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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
  

 Öz Konum, toplumumuzun adres alışverişinde yaşadığı zorluk nedeniyle acil 

durumlarda hayatı tehlikeye giren insanların hayatını kurtarmak, adres yanlışlığı sebebiyle 

bireylerin (kuryeler, kargocular) para ve enerji israf etmesini önlemek ve internet üzerindeki 

adres alışverişini güvenli hale getirmek için mobil uygulama olarak tasarlanmış bir projedir. 

Türkiye üzerindeki her 4 metreye 4 metre olmak üzere 16 metrekarelik alana 2 kelimelik bir 

kısaltma veren uygulama, uzun bir adres ismi yerine 2 kelimelik kısaltmayı (Şekil-I) 

kullanmayı amaçlıyor. Bu sayede en hızlı ve pratik biçimde adres aktarımını sağlıyor. 

  Bu iki kelimelik kısaltma, ürettiğimiz mobil uygulamaya girilip (Şekil-II) Google 

Haritalar işbirliği ile yol tarifi ve adres bilgileri alınabiliyor. 

                                          
                                   Şekil – I                                                        Şekil -II 

   

  Aynı zamanda internet üzerinden yapılan adres iletimlerinde toplumda yaşanan 

güvensizliğe karşı “Şifreli Konum” ile kullanıcının bulunduğu adresi sayılarla şifreliyor ve 

kullanıcının güvenini sağlıyor. Bu şifre de sadece Öz Konum uygulaması ile bir adrese 

dönüşebiliyor. 

  Projemizi  Python isimli programlama dilini kullanarak Spyder geliştirme ortamı ile 

kodladık ve  tasarımını Dieter Rams’ın 10 tasarım ilkesinin biri olan “İyi tasarım,mümkün 

olduğunca az tasarımdır”  ilkesini anahtar alarak SketchBook ve QtDesigner programlarını 

kullanarak yaptık. 



3 

 

 

 

 

2. Problem/Sorun 
 

 Toplumumuzda insanların gerek telefon görüşmesinde, gerekse yüz yüze 

konuşmalarda adres alışverişi sırasında ciddi bir güçlük yaşadığını ve bu güçlüğün zaman,mal 

ve en önemlisi can kayıplarına yol açtığını fark ettik. Ülkemizde ambulansların ihtiyacı 

olanlara geç yanıt verme nedenleri arasında “Adresi Bulamama” sorunu, %9’luk pay alıyor 

[1]. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde ambulansın vakaya ulaşma süresi (response 

time) vakanın hayatta kalması için en kritik zamanı göstermektedir [2]. Hastanın hayatta 

kalması %65 oranla bu zamana bağlıdır. Adres alışverişindeki güçlük ve acil durumdaki 

bireyin nerede olduğunu bilmemesi nedeniyle birçok birey ölüm tehlikesi atlatmakta, bazıları 

da maalesef hayatını kaybetmektedir [3]. 

Ülkemizde kargo firmaları aracılığıyla ürün alışverişi yapan insanların şikayetleri göz önüne 

alındığında, yaşanan memnuniyetsizliklerin %9.5’i adresin karşı tarafa doğru iletilememesi 

nedeniyle yaşanıyor [4]. Bu olay kargoyu teslim almayı bekleyen müşterinin ve kargoyu 

teslim etmekle sorumlu kargo çalışanının enerji ve vakit israfı yapması ile sonuçlanıyor. 

Tarımda yanlış ilaçlama, doğadaki arıların ve faydalı böceklerin ölümüyle sonuçlanabiliyor 

[5]. İlaçlama sırasında bitkilerin konumsal bir dayanak olmadan yanlış ilaçlanması, öncelikle 

bitkilere, sonrasında dolaylı olarak insanlara zarar verecektir. Bir konumun adresinin tarifi 

yapılırken adres içeriğindeki mahalle, sokak, apartman gibi özel isim barındırabilen unsurların 

adresi alacak kişide kafa karışıklığı ve yanlışlık yarattığını, bu kafa karışıklığının ise belirtilen 

unsurların sadeleştirilip kısaltılması ile çözüleceğini belirtiyoruz. Adresin kısalığı ve sadeliği, 

akılda kalıcılık ve anlamaktaki kolaylığı doğrudan etkilemektedir. 

 2007 yılından itibaren [6] siber güvenlik adına yapılan sayısız eğitim ve 

bilgilendirmelere rağmen günümüzde internet üzerinden bilgilerin çalınmasına dair birçok 

haber görmekteyiz. Bu çalınan bilgilerin içinde adres veya konum da bulunmaktadır. 

Üniversite öğrencileri arasında düzenlenen bir ankete göre, öğrencilerin %76.6’sının dijital 

ortamda gizlilik sorunu yaşadığı belirlenmiştir [7]. Belirtilen sorunun içeriğinde öğrencilerin 

konumu da bulunmaktadır. Bu sorun, kullanıcıların internetteki özgürlüklerini sınırlamaktadır. 

 

3. Çözüm  

 Toplumumuzdaki insanların adres konusundaki yaşadığı sorunlara çözüm olarak bir 

mobil uygulama ürettik. Öz Konum adındaki bu mobil uygulama, açıldığı anda mobil cihazda 

küresel konumlama sistemi (GPS) erişimi bulunması sonucunda cihazın bulunduğu konuma 

Türkçe kelimelerden oluşan 2 kelimelik bir kısaltma verir. 

 Bu kısaltma, telefon görüşmesinde veya yüz yüze konuşmalarda diğer kelimelerden oldukça 

kolay ayırt edilebilen kelimelerden oluşur. Örneğin “Pervane” ve  “Kulak” kelimeleri  

yukarıdaki tanıma uygundur ve kısaltmanın ismi “Pervane-Kulak” olabilir. Bu yöntemle 

Türkiye içindeki her  16 metrekarelik kareye (4metre x 4metre) birbirinden farklı bir kısaltma 

verilmektedir (Görsel-III). Konumu alacak olan kişi, Öz Konum uygulamasını kullanarak 

kısaltmanın belirttiği adresi görür. İnternet erişimi olan cihazlarda tercihen yol tarifi alır. Öz 

Konum aracılığıyla yapılan adres alışverişleri,kısaltmanın kullanıcıya saniyeler içinde 

verilmesi sayesinde olabildiğince hızlı ve pratiktir. Konumu alacak olan birey için de aynı 

pratiklilik ve hızlılık söz konusudur. 

 Öz Konum mobil uygulaması, sade ve basit bir ara yüze sahiptir. Bu 
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özellik,uygulamayı kullanmayı bilmeyen birinin bile uygulamadaki isteğini yerine getirmesini 

sağlar. 

                     
                                                                          Görsel-III 

 

 Öz Konum kullanıcısı, sadece kendi konumunun kısaltmasını değil, aynı zamanda Türkiye 

sınırları içerisindeki başka 16 metrekarelik alanın da kısaltmasını öğrenebilir. 

Acil yardım bekleyen hastaların yetkililerle zor bir şekilde temas kurması ve bu zorluk 

yüzünden hastaların hayatlarının tehlike altında olması karşısında Öz Konum, saniyeler içinde 

kısaltmayı kullanıcıya sunar. Kullanıcı, telefon yoluyla telaffuzu kolay kısaltmayı karşısındaki 

yetkiliye bildirir ve acil durum anında yetkili bu kısaltmayı Öz Konum uygulamasını 

kullanarak görür. Acil yardım bekleyen hastaya en kısa zamanda müdahale edilmesi, 

hayatının tehlike altına girmesini engelleyecektir. 

Tarım yaptığı alan hakkında hiçbir konumsal dayanak olmadan ezber ile ilaçlama ve tarımsal 

işlem yaptıran tarımcılar, ürettiğimiz mobil aplikasyonu kullanarak tarlasının hangi 

bölümünün hangi kısaltmaya denk olduğunu öğrenir ve bir işlem sırasında konumsal hata 

yapmamış olur. Örneğin “kolonya-bina” adresinde soğan, “çanta-ayakkabı” adresinde pırasa 

olduğunu bilen tarımcı, hatasız bir şekilde işlemlerini yapacaktır. 

Bu proje sayesinde,kargo,yemek,ilaç vb. teslim eden kuryeler, Öz Konum projesinin temel 

çıkış noktası olan adres yanlışlığı konusundan etkilenmeden teslim edecekleri ürünü en kısa 

sürede teslim ederler.Teslim alacak kişi de en kısa sürede ürününü teslim alır. 

İnternet üzerinden adres verirken güvensizlik yaşayan Öz Konum kullanıcıları, “Kısaltma 

Al”-“Şifreli Konum Al” bölümüne erişip bulunulan konumun şifreli kısaltmasına erişebilir. 

Şifreli Konum, 30 hane ile 50 hane arası yan yana gelmiş sayıdan oluşur ve bu şifrenin 

çözülebilmesi için gerekli olan 4 haneli bir kod vardır. Kod olmadan şifre çözülemez. 

Kullanıcı, isterse uzun olan bu şifreli konumunu mobil cihazında kopyalayabilir. Elinde şifreli 

konum olan bir kullanıcı da “Şifreli Konum Bul” arayüzüne erişip elindeki şifreyi ve kodu 

girerek konum bilgilerine erişebilir (Şekil - IV), isterse yol tarifi alır. Öz Konum’un Şifreli 

Konum özelliği sayesinde insanlar internet üzerinden güvenlik kaygısı yaşamadan konumunu 

bir başkası ile paylaşabilir.  Kendi üretimimiz olan şifreleme metodumuza göre, bir konumun 

209 adet farklı şifreli konumu olabilir. Bundan yola çıkarak “Şifreli Konum” özelliği en 

güvenli konum alışverişini sağlamayı hedefliyor.  
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Görsel-V (Projemizin akış diyagramı)         Şekil-IV 

 

4. Yöntem 
 

 Öz Konum fikri ortaya çıktıktan sonra yapılan literatür taraması sonucunda güvenli 

konum alışverişi ve yapılan konum yanlışlıklarının çözümü için herhangi bir çözümün 

geliştirilmemiş olduğunu saptadık. Hızlı konum alışverişi adına yaptığımız araştırmalarda 

ise bir bireyin diğerine “Konum Atması” yönteminin yaygın olduğunu tespit ettik. Güvenli 

konum alışverişini sağlamak, konum yanlışlıklarının önüne geçmek ,hiçbir aracı uygulama 

kullanmadan ve internet ihtiyacını en az seviyeye çekerek en hızlı şekilde adres aktarımını 

sağlamak için Öz Konum’u ortaya çıkardık. 

Günümüzde neredeyse her bireyin bir mobil cihazı olduğu düşünüldüğünde Öz Konum gibi 

tüm insanların ihtiyacı olabilecek bir uygulamanın mobil cihazlarda çalışabilir olması 

gerektiğini belirledik. Bu bağlamda Python isimli programlama dilini kullanarak Spyder ve 

Visual Studio adlı geliştirme ortamlarında Öz Konum’un test sürümlerini yazdık.  

 Öz Konum’un arayüzünü oluştururken kullanıcılar için olabildiğince sade ve işlevsel 

olmasını istediğimiz için istediğimiz arayüzü en hızlı şekilde “PyQt5” kütüphanesini 

kullanarak oluşturduk. Öz Konum kullanıcılarının tamamında erişimi bulunan ve 

kullanıcıların çoğunun deneyiminin bulunduğunu tahmin ettiğimiz “Google Haritalar” 

servisinden, yol tarifi ve adres alırken yararlanmak istedik. Google Haritalar ve Python 

entegrasyonunu Google’in geliştiriciler için sunduğu servisleri kullanarak sağladık [9]. 

Öz Konum, açıldığı anda cihazdaki GPS modülünden konumun enlem-boylam bilgilerini 

alır. Bu bilgilere dayanarak kullanıcının Türkiye üzerindeki hangi  16 metrekarelik alanda 
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olduğu tespit edilir.Bu alanın kısaltması, program dosyalarının içinden bulunur ve kısaltma 

böylece elde edilmiş olur. Saniyeler içinde gerçekleşen bu kısaltma elde etme olayının 

devamında, ana ekranda kısaltma görünür. 

Elinde kısaltma olan kullanıcı, Öz Konum’un “Konum Bul” tuşuna basarak çıkan ekrana 

kısaltmayı yazar. (Şekil-VI)Yazılan kısaltma kelimelere ayrılıp hangi 4 metre x 4 metre 

alana tekabül ettiği bulunur. Sonrasında bu alanın boylam ve enlem denklikleri bulunur. 

Mobil cihazın internet erişimi ve Google Haritalar hizmeti kullanılarak kısaltmanın dengi 

olan enlem-boylamın hangi açık adres ile ilişkili olduğu tespit edilir. Bu adres kullanıcının 

önüne sunulur ve kullanıcı isterse bu konuma yol tarifini Google Haritalar aracılığıyla 

alabilir. 

                  
                            Şekil- VI                                                     Projenin ara yüzü kodu 

 

Ürettiğimiz uygulamanın içeriğindeki “Şifreli Konum” özelliğini kullanmak isteyen 

kullanıcılar, gerekli ara yüze erişim sağladığında o an bulunduğu konumun kısaltması 

program tarafından saklanır. Saklanan konum kısaltması ,baştan sona kendi üretimimiz 

olan kriptolama işleminden geçirilir. İşlem sonucunda kullanıcı, 30 sayı ile 50 sayı 

arasında değişkenlik gösterebilen bir şifre elde etmiş olur. Bu şifrenin yanında verilen 4 

hanelik kod, şifrelemenin 2 aşamalı olmasını sağlar ve kodsuz şifrenin karşılığı 

olmayacaktır. 

Elinde şifreli konum ve kodu olan kullanıcı, “Şifreli Konum Bul” sekmesine ulaşıp orada 

istenen girişleri yapar. Öz Konum, girilen şifreyi çözümler ve bir kısaltmaya 

dönüştürür.Kısaltma ise aracı uygulama kullanılarak adres ile eşleşir ve isteğe bağlı yol 

tarifi alınır. 

 Şifreli Konum’un temeli olan şifreleme metodumuz, Öz Konum projesine başlamadan 

çok daha önce geliştirmeye başladığımız bir şifreleme yöntemidir. Üzerinde sayısız test 

yaptığımız için güvenlik geliştirmelerini yaptık ve şu anda en güvenli halini almış 

durumdadır. Öz Konum fikrini bir mobil uygulama olarak tasarlarken açıkça gözlenebilir 

olan toplumumuzdaki telefon kullanım sıklığını göz önünde bulundurduk. Acil durumlarda 

insanların konum kısaltmasına erişiminin en kısa sürede olabilmesi için ara yüzü 
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olabildiğince sade tutup uygulama açıldığı anda ana ekranda bulunulan konumun 

kısaltması ve enlem-boylam bilgilerini yer aldırdık. 

 

                                         
                                                         Projemizin test aşaması 

 

 Öz Konum’un test sürümlerinde 30 adet 16 metrekarelik alan için uygulamayı 

çalışabilir kıldık ve uygulamanın sorunsuz bir şekilde konum tespiti,kısaltma 

üretimi,konum şifrelemesi yaptığını, yani tüm özelliklerinin sorunsuz çalıştığını gördük. 

Yaptığımız test sürümünün program dosyalarının düşündüğümüzden büyük olacağını fark 

ettik (yaklaşık 700mb) ve bazı depolama alanı kısıtlı cihazlarda kullanıcıya sorun 

çıkarabileceğini düşündük. Bu bağlamda Öz Konum’un gelişmiş ve kullanıma hazır 

sürümlerinde internet üzerinden veri alınmasını mümkün kılıp depolamayı en aza 

indirmeyi hedefliyoruz. 

 Mobil uygulamamızı çalıştırdığımız cihazların işlemci güçlerini birbirinden farklı 

tuttuk ve testlerimize bu şekilde devam ettik. Şifreli Konum özelliğinin, şifreleme 

yapılarak çalıştığı için düşük işlemciye sahip cihazda yavaş çalıştığını hatta belirli 

noktalarda kilitlendiğini analiz ettik. Bu sorunu ise şifrelemeyi sağlayan kodlardaki 

döngülerin içine milisaniye düzeyinde bekleme kodu yazarak çözdük. Şifreli Konum’un 

tüm cihazlarda hızlı ve sorunsuz çalışmasını sağladık. 

 İstanbul Atatürk havalimanında gerçekleşecek Teknofest final turlarında şifreleme 

metodumuz ile şifreleme yapan bir program içeren bilgisayarı Teknofest ziyaretçilerine 

sunmayı planlıyoruz ve şifreleme yöntemimizi çözebilene ödül vereceğiz. 
 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
 

 Projemiz, belirttiğimiz sorunları çözme yönünden bakıldığında piyasadaki tek ve 

benzersiz çözüm yoludur. Piyasada bulunan metotlar ile yalnızca doğru konum iletimi 

sağlanabilirken Öz Konum hızlı,doğru,pratik konum iletimini sağlamaktadır. Türkiye 

içindeki bir konuma 2 kelimelik bir kısaltma verilip toplumdaki adres algısını derinden 

değiştirmeyi hedefleyen projemiz, daha önce konum alanında yapılmış çalışmalara 

benzememektedir.  Konum güvenliği konusundaki şifreleme metodumuza benzer şekilde 

internet üzerinden şifreleme yapılsa da, şifreleme yöntemleri bilindiği için şifrenin kırılması 

dakikalar alacaktır. Kendimiz geliştirdiğimiz şifreleme tekniğimizin kırılması, şifreleme 

metodumuzun bilinmemesi nedeniyle mümkün değildir. 
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6. Uygulanabilirlik 
 

 Geliştirdiğimiz uygulama, telefonlarda bulunan uygulama mağazalarından veya harici 

olarak indirilip kullanılarak hayata geçirilebilir. Bu projenin reklam ve tanıtım ile büyük bir 

kullanıcı kitlesine kavuşması, Öz Konum’un hayat kurtarıcı etkilerini artıracaktır. 

Uygulama, acil durumlarda kullanılmak üzere de sunulduğu için ticari olmasını uygun 

görmüyoruz. Öz Konum’a dahil olan Şifreli Konum özelliği, her ne kadar tasarım sürecinde 

ticari kaygı güdülmese de herhangi bir acil durumda kullanılmak üzere tasarlanmadığı için 

ticari olarak sunulabilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Projemizi tasarlama, kodlama ve test aşamalarımızda herhangi bir harcamamız 

bulunmamaktadır.  Python programlama dili ve ücretsiz bir geliştirme ortamı olan Spyder’ı 

kullanarak Öz Konum’un test sürümlerini maliyetsiz şekilde oluşturduk. Farklı cihazlarda 

deneme yapmak için Öz Konum’u denemek isteyen insanların telefonlarını kullandık. 

Arayüz tasarımlarının bazı bölümlerinde yine ücretsiz sunulan Autodesk SketchBook 

programından yardım aldık. 

 

Proje Zaman Çizelgesi 

 

                           AYLAR 

                İŞ 

Ş
U

B
A

T
 

(2
0
2
1
) 

M
A

R
T

 

(2
0
2
1
) 

N
İS

A
N

 

(2
0
2
1
) 

M
A

Y
IS

 

(2
0
2
1
) 

H
A

Z
İR

A
N

 

(2
0
2
1
) 

T
E

M
M

U
Z

 

(2
0
2
1
) 

A
Ğ

U
S

T
O

S
 

(2
0
2
1
) 

Proje konusunun belirlenmesi ve 

proje takviminin hazırlanması  

X       

Literatür Taraması X X      

Yazılım algoritmasının 

hazırlanması ve Ara yüz 

Tasarımının Yapılması 

 X X X    

Yazılım  Geliştirme ve Rapor 

Sürecinin Devamı 

   X X   

Yazılımın Test Edilmesi ve 

Geliştirilmesi 

    X X X 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

 

 Kimse başına gelecekleri önceden bilemeyeceğinden her insan bir acil duruma gelme 

potansiyelindedir. Öz Konum, en hızlı şekilde konum ve adres bilgisi alışverişini 

sağlayabildiği için tüm vatandaşlar tarafından kullanılmalıdır. Türkiye’de internet üzerinden 

alışveriş yapanların nüfusa oranı yaklaşık %49 seviyesindedir [8]. Öz Konum, adreslere 2 

kelimelik bir kısaltma verip adres bilgisini son derece pratik hale getirdiği için, internet 

üzerinden alışveriş yapan insanlar ve alınan ürünü veya ürünleri müşteriye teslim etmekle 

sorumlu kargocular,kuryeler tarafından kullanılmalıdır. 

Tarımla uğraşan insanların ilaçlama, çapalama gibi tarımsal işlemler sırasında karışıklık 

olup kötü sonuçlar yaşamaması, Öz Konum ile her 16 metrekarelik alana farklı bir isim 
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alması ve bu isimler ile işlemlerini gerçekleştirmeleri tarımcılar için risksiz bir yöntem 

olacaktır. Her ne kadar Türkiye olarak savaş ve şiddete karşı olsak da Türk askerlerinin 

bulunduğu veya bulunacağı cephelerde 4 metreye 4 metre alanların 2 kelime ile 

isimlendirilmesi, askerlerimiz için zaman ve enerji açısından oldukça yararlı olacaktır. 

İnternet üzerinden adres verirken güvensizlik yaşayan kullanıcılar, projemizin içeriği olan 

Şifreli Konum özelliği ile internet üzerinden adres verirken adresini yazmak yerine şifreli 

konumunu yazacak. Şifreli konum ve yanında verilen 4 haneli kod, Öz Konum 

uygulamasına yazılarak asıl konum bulunabilir. Bu sayede kullanıcıların güvensizliği 

azalmış olur. 

9. Riskler 

 Öz Konum, insanların kullanımına açıldıktan sonra  “Şifreli Konum”un şifreleme 

yöntemi,dünyadaki şifreleme algoritmalarının tamamına yakını gibi çözülebilir. Çözülme 

sonrasında Şifreli Konum’un vaat ettiği güvenlik azalsa da adres yerine sayıyı görmek, kötü 

niyetli insanlar için caydırıcı ve zorlayıcı bir etken olacaktır. 

Projeyi geliştiren ekip olarak bu sorunun yaşanmaması için bir konumun 209 farklı 

şifrelemesini yapabilecek bir teknik ile çözülmesi imkansıza yakın bir şifreleme metodu 

geliştirdik. Algoritmamızın tüm çabalarımıza rağmen çözülmesi ihtimaline karşın yaklaşık 5 

satır kod yazarak aynı temellere dayanan fakat farklı bir şifreleme sistemine dönüştürmemizi 

sağlayacak planımızı oluşturduk. Bahsedilen 5 satırdaki değerleri değiştirip yüzlerce kez 

planımızı yinelemek mümkün. 

   
                                         Olası bir kırılma karşısındaki planımız (Şekil-IX)   

                       

Tablo II – Etki Olasılık matris 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etki-olasılık matrisi AZ OLASILIK ORTA OLASILIK YÜKSEK OLASILIK 

Şifreleme metodunun 

açığa çıkması 

 X  
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