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İçindekiler 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
 
Lazer vurumlu görüntü işlemeli elektronik tabanca isimli ürünümüz yerli ve milli 
maliyetlerle gerçekleştirilmiş olup her muharebe silahına uyarlanabilen portatif bir 
üründür. Aparatımız bluetooth özelliği olan harici bir kameraya bağlanmaktadır. 
Gerçek silahın altına yerleştirilen aparat ile atıcı (kurusıkı ses fişeği) ile ateş ettiği 
sırada hedefe, kalibresi yapılmış olan lazer aparatından lazer düşmektedir ( Böylelikle 
gerçek tepme hissi de verilmiştir).  Bu düşen lazeri de bağlantısı yapılmış olan kamera 
anlık fotoğraflamaktadır. Öz çekim çubuklarını çalışma mantığı ile aynı olan 
devremizde fark ise tetiğin altına yerleştirmiş olduğumuz butonun tetiğe bastıktan bir 
milisaniye sonra aktif hale gelerek sisteme veri göndermesidir. Aparatın montajı çok 
pratik olup alyan uçlu tornavida ile sökülüp takılabilir. Silah da üç versiyon mevcuttur. 
 

          
                                         Şekil 1- Lazer vurumlu Elektronik Silah 
 
 
2. Problem/Sorun 

 
Silahlı eğitim veren kurum veya kuruluşlarda maalesef eğitim sırasında istenilmeyen 
kazalar oluşmaktadır. Bu kazalar kimi zaman maddi kimi zaman ise manevi hasarlar 
bırakmaktadır. Bunun yanı sıra eğitimlerde sıkılan mermilerin sırf atıcı alışsın diye 
fazlasıyla sıkıldığı aşikardır. Bu da yüksek maliyetlere neden olmaktadır. Bu problem 
üzerine birçok çalışma yapılmaktadır. Lakin bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan ürünler 
ve sistemler hem çok pahalı hem de büyük ağır sistemlerdir. Bu sistemleri pratik, az 
maliyetli, fazla alan kaplamayan sistemlere dönüştürmek gerekmektedir. Projenin ele 
aldığı sorun görseller ile desteklenebilir. İkonik gösterimlerin olduğu sade bir sunum 
ile desteklenebilir.  
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3. Çözüm 

  
Var olan problemlere (can kaybı ve mermi israfı) çözüm olabilecek, atış yapan 
kursiyere en sade ama en eğitici bir hizmet sunabilecek bir sistem geliştirilmeli. Bu 
çerçevede yapmış olduğumuz projemiz hem can kaybını sıfıra indiriyor hemde mermi 
israfından kurtarmış oluyor. Silaha yerleştirilmiş olan lazer atış sırasında mermi 
çekirdeği yerine lazer sıkmaktadır. Gerçeklik hissi vermesi için de silaha kurusıkı 
mermisi konulmuştur. Sonuç olarak silah gerçek hissi vermiş ama hedefi lazer ile 
vurmuştur. Böylelikle can kaybına neden olacak kazalarda önlenmiştir.  
 

            Projenin Detaylı Açıklanması: 
 

Projeyi oluşturan parçalar temel olarak; silah (1), cep telefonu (2), anahtar (3), 
devre  kutusu (4), lazer (5) ve aux kablo (6) olmaktadır. Buluş konusu devre 
kutusu(4); güç kaynağı (G), diyot (D), kapasitör (C), transistör (T), transistörün beyz 
bacağı (B1), birinci direnç (R1) ve ikinci direnç (R2) içermektedir. 

 
Proje konusu üründe silahın (l) namlusunun alt tarafına bir lazer (5) 
konumlandırılmıştır. Anahtar (3) ise silahın (1) kabza tarafına sabitlenmiştir. 
Devre ise anahtar (3) ile lazer (5) kısımları arasında silahın alt tarafına yerleştirilmiştir 
ve muhafazasi için üzeri devre kutusu (4) ile kapatılmıştır. Devrenin diğer bir girişine 
aux kablosu (6) bağlanmıştır. Aux kablosunun (6) uç kısmıyla cep telefonu (2) veya 
kamera girişlerine takılması amaçlanmıştır. 
Proje konusu   ürünün   çalışma   prensibi   şu şekildedir;   silah (1) tetiğinin   altına 
yerleştirilmiş butona basıldığı esnada eş zamanlı olarak silahın (1) 
patlaması(sıkıştırılmış hava basıncının serbest bırakılmasıyla oluşan geri tepme, ses ve 
barut kokusu) lazerin (5) hedefe ışık noktası bırakması(yaklaşık 100ms) ve cep 
telefonunun (2) hedefe düşen ışık noktasını fotoğraftaması gerçekleşmektedir. Bu 
işlemleri hızlı bir şekilde otomatik olarak devre kutusu (4) içerisinde bulunan devre 
vasıtasıyla gerçekleştirmektedir. 

 
 

4. Yöntem 
 

Aparatımızda nesnelerin kablosuz haberleşmesinde kullanılan öz çekim çubuğundaki 
bluetooth yöntemi ile aynı yöntem kullanılmıştır. Bu yöntem bir adet buton yardımı ile 
çalışmaktadır. Buton ise jamper kablo yardımı ile kullanılacak silahın tetiğinin altına 
yerleştirilmiştir. Böylelikle tetiğe basıldığı anda butonada basılmaktadır. Ve aparat ile 
bağlantısı yapılmış olan kamera her tetiğe basıldığında bir fotoğraf çekmektedir. 
Çekilen fotoğraflar (şimdilik) var olan programlardan birinin yardımı ile birleştirilip 
tek fotoğraf  haline getirilmektedir ( Kendi görüntü işleme programımız üzerinde 
çalışmaya devam etmekteyiz. Tek fotoğraf üzerinde yapılan tüm atışlardaki lazer 
noktalarını her birini kare içine alarak belirten bir programın tasarımı üzerinde 
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çalışmaktayız). Elimizdeki prototip ile ilgili emniyet müdürlüğünden ve 
kaymakamlıktan aldığımız izinler sonrasında arazide birçok atış gerçekleştirdik. Eksik 
kısımları ve ekstra istenen özellikleri atışı yapan emniyet mensubu arkadaşlardan 
dinledik ve halen üzerinde çalışmakta ve geliştirmekteyiz. Bu denemelerde atıcının 
elinin ne kadar titrediği, hedefin ilk neresine nişan aldığı ve en son (tetiğe basılıp silah 
şahlandıktan sonra) merminin nereye gideceğini gösteren çizgi şeklinde lazer ışıkları 
elde ettik. Böylelikle atıcı normalde göremeyeceği hatalarını gerçek gözle görmüş 
oldu. 

                 
                                               Şekil 2- Silah Tasarımı 
 
 
Referansların Açıklanması: 

 
l. Silah 
 

2. Cep telefonu 

 

3. Anahtar 

 

4. Devre kutusu 

 

5. Lazer 

 

6. Aux kablo 
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                                            Şekil 3- Devre Kutusu 

     
                                        



6 
 

Devre kutusu: 
 
G.     Güç kaynağı 
 
D.     Diyot 
 
C.     Kapasitör 
 
T.     Transistör 
 
BI.    Transistörün beyaz bacağı 
 
Rl.     Birinci direnç 
 
R2.   İkinci direnç 
 
 
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 
Hali hazırda olan sistemimiz ihtiyaç karşılayacak durumdadır. Başladığımız tarihten 
itibaren katabildiğimiz yeniliklerden biri aux kablosu kullanmak yerine bluetooth 
kullanmamız oldu. Lakin her üründe olduğu gibi bizim ürünümüzde yeniliğe açık 
durumdadır. Mesela ürünümüzün yenilikçi yönünü hedefimiz olan ama 
imkanlarımızın elvermediği için yapamadığımız, kamerayıda aparata yerleştirip 
çekilen fotoğrafları direk bilgisayara gönderen bir tasarımı olarak gösterebiliriz. 
Ayrıca atışın akabindeki resimleri tek bir resimde birleştirip kullanıcının tüm 
atışlarını tek bir görselde göstermeyi düşünüyoruz. Ürünümüze benzer birçok tasarım 
ve model bulunmaktadır. Maliyet ve emniyet çerçevesinde ürünümüze benzer olan bu 
ürünlerin hepsinde gerçekçilikten uzak simülasyon teknolojisi kullanılmıştır. Yani her 
an her yerde kullanılamayacak durumdadırlar. Ve bu ürünlerin  hepsi ciddi maliyetler 
ve ağır altyapılar gerektiriyor. Bizim ürünümüz her an her yerde kullanılabilen, çok 
ucuz olan, pratik bir üründür.      
 
 

6. Uygulanabilirlik 
  
Başta ülkemizdeki silahlı eğitim veren kurum ve kuruluşlar olmak üzere dünyanın her 
yerine pazarlayabileceğimiz bu ürünümüzü öncelikle devletimizin resmi kurumlarının 
silah eğitimi veren yerlerde kullanılabilmesi için onaylaması gerekmektedir. Bu 
aşamadan sonra istenilen miktarları üretebilmek için bir ekip kurabiliriz ya da 
piyasada var olan kart basım şirketlerine kartları bastırıp seri üretime geçilebilir. 
Uygulanabilir olduğunda önümüze çıkabilecek risk maddiyat olabilir ve çok sipariş 
gelir ise ürün üretimini yetiştiremeyebiliriz. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

ÜRÜN ADI ADET BİRİM FİYAT TOPLAM 

Tüfek sıfırlama 
lazeri 12 Kalibra 1 215 TL 215 TL 

3pF Kondansatör 6 0,10 TL 0,90 TL 

BjtTransistör pnp    
T0-92 6 0,31 TL 2,79 TL 

330 ohm direnç 6 0,22 TL 1,98 TL 

Tabanca lazeri 3 145 TL 435 TL 

4Pinli push 
buton(6x6x5 mm) 6 0,22 TL 1,32 TL 

3,5mm Jack Aux 
kablo 6 18,45 TL 110,7 TL 

4,4 V Zener diyot 6 0,26 TL 1,56 TL 

Blow TR 14 Siyah 
Tabanca 9 360 TL 3240 TL 

5x5cm Bakır Plaket 6 2,61 TL 15,66 TL 

HC 0.6 Bluetooth 
Modülü 4 Pin 3 42 TL 126 TL 

Bluetooth 4.2 Tx Rx 1 232,70 TL 232,70 TL 

6mm kuru sıkı 
mermisi 1 72 TL 72 TL 

CNC 1610 200Mw 
Lazerli CNC 
Makinesi 

1 2883,25 TL 2883,25 TL 

5v Lipo pil 9 106,85 TL 961,65 TL 

                                              Tablo 1-Fiyat Listesi ve Malzemeler  
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Projemizde üç versiyonu üretebilmek için 8300,51 Türk lirasna ihtiyaç vardır.Üretime 
geçilmesi halinde tek defaya mahsus iki fotoğraf makinası, iki hedef tahtası, iki bilgisayar 
gerekmektedir. Bunun yanı sıra ar-ge birimi olmalı ve aktif çalışmalıdır. Her bir 
aparatımızda kart basım ücreti, montaj ve deneme aşamasında gidecek olan ücretler 
toplamda 1450 Türk lirası olmaktadır. 2000 Türk lirası’na satılmasını düşünmekteyiz. 
Kurusıkı mermisi kullanacağımız için her atışta net karımız 1,70 Türk lirası olmaktadır. 
Şimdiki fiyatı 2,5 Türk lirası olan mermi – şimdiki fiyatı 60 kuruş olan kurusıkı= 1,70 
Türk lirası. Projeyi 316,55 Türk lira’lık bütçeyle  en ekonomik şekilde oluşturulabilir. 

 

 

 

                                                Şekil 4-Zaman Çizelgesi 

 

 

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Askeri okullarda, polis okullarında, güvenlik şirketlerinde ilk aşama silah 
eğitimlerinde ve ilerleyen aşamalarda kullanılabilir.  Kısaca silahlı eğitim veren tüm 
kurum ve kuruluşlarında kullanılabilecek pratik ve çok kullanışlı bir üründür. 
 
 

Versiyon 2 
Eksikleri 

giderilecek
15.07.2021

Versiyon 1
Eksikleri 

giderilecek
03.07.2021 

AR-GE Versiyon 1 üretimi
12.02.2021

Silah da
üç versiyon 

hazır
30.08.2021 

Versiyon 3 
üretimi 

28.08.2021 

Versiyon 2 
üretimi 

18.03.2021
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9. Riskler 

 

OLASILIK  ve  ETKİ MATRİSİ 

1)Bluetooth’lu versiyonumuzda 
bağlı olduğumuz silah ile kamera 
arasındaki bağlantı kopuklukları 

yaşanabilir. 

4) Hedef üzerine 
düşen lazer noktanın 

tespitinin 
gerçekleştirilebilmesi 

için herhangi bir 
görüntüleme 

aygıtının 
sağlanamamasından 
dolayı uzun menzilli 

atışlarda bu lazer 
noktasının tespiti 
oldukça güç bir 

konuma gelecektir. 

7)Kulak korumasız 
silah atışı yapmak 

kullanıcının 
işitmesine zarar 
vererek kulakta 

çınlamaya neden 
olabilir. Bu işitme 

kaybı kişiden kişiye 
farklılık gösterebilir. 
Yüksek sese maruz 
kalma derecesi ve 

süresine bağlı olarak 
işitme kaybı kalıcı 

veya geçici olabilir. 

2)Kurusıkı silahın tutukluluk 
yapabilir. 

5)Seri yapılan 
atışlardan sonra lazer 

kalibrasyonu 
kayabilir. 

8)Aux kablosundaki 
bağlantı sorunlarından 
dolayı resimler anlık 
çekimlerinde sorunlar 

yaşanabilir. 

3) Proje hayata geçirilirken 
benzeri buluşlar veya modeller 

üretilebilir. 

6)Devre kartımızdaki 
güç kaynağının ısı 

nedeni ile zarar 
görebilir. 

9)Devre kartımızdaki 
kondansatörün ısıya 

bağlı olarak zarar 
görebilir. 

                                                           Tablo 2- Olasılık ve Etki Matrisi 
 
 
             çc  Çok Yüksek Risk     
 
            
                  Yüksek Risk 
                   
 
                  Orta Risk 
 
 
                  Düşük Risk    
 
                 
                  Çok Düşük Risk 
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1) Bu atışın gerçekleştiği bölgede yüksek frekansa sahip kablosuz yayın yapan cihazların 

ortadan kaldırılması ile çözüm üretilebilir. 
2) Kaliteli tabanca ve mermi kullanımı ile bu sorunun oluması azaltılabilir. 
3) Ar-Ge çalışmalırımızla projemizi sürekli yenileyeceğiz. 
4) Hâlihazırda versiyonumuz 120 metreye kadar görüntü yakalayabilmektedir. Aux 

kablolu versiyon sayesinde 200 metre mesafeye kadar lazer atışı kullanıcıya 
yansıtılabilir. 

5) Kalibrasyon için lazer sıfırlama mermisi ile gerekli ayarlamalar yapılabilir. 
6) Eğitim atışlarından sonra hedefin nerden vurulduğu görmek için beklenen süre bu riski 

en aza indirger. 
7) Atışlar öncesinde kişinin kulaklık takması yetrli olacaktır. 
8) Bu sorunu ortadan kaldırmak için bluetooth modüllü versiyonumuz kullanılabilir. 
9) Yapılan atış denemelerin akabinde tabancanın da zarar görmemesi için geçen zaman 

bu problemin önüne geçecektir. 
 
     

10. Proje Ekibi 

Takım Kaptanı : Alparslan ERZURUMLU 

Alparslan ERZURUMLU       : Elektrik Elektronik Mühendisi 

Muhammed Selahaddin ELÇİ : Elektrik Elektronik Mühendisi 

 

ADI SOYADI OKUL PROJEDEKİ GÖREV 

Muhammed 
Selahaddin ELÇİ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi  

Elektronik Tasarım ve 
yazılım 

Alparslan 
ERZURUMLU 

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi 

Araştırma Geliştirme 

 

 

11. Kaynaklar  
 

https://goo.gl/eeNhk3 
https://www.youtube.com/watch?v=qa4DXaeMj7U 
 
 

 
 

https://goo.gl/eeNhk3
https://www.youtube.com/watch?v=qa4DXaeMj7U
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