
1 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

 
İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI 

    PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

 
PROJE KATEGORİSİ: Sosyal İnovasyon 

PROJE ADI: Karakutu 

 
TAKIM ADI: Özgecan 

 
Başvuru ID: #62670 

 
TAKIM SEVİYESİ: Lise  

 

 

 

 



2 

 

İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)………………………………………………..……………………3 

2. Problem/Sorun:………………………………………………………………………………….3 

3. Çözüm……………………………………………………………………………………………3  

4. Yöntem...........................................................................................................................................4 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü.............................................................................................................6 

6. Uygulanabilirlik............................................................................................................................6 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması...........................................................................7 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):…………………………………………………..9 

9. Riskler……………………………………………………………………………………………9 

10. Kaynaklar ……………………………………………………………………………………...9 

11. EK:GPS için örnek kod……………………………………………………………………….10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemiz geçmişten beri süregelen ve günümüzde artış gösteren şiddet gören kadınlar 

başta olmak üzere bütün insanların güvenliğini sağlamak ve tehlike anında yardıma ihtiyacı 

olan bütün insanlar için tasarlanmıştır. Projemizi dünya gündeminde, ülkemizde de olmak 

üzere, öne çıkan cinayetler, kaçırılmalar, çocuk istismarları ve daha birçok insan 

güvenliğinin aksaklığından yola çıkarak geliştirdik. Bu probleme yönelik oluşturduğumuz 

mekanizma günümüzde takı aksesuarı olarak kullanılan kolyenin içine yerleştirilecek 

mikrodenetleyici, mikrofon, kamera, gps ve lipo pil cihazı içeren küçük sistem sayesinde 

kişinin tehlike anında emniyet güçlerine ihbarda bulunabilmesini sağlayan bir tasarımdır. 

Kolyenin ön yüzeyi çiçek motifleriyle kamufle edilecek ve etrafı su geçirmeyi önleyen 

spreyle yalıtılarak muhafaza edilecektir. İçine yerleştirilecek elektronik malzemeler ise 

birbirine lehimlenerek birleştirildikten sonra kolyeye silikon yardımıyla tutturulacaktır.  

Minyatür olduğu için Beetle Ble Arduino modül kullanmayı tercih ettik. Yazılımı 

ARDUINO IDE geliştirme ortamında C programlama dilinde tamamladık. 

Projemiz günlük hayatta ayrı ayrı kullanılan mekanizmaların bir araya gelmiş, 

taşıması kolay ve istenilen her yerde kullanılabilecek bir sistemdir.  

 

2. Problem/Sorun: 

Dünya çapında yaygınlaşan ve tüm toplumları derinden etkileyen bir konu haline gelen 

kadına şiddet, özellikle son yıllarda ülkemizde de sıklıkla görülmektedir. Unutulmamalıdır ki, hiçbir 

şiddet türü şahsi bir mesele değildir ve aile içi bir mesele gibi değerlendirilip susmayı 

gerektirmemektedir. Hiçbir sebep bir canlıya şiddet uygulanmasını mazur gösteremez. Bunun için de 

bireysel olarak, toplumsal olarak ve devlet eliyle kadına şiddetin önlenmesi adına gereken tüm 

adımlar bir an önce atılmalı, sorumluluklar alınmalı ve ölümle dahi sonuçlanabilen kadın istismarı 

ve kadına şiddet vakaları son bulmalıdır.  

Dünyada ve ülkemizde bu soruna yönelik geliştirilen  mobil uygulamalar ve önlemler bazı 

yaş grupları için ulaşması mümkün olmayan ya da olay anında erişilmesi kolay olmayan çözümler 

olduğu için yetersiz kalmaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırabilmek için kullanımı herkes adına daha 

basit ve ulaşılabilir cihazlarla desteklemeyi hedefledik. 

 

3. Çözüm  

Dünya genelinde büyük yankı uyandıran bu probleme yönelik tasarladığımız aksesuar 

aktivasyon butonuna basıldığı andan itibaren kullanıma geçmekte ve içinde bulunan gps cihazı, 

kamera, Beetle Ble ardunio modülü, lipo pilden enerji sağlayarak etkileşime geçer. Çalışmaya 

başlayan mekanizma sayesinde etraftaki vericilerle gerekli birimlere konum, görüntü ve ses bilgisi 

aktarılır. Geliştirdiğimiz sistem kullanım kolaylığı, her yaş grubunun aktif hale getirebileceği, erişimi 

basit ve olay anında her zaman yanımızda bulundurabileceğimiz bir mekanizma olmasıyla öne 

çıkmaktadır.  Bu bağlamda projemiz sayesinde kadınlar kendini bir nebze güvende hissedecek, 
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normal yaşamlarına devam edebilecek ve olası bir tehdit durumunda tehlikenin ortadan kaldırılması 

sağlanabilecektir. Kolyenin PicsArt program ile ön ve iç yüzey tasarım çizimleri aşağıdaki resimlerde 

verilmiştir. 

 

Resim1: Kolyenin ön yüz tasarımı 

 

Resim 2: Kolyenin iç tasarımı 

 

4. Yöntem 

- Sistemin kamu ile entegre çalışması ve gerekli altyapının kurulması için resim1’deki gibi 

bir metodoji tasarlanmıştır. Burada Gps module olması yeterli değildir çünkü konum bilgisi 

sadece gps den alınamaz. Kapalı havalarda ya da ortamlarda gps module iş yapmaz. Bu 

nedenle gsm altyapısı ile baz istasyonlarından konum çekilmelidir. İnternetten sonraki kısım 

egm tarafıdır. Egm tarafında sms ihbar servise için egm ile mutabakat sağlanacaktır. Servis 

alt yapısı web servise ise api ile entegrasyon sağlanabilir ama öncelikle egm ile mutabakat 

yapmak gerekir.  Bunun projeye maliyeti olmaz sadece entegrasyon yapmamız yeterli 

olacaktır. SIM kart, uluslararası mobil abone kimliği numarasını ve ilgili anahtarı güvenli bir 

şekilde depolamayı sağlayan entegre devredir. Bu bilgiler mobil iletişim cihazlarını kullanan 

aboneleri tanımlamaya ve şebeke bağlantılarını doğrulamaya yarar. SIM kartlarda telefon 

rehberi de depolanabilir. Projede üyelerden birisinin SIM kartı kullanılacaktır. 
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Resm-1: Sistem alt yapı metodojisi 

-Yaptığımız araştırmalara göre küçük boyutlu ATmega 328 mikroişlemciye sahip Beetle Ble 

Arduino modül kullanmaya karar verdik.  

-Üzerindeki IMEI numarası Türkiye’de kayıtlı olup, takacağımız SIM kart ile internete 

bağlanmaya, SMS atmaya ve almaya, veri ve ses transferi yapmaya hazır bir Arduino 

modülü olan GGS01 GSM, SIM900 modülü, anten, Push-Push simkart yuvası ile birlikte 

Arduino Shield uyumlu GPRS&GSM şebekesi bağlantısı kurmamızı sağlar.  

-7,4V 850 mah 2S lipo pil kullanılacaktır. 

-Yazılım Arduino IDE editöründe C programlama dilinde yazılacaktır.  

- Mini Gizli Kamera ile sürekli görüntü alınacaktır. 

- Resim 2’de devremizin elektronik şeması verilmiştir. 

 
Resim 2: Elektronik devre şeması 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

  Günümüzde insanların sadece aksesuar olarak kullandığı kolyenin güvenlik 

sektörüne kazandırılması, ayrı kullanılan parçaların bir arada toplanması tasarımımızı farklı 

kılan tarafıdır.  

 Ülkemizde İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğünce 

kullanılan KADES isimli uygulamada kadınlar olası bir tehlike durumunda yardım 

isteyebilmektedirler. KADES uygulamasının kurulumu esnasında kişi TC no, ad soyad, 

adres ve konum bilgileri alınmakta ve yardım istenildiğinde ilgili birimler kişiye 

ulaşabilmektedir. Bizim projemizin bu ve diğer uygulamalardan ayıran özelliği ise zaman 

kaybı yaratmaması ve her an ulaşılabilir olmasıdır.  

GPS ile konum belirleme işleminde kullanıcının en az 3 uyduya gereksinimi vardır 

ama kesin konumun belirlenebilmesi için dördüncü bir uydu yardımcı olur. Sabit duran veya 

hareket halindeki cisimlerin konumlarının belirlenmesi, iyi tanımlanmış bir 

koordinat sistemine göre genellikle üç koordinat değeriyle veya bir noktayı yerel bir 

koordinat sisteminin merkezi olarak kabul eden diğer bir noktaya göre yapılabilir. Bunlardan 

ilkine “nokta konum belirleme”, ikincisine ise “bağıl konum belirleme” denir. Sabit duran 

bir cismin konumunun belirlenmesi “statik konum belirleme”, hareketli bir cismin 

konumunun belirlenmesi ise “kinematik konum belirleme”  adını alır.  

Arduino 'nun temel bileşenleri : Arduino geliştirme ortamı (IDE), Arduino 

bootloader (Optiboot), Arduino kütüphaneleri, AVRDude (Arduino üzerindeki 

mikrodenetleyici programlayan yazılım) ve derleyiciden (AVR-GCC) oluşur.  

Arduino yazılımı bir geliştirme ortamı (IDE) ve kütüphanelerden oluşur. IDE, Java dilinde 

yazılmıştır ve Processing adlı dilin ortamına dayanmaktadır. Kütüphaneler ise C ve C++ 

dillerinde yazılmıştır ve AVR-GCC ve AVR Libc. ile derlenmiştir.  

Kameranın prensibi görsel bilgileri alması ve elektronik bir sinyale dönüştürmesidir. 

VCR, TV'ye bağlı normal bir şeye benzer: bir sinyal alır ve bir kasete kaydeder. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

        Projemiz günlük hayata uygun olup bir mühendislik arge çalışması ile kolayca 

yapılabilir. Toplumdaki güvenlik açıkları nedeniyle birçok insan tarafından alınıp sağladığı 

refah ortamı sayesinde popüler hale getirilebilir. Tasarımımız için en büyük risk maliyet ve 

ekonomik sorunlar olacaktır. Bir diğer problem ise kullanacağımız parçaların çok büyük 

olması nedeniyle kolye boyutunun fazla geniş olma olasılığıdır. 

 

 

 

 

 



7 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje Plan 

Tablosu 

Şubat  Şubat 

Mart 

Mart 

Nisan  

Nisan 

Mayıs  

Mayıs 

Haziran  

Haziran 

Temmuz  

Ağustos  Eylül  

Proje konusunu 

belirleme  
X 

       

Konu hakkında 

araştırma  

X    X 

      

Veri toplama   X    X    X     

1.rapor teslimi  X       

Proje taslak 

çizimi  

 

 X    X 

    

Proje 

animasyon 

hazırlığı  

 

 X X  

   

2.rapor    X     

Projeye uygun 

malzeme bulma 

   

X X 
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Malzemelerin 

araştırılması  

   

X X 

   

Projenin 

mekanik 

tasarımı  

   

 X        X 

  

Projenin 

yazılımı 

hakkında 

araştırma  

   

 X        X 

  

Proje maliyet 

araştırması  

    

      X X  

 

3.rapor      X   

Yarışma 

hazırlıklarının 

tamamlanması  

     

 X X 

 

 

Maliyet Çizelgesi Adet Adet Fiyatı Tutar(TL) 

Beetle Ble Arduino 

modül 

1 102,50 102,50 

2S lipo pil 7,4V 850 

mah 

1 106,15 106,15 

GGS01 GSM, 

SIM900 modülü 

1 575,25 575,25 
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Mini Gizli Kamera 1 499,99 499,99 

Şeffaf Su itici 

sprey 

1 19,45 19,45 

Kolye Kamuflaj 

Tasarım 

1 50 50 

Toplam Maliyet   1353,25 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizdeki hedef kitle başlıca kadınlar olmak üzere bütün insanlardır. Artan kadın 

cinayetleri ve delil yetersizliği nedeniyle serbest kalan suçluların toplum refahını bozması 

bizi bu kitleyi seçmeye yönlendirdi. 

  

 

9. Riskler 

-Tasarım için sipariş verilen malzemelerin beklenen zamanda gelmemesi veya bozuk 

gelmesi bizim için büyük bir risk teşkil etmektedir.  

-Yazılım için tasarlanan kodların çalışmaması ve çalıştırmak için daha fazla zamana ve 

deneme yapmaya ihtiyaç olması.  

-Projenin bir kolyeye gizlenerek tasarlanması fakat kullanılacak ürünlerin boyutlarının 

kolyeye gizlenemeyecek kadar büyük olması.  
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https://urun.n11.com/uzaktan-kumandali-araba/sky-phantom-dh861-10yw-wifi-kamera-drone-yesil-P434186135
https://picsart.com/
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EK:GPS İÇİN ÖRNEK KOD 

#include <SoftwareSerial.h> 

#include <String.h> 

SoftwareSerial gprsSerial(8,7); 

void setup(){ 

gprsSerial.begin(19200);// GPRS shield baud rate  

Serial.begin(19200); 

delay(500);} 

 

void loop(){ 

if(Serial.available())// if there is incoming serial data switch 

(Serial.read()) // read the character 

{ case't':  // if the character is 't'  

SendTextMessage();   // send the text message 

break; 

case'd':  // if the character is 'd' 

DialVoiceCall();  // dial a number  

break; } 

if(gprsSerial.available()){ // if the shield has something to say 

Serial.write(gprsSerial.read());  // display the output of the shield 

}} 

 

void SendTextMessage(){ 

Serial.println("Sending Text..."); 

gprsSerial.print("AT+CMGF=1\r");   // Set the shield to SMS mode 

delay(100); 

gprsSerial.println("AT+CMGS = \"+xxxxxxx\""); 

delay(100); 

gprsSerial.println("How are you today?");  //the content of the message 

delay(100); 

gprsSerial.print((char)26);  //the ASCII code of the ctrl+z is 26 (required according to the 

datasheet) 

delay(100); 

gprsSerial.println(); 

Serial.println("Text Sent."); 

} 

 

void DialVoiceCall () 

{ 

gprsSerial.println("ATD+xxxxxxx;");  //dial the number, must include country code 

delay(100); 

gprsSerial.println(); 

 

} 


