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Tanımlar 

Proje Yürütücüsü Kuruluş (PYK) 
Proje hazırlama ve proje yürütme, beceri, deneyim ve 
altyapısına sahip; projenin yürütüldüğü kamu Ar-Ge 
birimini, üniversiteyi ve/veya özel kuruluşu ifade eder. 

Sonuçların Sürekliliğinden 
Sorumlu Proje Yürütücüsü Kuruluş 
(SPYK) 

Projede elde edilecek bilgi ve kazanımların, proje 
tamamlandıktan sonra da sürekliliğini sağlamaktan 
sorumlu proje yürütücüsü kuruluşu ifade eder. 

Proje Sonuçları Uygulama Planı 
(PSUP) 
 

Müşteri kurum tarafından hazırlanarak TÜBİTAK’a 
sunulan ve projede elde edilmesi öngörülen çıktıların 
kullanımına ilişkin uygulama programını gösteren 
taahhüt belgesini ifade eder. 

 

Çağrı Amacı 
KGYS sistemlerinden elde edilen görüntülerde gerçekleşen 
olayların daha verimli çözülebilmesi amacıyla KGYS operatörüne 
destek olacak video analiz sisteminin oluşturulması. 

Çağrıya İlişkin Özel 
Şartlar 

1. Projede elde edilecek çıktıların üretime dönüştürülmesi ve 
üretimin sürekliliğinin sağlanması amacıyla yürütücü kuruluşlar 
arasında özel kuruluş/ların yer alması gerekmektedir. Bu 
kuruluş/larda çalışan proje personelinin güvenlik soruşturması 
engeli bulunmamalıdır. 
2. Projede yer alan özel kuruluşun (birden fazla ise birinin 
seçilerek) proje yöneticisi kuruluş (PYÖK) olması gerekmektedir. 
3. Projelerde üretilecek bilgi birikiminin sürekliliğinin sağlanması 
amacıyla yürütücü kuruluşlar arasında SPYK’nın yer alması 
gerekmektedir. SPYK’nın; 
a. Özel kuruluş olması durumunda: Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından onaylanmış Ar-Ge merkezine sahip olması 
ve projedeki faaliyetlerin bu merkezde yürütülüyor olması,  
b. Kamu Ar-Ge merkezleri (üniversitelerdeki merkezler dahil) 
olması durumunda: Son 10 yılda dış kaynaklı proje desteğinin, 
önerilen proje bütçesi kadar olması ve önerilen projedeki Ar-Ge 
merkezine ait personelin en az %30'unun söz konusu kuruluşta 
tam zamanlı çalışıyor/görevlendirilmiş olması gerekmektedir. 
(Üniversitelerdeki Fen veya Sosyal Bilimler Enstitüleri ile 
araştırma projelerinin kendi bünyesindeki altyapı kullanılarak 
yürütülmediği diğer birimler SPYK olamaz.)  
4. Önerilen projede geliştirilecek sistem, hedeflenen çıktılarda 
belirtilen modüllerin ve ilgili teknik isterlerin tümünü içermelidir. 
5.Geliştirilecek yazılımlar Ek-1’de verilmiş EGM sistemlerine 
entegre bir şekilde çalışmalıdır. 

Proje Niteliği 

 

 Prototip/sistem/pilot tesis                 
 

 Model/süreç/yöntem geliştirme     
 

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/egmmobesepsup.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/egmmobesepsup.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1007-egm-2013-01-ek1.pdf
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 Teknoloji birikim    
 

 

 
Hedeflenen Çıktılar 

 

 
Teknik İsterler 

 

1.Kişi analiz modülü 

Kişi analiz modülü canlı ve kayıtlı görüntüde aşağıdakileri 
kapsamalıdır: 
1.Kişi bulma veya eşkal tespiti: Tanımlanmış kişisel özelliklere 
göre(kıyafet türü, kıyafet rengi,  saç rengi, cinsiyet, vb.) ayrım 
yapabilmeli. Arama sonuçları, en az benzerlik/doğruluk oranına ve 
tarih/saat bilgisine göre  öncelik sırasına konabilecek ve kriterlere 
yönelik yeni aramalara tabi tutulabilecektir.  
2. İşaretlenmiş şahıs arama: Bir veya daha fazla kameradan 
işaretlenmiş bölge içerisindeki şahsın aynı/diğer kamera 
görüntülerinde aranması. 
3. Kişi hareket analizi: 
3.1.Hareket eden kişilerin hareket yönleri tespit edilecek ve yön 
bilgileri aidiyetleriyle (şahıs/araç/cisim)  ilişkilendirilerek kayıt 
altına alınacaktır. Yön bilgileri en az; tarih/saat, hareket yönü, 
aidiyet ve anormal hareket durumu (panik, koşma, gereksiz 
bekleme vb.) tanımlamalarına sahip olacak ve bu kriterlere göre 
arama, seçim ve analiz yapılacaktır. 
3.2. Canlı görüntüler üzerinde oluşturulan yön bilgilerindeki 
tanımlamalara (Bkz.3.1) dayalı olarak sistem alarm üretebilecektir.   
3.3. Görüntülerde hiç hareket olmayan bölümler için özel bir yön 
bilgisi tanımlaması yapılacaktır. Bu sayede, kayıtlı   görüntüler 
incelenmek istendiğinde hareket olmayan kısımlar  ayırt 
edilebilecek, istenildiği takdirde incelenecek görüntü kaydının 
sadece hareket içeren kısımları  seçilerek dışarıya 
aktarılabilecektir (export). 
4. Alan ihlali: Belirli alanlara insan girişi olması durumunda alarm 
oluşturulmalıdır.  
5. Kişi takip etme: Canlı görüntü üzerinde işaretlenen kişi  
yakınlaştırılarak kamera ile otomatik takip edilecektir. 
6. Gezinme tespiti: Tek bir kameranın görüş alanında, aynı 
güzergahtan belirli bir süre boyunca periyodik olarak geçen şahıs 
belirlenerek alarm oluşturulmalıdır.  
 

2.Kalabalık analiz modülü 
 

Kalabalık analiz modülü kişi analiz modülünde belirtilen 
yeteneklere sahip olmalı ve aşağıdakileri de kapsamalıdır: 
1. Kalabalık hareket analizi: Bkz. Kişi hareket analizi teknik isteri. 
2. Kalabalık miktarı ve yoğunluğu: Tek bir kameranın görüş 
alanında belirli bir alanda toplanan insan sayısının tespiti ve belirli 
bir sayıyı aşması halinde alarm oluşturulması sağlanacaktır. 
3. Panik/izdiham alarmı: Birden çok insanın aynı anda hızlı bir 
şekilde hareket etmesi durumunda alarm üretecektir. 
 

3.Trafik analiz modülü 
 

Trafik analiz modülü canlı ve kayıtlı görüntüde olmak üzere 
aşağıdaki özellikleri kapsamalıdır: 
1. Araç arama: Tanımlanmış araç özelliklerine (araç tipi, rengi) 
göre menü üzerinden arama yapabilmelidir. Arama sonuçları, 
çeşitli kurallara göre öncelik sırasına konabilecek  
(benzerlik/doğruluk oranına göre sıralama, tarihe göre sıralama 
gibi) ve kriterlere göre filtrelemeye uygun olacaktır.   
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2. İşaretlenmiş araç arama: Örnek görüntü üzerinden olacak 
şekilde, bir veya daha fazla kameradan işaretlenmiş aracın  
aynı/diğer kamera görüntülerinde aranmasını kapsar. 
3. Araç hareket analizi:  
3.1.Hareket eden araçların  hareket yönleri tespit edilecek ve yön 
bilgileri aidiyetleriyle (şahıs/araç/cisim)  ilişkilendirilerek kayıt 
altına alınacaktır. Yön bilgileri en az; tarih/saat, hareket yönü, 
aidiyet ve anormal hareket durumu (panik,  aşırı hız, ters yön, 
duraklama, gereksiz bekleme vb.) tanımlamalarına sahip olacak 
ve bu kriterlere göre arama, seçim ve analiz yapılacaktır. 
3.2. Canlı görüntüler üzerinde oluşturulan yön bilgilerindeki 
tanımlamalara (Bkz.3.1) dayalı olarak sistem alarm üretebilecektir.   
3.3. Görüntülerde hareket içermeyen bölümler için özel bir yön 
bilgisi tanımlaması yapılacaktır. Bu sayede, kayıtlı   görüntüler 
incelenmek istendiğinde hareket olmayan kısımlar  ayırt 
edilebilecek, istenildiği takdirde incelenecek görüntü kaydının 
sadece hareket içeren kısımları  seçilerek dışarıya 
aktarılabilecektir (export). 
4. Trafik yoğunluğu analizi: Belirli bir alandan geçen araç 
sayısının belirlenmesini kapsar.   
5.  Alan ihlali: Operatör tarafından önceden belirlenmiş alanlara 
araç girişi olması durumunda alarm oluşturulmalıdır. 
6. Araç takip etme: Canlı görüntü üzerinde işaretlenen araç  
yakınlaştırılarak kamera ile otomatik takip edilecektir. 
7. Gezinme tespiti: Tek bir kameranın görüş alanında, aynı 
güzergahtan belirli bir süre boyunca periyodik olarak geçen araç 
belirlenerek alarm oluşturulmalıdır.  

4.Nesne analiz modülü 
 

Nesne analiz modülü aşağıdakileri kapsamalıdır: 
1. İşaretlenmiş nesne arama: Bir veya daha fazla kameradan 
işaretlenmiş bölge içerisindeki nesnenin aynı/diğer kamera 
görüntülerinde aranması. 
2. Nesne hareket analizi: Yukarıda açıklanan kişi veya araç 
hareket analizi teknik isterinin  nesneye yansımasını kapsar.  
3. Kuşkulu nesne saptama: Şüpheli paket, kutu, bavul gibi ebadı 
belirlenmiş cisimler için alarm oluşturulması. 
4. Kaybolan nesne tespiti: Kamera bakış açısı içerisinde operatör 
tarafından belirlenen sabit bir nesnenin kaybolması durumunda 
alarm verilmesi. 
 

5.Anlamsal veri  analiz 
modülü 
 

Anlamsal veri analiz modülü; Kişi, Kalabalık, Trafik ve Nesne 
Analiz modüllerinde belirtilen teknik isterleri sağlayacak şekilde 
içerik anlamlandırma, içerik özetleme ve büyük ölçekli veri 
analizine olanak sağlamalıdır.    
 

6.Normal dışı durum 
analiz modülü 
 

Normal dışı durum analiz modülü aşağıdakileri kapsamalıdır: 
1. Kamera Sabotaj: Kamera yönünü değiştirme, tahrip etme gibi 
durumlar için alarm üretilmesi  
2. Normal dışı görüntü akışlarının tespiti 
3. Gezinme tespiti: Tek bir kameranın görüş alanında, aynı 
güzergahtan belirli bir süre boyunca periyodik olarak geçen şahıs 
veya araç belirlenerek alarm oluşturulması  

 
 
 

Geliştirilecek olan akıllı destek yazılım sisteminin; 
1. Bilinen veri kümelerinde(i-lids, cantata, vb.) teste tabi tutulması 
gerekmektedir.  
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 2. Başarım ve yanlış alarm oranı (false alarm rate) bu veri 
kümeleri üzerinde literatürde bilinen çalışmalarla karşılaştırılabilir 
olmalıdır.  
3. Gerçek zamanlı ve çevirim dışı algoritmaların hız/performans 
kriterleri belirlenmelidir.   
4. Geliştirilecek olan sistemin bilinen veri kümelerinde(i-lids, 
cantata, vb.) teste tabi tutulması gerekmektedir.  
5. Başarım ve yanlış alarm oranı (false alarm rate) bu veri 
kümeleri üzerinde literatürde bilinen çalışmalarla karşılaştırılabilir 
olmalıdır.  
6. Geliştirilecek olan sistemdeki gerçek zamanlı ve çevirim dışı 
algoritmaların hız/performans kriterleri belirlenmelidir. 

 

 
BAŞVURU DOKÜMANLARI VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

 
1. Çağrıya yapılacak başvurular, aynı anda online ve basılı kopya olarak alınacaktır. 

Online başvuru içeriği ile basılı kopya içeriğinin aynı olması gerekmektedir. İçerikleri 
aynı olmayan, 6 Haziran 2014 tarihinden sonra yapılan başvurular, yalnızca basılı 
kopyası sunulan veya yalnızca online başvurusu yapılan başvurular değerlendirmeye 
kabul edilmeyecektir. 

2. Online başvurular 20 Mayıs 2014 tarihi itibariyle http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr  
adresinde yer alacak 1007 Programı Proje Başvuru Sistemi üzerinden yapılacaktır.  

3. Başvurunun tamamlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir. 

 Basılı kopya başvurusunda I. Aşama Proje Öneri Formu doldurularak eksiksiz 
sunulmalıdır. 

 Tüm SPYK’lar ve özel kuruluş olan PYK’lar tarafından imzalı olarak Ar-Ge Yeteneği 
Öz Değerlendirme Formu sunulmalıdır. 

 SPYK’nın Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan Ar-Ge merkezi 
niteliğine sahip özel kuruluş olması durumunda, Bakanlık onayına ilişkin resmi 
belge sunulmalıdır. 

 SPYK’nın kamu Ar-Ge merkezi olması durumunda özel şartlarda belirtilen son 10 
yılda dış kaynaklı proje desteğinin önerilen proje bütçesi kadar olması ve önerilen 
projedeki Ar-Ge merkezine ait personelin en az %30'unun söz konusu kuruluşta tam 
zamanlı çalışıyor/görevlendirilmiş olması koşullarının sağlandığına dair yetkili üst 
makamlarca imzalanmış yazı sunulmalıdır. 

4. Başvurunun  1007 Programı Mevzuatı’nda belirtilen Yönetmelik ile İdari ve Mali 
Esaslara uygun olması gerekmektedir.  

5. Yukardaki belirtilen hususlar başta olmak üzere, çağrı özel şartlarına uyulmaması 
durumunda proje değerlendirmeye alınmadan iade edilecektir. Çağrı şartlarına 
uygun projeler I. Aşama Proje Önerisi Değerlendirme Formu‘na göre 
değerlendirilecektir. 

6. Posta ile yapılacak başvurular için son kabul tarihi 6 Haziran 2014’tür.  
7. Basılı kopya için başvuru adresi: 

 
TÜBİTAK 
Tunus cad. No: 80 06100 Kavaklıdere Ankara 

 

http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/1007/icerik-basvuru-formlari
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/1007/icerik-basvuru-formlari
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/1007/icerik-basvuru-formlari
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/1007/icerik-yonetmelik-ve-esaslar
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/1007/icerik-formlar-ve-kriterler

