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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Zayıflığın bir göstergesi olan şiddet, sadece kadınlara değil hangi canlıya uygulanırsa 

uygulansın insanlık dışı bir eylemdir. Dünyanın birçok ülkesinde kadınlar çeşitli nedenlerle, 

özellikle kadın oldukları için zayıf sanılarak şiddete uğramaktadırlar.[1] Bu sorunu ortadan 

kaldırmak neredeyse imkânsız hale geldi. Biz de kadınlarımızı korumak için GPS tabanlı ses 

kaydı ve ses tanıma özelliğine sahip bir bileklik geliştireceğiz. Kişi tehlikede olduğunu 

hissettiği an daha önceden belirlemiş ve yapay zekâ sistemine kaydetmiş olduğu kelimeyi 

seslendirecek. Yapay zekâ seslendirilen kelimeyi yazıya dönüştürerek sistemin kelimeyi 

algılamasını kolaylaştıracak ve olası riskleri ortadan kaldıracak. Algılanan kelime ile birlikte 

sistemimiz uyarılacak. Sistemimizin uyarılması ile polise ve kişinin yakınlarına güvende 

olmadığına dair bildirim gitmesini sağlayacak. Kişinin yüksek sesli ortamda bulunup sesi 

algılayamaması ihtimaline karşı ekleyeceğimiz buton kullanılabilecektir.Bilekliğe eklediğimiz 

bu buton sayesinde sistemimizin güvenliği artacaktır.. Tüm bu önlemlere karşın ne yazık ki 

can veren bazı kadınlarımızın cesedi bile bulunamamaktadır. Bu korkunç durumun önüne 

geçmek için bilekliğimize ivmeölçer eklemeyi planlıyoruz. Bileklik üzerine yerleştirdiğimiz 

ivmeölçer 24 saat içerisinde bir hareket saptamazsa kişinin güvende olmadığı veya 

katledildiği anlaşılır. Sisteme düşen veri sayesinde polise veya kişinin yakınlarına bildirim 

gider. Geliştirdiğimiz bu sistem ile kadın cinayetlerinin önüne geçmeyi ve kadın katillerinin 

caymasını planlıyoruz. Projemizin kısaca algoritması Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 1: Uygulamanın Çalışma Prensibi 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Kadına yönelik şiddet yaygın bir toplumsal sorundur. Tarih boyunca sosyal yapımızın en 

dinamik ve en temel kurumu olan ve toplumumuzun çekirdeğini oluşturan aile kurumu 

üzerinde ülkemizde yıllardır tartışılan "aile içi şiddet", "kadına yönelik şiddet", "kadın 

cinayetleri", "kötü muamele", "kadın intiharları", "töre ve namus cinayetleri" ve "taciz ve 

tecavüz" gibi söylemler gündemdeki yerini korumaya devam etmektedir. [2] [3] 

Ülkemizde bu soruna sağlıklı bir çözüm getirilememiştir. Geliştireceğimiz bileklikle 

alacağımız önlemler sayesinde toplumun refah seviyesi artacaktır. Ayrıca bilekliğimiz 

toplumun her kesimi tarafından ulaşılabilir olup kullanımı kolaydır. 
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3. Çözüm  

Yapay zekâ sistemi kullanılarak tasarlanacak olan uygulamamızı Bluetooth aracılığıyla 

Arduino tabanlı ivmeölçer, nabızölçer, buton, GPS modülü parçaları destekleyecektir. 

Bileklik elektronik bileşenlerin sığabileceği şekilde Solidworks programında tasarlanmıştır. 

Bilekliğe hazır kordonlar takılacak böylelikle daha ergonomik bir tasarım elde edilebilecektir. 

Bilekliğin tasarımı Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Akıllı Bileklik Tasarımı 

 

Projenin bir diğer kısmı mobil uygulamadır. Yapılan uygulama sayesinde kadınlarımız 

güvende olacaktır. Kişinin veri setine kaydettiği kelime yapay zekânın algılayacağı kelime ile 

eşleşirse daha önceden belirlenmiş olan SMS ile konum kişinin tercihine bağlı yakınlarına 

veya polise gönderilecektir. Kişi geliştireceğimiz mobil uygulamaya kelimeyi seslendirecek 

yapay zekâ sesi algılayıp kelimeye dönüştürecektir. Aynı zamanda kelime şeklinde 

uygulamaya girilen veri, sisteme kaydedilecektir. Bu sayede olası riskler ortadan 

kaldırılmıştır. Bilekliğe ekleyeceğimiz buton, sesin yapay zekâ tarafından algılanamama 

durumunda kullanılacaktır. Butona 2 defa basıldığı takdirde sistem devreye girecek ve aynı 

işlem gerçekleştirilecektir. İvmeölçer sayesinde 1 saatten fazla hareketsiz kalan kişinin 

konumu polise veya yakınlarına bildirilecektir. Bu sayede kişi ölürse eğer kinin cesedi 

bulunabilecektir. Mobil uygulama kısmı Şekil 3’te gösterilmiştir. 

 

   
 

Şekil 3: Mobil Uygulama Tasarımı 



5 

 

 

 

 

 

         Tehlike anında SMS ve konum gönderilecek kişinin belirlenmesi 

 

 

         Belirlenen kelimenin ses kaydı ile veri setine kaydedilmesi 

 

         Belirlenen kelimenin yapay zekaya uygulama aracılığıyla kaydı 

 

          Bluetooth ve Wi-Fi bağlantı bölgesi 

 

 

 

4. Yöntem 

Uygulamamız için gerekli olan ivmeölçer, GPS modülü, SMS modülü ve sesi yazıya 

çevirme özelliklerini birlikte çalıştırabileceğimiz mobil platformlar araştırılmıştır. Anlaşılması 

kolay, yapay zekâ kütüphaneleriyle uyumlu çalıştırılabilen, nesnelerin internetini destekleyen 

blok tabanlı AppInventor en uygun mobil yazılım olarak seçilmiştir. Projemizde 

kullanacağımız malzemeler ve kod kısımları aşağıda gösterilmektedir. 

 

Uygulamada bireyin x ve y’ deki (yatay ve dikeydeki) ilerlemesine bakılarak ekranda bireyin 

ivmesini gösteren kodlar yazılmış ve kodların ekran görüntüsü alınarak Şekil 1’ de 

gösterilmiştir. Eğe ivmeölçer hareket saptamazsa Şekil 4 ve Şekil 5’teki kodlar kullanılarak 

kişinin “TEHLİKE” kısmında seçilmiş olan yakınına veya polise “Konumu tespit edilen kişi 

uzun zamandır hareketsizdir.”bildirimi gönderilecektir. 

 
Şekil 4: İvme Ölçer Modülü  Kodları 

 
Şekil 5: SMS Modülü İvme Ölçer Kodları 

Ana Sayfa: Burada mobil uygulama ile ilgili bilgilendirici mesajlar verilecektir. 
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Uygulamanın “Ses Kaydı” bölümünde bireyin sesini algılayan kodlar Şekil 6’da 

gösterilmiştir. 

Şekil 6: Sesi Yazıya Çevirme Kodları 

 

Ses algılandıktan sonra “KELİME” kısmında belirlenmiş olan şifreli anahtar sözcüklerle 

eşleştiğinde tehlike durumu aktifleşecek ve uygulamanın “TEHLİKE” kısmında seçilmiş olan 

yakına veya polise mesaj gönderecektir. Bunu sağlayan kodlar Şekil 7’ de gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 7: SMS Modülü Kodları 

 

Tehlike anı tespit edildiğinde uygulamada bireyin yatay, dikey ve yükseklikteki konumunu 

saptayan kodlar Şekil 8 ve Şekil 9’da gösterilmiştir.  

Şekil 8: GPS Modülü Kodları 
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Şekil 9: GPS Modülü Kodları 

 

Bileklikte Kullanılacak Malzemeler 

 

MPU 6050 İvme Ölçer ve Jiroskop: 

MPU6050 altı eksen DOF (Degrees of freedom-Serbestlik derecesi)’ne sahip ivme 

ve jiroskop ölçümü yapabilen bir IMU (çoklu sensor) kartıdır. 

 

 

Neo-m8n ArduinoShield Mini Gps Modül 

 

Çift Anten Arayüz GPS Modül,  Arduino ve  Raspberry Pi geliştirme 

kartlarıyla uyumludur. GLONASS(Rus navigasyon sistemi)'ı destekler. 

Navigasyon, quadrocopter konumlandırma talimatları gibi alanlarda 

rahatlıkla kullanabilirsiniz. Modül UART haberleşme protokolü 

kullanmaktadır. Dâhili ve harici çift anten ile konum hassasiyeti 

arttırılmıştır.[4] 

 

 

Arduino Nano: Küçük, esnek ve kullanımı kolay bir mikrodenetleyici 

kartıdır.14 dijital pini, 8 analog pini, 2 sıfırlama pini ve 6 güç pini (Vcc ve 

GND) vardır. Analog ve dijital pinlerden, pinMode () ve digitalWrite () ve 

analoglar için analogRead () gibi birkaç ekstra fonksiyon atanır. Analoglar durumunda, 10 

ila 0v arasında 5 bitlik bir çözünürlüğe izin verirler. Dijitallerde 22 çıktı olarak 

kullanılabilir.[5] 

 

Yukarıda bulunan Arduino malzemeler dışında buton, lipo pil, şarj modülü, direnç ve 

kablolar, uygulamanın bileklik kısmında kullanılacaktır. Uygulamaya ait bilekliğin devre 

şeması Şekil 10’da gösterilmiştir. 
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                                       Şekil 10: Bileklik Devre Şeması  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Daha önceden geliştirilen sistemlerde her ihtimal düşünülmemiştir. Biz projemizi bu 

ihtimalleri de göz önünde bulundurarak hazırlayacağız. Bu sayede projemiz öncekilerden 

daha yüksek bir güvenlik sağlayacak. Projemizde her ihtimali düşünerek bunlar için farklı 

özellikler ekleyeceğiz. Bu sayede herhangi bir özellik kullanılamayacak durumdaysa 

projemizin diğer özelliği devreye geçebilecek ve güvenlik sağlanacak. Düşük bir ihtimalde 

olsa eğer ki tüm özellikler başarısız olursa ve can kaybı gerçekleşirse de projemizdeki 

ivmeölçer özelliği sayesinde ölüm durumu tespit edilecek ve GPS sayesinde ceset 

bulunabilecek.  Bu probleme ait çözümlerdeki işlevsel kısımları toplayıp eksiklikleri 

gidererek daha güvenli ve gelişmiş bir proje oluşturmayı hedeflemekteyiz. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz bir mobil uygulama ve bileklik üzerinden olduğundan kadınlar ve tehlike altında 

olan tüm kişiler tarafından kolayca kullanılabilecektir. Geliştirmekte olduğumuz mobil 

uygulama bilekliğin maliyetine göre istenirse akıllı saatlerle birlikte de uyumlu olarak 

çalışabilecektir. Projenin yaygınlaştırılması için ilk olarak uygulama “Play Store” 

platformunda daha sonra da “AppStore” platformunda yayınlanacaktır. Ürünün ticari olarak 

yaygınlaşmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları gibi 

devlet kurumlarıyla iş birliği yapılarak bu sistemin sadece Türkçe dili değil diğer ülkelerdeki 

kadınlar ve tehlike altındaki bireyler için çevrilerek küresel anlamda da pazarlanabilir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 1: Proje Zaman Planlaması 

 
Tablo 2: Maliyet Tablosu 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Hedef kitle: şiddete maruz kalan kadınlardır. Bu proje, daha sonra istenildiğinde çocuklar, 

yaşlılar, kazazedeler, doğal afetler sonrası yardıma ihtiyacı olan bireyler yani kısaca tehlike 

altında ki tüm bireyler için kullanılabilecektir. 

9. Riskler 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3: Risk Tablosu 

 



10 

 

Bilekliğin su ile temas etmesi halinde kişi hemen bilekliği kurulamalıdır. Su ile temas 

olasılığının yüksek olduğu zamanlarda ise kişi bilekliği çıkararak tehlikeyi en aza indirebilir. 

Bu durumda dahi bileklik sesi algılamaya devam edecektir. Maliyetlerin artması sonucu 

üretim yapılamaması halinde uygulamamızı akıllı saatlerle uyumlu olarak geliştirilip bu 

sistemler de birlikte çalışabilecektir. Ses kaydedilerek oluşturulan birçok veri setini 

uygulamamıza eklememiz ve kelime olarak yapay zekâya tanıtmamız sayesinde seslerin 

algılanamaması veya veri setinin yanlış sesle eşleşmesi ihtimali en düşük düzeye 

indirgenecektir. 
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