. Kayıp olayının 

kendi bulunduğu alanın ne kadar yakınında gerçekleĢtiğinin farkında olan bireylerin dikkatleri 

artacak, kayıp kiĢinin bulunma olasılığı artacaktır. 

Bu amaçla “BENĠ BUL” mobil uygulamasını yaptık. Kayıp olayı gerçekleĢtiğinde “Kayıp 

Ġlanı OluĢtur” seçeneğinden ilan oluĢturulacak, veriler istenecektir. Ġlan verecek kiĢi, ilanının 

yayınlanmasını istediği mesafeyi seçebilecektir. Böylece ilan, olayın gerçekleĢtiği yere yakın 

olan hedef kitleye hızlıca ulaĢacaktır. Ġlanı gören kullanıcılar, ilan veren kiĢinin telefon 

bilgilerine ulaĢabilecek, anında iletiĢime geçebilecektir. Ġlandaki resimle, gördüğü kayıp 

olduğunu düĢündüğü kiĢinin aynı kiĢi olduğu konusunda tereddüte düĢecek olurlarsa mobil 

uygulamadaki yapay zeka teknolojisini kullanarak gördüğü kiĢinin resmini yükleyip 

eĢleĢtirme sonucunu görebilecektir. 

Amacımız kayıp Ģahısların en hızlı sürede,  zarar görmeden bulunmasını sağlamaktır. GeniĢ 

kitlelere ulaĢabilmek amacıyla Android cihazlar için uygulamamızı geliĢtirdik. Uygulamamızı 

Android Studio platformunda, Java dilinde, Firebase veritabanını kullanarak hazırladık.  

 

Uygulamamız sayesinde belirlediğimiz probleme özgün, yaratıcı, yenilikçi ve teknolojik  

çözüm geliĢtirdik. Sistemin ne kadar çok kullanıcısı olursa, performansı o kadar artacaktır. 

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ġç ĠĢleri Bakanlığıyla projemiz paylaĢılarak kullanılırlığının 

artırılması sağlanacaktır. 

 

Üretim süreçlerimizin çoğu tamamlanmıĢ olup, test  süreci devam etmektedir.  

Projemizin, insan sağlığına ve toplum sağlığına olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz. 

Projemiz fikir ve kodlama açısından yerli ve milli bir üretim olup toplum sağlığını iyileĢtirme 

amacı taĢımaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: Beni Bul, Android, Kayıp, Yapay Zeka, Dijital DönüĢüm 
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2. Problem/Sorun: 

Tespit ettiğimiz problem:  

Bulunamayan kayıp bireylerin artması, kayıp bireylere ulaĢılma yöntemlerinin yenilikçi ve 

teknolojik çözümlerden uzak olması. 

Kayıp olayının engellenemediği durumlarda kayıp olan kiĢinin hızlıca bulunabilmesi için 

gerekli alt yapının sağlanmasına yönelik teknoloji imkânlarını kullanarak çözüm üretmeye 

karar verdik. 

Amacımız: Kayıp Ģahısların en hızlı sürede ve  zarar görmeden bulunmasını sağlamaktır. Bu 

hedefe ulaĢmak için özellikle kayıp olayının yaĢandığı çevredeki insanların hızlı bir Ģekilde 

bilgilendirilmesi ve bu olay benim yakınlarımda gerçekleĢti farkındalığını oluĢturmak 

gereklidir. Maalesef genel bilgilendirmelerde insanlar bu olayları çok dikkate almaz hale 

geliyorlar. Bu nedenle kayıp ilanı ulaĢtırılan kullanıcılara olayın kendilerine olan yakınlığı 

bilgisi de gönderilerek dikkatlerinin artırılması amacımıza ulaĢmamıza destek sağlayacaktır.  

 

 
Şekil 1 : Kayıp bireyler 

Sorun: Sosyal medya platfomlarından paylaĢımlarda bulunmak, Sms yada MMS göndermek , 

televizyon, radyo gibi kitlesel iletiĢim araçlarından duyurular yayınlamak, el afiĢi bastırıp 

dağıtmak gibi dinamik olmayan yöntemler yeterli düzeyde sonuçlar sağlamaktan uzak 

yöntemlerdir. Bu yöntemlerden daha etkin sonuç verecek teknolojik bir yönteme ihtiyaç 

vardır.  

 

 
Şekil 2 : Kayıp bulmada teknolojik yöntemlerden uzak çözümler 
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Şekil 3: Kayıt ve Giriş Ekranı 

Kayıt ve Giriş Ekranı: 

Uygulamayı ilk yüklediğiizde “Kayıt Ol” butonu aktif durumda 

olup, eğer daha önceden kayıt olunmuĢsa “GiriĢ” butonu aktif 

durumda olacak Ģekilde çalıĢmaktadır. 

 

 

Şekil 4: Kayıp ilanı oluşturma 

ekranı 

Kayıp İlanı Oluşturma Ekranı: 

Kayıp ilanı verecek olan kullanıcının ilana ait bilgileri gireceği 

ekran bu ekrandır. Kayıp olan kiĢiye ait resm ve diğer bilgiler 

doldurulur ve “Ġlan Yayınla” butonuna basılır. 

 

 

Şekil 5: Menü arayüzü 

Menü Arayüzü: 

Uygulamamızda bulunan menülerde,  

- Kullanıcı Bilgilerine ulaĢıp düzenleme yapabileceği 

“Bilgilerim” seçeneği 

- Önceden yayınlanan kayıp ilanlarına ulaĢabilecek 

“GeçmiĢ” seçeneği 

- Kayıp ilanı oluĢturabilecek “Kayıp Ġlanı OluĢtur” seçeneği 

- Kullanıcıya gelen mesajların görüntülenebileceği 

“Mesajlar” seçeneği 

- Ġlan resmi ile gördüğü kiĢinin eĢleĢmesinde kararsızlığa 

düĢülürse resim eĢleĢtirmesinde yapay zekanın kullanıldığı 

“Resimde Kararsızım” seçeneği 

bulunmaktadır. 
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3. Çözüm  

Bu sorunu çözmek için teknolojik bir çözüm geliĢtirme önerisi oluĢturduk.  

 

Çözüm Önerisi: ÇeĢitli nedenlerle kayıp olan insanların(çocuk ya da yetiĢkinlerin) ayrıntılı 

tarif bilgilerinin ve fotoğraflarının ilan veren kiĢinin belirlediği alan içerisindeki akıllı telefon 

kullanıcılarına  gönderilerek, kayıp Ģahısların en hızlı sürede ve  zarar görmeden bulunmasını 

sağlayacak yapay zeka destekli mobil uygulamayı(application) geliĢtirmektir. Bu 

uygulamanın kullanımının yaygınlaĢması etkinliğini artırarak toplumdaki büyük bir yaraya 

çözüm olacaktır.  

 

Proje fikrimiz; toplumsal bir sorun olan kayıp bireylerin bulunma oranlarını artıracak, 

kaybolma sonucu toplumda oluĢan büyük problemleri azaltacaktır. 

  

4. Yöntem 

Kayıp olayının engellenemediği durumlarda kayıp olan kiĢinin ivedilikle bulunabilmesi için 

gerekli alt yapının sağlanmasına yönelik teknoloji imkânlarını kullanarak çözüm üretmeye 

karar verdik. 

Ayrıca hedefimizin yeni kayıp olan Ģahısların haricinde, önceden kaybolan kiĢileri de 

bulmamıza yardımcı olabilecek sistemleri araĢtırdık ve uygulamamıza yapay zeka destekli 

yüz tanıma sistemini eklemeye karar verdik. Bu sayede önceki yıllarda kaybolan kiĢileride 

bulma hedefimizi ortaya koyduk. 

Günümüzde akıllı telefonların kullanım oranları çok yüksektir. Akıllı telefonların 

konum(GPS) özelliği standart olarak bütün modellerinde mevcuttur. Çözüm için en iyi 

teknolojik çözümün amacımıza uygun mobil uygulama geliĢtirmek olduğuna karar verdik. 

Mobil Uygulamamızın özelliklerini belirledik. Bu özellikler; 

1-Kayıp olayının gerçekleĢtiği çevrede bulunan insanlara hızlı bir Ģekilde ulaĢabilmek 

amacıyla GPS konum bilgileriyle dinamik bir sistem tasarlamaya karar verdik. Bu sayede 

olayın gerçekleĢtiği bölgedeki insanlara mesafe belirterek bile ulaĢmamız mümkün olacaktır. 

 

Şekil 6: Resim Eşleştirme 

Oranı  

Resimde Karasızım Arayüzü: 

Ġlan resmi ile gördüğü kiĢinin eĢleĢmesinde kararsızlığa düĢülürse 

resim eĢleĢtirmesinde yapay zekanın kullanıldığı “Resimde 

Kararsızım” ekranında, ilan resmi ile gördüğümüz kiĢinin resmi 

arasında eĢleĢtirme oranı tespit ederek kullanıcıya bildirir. 
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Mesafe bilgisi bizim tespitimize göre çok önemli bir bilgidir. Ġnsanlara sizin “Ģu kadar 

yakınınızda kayıp olayı gerçekleĢmiĢtir” demekle “bir kayıp olayı gerçekleĢmiĢ” demek 

arasında dikkat ve farkındalık açısından çok fark vardır. Kendine yakın bir alanda gerçekleĢen 

olayı duyan kullanıcılar daha dikkatli gözlem yapacaktır. Bu ise bizim kayıp kiĢiye 

ulaĢmamızdaki en önemli etken olacaktır.  

2-Kayıp ilanı verecek kiĢi mobil uygulamamızda bir ilan oluĢturacak ve bu ilana ait güncel 

resim ve eĢkal bilgilerini girecektir. Ġlanının iletilmesini istediği en uzun mesafeyi belirterek 

ilanını yayınlayacaktır. (Bu mesafe bilgisi güncellenebilecektir. 

3-Mobil uygulamamız ilan yayınlandıktan sonra, kayıtlı kullanıcıların güncel konumlarını 

alacak(konum bilgileri kapalıysa en son konum bilgisini alacak) ve belirtilen mesafe sınırları 

içerisindeyse bildirim ile kullanıcıyı kayıp ilan konusunda bilgilendirecektir. 

4-Kayıp kiĢiyi gördüğünü düĢünen kullanıcı uygulama üzerinden ilan veren kiĢinin telefon 

numarasına ulaĢarak ilan sahibi ile iletiĢime geçebilecektir. 

5-Kayıp ilanını veren kiĢi tarafından ilan güncellenebilecek, silinebilecektir. 

6-Uygulama kurulum aĢamasında, girilen veriler Emniyet Genel Müdürlüğü ile 

paylaĢılacaktır ifadesi kullanılacak ve bu onay alındıktan sonra kuruluma izin verilecektir. 

Sisteme girilen veriler Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaĢılacaktır 

Belirlediğimiz özelliklere göre mobil uygulamamızı geliĢtirmeye sıra geldi.  

Dünyadaki kullanılan her 100 akıllı telefondan 83 tanesi Android iĢletim sistemine sahip 

cihazlardır.  (NTV, 2020)  Daha geniĢ bir kitleye ulaĢabilmek amacıyla mobil uygulamamızı 

Android platformunda geliĢtirmeye karar verdik. 

Firebase; web ve mobil uygulamalarının server tarafıyla geliĢtiricinin uğraĢmasına gerek 

kalmadan kullanıcı giriĢ yetkilendirmeli ve verilerini gerçek zamanlı ve senkron bir Ģekilde 

tutulmasını sağlayan bir platformdur.  (Firebase.google.com, 2020) Ücretsiz, hızlı, geliĢmiĢ 

özellikleri nedeniyle firebase veritabanını kullanmaya karar verdik.  

Android Studio, her tür Android cihazda uygulama oluĢturmak için google destekli, en hızlı 

araçları sağlayan bir platformdur.  (Android.com, 2019)  

Android Studio platformunda Java ve Kotlin dillerinde uygulma geliĢtirilebiliyor. Daha fazla 

kaynak olması sebebiyle Java dilinde uygulamamızı yazmaya karar verdik. 

ML Kit, Google'ın makine öğrenimi uzmanlığını güçlü ancak kullanımı kolay bir pakette 

Android ve iOS uygulamalarına getiren bir mobil SDK'dır. Ġster yeni ister makine öğrenimi 

konusunda deneyimli olun, ihtiyacınız olan iĢlevselliği yalnızca birkaç satır kodla 

uygulayabilirsiniz. (Firebase.google.com, 2019) 

Varolan resimlerden emin olunamama durumunda resim eĢleĢtirmelerini Yapay Zeka 

teknolojisi kullanarak sağladık. Bu amaçla Firebase ML Kit SDK sını kullandık.  
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Şekil 7: Algoritmamız 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yerlilik ve Özgünlük Tarafı: 

Projemiz, var olan kayıp bireyleri bulma yöntemi olarak kullanılan yöntemlerden üstün 

özelliklere sahip ve masrafsız bir yöntemdir. Projemiz uygulanabilir bir sonuç ortaya 

koymaktadır.  

Kullanımı maliyetsiz ve etkili sonuçlar vermektedir. Olayın gerçekleĢtiği bölgedeki yakın 

bireylere hızlıca ulaĢılabilmektedir. GeliĢtirdiğimiz uygulamanın yaygınlaĢması, daha fazla 

kiĢinin kullanması sağlandığı takdirde toplumun kayıp bireyler problemine çözüm üretmesi 

mümkündür. Sonuçta kayıp bireylerden dolayı yaĢanan travmalar ve sosyal sorunlar azaltılmıĢ 

olacak, toplumun refahının ve mutluluk seviyesinin artmasına katkıda bulunulmuĢ olacaktır. 

Proje fikri ve uygulaması takımımız tarafımızdan hazırlanmıĢ olup milli ve yerli teknoloji 

hamlesine dâhil olma gayretimizin sonucudur. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizin ilk aĢamasında belirlediğimiz “Bulunamayan kayıp bireylerin artması, kayıp 

bireylere ulaĢılma yöntemlerinin yenilikçi ve teknolojik çözümlerden uzak olması” 
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problemine karĢı geliĢtirdiğimiz hızlı, yenilikçi, teknolojik ve az maliyetli çözüm ile 

planladığımız çözüm modeline ulaĢtık. 

GeliĢtirdiğimiz konuma duyarlı yapay zeka destekli mobil uygulamamız ile gerekli alt yapı 

hazırlanmıĢ olup, yaygınlaĢtırma aĢamasında devlet kurumlarının desteğine ihtiyaç vardır. 

Projemiz yarıĢma sonucunda baĢarılı olursa, geliĢtirdiğimiz uygulamanın daha yaygın bir 

kullanımının sağlanması için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ġç ĠĢleri Bakanlığı ile görüĢülüp 

yaygınlaĢtırma faaliyetleri planlanacaktır. 

Mobil uygulamamızın yaygın olarak kullanılması, uygulamamızın sonuca ulaĢmasında hayati 

öneme sahiptir.  

Projemizin geliĢtirilme sürecinde, yapay zeka teknolojisi daha etkin kullanılabilir. Bu 

teknolojinin geliĢmesi ve Ģehir içindeki mobese sistemine entegrasyonu ile kayıp bireyin izini 

sürmek ve bulmak daha etkili hale gelecektir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Tasarımın Hazırlanması X X     

Kodların Yazılması X X X X X X 

Proje Detay Raporunun Hazırlanması  X X    

Sistemin Test Edilmesi    X X X 

Final sergisi için 

afiĢ broĢür hazırlanması 

     X 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz kapsamında geliĢtireceğimiz çözüm toplumu oluĢturan bütün bireylerin kullanımına 

uygun olacaktır. Hedef kitlemiz bütün toplumdur. Uygulama kullanımının genele yayılması 

halinde kayıp olaylarında etkin çözüm haline gelecektir. Bu nedenle hedefimiz uygulamayı 

bütün toplumun kullanmasıdır.  

9. Riskler 

Etki Derecesi Etki Tanımı 

Yüksek Kurumun en önemli varlıkları çok fazla etkilenir veya kaybedilir ve mali zarar çok büyük olur. Ġnsan 

hayatı kaybı veya ciddi yaralanmalar gerçekleĢebilir 

Orta Kurumun önemli varlıkları etkilenir ve kurum mali zarara uğrar. Yaralanmalar gerçekleĢebilir. 

Düşük Kurumun bazı varlıkları etkilenir Kurumun çıkarları, misyonu ve prestiji etkilenebilir 

Tablo 2 : Etki matrisi 

Seviyesi Olasılık Tanımı 

Yüksek Tehdit kaynağı çok kabiliyetli ve motivasyonu yüksektir, açıklığın gerçekleĢmesini engelleyecek kontroller 

bulunmamaktadır veya etkisizdir 

Orta Tehdit kaynağı kabiliyetli ve motivasyonu yüksektir, açıklığın gerçekleĢmesine engel olacak kontroller 

mevcuttur 

Düşük Tehdit kaynağı daha az kabiliyetli ve motivasyonu daha düĢüktür, açıklığın gerçekleĢmesini engelleyecek 

veya çok zorlaĢtıracak kontroller mevcuttur. 

Tablo 1 : Olasılık Matrisi 
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  Etki Seviyesi 

  Düşük Orta Yüksek 

Olma olasılığı Düşük Düşük Düşük Düşük 

Orta Düşük Orta Orta 

Yüksek Düşük Orta Yüksek 

Tablo 3 : Risk derecelendirme matrisi 

Risk Derecesi Risk açıklaması ve yapılması gerekenler 

Yüksek 
Düzeltici önlemlerin alınması Ģarttır. Mevcut sistem çalıĢmaya devam edebilir ama hangi önlemlerin 

alınacağı ve nasıl uygulanacağı olabildiğince çabuk belirlenmelidir ve önlemler uygulanmalıdır 

Orta 
Düzeltici önlemlerin alınması gerekmektedir. Hangi önlemlerin alınacağı ve nasıl 

uygulanacağına dair plan makul süre içinde hazırlanmalı ve uygulanmalıdır 

Düşük 
Önlem alınıp alınmayacağı sistem sahibi/sorumlusu tarafından belirlenmelidir. 

Eğer yeni önlemler alınmayacaksa risk kabul edilmelidir. 

Tablo 4 : Risk dereceleri ve tanımları 

İP 

NO 

PROJEDEKİ 

ÖNEMİ(%) 
EN ÖNEMLİ RİSK(LER) 

RİSK 

DERECESİ 
B PLANI 

1 15 
DanıĢman öğretmenimizin 

rahatsızlanması durumu 
Orta 

Kodlama ve tasarım konularında deneyimli diğer 

öğretmenlerimizden destek verecekleri yönünde güvence 

aldık. 

2 15 
Donanımın temin edilememesi 

ya da bozulması 
Orta 

Donanım(mobil android cihaz) Ģu anda elimizde var, 

olumsuz durumlarda yeniden alma konusunda mutabıkız. 

3 30 

Takım üyelerinin 

rahatsızlanması ve projenin 

tamamlanamaması 

DüĢük 

Projemizin büyük kısmı tamamlanmıĢtır. Test 

sürecindeyiz. Böyle bir durumda Teknofest yetkililerinin 

izin vermesi kaydıyla takımımıza dahil olacak ve 

yeterliliğe sahip arkadaĢlarımızda vardır. 

4 20 
Tasarımın ya da yazılımın 

hazırlanamaması 
DüĢük 

Takımın bütün üyeleri kodlama ve üretim teknikleri 

konusunda yetkindir. Çözemediğimiz konuda danıĢman 

öğretmenimizden yardım alma konusunda mutabık 

kaldık. 

5 20 
Sistemin performansının 

yetersiz olması 
DüĢük 

Sistemin kararlı çalıĢmaması durumunda yeni algortma 

üretme konusunda mutabık kaldık. 

Tablo 5 : Risk dereceleri ve B planları 

Kaynaklar  
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