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1.  Proje Özeti: 

 

Projede bomba imha ekiplerinin güvenliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bazı bombalar, 

düzenekleri itibariyle uzaktan elektronik sinyal yardımıyla (örneğin: telefonla) patlamaya 

tetiklenmekte ve bu da bomba imha ekiplerinin hayatlarını tehlikeye atmaktadır. Bu projede 

ise sinyal karıştırıcı (jammer) portatif bir şekilde yeniden tasarlanmış, böylece sahada bomba 

imha ekipleri için bir güvenlik aracı ortaya çıkmıştır. 

2.  Sorun: 

 

Terör, ülkemizin uzun yıllardır akıllı yöntemlerle mücade verdiği başlıca sorunlardan biridir. 

Uzaktan elektronik sinyal yardımıyla patlamaya hazır bombalar, Emniyet Genel Müdürlüğü 

için çalışan Terörle Mücadele bölümündeki polislerimizin hayatını tehlikeye atmaktadır. Bu 

sorunu çözmek için inovatif, milli ve portatif sinyal karıştırıcı (jammer) tasarlanmaktadır. Bu 

nedenle bu projenin yapım süreci ve test süreci uzun sürüp herhangi bir hataya yer 

verilmemesi esas alınmıştır. 

  

3.  Çözüm: 

 

Uzaktan tetiklenen bomba düzenekleri, elektronik sinyallerle iletişim sağlar. Sinyal Bozucular 

(Jammer), elektronik sinyalleri dezenforme ederek, bu sinyallerin iletişim için kullanılmasını 

engellerler. Bomba imha ekiplerinin kolayca sahada kullanılabilmesi için 9V pil ile çalışan 

yeni bir tasarım yapılmıştır. Tasarım süreci boyunca, öncelikle yoğun bir karşılaştırmalı 

araştırma (benchmarking), ardından da fizibilite çalışmaları için uzmanların görüşleri 



 

 

alınmıştır. Sinyal bozucu tasarımları için çeşitli taslakların izni alınıp, projeye uygun amaçlı 

test yöntemleri kurgulanmıştır. Bu proje toplumun Terörle Mücadele bölümünde kullanılması 

amaçlanmıştır. Şimdiki çözümlerin yetersiz kalmasının nedeni jammerların büyük olmasından 

kaynaklanmaktadır. Proje uzaktan telefonla patlatılabilecek bombaların önüne geçilebilmesi 

için oluşturulmuştur. Etkin menzil girdiği halde telefon sinyallerini kesebilmektedir. 

 

 

4.  Yenilikçi (İnovatif) Yönü : 

“Portatif Güvenlik Duvarı” daha önce yapılan projelerin aksine hafiftir ve taşınması kolaydır. 

Daha önce yapılan çalışmalarda 18 ila 220 V arasında değişen pil kullanımı vardır. Bu projede 

ise 9V’luk pil kullanılmıştır. Yani bu projenin yenilikçi yönü daha küçük ve taşınabilir bir 

pille çalışmasıdır. Bu sayede proje portatif olup çok yer kaplamamaktadır. Aynı zamanda 

yerli üretimin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu sayede “Portatif Güvelik Duvarı” gelecek 

nesillere ve Türk gençlerine örnek bir proje olacaktır.  

 

  

5.  Uygulanabilirlik: 

Projemiz daha öncede değindiğim üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele için 

çalışan saygıdeğer polislerimize katkı sağlanması amacıyla tasarlanmıştır. Bu aygıtı 

kullanarak sinyal gönderilerek tetiklenmesi ve patlaması planlanan bombalar etkisiz hale 

getirilir ve bu sayede olası terör olaylarının önüne geçilir. Hafif ve taşınabilir özelliğiyle 

uygulanması kolaydır. 



 

 

 

 

6. Yöntem : 

 

 

Projede öncelikle hangi olayların önüne geçilmesi gerekiyor diye gözlem yapıldı. 

Yaptığım gözlemler hakkında ortaya hipotez koyup tahminlerde bulunup bombaların önüne 

Geçebileceği fikrine varıldı. Bundan sonra ise jammer araştırmalarına geçildi. Jammerların 

büyük olmasından dolayı projenin küçük ve sahada rahat kullanılabilmesi için güç kaynağının 

rahat bulunabilmesi için araştırmalar yapıldı. Yapılan araştırmalar karşısında sahada sadece 

pil taşınılabileği ve herhangi bir yüksek akım çekilebilecek imkanın olmadığı sonucuna 

varıldı. Literatür taramasından sonra bu voltaj ve boyutta proje geliştirilmediğine ve ihtiyacın 

bu yönde olduğu sonucuna varıldı. Var olan projelerdeki anten ve trimmer kondansatörü 

değiştirilerek projenin geliştirilebileceği kararı alındı. Bu kararın alınmasındaki en büyük 

sebep, sinyalin daha geniş bir sayı aralığında gidip gelmesini sağlamaktır. 

Yapılan projelerdeki devre kartlarından esinlenip çizilen kart devresi örneği: 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7. Hayata Geçilebilirlik/Uygulanabilirlik:  

 

Daha önceki projelerde Türkiye’de elektronik üretiminin fazla olmamasından ve olan 

parçaların ayrı sınıflardan olmasından dolayı projelerdeki çoğu parçalar yabancı üretimlidir. 

Ancak uygun parçaların replikası ve aynı işlevi görebilecek yan ürünler bulunmaktadır. Bu 

projede de bu ürünler kullanılmıştır. Bu parçalara erişim kolaydır ve düşük maliyetlidir. Bu 

sebeple hayata geçirilmesi kolay ve maliyeti düşük bir projedir. 

 

8. Tahmini Maliyet:  

 

Projenin düşük maliyetli olması hesaplanmıştır. Projede kullanılacak ürünlerin her biri fiyat 

performans ürünüdür. Projeninin tahmini maliyeti elektronik piyasasının sürekli 

değişmesinden ve dolar kurunun hareketliliğinden mütevellit tam yazılabilecek bir rakam 

bulunmamaktadır. Ancak tahmini maliyeti 75 ila 125 Türk Lirasına arasında mal olmaktadır. 

Diğer projeler ile kıyaslama yapıldıktan sonra devre kartında kullanılan parçaların daha uygun 

fiyatlı ürünler arasından seçilmesiyle de bu projenin maaliyetinin düşük olduğu ve projenin 

daha küçük bir ebatta üretildiği gözlemlenebilmektedir. 

 

9. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi:  

 

Projeyi sivillerden ziyade Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin 

kullanılması amaçlanmıştır. Saha görevleri amacıyla özellikle Bomba İmha Timleri için 

tasarlanmıştır. 

 

10. Proje Ekibi:  

 

Proje ekbinin yukarda belirttiğim gibi sivil amaçlarla kullanılması amaçlanmamıştır. 

Proje ekibi için sadece elektronik, robotik, bomba imha ve jammerlar hakkında bilgileri olan 

insanlar toplanmalıdır. Böylelikle çıkabilecek nerdeyse her sorunun önüne geçilmelidir.  



 

 

Çıkan her hatanın çözümleriyle beraber not alınması grekmektedir. Böylelilikle bundan sonra 

çıkabilecek her sorunun elimizde cevabı olmuş olacaktır. 

 

11. Riskler:  

 

Projeyi olumsuz yönde etkileyecekler risklerin en başında projede kullanılacak parçaların 

seçiminin yanlış olması gelir. Projede kullanılacak parçaların yukarıda da belirtildiği gibi fiyat 

performans ürünleri olmaları gerekmektedir ve hesaplanan fiyattan daha ucuza getirilmeye 

çalışılması projenin uzun bir süre dayanmayıp hasar almasına, jammera güç gitmememesine, 

devre kartının üzerindeki herhangi bir parçanın zarar görmesine sebep olabilir. Projenin 

özensiz yapılması durumunda devre kartının düzgün lehimlenmemesi ve kartın üzerindeki 

yolların çizilmesi ve böylelikle güç akışının kesilmesi sorunları doğabilir.  Bu hasarlar devre 

kartının bir daha kullanılamamasına neden olabilir.  Bu projenin hayata geçirilirken 

çıkabilecek sorunlardan biri ise bu jammerın başka birinin eline geçip bu projenin 

çalışmamasını sağlayacak bir anti jammer ortaya çıkmasıdır. 

12.Kaynaklar 

www.robotistan.com sitesi, https://mekatronik.org ve google sitelerinde gerekli 

araştırmalar yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


