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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
Projemizin amacı, daha çok kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi 
kötü eylemleri engellemek için İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen KADES 
uygulamasına acil bir durumda hızlıca erişimi sağlamaktır. KADES uygulaması tehlike 
anında kadın veya çocukların uygulamayı çalıştırarak konum ve kişi bilgilerini emniyet 
birimlerine ileterek kişiye en kısa zamanda ulaşılmasını sağlar. Ancak sokakta ya da 
evde gelişen ani bir durumda telefona ulaşmak mümkün olmayabilir. Bu durumda 
projemiz KA-AS devreye girecektir. Kişinin üzerinde taşıyacağı bir takı veya aksesuara 
yerleştirilecek sistemin butonuna 3 defa basılarak aktif hale getirilmesi ile akıllı 
telefonda bulunan KADES uygulaması devreye sokulacaktır. Böylelikle kendini 
tehlikede hisseden kişiye en kısa zamanda emniyet birimleri tarafından ulaşılacaktır. 
Projemizden KADES uygulamasını kullanacak herkes yararlanabilecektir. Projemizin 
sunum aşamasında KADES uygulamasını kullanamayacağımız için temsili bir mobil 
uygulama geliştirilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Problem Durumunun Tanımlanması: 
Projeyi yapmamızdaki temel neden günümüzde özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik 
şiddet, kaçırılma gibi olayların ülkemizde gün geçtikçe artması. Telefonlardaki mobil 
acil durum uygulamaları bu sorunu en aza indirmek için alınan bazı önlemlerdir. Şiddete 
uğrayan veya tehdit durumundaki insanların her an telefonları yanında olmayabilir ya 
da o anda telefonlarına ulaşamayabilirler. Telefonları ellerinden alınabilir ya da o an 
oluşan panik ile telefonlarını unutabilirler. Telefonlarına ulaşsalar bile uygulamayı 
kullanmaya çalışırken çok fazla vakit kaybedebilirler. Bunlar gibi oluşabilecek 
durumlar hazırda var olan mobil uygulamaları etkisiz hale getirebilir ve böyle mobil 
uygulamaların bir işlevi kalmaz. Projemiz KA-AS bu gibi durumların yaşanma 
olasılığını en aza indirmek için geliştirilmiştir.  

 
2. Çözüm  

KA-AS projemiz KADES mobil uygulamasını aktive etmek için geliştirilen bir projedir. 
KA-AS projesinde tasarlanacak aksesuarlara (kolye, yüzük, bileklik vb) ihtiyaç halinde 
kolay bir şekilde ulaşılabilecek uygulama aktif hale getirilerek KADES devreye 
sokulacaktır. Tasarlanacak aksesuarların içindeki sistemi bluetooth bağlantısı ile 
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telefonlara bağlayarak uygulamaya ve kişinin konum bilgilerine erişim sağlanacaktır. 
Aksesuarların üzerindeki gizli butona 3 defa peş peşe basılarak sistemin bağlı olduğu 
uygulama aktif hale gelerek gerekli birim ve kişilere uygulamayı kullanan kişinin 
konum bilgileri gönderilerek yardıma ihtiyacı olan kişiye en kısa zamanda ulaşılması 
sağlanır. Yapacağımız bu proje toplumsal açıdan, daha çok kadına ve çocuğa şiddet ve 
benzeri konularda olan farkındalığı arttıracağını. Projenin gerçekleştirilmesi ve 
geliştirilmesi sürecinde de teknoloji ve yazılım ile ilgili bilgilerin ve bu konulardaki 
pratiğin artacağını düşünmekteyiz.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Yöntem 
Projemiz KA-AS, uygulama ve kullanıcak aksesuar olmak üzere iki bölümden 
oluşmaktadır. Projemizle birlikte kullanacağımız aksesuar üzerindeki gizli buton 
üzerine 3 defa basıldığı zaman bluetooth sinyali üzerinden telefon üzerindeki 
uygulamaya ulaşacak ve bu sayede uygulama KADES in çalıştırılmasını sağlayacaktır. 
KA-AS ı kullanan kişi gizli butona 3 defa peş peşe bastıktan sonra gerekli birimlere 
bildirim gidip gitmediğini anlamak için aksesuardan bir ışık sinyali 
alacaktır.  Donanımsal olarak bluetooth sensörü ve sensörün yerleştirileceği aksesuar 
kullanılacaktır. Yazılım kısmında ise projemizin sunum aşamasında KADES e erişim 
sağlanamayacağı için takımımız tarafından tasarlanacak olan mobil uygulama 
kullanılacaktır. Mobil uygulamanın yazılımı ise Flutter üzerinden hazırlanacaktır. 
Projemiz herhangi bir tehlike anında telefona ulaşmaya gerek kalmadan KADES 
uygulamasını devreye sokacaktır. 
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4. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Yapılan araştırmalarda yardım çağrısı gönderen takıların tasarlandığı görülmüştür. 
Ancak KA-AS projemiz İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve doğrudan emniyet 
güçlerini devreye sokan bir sistem olan KADES’i aktif etmek için geliştirilmiştir. Bu 
nedenle projemiz bu yardım sistemlerine yenilikçi bir bakış ile yaklaşmaktadır. Ayrıca 
projede tasarlanacak aksesuarlar ve gerekli olan yazılım takımımız tarafından 
yapılacaktır. 

 
5. Uygulanabilirlik  

Gerçekleştireceğimiz bu projeyi tasarladığımız aksesuarlardan herhangi birini takan ve 
telefonunda KADES mobil uygulaması aktif olan her insan kullanabilir. Sistemin 
geliştirme aşamasının fazla maliyetli olmaması ve sistemin oluşturulması zor 
olmayacağı için projemizin uygulanabilmesi ve ulaşılabilmesi açısından daha 
mümkündür. Tasarlayacağımız bu proje bir aksesuara (bileklik, kolye vb.) bağlı olacağı 
için ticari bir ürün olma potansiyeline sahiptir. 

6. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
           

 
Tablo-1(Maliyet Tablosu) 
 
 

 
Tablo-2(Proje Zaman Planlama Tablosu) 
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           Problem ve proje konusunun tespiti: Çoğunluğu kadınlar olmak üzere sosyal 
yaşantıda karşılaşılan şiddetin önüne yeterli boyutta geçilemediği tespit edildi. Bu soruna karşı 
geliştirdiğimiz çözüm için çalışmalara başlandı. 
          Literatür Taraması: KADES vb. uygulamaların çalışma sistemi, uygulamanın 
aksesuarların içine yerleştirilecek olan vericiye bağlanma şekli ve kullanılacak yazılım 
araştırıldı.   
       Proje tasarımı: Bluetooth bağlantısı ile çalışan, şarj edilebilir sistem aksesuarlara 
yerleştirildi. Sistem bluetooth üzerinden KADES’e bağlandı. 
           Donanımın belirlenmesi: Projemiz için gerekli olan donanımlar belirlendi. 
Sistemimizdeki donanım elemanları kullanılarak proje hayata geçirilecektir. 
           Maliyet hesabı: Projede kullanılmak istenen malzemeler araştırlıp sisteme en uygun 
olanlar belirlendi ve maliyet tablosu çıkarıldı. 
          Donanım malzemelerinin temini: sistemde kullandığımız donanım malzemeleri 
araştırıldı. Sisteme en uygun olanlar kullanılmak  üzere tespit edildi  
         Yazılımın geliştirilmesi: Donanımsal olarak bluetooth sensörü ve sensörün 
yerleştirileceği aksesuar kullanıldı. Yazılım kısmında ise projemizin sunum aşamasında 
KADES e erişim sağlanamayacağı için takımımız tarafından tasarlanacak olan mobil uygulama 
kullanılacaktır. Yazılım geliştirilme aşamasındadır ve uygulama yazılımı Flutter üzerinden 
hazırlanacaktır.  
     Prototipin geliştirilmesi: Projede kullanılacak malzemelerin temininden sonra uygun 
boyutlarda maket hazırlanması planlandı. 
                                            
          Üretim ve test süreci: Malzemelerin temini ardından geliştirdiğimiz yazılım ile prototip 
birleştirilerek sistem oluşturulacaktır. Test çalışmaları ve sonuçlarına göre güncellemeler 
yapılacaktır. 
 
   

7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  
Proje ülkemiz içinde kullanılacağı için ve ülkemizde bu zamanlarda daha çok kadınlara 
ve çocuklara yönelik şiddet, kaçırılma gibi olay ve tehditlerin üzücü boyutlarda olması 
nedeniyle hedef kitlemiz büyük çoğunlukla kadınlar ve çocuklardır. 
Gerçekleştireceğimiz bu projeden tasarlanacak olan aksesuar ve KADES uygulamasını 
kullanan her insan faydalanabilir.    
 
 
 
 

8. Riskler 
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       Tablo-3(Risk Tablosu) 

 
9. Kaynaklar  
 İçişleri Bakanlığı (2022 Mart 6) Kadın Destek Uygulaması 
https://www.icisleri.gov.tr/kadin-destek-uygulamasi-kades 
Jandarma Genel Müdürlüğü (2022 Mart 6) Kadın Destek Uygulaması  
https://www.jandarma.gov.tr/kadin-destek-uygulamasi-kadesmerkezicerik 
Wikipedia (2022 Mart 6) Kadına Yönelik Şiddet  
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kad%C4%B1na_y%C3%B6nelik_%C5%9Fiddet 
TAŞDEMİR AFŞAR S (2022 Mart 3) Türkiye'de şiddetin "kadın yüzü"   
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/236426 
SALLAN GÜL S.(2022 Mart 4). Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri, şiddeti gizlemeye 

yarıyor. https://www.evrensel.net/haber/265947/siddeti-onleme-ve-izlememerkezleri-

siddeti-gizlemeye-yariyor 
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https://www.digitalem.com/4687/akilli-kolye-ile-hem-sik-hem-guvende-olun/ 

 

RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT: 
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- Yukarıda yer alan ilk 9 madde en fazla 10 (On) sayfada anlatılacaktır. 
 
- Kapak, açıklama ve görsel olmak üzere en fazla 15 sayfa olacaktır. 15 sayfayı geçen 

raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır. (Kaynakça ve içindekiler sayfa sayısına 
dahil değildir.) 

 
- Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır. 

 
- Her rapor “kapak” ve “içindekiler” sayfası içermelidir. 

 
- Yazı tipi: Times New Roman, Punto: 12, Satır Aralıkları: 1,15 , İki tarafa yaslı, Sayfa 

kenar boşlukları üst-alt-sağ-sol 2,5 cm olmalıdır. 

- - Rapor içindeki cümleler birbirinin aynı ve tekrarı niteliğinde olmamalıdır.  
-  
- - Raporunda, web sitemizde yer alan geçmiş yıl raporlarından yararlanmış olan takımlar 

alıntı yaptığını ilgili sayfada belirtmesi gerekmektedir. Açıklamayı alıntı yapılan 
cümlenin ardından belirtmeniz gerekmektedir.  

- ALINTI FORMATI: "Alıntı yapılan Cümle/ler" (Yıl, Yarışma Adı, Kategori, Takım Adı)  
- ÖRNEK ALINTI: "Enkazda depremzedenin nerede olduğunu tespit edilememesi, enkaz 

kaldırma ve deprem-zede arama çalışmalarını yavaşlatan en önemli sorundur." (2020, İnsanlık 
Yararına Teknoloji Yarışması, Afet Yönetimi, X Takımı) 

 
 - Kaynakçada referanslar aşağıdaki şekilde belirtilebilir.                                     
   Dijital Kaynak: Yazarların Soyadı, Adlarının Baş Harfi., Yazının Başlığı, Yazının Tarihi, Erişim 
Tarihi, Erişim Adresi. 
   Basılı Kaynak: Yazarların Soyadı, Adlarının Baş Harfi., (Basım Tarihi) Yazının Başlığı, (Varsa) 
Yayınlandığı Derginin Adı, (Varsa) Derginin Sayısı, Sayfa numarası.  
 
 

 


