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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Sosyal bir varlık olarak hayatını devam ettiren insanoğlu, hayat boyu birçok 

tehlikeye maruz kalır. İnsan yaşamı boyunca bir yandan hayatını devam ettirirken bir 

yandan da karşılaşabileceği tehlikelere karşı tedbirli olmak zorundadır. Günlük yaşamda 

karşılaşılan sorunlardan biri de kaybettiklerimizi bulamamaktır. Türkiye’de de kayıp insan 

sayısı her geçen yıl artmaktadır. Türkiye'de yılda ortalama 3 bin 500 kişi kayboluyor 

(Cumhuriyet, 2019). Hemen hemen her gün şu tarz haberler ile karşılaşmaktayız: 

  
 

Biz de projemizde geliştirdiğimiz bir sistem ile kayıp insanların daha kolay 

bulunmasına ve bu insanların ihtiyaç duyabilecekleri herhangi bir ilk yardım durumunda 

müdahalenin daha kolay olabileceği bir sistem geliştirmeye hedefledik. Bir saat üzerine 

yerleştirilecek kare kod ile saati takan ve kaybolma riski yüksek olan kişiye ait bilgilere en 

kısa yoldan ulaşılabilmesi hedeflenmektedir. Kare kod okutulduğu zaman o kişiye ait 

iletişim bilgisi, bir yakınına ait iletişim bilgisi, adres bilgisi, varsa alerjik bir rahatsızlığı, 

kan grubu gibi bilgilere ulaşılabilecektir.   

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Kayıp insanların sayısı nüfusun artması ile birlikte her geçen gün artmaktadır. 

Kayıpların üçte biri erkek, üçte ikisi ise kadın ve çocuktur. En sık görülen kaybolma 

nedenini, zihinsel ya da bedensel engel nedeniyle kaybolan ya da kaçırılanlar oluşturuyor 

(Cumhuriyet, 2019). Kaybolma sebepleri şekillerde sıralanabilir ama en sık görülen 

kaybolma sebeplerinin şu şekilde olduğu söylenebilir (Cumhuriyet, 2019): 

1. Özür nedeniyle kaybolma ve kaçırılma yüzde 24,  

2. Evden kaçma yüzde 15,  

3. Psikolojik nedenlerle yüzde 8,  

4. Aile içi şiddet nedeniyle yüzde 7,  

5. Alzheimer, bilinç kaybı ve bunama nedeniyle yüzde 7,  

6. Kandırılma ve kaçırılma vakaları yüzde 6,  

7. Maddi sıkıntı nedeniyle yüzde 4,  

8. Depremde kaybolma yüzde 3,  

9. Askerlikten kaçma yüzde 2,  

10. Alkol bağımlılığı nedeniyle yüzde 1,  

11. Diğer sebepler ise yüzde 23. 
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Sebepler incelendiğinde özür nedeniyle kaybolma ve Alzheimer hastalığı sebebiyle 

kaybolma oranının toplamda % 30’dan fazla olduğu görülmektedir. Bu sağlık sorunlarından 

dolayı kaybolan insanlar için teknolojik anlamda bir tedbir alınmış olsaydı belki de bu oran 

çok daha az olabilirdi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Alzheimer hastalığına 

yakalananların sayısı her geçen gün artmakta ve bu da kayıp vakalarının da artışına 

doğrudan etki etmektedir. Şu anda, dünya genelinde 40 milyona yakın Alzheimer hastası 

olduğunu bilinirken, 2050 yılında bu sayının 115.4 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

En  yüksek  artış  orta  ve  düşük  gelirli  ülkelerde görülmektedir. Türkiye'de ise şu 

anda  600 bin ile 1 milyon arası hasta bulunduğuna ait bir tahmin yürütülürken, 2050 yılında 

dünyada 4. en fazla Alzheimer hastasına sahip ülke olacağı 

düşünülmektedir.  2015  yılında  demansın  dünya  genelinde  gider  karşılığı  818  milyon  d

olar  olup 2018 yılında 1 trilyon dolara, 2030 yılında ise 2 trilyon dolara çıkması 

beklenmektedir (Özbalık Adapınar, 2021).  

Bu verilerden de anlaşılacağı gibi, Alzheimer hastalığına sahip olanların oranı gelecek 

yıllarda daha da artacaktır; ayrıca maddi anlamda da bir yük getirecektir. Bu tarz zihinsel 

geriliğe yol açan bir hastalığa sahip olan kişilerin sayısının artacak olması kaybolacak 

insanların sayısında artış olabileceği riskini de ortaya çıkarmaktadır. Biz de projemizde 

kaybolan insanların daha kolay bulunmasına veya bu insanların ilk yardım müdahalesi 

gerektirecek herhangi bir durumda daha kolay yardıma ulaşabilmesi için bir proje 

geliştirmeye çalıştık. Projemizde kaybolma riski olan insanların kollarına takılacak olan bir 

saat ile daha kolay bulunmalarına yardımcı olabilecek bir sistem geliştirmeye çalıştık. 

Projemizde kol saati üzerine bir kare kod yerleştirmeyi planlamaktayız, bu kare kod 

okutulduğu zaman saati takan kişi ile ilgili bilgilere ulaşılacaktır. Kaybolan kişinin ve bir 

yakınının iletişim bilgileri, adres bilgisi, kan grubu, varsa alerjik bir rahatsızlığı bu kare kod 

okutulunca ortaya çıkacak ve kişinin bulunmasını hem kolaylaştıracak ve ortaya çıkabilecek 

herhangi bir ilk yardım durumunda gerekli olabilecek bilgilerin en kısa sürede elde 

edilmesinde kolaylık sağlayacaktır.  

 

 

3. Çözüm  

Projemizde kola takılan saat ile kayıp kişilere ait bilgilerin olduğu bir karekod işlenerek 

kayıp olan kişinin bir an önce bulunmasına katkıda bulunmayı hedefledik. Ayrıca bu 

bileklik ilk yardım esnasında da yararlı olacak bilgiler de içerecektir. Kişinin içine 

düşebileceği bir kaza ya da bu tarz yaralanmalı ve bayılmalı olaylarda saatte bulunan kare 

kod okutularak yapılacak olan müdahalenin süresinin azaltılmasına katkı sağlayacaktır. 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi zihinsel engelinden dolayı veya Alzheimer hastalığından 

dolayı zihinsel işlevleri kaybolan şahısların kaybolma riski çok daha fazla olmaktadır. 

Alzheimer gibi bazı zihinsel işlevlerin belli bir yaştan sonra kaybolduğu hastalıkların 

ilerleyen yıllarda çok daha yaygın olacağı ön görülmektedir. Bu verilere bakarak bu tarz 

hastaların ve yakınlarının işini kolaylaştıracak teknolojilerin artacağı söylenebilir.  

Biz de projemizde bir basit bir sistem oluşturarak kaybolma riski olan insanlara yardımcı 

olmayı hedeflemekteyiz.  

Sistemi oluşturmak için öncelikli olarak kaybolma riski olan kişinin veya bir yakınının 

bilgileri paylaşmaya gönüllü olması gerekli. Biz projemizin fikrine güvenmekteyiz ancak 

bu kişilerin kişisel bilgilerinin tamamına erişiminde devlet kurumlarının desteğinin olması 

projemizi çok daha kapsamlı hale getirecektir. Saate ekleyeceğimiz kare kod ile kayıp olan 

kişinin iletişim ve sağlık bilgileri kodu okutan ekrana gelecektir. kaybolma riski olan şahıs 
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veya bir yakını bize gelerek iletişim bilgilerini paylaşması gerekmektedir. Biz de o şahıs 

için Google drive bulut sisteminde şahıs adına bir sayfa açacağız, bu sayfa şu gibi bilgiler 

yer alacaktır: 

 
 

Burada yer alacak olan bilgiler kişinin isteğine göre çoğaltılabilir. Bütün kare kodlar şahsa 

özel olarak oluşturulacaktır. Daha sonra bulut sisteminde depolanan bu sayfaya ait kare kod 

çıkarılarak saatin üzerine işlenecektir. Bu kişinin kaybolması durumunda sokakta biri veya 

bir kolluk kuvveti tarafından bulunduğunda kare kod okutularak kişi ile ilgili gerekli 

bilgiye anında ulaşılacaktır. Çalışmamıza ait çözüm algoritması şu şekilde olabilir: 

 
 

  

4. Yöntem 

Projemizde yöntem olarak teknolojiden faydalanmaktayız. Sitem çok basit bir biçimde 

çalışmaktadır. Projemizde öncelikli olarak bir bulut sistemi kullanmaktayız. Yaygın olarak 

kullanılan birçok bulut sistemi bulunmaktadır. Ama bizim için en kolay, ücretsiz depolama 

alanı daha çok olan Google drive depolama sistemini tercih ettik. 
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Kaybolma riski olan kişinin veya bir yakınının öncelikli olarak bize başvurması 

gerekmektedir. Çünkü kare kod ve kare kodda yer alacak bilgiler kişiye özel olarak 

hazırlanmaktadır. Kişi bize başvuru yaptıktan sonra Google drive depolama sisteminde o 

kişiye özel kendi ismi bir sayfa oluşturulacaktır. Daha sonra bu kişi ile ilgili bilgiler kişinin 

izni dahilinde bu sistemde depolanacaktır. Gerekli olacak bilgiler şu şekilde olabilir: 

 
 

Eğer kişi isterse bu bilgilere ekleme veya çıkarma yapılabilir. Kaybolan kişinin 

bulunmasında veya bu kişilere ilk yardım anında müdahalenin süre olarak kısaltılmasında 

faydası olabilecek bilgiler sisteme kaydedildikten sonra bu linke ait bir kare kod 

oluşturulacaktır. Örnek olara, yukarıda gösterilen Osman Taylan’a ait bilgilere aşaıdaki 

kare koddan ulaşılabilir: 

 
Daha sonra ise bizler kendi imkanlarımız dahilinde bu kare kodu şeffaf etikete basarak 

saatlerin üzerine yapıştırmayı planlamaktayız. Şeffat etiketlerin özellikleri şu şekildedir 

(ürünetiketi.com): 

1. – Bir plastik etiket çeşididir. Seffaf görünümlü opak etikettir. 

2. – Şeffaf Etiketler diğer plastik etiket çeşitleri gibi ısıya, ışığa, suya ve neme 

dayanıklıdır. 

3. – Baskısız Şeffaf etiketler piyasada başka bir etiketin üzerine yapıştırılarak 

koruyucu etiket olarak da kullanılmaktadır. 

4. – Şeffaf Etiket ile yapıştırdığınız yüzeye etkileyici bir görünüm katabilirsiniz. 

5. – Şeffaf etiketler ürün ambalajını tamamen kapatmaz, Etiketin baskı yapılmayan 

kısmından ürün içeriğini görebilirsiniz. 
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6. – Ön plana çıkarmak istediğiniz marka, logo, desen gibi baskıları, arkasında 

transparan bir görünüm olacak şekilde tasarlayabilirsiniz. 

7. – Çok fazla esneme veya büzülme yapmaz. 

8. – Bu nedenle parfüm şişeleri gibi ürünlerin üzerinde çok sağlam ve güzel durur. 

Bu dayanıklı özelliklerinden dolayı bu etiket tercihimiz olacaktır. Bu etiketlerin üzerine 

normal ev tipi renkli yazıcılarda dahi çıktı alınabilmesi kullanım kolaylığını artırmaktadır. 

Kare kod un şeffaf etiket ile çıktısının alınıp saatin üzerine yapıştırılması ile ürün 

tamamlanmış olacaktır.  Çalışmamızın son hali bu şekilde olacaktır: 

 
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Piyasada bulunan akıllı saatlerin bazılarında konum bulma, başka bir telefon, bilgisayar 

veya tablet ile eşleşerek konumunu takip etme gibi özellikler bulunmaktadır. Fakat 

bunların özellikle kaybolma riski bulunan insanlar için kullanılmadığını bilmiyoruz. Akıllı 

saatler dışında kaybolma riski olan insanların üzerinde cep telefonu var ise baz istasyonları 

sayesinde yerleri de ailenin kolluk kuvvetlerine başvurması yoluyla tespit edilebilir. Bu 

tarz giyilebilir teknoloji örnekleri vardır fakat bu yöntemler kaybolan kişinin ailesinin 

harekete geçmesini gerektiren ve belki de yer tespiti için alınması gereken izinler sebebiyle 

vakit alabilecek yöntemlerdir. Bunlar tabi ki önlem olarak kullanılabilecek yöntemlerdir. 

Fakat her ailenin akıllı saat alabilecek, sistem kurabilecek maddi gücü veya teknolojik 

bilgisi olmayabilir. Bizim tasarlayacağımız sistem çok basit ve maliyeti yok denecek kadar 

az. Hatta devlet eli ile bu çalışma bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürülebilir. Ayrıca 

akıllı saat veya yer tespiti gibi yöntemlerde ailenin çabası ön plandadır. Bizim 

çalışmamızda ise kaybolma riski olabilecek kişiyi bulan, fark eden birileri muhakkak ki 

olacak ve ailesine ulaştırılması bu yolla çok daha kolay olacaktır. Saate sahip polacak 

kişiye denk gelen başka normal bir vatandaş veya bir kolluk kuvveti kare kodu 

okuttuğunda o kişi ile ilgili gerekli bilgiye sahip olacaktır.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizin uygulanabilirliğinin kolay ve basit olduğunu düşünmekteyiz. Proje için gerekli 

malzemeler ve izlenecek adımlar şunlardır: 
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1. Kaybolma riski olan ailenin bize başvurması (Çalışmamızın duyurulması için 

gerekli reklam adımlarının yürütülmesi, internet ve sosyal medyanın en aktif şekilde 

kullanılması sağlanacaktır), 

2. Kaybolma riski olan birey ile ilgili ailenin de yardımı ile bir dosyanın oluşturulması 

3. Dosya oluşturulması için Google drive bulut sisteminin kullanılması 

4. Google drive de oluşturulan kişisel bilgilerle ilgili linke yönlendirecek kare kod un 

hazırlanması 

5. Hazırlanan kare kodun şeffaf etikete basılması 

6. Şeffaf etiketin saate entegre edilmesi 

7. Ürünün aileye teslim edilmesi 

 

Projenin görüldüğü üzere yapılması kolay ve maliyeti son derece düşüktür. Ticari bir ürüne 

dönüştürülmesi de kesinlikle mümkündür. Ürünün ortaya çıkmasında gerekli olacak en 

önemli şey insan gücüdür. Bilgilerin işlenmesi ve kare koda eklenerek saate entegre 

edilmesi için gerekli olan en önemli şey insan gücüdür. Çalışmamız ticari bir ürüne 

dönüştürülmeye müsaittir. Ama biz ürünümüzün sosyal sorumluluk projesi olmasını ve 

devlet kurumları desteği ile yürütülmesini çok isteriz. Projede tabi ki bazı riskler de 

bulunmaktadır. Mesela, kaybolan insanın kaybolduğu andan itibaren kimseye rastlamaması 

veya rastlasa bile kare kodu okutunca kayıp kişinin ailesine ulaşılabileceğini anlamaması 

bu risklerden birisi olabilir. Fakat, tasarlanan saat kişinin kolunda olduğunda üründen 

kaynaklanacak sorun kare kod un yırtılması, çalışmaması gibi durumlar olabilir.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizde kullanılacak olan ürünlerin listesi ve maliyeti şu şekilde olacaktır: 

Malzeme Fiyat x Adet Toplam  

                   Yapışkanlı Şeffaf Etiket A4 Boyutunda 50 

Adet 156,91 x 1 156,91 

Canon     Pixma E414 Renkli Baskı 60 Sayfa Girişli 

Çok Fonksiyonlu Yazıcı 
650,75 x 1 650,75 

 
 807,66 

Projemizin İş – Zaman Çizelgesi şu şekildedir: 

 Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs  

Proje fikrinin geliştirilmesi x       

Literatür Taraması 
 x x     

Google Drive Öğrenilmesi   x x    
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Ön Değerlendirme Raporunun 

Yazılması ve Tanıtım 

Videosunun Çekilmesi 

  x x    

Tasarım  
   x x   

Üretim 
    x x x 

Proje Detay Raporu yazımı 
    x x  

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Projemizin hedef kitlesi öncelikle kaybolma riski yüksek olan engelli bireyler veya 

Alzheimer hastaları ve onların aileleridir. Daha sonra ise herhangi bir ilk yardım 

durumunda anında müdahalenin süresinin kısalmasını arzu eden herkes bu çalışmadan 

faydalanabilir.   

 

9. Riskler 

Tasarladığımız çalışma kişinin kolunda olmaması bir risk olarak tanımlanabilir. Ama bu 

risk ürünün kullanılmamasından kaynaklanabilecek bir riskdir. Eğer çalışmamız kişinin 

kolunda takılı ise ortaya çıkabilecek risk tablosu ise şu şekilde gösterilebilir: 

 

Risk Riskin Ortaya Çıkma 

Olasılığı 

Riskin ortaya çıkması Durumunda 

ortaya çıkabilecek Etki 

Risk 

Skoru 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

Kumanda üzerindeki kare koda 

zarar gelmesi 
 *        * 10 

İnternetin olmaması  *       *  8 

  

Risk Matrisi şu şekildedir: 
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