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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

           Adalet alanı öğrencileri olarak toplumumuzdaki şiddeti ve suç oranlarını azaltmak suretiyle 

akıllı bir bileklik tasarlıyoruz. Tasarladığımız bileklik, yetkili tarafların uygun görmesi durumunda 

şiddeti uygulayan ve şiddete maruz kalan bireylerin kollarına takılacak. Bu sayede şiddete maruz 

kalan birey kendini koruma altına alabilecekken; şiddeti uygulamak isteyen bireyi durdurmaya 

yönelik bir işlevi olacak. Taraflar 1,5 km sınırında birbirlerine yaklaştıklarında mağdur tarafa uyarı 

sinyali gidecek şiddeti uygulayabilme ihtimali olan kişiye hafif bir elektro şok verilecek. Taraflar 

birbirine yaklaşmaya devam ederse bu şiddetin seviyesi artacak, mağdur kişinin ise bilekliğindeki 

sinyal gücü artacak ve emniyet güçlerine de bilgi sinyalleri gidecek. Hedefimiz korunmaya ihtiyaç 

duyan kişiler adına devlete başvuran bireylere yardımcı olmaya yönelik bir çalışma 

gerçekleştirmek. Bu sayede hakkını savunamayan ve sessizce şiddete maruz kalan kadınlarımızı, 

gençlerimizi ve çocuklarımızı koruma altına alabileceğimize inanıyoruz. 

 

            1.1.Tasarım 

 

          İnsanlık Yararına teknoloji yarışmasında şiddetlerin önlenmesi amacıyla ‘AKILLI 

BİLEKLİK’ tasarlıyoruz. Bu bileklik; kişilerin talepleri doğrultusunda can güvenliklerini 

sağlamaları için elektrik akımı ile çalışan, güvenlik uyarıları veren bir sistemden oluşmaktadır. Bu 

bilekliğin yetkili kişiler tarafından uygun görülmesi durumunda kişilere takılması planlanmaktadır. 

Tehdit edilen , hayatının tehlikede olduğunu düşünen, can güvenliği olmadığını düşünerek 

uzaklaştırma kararı aldırmış kişilerin bileğine ve tehdit eden karşı tarafın bileğine takılacaktır. 

Takılan bileklik 1,5 km birbirine yaklaşan taraflarda devreye girecektir. 1,5 km sınırlarına 

girildiğinde ilk başta bu bileklik uyarı verecek, mesafe kısaldıkça uyarı elektriğe dönüşecek, 

mesafe daha da azalınca elektriğin şiddeti artacaktır. Elektrik; zarar vereceği düşünülen kişiye 

verilirken, mağdur tarafa ve kolluk kuvvetlerine uyarı gidecektir. Bu projedeki amacımız adalet 

öğrencileri olarak toplumdaki mağdur vatandaşlarımızı koruyup, hukuk sistemine katkı 

sağlamaktır. 

 

           1.2.Yazılım 

        Tasarladığımız bileklikte çipler ve elektroşok olacağı için yazılımsal araştırmalar daha detaylı 

yapılacak ve yazılım mühendisleri ve kodlama uzmanları ile görüşülecek. Ayrıca hukuksal 

bilgilerine ihtiyaç duyduğumuz bölgemiz savcı ve hakimleri ile görüşeceğiz. Emniyet güçlerinden 

bilgiler toplayıp alan araştırması yapacağız. Kodlama ve çipler üzerine kitapları taradık önemli 

notlar aldık. Bölgemiz avukatlarından destek aldık onlarla istişarelerde bulunduk. Projemiz 

geçerse eğer tam donanımlı olarak araştırmalara devam edeceğiz. Başlamış olduğumuz akıllı 

bilekliği geliştireceğiz. 

 

           1.3.Montaj 

       Bu bileklikler saat görünümünde oluşturularak dikkat çekmeyecek bir şekilde tasarlanacak.                     

Çünkü bizce eğer akıllı bilekliğimiz herkes tarafından bilinerek takılırsa amacından şaşar ve               

hukuk sistemimize katkıda bulunamayıp mağdur kişileri koruma ilkelerimizi uygulayamayız. Bu 

aşamalardan sonra belirlediğimiz mesafeye göre cansız mankenler üzerinde testler 

gerçekleştireceğiz.  
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2. Problem Durumunun Tanımlanması 

          Bu projeyi hayata geçirme temelimiz her an diken üstünde yürüyen, zorbaca davranılan, 

daima bedenini darbeler alarak, hayatının büyük bir çoğunluğunu, her dakikasını doya doya değil 

de  ‘‘ya bana bir şey yaparsa ?’’düşüncesi ile  sürdürmeye çalışarak sürekli stres panik atak belirli 

bir süre sonrası ortaya çıkan ruhsal denge bozuklukları ile yaşayan ve yaşamaya mecbur kılınan 

kişileri koruma bilinci ile yaklaşıp ardından toplumumuzda bir farkındalık yaratıp hukuk 

sistemimize katkı sağlamaktır. 

         Ülkemizde çok görülen kadın cinayetleri, çocuk şiddetleri engel olmak için yapmış 

olduğumuz bir projedir. Bu projeyi hazırlayıp sizlere ve ülkemize sunmak için elimizden gelen 

gayretle çalışıyoruz. Türkiye’de oluşan en büyük problemi çözmek tek gayemiz. Masumca giden 

canları durdurabilmek için bu projeyi geliştirdik. Örnekle anlatacak olursak İstanbul’da  Semra 

Yılmaz kocası tarafından  17 kurşunla canice katledildi, Düzce’de eşi Nevriye Şekeri boğarak 

öldürdü ,Ankara’da Meltem Layıker boşandığı eşi tarafından 1 el kurşunla ve bıçaklanarak canice 

öldürüldü. Bunun gibi daha bir çok örnek var. Kadına yönelik şiddet, tüm dünyada farklı 

biçimlerde görülen bir halk sağlığı sorunudur. Bu suçların önüne geçmemiz gerekiyor ve 

takımımızca akıllı bilekliği yapmaya karar verdik.  

          Ülkemizde görüldüğü gibi korkusuzca yaşamak büyük bir güç istiyor. Bunların yanı sıra 

bizleri bu bilince teşvik eden diğer bir öge ise alan derslerimizde görüp öğrenmekte olduğumuz 

hukuki bilgilerimizi bireylere ve topluma fayda sağlayacak şekilde sosyal sorumluluk, koruma 

bilinci aşılayarak kullanmaya büyük bir hassasiyet ile özen göstermektir. 

 

3. Çözüm  

          Kadına yönelik şiddetle mücadele, Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmeler ve 

Birleşmiş Milletler kararlarıyla da devletin öncelikli sorumluluklarından birisi olarak 

tanımlanmıştır. Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 

Komitesi'nin 1989'da aldığı 12 sayılı Genel Tavsiyesi devletleri kadına yönelik şiddetle mücadele 

etmeye davet etmiş, bu konuda istatistiksel verilere ihtiyaç duyulduğunu belirlemiştir.               

Komitenin 1992 yılında aldığı 19 sayılı Genel Tavsiyesi ise toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti, 

kadınların erkeklerle eşit hak ve özgürlüklerden faydalanabilmelerini engelleyen bir ayrmcılık türü 

olarak tanımlamıştır. Bu karar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından yayınlanan Kadına 

Yönelik şiddetin Önlenmesi Bildirgesi'ne de temel teşkil etmiştir. 

         Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının var olan 

potansiyellerini gerçekleştirmelerinin önündeki en önemli engellerden birisi olmaya devam 

etmektedir. Özellikle kız çocukları ve kadınlar, çekirdek aile içinde, geniş aile bağlamında, 
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sokakta, okulda ve iş hayatında fiziksel, ekonomik, psikolojik ve cinsel şiddete maruz kalmakta;  

yaşanan şiddetin kız çocuklarının okuyamamasından kadınların toplumsal hayata etkin 

katılamamalarına, kadınların çocuklarına uyguladıkları şiddetin artmasından istenmeyen 

evliliklere, sakatlıklardan ölümlere kadar çok kapsamlı sonuçları olmaktadır. Namus adına işlenen 

cinayetler bu şiddet türünün en ölümcül ve görünür biçimlerinden biridir. Ancak daha az görünür 

biçimleriyle de kadına ve çocuklara yönelik şiddet, Türkiye'de yaşayan milyonlarca kadının 

bedensel ve ruhsal bütünlüğünü tehdit etmektedir. Aile içi şiddet, özellikle koca şiddeti, kadınların 

yaşamlarının “belirleyici bir boyutunu” oluşturmaktadır. 

          Kadın cinayetlerinin sayısı Türkiye'de, 2000'li yıllarda geçmiş yıllara göre büyük artış 

göstermiş; 474 kadının öldürüldüğü 2019 yılı, ülkede son 10 yılda en fazla kadının öldürüldüğü yıl 

olmuştur. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu yıllık raporuna göre 2020 yılında ise erkekler 

tarafından 300 kadın öldürülmüş, 171 kadın şüpheli şekilde ölü bulunmuştur.  

          Gerçekleştireceğimiz bu proje ile toplumumuzda kadınlara, gençlere ve çocuk bireylere 

karşı hukuken aykırı olarak sürdürülen şiddetin, zorbalığın, işlenen cinayetlerin önüne geçebilmek 

suretiyle ‘Bilekliğimle Korkusuz Yaşıyorum’ projesini hayata geçirerek, suçların azaltılarak en aza 

indirgenmesine, bireylerin hayatlarında karşılaştıkları tehdit, alıkoyma gibi durumlarda haklarını 

daha iyi savunabileceğimize, korkusuz yaşamalarına olanak sağlayabileceğimize inanıyoruz. Bu 

sayede hukuk sistemimizi güçlendirip, bir nebzede olsa katkıda bulunarak toplumumuzda hukuken 

aykırı saldırıları durdurabileceğimizi kanaat ediyoruz.  

           Teknolojide farklı yenilikler geliştirerek toplumsal eşitlik ilkelerini aşılamak bilinci ile de 

projemizin temellerini atmayı hedefliyoruz. Biz adalet alan öğrencileri olarak haklarımızı, bunları 

nasıl savunmamız gerektiği konusundaki bilgilerimizi farklı ve ilgi çekici uygulamalarla toplum 

huzuruna sunmak, ve yapılan uygulamalar karşılığında alacağımız dönütleri gözlemleyerek 

ülkemize hukuki alanda yenilikler getireceğimizi, teknolojiyi gerçekten de insanlık yararına 

kullanacak bireyleri topluma kazandırmayı temenni ediyoruz. 

 

    3.1. Tasarım Hakkında Genel Bilgiler 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kad%C4%B1n_Cinayetlerini_Durduraca%C4%9F%C4%B1z_Platformu
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          Öncelikle tasarlayacağımız akıllı bileklik saat görünümünde ince bir bileklik seklinde 

olacak. Vücut ısısı ile çalışacak. Vücut ısısı kaybolduğunda bilekliğin devre dışı olduğu anlaşılıp 

emniyet güçlerine sinyal gidecek. Çünkü vücut ısısının yok olması demek saldırgan tarafın o saati  

çıkardığı ya da kırdığı anlamına gelmekte olup işlevini yerine getirmediği için bilgi sinyali 

verecek.  

           Bu bileklik mağdur tarafa ve saldırgan tarafa takılacağı için bileklikte uyarı sinyalleri ve 

elektro çipler olacak. Çip olması kişilerin yerini tespit ederken, elektro şok verilmesi saldırganı bir 

nebze korkutup durdurabilecek ve mağdur taraf saldırganın kendisine yaklaştığını bildiren bir 

sinyal alacak. Ve sinyallerin artması demek saldırganın mağdurun çok yakınına geldiğini işaret 

edecek.  

          Bu bilekliklerin takılması mahkemelerin kararı doğrultusunda gerçekleşecek. Koşullu 

salıverilen kişilere de takılabilecek.  

4. Yöntem 

        Akıllı bilekliğimizi tasarlamadan önce yazılım, kodlama gibi alanlarında son derece titizlik ve 

özveri ile çalışan, uzmanlık bilgisinden faydalanabileceğimizi düşündüğümüz kişilerle birebir 

görüştük projemizin içeriğini aktardık, olumlu görüş aldığımız andan itibaren uygulama 

faaliyetlerimizi başlattık. Hukuken aykırı fiilleri işlemeye devam eden kişiler adına kullanacağımız 

uygulama yöntemleri doğrultusunda önce akıllı bilekliğimizin içerisine çip ve düşük voltaja sahip, 

küçük bir elektroşok cihazı yerleştirecek, ardından sinyallerin aktif olması adına uyarıcı bir devre 

kullanacağız.  

        Hukuken aykırı yapılan saldırıya maruz kalan kişiler için tasarlanacak bileklikte ise emniyet 

güçlerinde çalışmakta olan görevli kişilere projemizi sunacağız ve kendilerinin uygun görmesi 

durumunda yardım alarak bilekliğimizi tasarlayacağız. Bu kişiler için tasarlanacak bileklikte yine 

yazılım ve kodlama gibi bilişim alanlarında uzman kişilerin desteği doğrultusunda bilekliğimizin 

içerisine emniyet güçlerine anında sinyal gönderecek uyarıcı bir devre yerleştireceğiz.  

        Bu bileklikler saat görünümünde oluşturularak dikkat çekmeyecek bir şekilde tasarlanacak. 

Çünkü bizce eğer akıllı bilekliğimiz herkes tarafından bilinerek takılırsa amacından şaşar ve hukuk 

sistemimize katkıda bulunamayıp mağdur kişileri koruma ilkelerimizi uygulayamayız. Bu 

aşamalardan sonra belirlediğimiz mesafeye göre cansız mankenler üzerinde testler 

gerçekleştireceğiz.  
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        Temelimize ulaştığımızda, uygulamamızı hukuki alanda uzman ve görevini sürdüren yetkili 

taraflarla görüşerek olumlu dönütler aldığımız vakit projemizi hayatımızda bir yenilik oluşturması 

ve hukuk sistemimize katkı sağlamak payı ile gereğince yapılacak uygulama işlemlerini 

başlatacağız.  

         Projemiz yeniden sizlerin onayından geçme şansını elde edebilirse büyük bir titizlik, disiplin 

ve özveri ile hızla çalışmalarımızı devam ettirip projemizi geliştirmeyi hedefliyoruz. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

           Bizler bu projeyi hayata geçirme çalışmalarımızı devam ettirirken,  (Kadın Destek 

Uygulaması)  ve akıllı saat uygulamasından esinlenerek bu iki uygulamayı özdeşleştirerek proje 

içeriğimizi oluşturduk. Kades uygulamasından kısaca bahsetmemiz gerekirse kades, kadınların ve 

çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek  adına 

kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Akıllı saat uygulaması ise Eşinden veya bir 

başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları 

üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar 

Sistemi’ne ulaşabiliyorlar. 

 

     5.1. ‘Bilekliğimle Korkusuz Yaşıyorum’ Projemizin Benzer Uygulamalardan farkı 

 

 Şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan bireyler acil destek ekiplerine 

yalnızca akıllı telefonları ile erişim sağlayabiliyorken bizim oluşturacağımız sistemde telefona 

bağlı kalma durumu ortadan kalkıyor. Çünkü akıllı bilekliğimizin içine yerleştirilecek uyarıcı 

devreler, çipler, düşük  voltajlı elektroşok devreleri ve konum özelliği sayesinde emniyet güçlerine 

bağlı bir sistem kurulacağı için telefona ihtiyaç duymadan ekiplere anında bildiri gidecek. 

 Kades uygulaması internet bağlantısı aracılığıyla çalışır iken bizim tasarlayacağımız 

bileklik internet bağlantısı olmadan da ekiplere bildiri gönderecektir. Çünkü kişinin üzerinde 

herhangi bir tehlike esnasında akıllı telefonu bulunmayabilir, bulunsa dahi internet bağlantısı 

olmadığı vakit veya çekmediği bir bölgede kullanılabilecek bir işleve sahip olmaz. Ancak bizim 

tasarlayacağımız bileklikte entegre edilecek sistemler arasında internet bağlantısı mevcut değildir.  

 Tasarlayacağımız bileklik vücut ısısını algılama özelliğine sahiptir. Şiddeti sürdürme 

eyleminde bulunan kişi bilekliği kırma veya çıkarma eyleminde bulunduğu zaman vücut ısısı 

düşeceği için bilekliğin devre dışı bırakıldığı bilgisi otomatik olarak en hızlı şekilde ekiplere 

bildirilecektir. 

 Kades uygulaması kod ile aktif hale getirilirken bizim tasarlayacağımız bileklikte kod 

taratma, veya kod alma gibi ekstra işlem gerektiren unsurlar bulunmayacaktır. 
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 Akıllı saatlerde/kades uygulamasında cihaz konum açma/kapatma özelliği var iken bizim 

tasarımızda her iki taraf için de konum her daim açık olacaktır ve kapatma özelliği 

bulunmayacaktır. 

 Projemiz kades uygulaması ve akıllı saat sistemlerini ortak noktada buluşturarak tasarı 

haline getirildi. Akıllı saatler telefona bağlı ,kades uygulaması ise telefon harici herhangi bir 

elektronik cihaza bağlı değildir.  

 Bizim tasarımız olan “ AKILLI BİLEKLİK” ise telefona bağlı olmayan, internet 

gerektirmeyen, anında bildiri gönderen, ayarlaması fazla bir işlem gerektirmeyen bir sistemden 

oluşmaktadır                                           

 

 

  

 

        

        Kades ile Akıllı saat uygulamaları özdeşleştirilip  farklı yöntemlerle geliştirilmesi sonucunda 

‘Bilekliğim ile Korkusuz Yaşıyorum’ projemiz ortaya çıkmıştır. Projemizin diğer uygulamalardan 

en önemli farkı, kişinin zarar göreceği şüphesine karşın, karşı tarafa elektroşok verildiği için 

sadece emniyet bilgilerine sinyal göndermeyip aynı zamanda emniyet güçleri gelene kadar kişiyi 

koruma altına alabiliyor. Bir nevi Meşru Müdafaa şartlarını sağlıyor bilekliğimiz.  
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        Akıllı saatten esinlenmemizin sebebi konum özellikleri ve GPS sinyalleri vermesi. Kades 

uygulaması ise emniyet güçlerine bilgi veriyor.  Biz adalet öğrencileri olarak sosyal 

sorumluluğumuzun farkındayız. O yüzden var olan uygulamaları daha fazla geliştirerek kadınlar, 

çocuklar ve korunmaya muhtaç olan erkek vatandaşlarımız için faydalı olacağına yürekten 

inandığımız projemizi gerçekleştirdik. 

 

6. Uygulanabilirlik  

          Projemizde yaptığımız akıllı bileklik mağdur olan tarafların devlete başvurması veya koşullu 

salıverilen kişilerin güvenliğini sağlamak amaçlı bileklerine takılması suretiyle oluşturulacaktır. 

Bu bileklik suçları azaltmak ve önlemek amacıyla tasarlanmıştır.  

          Projemizde yapacağımız ürün mahkemelerin uygun görmesi sonucunda kullanılabilir; ticari 

olarak satışı yapılamaz. 

          Elektroşok verilecek kişinin sağlığına zarar vermeyecek şekilde sadece mağdurdan 

uzaklaştırmak amacıyla tasarlanmıştır. Risk durumu ortadan kalkmış olur. Mağdur taraf içinde 

riskli bir durum olması durumunda en yakın polis ekiplerine sinyal gönderilecektir. 

Uygulanabilirliği güçlü onaylanması halinde Türkiye şartlarında da geliştirilebilir bir koruma 

ürünü oluşacaktır. Sistem ucuz maliyet ve kullanım kolaylığı yanı sıra üst düzey bir güvenlik 

önlemi sağlamaktadır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

       Projenin tahmini maliyeti 400 TL civarında olacaktır. Ürün geliştirilebilir olduğundan ve 

mahkemelerin kullanım alanı içerisine girdiğinden Devlet destekli bir ürün haline gelecektir. 

Zaten her isteyen bu bilekliği alamayacaktır. Koşullu salıverilenlere ve Devletten koruma talep 

isteyen kişilerin hayatını kolaylaştıracaktır. Aşağıda Malzeme-Maliyet tablosu ve zaman 

çizelgesi gösterilmiştir. 

  

Malzeme –Maliyet Listesi 

Ürün Adet Fiyat(Adet) 

                              Akıllı saat     2   300TL 

                               Çip     2   100TL 

   

                             Toplam               400TL 

 

                                             Tablo 1- Malzeme-Maliyet Listesi 
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      NOT: Diğer malzemeler ve ürün oluşturma sürecindeki tek kullanımlık materyaller 

sponsorlarımız tarafından karşılanacaktır. 

 

 

                                             Tablo 2- Proje Zamanlama Tablosu 

 

 

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

        Tespitimizce toplumumuzda giderek artan, acımasızca işlenen cinayetler ve uygulanan 

şiddetler güçsüz, korunmaya ihtiyaç duyan, zayıf kişilere karşı sürdürülmektedir. Adalet alanı 

öğrencileri olarak bu ve benzeri şahısların haklarını savunmayı ilke edinerek şiddeti ve cinayeti 

önlemeyi kendimize hedef belirledik. Suç oranlarını en aza indirgeme doğrultusunda örneklem 

olarak kadınlarımızı, gençlerimizi ve çocuklarımızı seçtik.  

          Projemizin birincil hedef kitlesi korunmaya en çok ihtiyaç duyan kadınlarımız ve 

çocuklarımızdır. İstanbul Ataşehir’de samuray kılıcı ile öldürülen kadını hatırlıyoruzdur. Fail’e       

(suçluya) savcı neden o kadını öldürdün diye sorduğunda cevap olarak çünkü bana karşı 

koyamayacağını düşündüğüm için kadın seçtim. Öldürdüğüm kadını hiç tanımıyorum demiştir. O 

yüzden ilk hedef kitlemiz kadınlarımız ve çocuklarımızdır. 

         Projemizin ikincil hedef kitlesini ise; korunmaya muhtaç olan her yaştan kadın ve erkek 

bireyler oluşturmaktadır.      

                                     Görevler                                   Haftalar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Proje sorunun tespit edilmesi  ve araştırma yapılması             

Tasarıma karar verilmesi ve ortama aktarılması             

Temin edilecek malzemelerin maliyet listesinin 

oluşturulması 

            

Gerekli malzemelerin temin edilmesi             

Yapılan detaylı araştırmalar sonucu nihai bilgilere 

ulaşılması 

            

Testlerin yapılması ve hedef kitlenin geri 

dönüşlerinin alınması 

            

Geri dönüşlerin değerlendirilmesi ve eksikliklerin 

giderilmesi 
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         Bu dünyadaki bütün şiddet gören ve tehtide boyun eğen bireylerimize yardımcı olmak 

istiyoruz. Bizim kitlemiz sadece kadınlar değildir. Sadece önceliğimiz kadın ve çocuklardır. 

Kadın-erkek ve çocuklarımıza yönelik bir projeyi gerçekleştirmek istiyoruz.   

9. Riskler 

   Öncelikle oluşabilecek riskleri sıralayıp sonrasında B planlarından  bahsederek çözüm önerilerini 

sıralayacağız. 

Risk 1-Projemiz suç işleme potansiyeli yüksek olan kişileri durdurmak, mağdur kişileri korumak 

amacıyla tasarlandığı için suç işleyecek olan kişi bu bilekliği takmayı reddedebilir veya takılan 

bilekliği kırabilir. 

Risk 2- Sinyal sistemi ile çalışacağı için mekanizması arıza yapabilir. 

Risk 3- Akıllı Bileklik kullanımı eğitiminin tam anlaşılamaması. 

          B Planı 1- Hukuken aykırılığı söz konusu olan saldırıyı sürdürmek isteyen kişi bilekliği 

kullanmayı başka kişilere zarar vermek suretiyle reddedemeyecektir.  

      Mahkeme kararıyla olacağı için zorlama esas olacaktır. Ayrıca kişinin bilekliği çıkarma veya 

kırması noktasında bileklik işlevini gerçekleştirmediğini sinyalle karşı tarafa bildirecektir. Çünkü 

bileklik vücut ısınını algılamaktadır. Vücut ısısı bileklikte olmadığı anda sinyal vereceği için 

çıkarıldığı veya kırıldığı tahmin edilebilecektir.   

           B Planı 2- Mekanizma arıza yaptığı anda vücut ısısı olmadığı için çalışmadığının uyarısı 

emniyet güçlerine gidecektir. Gerekli tedbirler alındıktan sonra akıllı bileklik tekrar takılacaktır. 

           B Planı 3- Akıllı Bileklik ve çiplerin işlevi hakkında uzman görüşlerden faydalanılacaktır. 

Yanında kullanım kılavuzu verilecektir. 

9.2.Risk Analizleri 

       Oluşturduğumuz projemizin Risk Matrisi ve Risk değerlendirmesi aşağıda tablo şeklinde 

gösterilmiştir. Olasılık ve Etki düzeyleri hesaplanmıştır. Tabloda da belirtildiği gibi projemiz 

düşük ve orta düzeyde riskler içermektedir.  
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        Bu riskler için alınacak tedbirler de ayrıca tabloda belirtilmiştir. 

                                      Tablo 3- L Tipi Risk Matrisi 

 

 

 

 

                    

                                                                          Risk Değerlendirme 

                    Risk tanımı Etki Olasılık Risk                  Önlemler 

Bilekliği zorla çıkarma eylemi 2 2 4 Vücut ısısının düştüğünün 

bildirilmesi 

Yazılım hatası 4 1 4 Uzmanlar tarafından test edilmesi 

Eğitim eksikliği 3 3 9 Küçük bir kullanım kılavuzu 

verilecek 

                                                   Tablo 4- Risk Değerlendirme Tablosu 
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