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Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Kullanıllan Malzemeler 

1 adet mini siren(12 volt) 

1 adet kumanda devresi(Bu kumanda devresi 12 volt) ile çalışıyor. 

1 Adet 9 volt şarj edilebilir pil( Pilin 9 voltseçilmesinin nedeni daha az yer kaplaması ve ve 

maliyetin düşürülmsi içindir.) 

1 adet dönüştürücü( Siren 12 voltile çalışmaktadır. Fakat pil 9 volttır. Bu nedenle pilin 

voltunu artırarak yani 12 volta çıkararak sirenin çalışması sağlanmalıdır.Pilin voltunu 

artırmak için de DC DC yani dönüştürücü kullanılmıştır.) 

Proje temelde iki kısımdan oluşmaktadır: 

1. KISIM: Mini sirenin olduğu kısımdır. Bu kısım çantada ya da deprem anında yerini belli 

etmek için evin önemli güvenlik noktalarında bulunacak kısımdır.Mini sirene monte edilmiş 1 

adet 9 voltluk pil ve  ilin voltunu artırarak sirenin çalışmasını sağlayan dönüştürücü vardır. Bu 

kısımlar birbirine monte edilmiştir. Çok az yer kaplayacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece 

kişiler  çantalarında ya da daha küçük cüzdanlarda bile   rahatlıkla taşıyabileceklerdir. 

2. KISIM: Kumandanın olduğu kısımdır. Bu kumandanın üzerinde buton bulunmaktadır. Bu 

kumanda devresi için hazır kit kullanıldı. Devre üzerinde bulunan kumanda tanıtıcı butonuyla 

kumanda tanıtımı yapıldı.Bu kumandanın 100 metreye kadar menzili vardır. 

Yapım aşaması şu şekilde ilerlemiştir. 

Öncelikle 9 voltluk pilin gücünü artırmak için dönüştürücü ile pil arasında bağlantı kurularak 

pilin gücü 12 volta çıkarıldı. Daha sonra hazırlanan bu düzenek mini sirene bağlandı. 

Sonrasında ise birbirine monte edilerek tek bir parça görünümü verildi.Böylelikle projenin 

birinci kısmı tamamlanmış oldu. 

Sonraki aşamada ise kumanda hazır kit devre aracılığıyla mini sirene tanıtıldı. Böylece 

herhangi bir zorbalık ya da kötü durumla karşılaşan kişi kumandanın üzerindeki butona 

basarak yüksek sesli mini sirenin çalışmasını sağlayacak ve tehlikede olduğunu belirtip yerini 

belli edecektir. Bu sayede depremde enkaz altında bulunan kişinin yardım çağrısı duyulacak 

ya da hırsızlığa, tacize  herhangi bir zorbalığa maruz kalma ihtimali olan kişiler yardım 

çağrısını duyurabilecektir. 

Yöntem olarak kolay yapılabilir, uygulanabilir, maddi olarak çok uygun olan, teknolojik olup 

aynı zamanda kullanımı noktasında teknik bilgiler gerektirmeyen, her yaştan kitleye hitap 

edebilen estetik ve kullanışlı bir üründür. 

Bu ürünün en basit hali şu anda yapılmış ve hazır bir şekildedir. Uygulamalar sonrasında 

başarılı olunmuştur. Ses denemesi yapılmış olup gerekli sonuca ulaşılmıştır. Bu düzeneği 

çantalarına yerleştiren öğrenciler, çeşitli meslek grupları özellikle maddi olarak büyük 

sorumluluk altında olan meslekler, deprem çantasına koyup o şekilde uykuya dalan bireyler 

ve diğer tüm kişilerde kendini rahat ve güvende ve özgür hissettiği belirtilmiştir. 
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Problem/Sorun: 

Küçük yaş gruplarındaki öğrenciler, çocuklar, yaşlılar, kadınlar, engelliler, eve geç saatte 

dönmek zorunda olan işlerde çalışanlar ve kendini güvende hissetmeye ihtiyaç duyan her 

birey zorbalığa maruz kalabileceği olaylar yaşamaktadır. Zorbalığa maruz kalan bireyler o an 

dikkat çekerek ya da sesini duyurarak yardım istemektedirler. Örneğin emekli maaşını çekip 

eve gitmekte olan bir bireye parasını çalmak için yaklaşıp saldıran biri olduğunda bu kişi 

üzerindeki küçük kumandanın butonuna basarak çantasından yüksek sesli bir alarm sesi 

gelecektir. Böylece dikkat çekecek ve yardım çağrısında bulunmuş olacaktır. Ayrıca hırsız 

çantayı alıp kaçtığında kişi tekrar o butona bastığında elindeki çantadaki alarm çalmaya 

devam edecek böylece kişinin şüpheli bir hırsız olduğu ortaya çıkacaktır. 

En önemli noktalardan biri de doğal afet bölgelerinde özellikle deprem bölgelerinde yaşayan 

bireylerin deprem çantalarına bu sireni koymaları yaşam kurtarıcı bir etkiye sahip olacaktır. 

Çünkü olası bir enkaz altında kalma durumlarında kişi kumandaya basarak sirenin yüksek ses 

çıkarmasını sağlayacak böylece yardım çağrısında bulunarak yerinin tespit edilmesini 

kolaylaştıracaktır. 

Piyasada var olan uzaktan kumandalı sirenlerin genel maliyeti yüksektir. (Piyasa değerleri 

400-1300tl arasındadır.)Aynı zamanda ebatları büyük olup çantada taşınması rahatsızlık 

vermektedir. Tasarladığımız uzaktan kumandalı siren küçük boyutlarda olup çantalara 

aktarıldığında geniş alan kaplamayacaktır. bu sayede insanlar dışarı çıktığı çantaya sireni 

aktararak dilediği çantayla güvende hissedebilecektir. Maliyeti 100-150 tl arasındadır.  

 

Piyasada bulunan benzer ürünlerin desibeli genel olarak düşüktür. Bu projede ise desibel 

fazladır. Çantadaki sirenden yüksek bir ses gelmektedir. 

 

Piyasada bulunan güvenlik özelliği olan çantalardaki sirenler ya da güvenlik mekanizmaları 

genel olarak çantaya sabittir. Kişi o çantayı taktığı zaman güvendedir. Yani güvende olmak 

istiyorsa o çantayı takmalıdır. Tasarladığımız uzaktan kumandalı siren küçük boyutlarda olup 

çantalara aktarıldığında geniş alan kaplamayacaktır. Aynı zamanda çantadan çantaya 

aktırılabilmektedir.  Bu sayede insanlar dışarı çıktığı çantaya sireni aktararak dilediği çantayla 

güvende hissedebilecektir. 

 

 

Olası bir şiddet durumunda, kişinin kendini savunmasını sağlayan göz yaşartıcı spreyler, şok 

cihazları kişinin kendini olay esnasında korumasını sağlar niteliktedirler. Kişinin olay anında 

yapmış olduğu yardım çığlıkları ise kişinin çevreden yardım talebinde bulunarak sesini 

duyurmaya çalışmasıdır. Ancak kişi ağzı kapatılarak ya da darp edilerek sesinin duyurulması 

engellenmeye çalışabilir. Bu nedenle bunlar yetersiz kalmaktadır. Bu projedeki amaç ise 

yüksek desibele sahip sesin süreklilik arz edecek bir şekilde çıkarak çevredeki herkesin 

duymasını sağlamaktır. Ayrıca kişiler üzerindeki kumanda sayesinde darbeye maruz kalsa bile 

rahatlıkla basabileceği için kendini daha güvende hissedecektir. 

 

Deprem çantalarında bulunan mevcut malzemeler genel olarak temel yaşam becerilerinin 

sağlanmasına yöneliktir. Oysaki enkaz altında birey sesini duyurmak ve yardım çığlığı atarak 
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yerinin bulunmasını isteyecektir. Deprem çantalarında bulunan düdük bu amaç için yetersiz 

kalacaktır. Ayrıca ortamda bulunan oksijen miktarı için de düdükler tehlikeli olacaktır. Bu 

proje ile kişi çantasında bulunan bu kumandaya bastığında yüksek desibelli bir ses çıkacak ve 

sesin geldiği alanlar kontrol edilerek enkaz altında bulunan bireylere yardım edilecektir.  

 

 

 

 

Şekil 1 Uzaktan Kumandalı Siren 

 

 

 

 

 

 

Çözüm  

Toplumda artan şiddet oranlarının en aza indirgenmesi ve şiddete maruz kalan insanın sesini 

duyurabilmesi gereklidir. Bu nedenle amacımız şiddet ortaya çıkmadan gerekli yardım sesinin 

iletilmesidir. Bu yardım sesi iletildikten sonra şiddet engellenecektir. Bu nedenle kişiler 

üzerinde bulunan bu kumanda sayesinde olası darp, şiddet, taciz, hırsızlık ya da maddi ve 

manevi zarar gelecek durumlardan kurtulmuş olacaktır.  
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Yöntem 

Proje oluşturulurken kullanılan malzemeler; 1adet 9 volt pil,1 adet Dcdc yükseltici kart(5-

32volt) 1 adet mini siren(12volt,120DB), 1adet kumanda alıcı verici devresi(12volt),1adet 

açma kapama anahtarı,1 adet çanta ( Prototip için 1 adet kullanıldı. Siren çantadan çantaya 

aktarılmaktadır.) 

Kumanda alıcı verici devresi (Hazır RF alıcı ve kumanda) 

• 12 volt ile çalışır 

• Açık alan iletişim mesafesi 100 m’dir 

• Çalışma modu mandallama zaman gecikme süresi 5-10-15 sn’dir 

• Alıcı devresinin 1 adet kapalı kontağı vardır. 

• Uzaktan kumandanın pili 2*3VCR2016 düğme pilidir. 

• Pil ömrü en az iki senedir. 

• Kumanda üzerinde bulunan öğrenme düğmesine 8 defa basıldığında kodlar sıfırlanacaktır. 

Yeni kod yüklemesi için alıcı üzerinde bulunan öğrenme düğmesine 2 kez basılıp 1 dakika 

beklenir.Led ışık kapalı olacak ve öğrenme durumuna gelecektir. Alıcı üzerindeki öğrenme 

düğmesine 3 kez basılınca alıcı üzerindeki led 3 kez yanıp söner ve kumanda kaydedilir. 

 

DCDC Kart ( Doğru Akım Devresi): 

• Giriş gerilimi 5volt-32volt arasındadır. 

• Çıkış gerilimi 1,25 volt-32 volt arasındadır. 

• Çıkış akımı 0-5 amper arasındadır. 

• Çalışma sıcaklığı -40° ve 65°arasındadır. 

• DcDc konvertör ile istenilen değerdeki Dc gerilimi elde edilir. 

• Bağlantı şu şekilde yapılır: Mevcut kullanılan pilin + ve – kutupları kart üzerinde bulunan 

input(giriş) yazan bölüme bağlantı yapılır. Kartın üzerinde bulunan Qput(çıkış) bölümünden 

alınan bağlantı kumanda alıcısının + ve – uçlarına bağlanır. Kumanda alıcı devresinden alınan 

ya da bağlanılan + uç alarm kornasının – ucu pil kutusunun – ucuna bağlanır. 

 
Şekil 2 PROJENİN ÇALIŞMA PRENSİBİ TASLAK ÇİZİMİ 
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ÇALIŞMA PRENSİBİ 

Alıcıya kodlanan kumandanın düğmesine basıldığında gönderilen RF sinyalleri alıcı üzerinde 

bulunan sinyallerle iletişime geçerek üzerinde bulunan rolenin kontağını kapatır. Rolenin 

kontağına bağlı olan 12 volt alarm sireni çalmaktadır. 

.  

 

Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Piyasada var olan uzaktan kumandalı sirenlerin genel maliyeti yüksektir. (Piyasa değerleri 

400-1300tl arasındadır.)Aynı zamanda ebatları büyük olup çantada taşınması rahatsızlık 

vermektedir. Tasarladığımız uzaktan kumandalı siren küçük boyutlarda olup çantalara 

aktarıldığında geniş alan kaplamayacaktır. bu sayede insanlar dışarı çıktığı çantaya sireni 

aktararak dilediği çantayla güvende hissedebilecektir. Maliyeti 100-150 tl arasındadır.  

 

Piyasada bulunan benzer ürünlerin desibeli genel olarak düşüktür. Bu projede ise desibel 

fazladır. Çantadaki sirenden yüksek bir ses gelmektedir. Böylece projede desibeli yüksek olan 

sirenin kullanım aracı gaspa uğrayan bireyin çantasının daha uzağa götürülmesi durumunda 

sesin duyulması sağlanacaktır. 

 

Piyasada bulunan güvenlik özelliği olan çantalardaki sirenler ya da güvenlik mekanizmaları 

genel olarak çantaya sabittir. Kişi o çantayı taktığı zaman güvendedir. Yani güvende olmak 

istiyorsa o çantayı takmalıdır. Tasarladığımız uzaktan kumandalı siren küçük boyutlarda olup 

çantalara aktarıldığında geniş alan kaplamayacaktır. Aynı zamanda çantadan çantaya 

aktırılabilmektedir.  Bu sayede insanlar dışarı çıktığı çantaya sireni aktararak dilediği çantayla 

güvende hissedebilecektir. 

 

 

Olası bir şiddet durumunda, kişinin kendini savunmasını sağlayan göz yaşartıcı spreyler, şok 

cihazları kişinin kendini olay esnasında korumasını sağlar niteliktedirler. Kişinin olay anında 

yapmış olduğu yardım çığlıkları ise kişinin çevreden yardım talebinde bulunarak sesini 

duyurmaya çalışmasıdır. Ancak kişi ağzı kapatılarak ya da darp edilerek sesinin duyurulması 

engellenmeye çalışabilir. Bu nedenle bunlar yetersiz kalmaktadır. Bu projedeki amaç ise 

yüksek desibele sahip sesin süreklilik arz edecek bir şekilde çıkarak çevredeki herkesin 

duymasını sağlamaktır. Ayrıca kişiler üzerindeki kumanda sayesinde darbeye maruz kalsa bile 

rahatlıkla basabileceği için kendini daha güvende hissedecektir. 

 

Deprem çantalarında bulunan mevcut malzemeler genel olarak temel yaşam becerilerinin 

sağlanmasına yöneliktir. Oysaki enkaz altında birey sesini duyurmak ve yardım çığlığı atarak 

yerinin bulunmasını isteyecektir. Deprem çantalarında bulunan düdük bu amaç için yetersiz 

kalacaktır. Ayrıca ortamda bulunan oksijen miktarı için de düdükler tehlikeli olacaktır. Bu 

proje ile kişi çantasında bulunan bu kumandaya bastığında yüksek desibelli bir ses çıkacak ve 

sesin geldiği alanlar kontrol edilerek enkaz altında bulunan bireylere yardım edilecektir.  
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Uygulanabilirlik  

• Projemiz ekonomik açıdan her bireyin ulaşabileceği maliyettedir.  

• Projemiz hedef kitlenin rahatlıkla kullanabileceği bir mekanizmaya sahiptir.  

• Taşınılabilir bir özelliğe sahiptir. 

• Estetik açıdan rahatsızlık vermemektedir. 

• Mevcut şartlarda projemiz ticari bir ürüne dönüştürülebilir. 

• Uygulanabilir olduğunda göz önünde bulundurulması gereken risk olarak çevreye verdiği 

yüksek desibelli ses sebebiyle ses kirliliği oluşabilir. Deprem sonrasında çalışan üründen 

çıkacak ses sebebiyle enkaz altındaki diğer bireylerin yardım çağrıları duyulamayabilir. 

 

 

Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tahmini Bütçe:100-150 tl’dir. 

 

Hazırlanan uzaktan kumandalı sirende kullanılan malzemeler genel olarak orta kalitededir. Bu 

sebeple istenildiğinde pil, kumada siren daha uyguna bulunabilmektedir. Ayrıca hazırlanan 

uzaktan kumandalı sirende çevreye duyarlı olması için şarjlı pil kullanılmıştır. Şarjlı pil yerine 

normal pil kullanılırsa pilin maliyeti düşecektir.  

 

 MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS 

TEKNİK 

DONANIM 

SATIN  ALIMI 

    

TASARIM 

TESTLERİ 

 

    

 

RAPORLAMA 

 

    

 

Proje oluşturulurken kullanılan malzemeler; 1adet 9 volt pil,1 adet Dcdc yükseltici kart(5-

32volt) 1 adet mini siren(12volt,120DB), 1adet kumanda alıcı verici devresi(12volt),1adet 

açma kapama anahtarı,1 adet çanta ( Prototip için 1 adet kullanıldı. Siren çantadan çantaya 

aktarılmaktadır.) 

 

Proje için gerekli malzemeler temin edilmiştir. Proje kabataslak hazırdır. Proje için deneyler 

ve test uygulamaları yapılmaktadır.  
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Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Çocuklar, öğrenciler, yaşlılar, kadınlar, engelliler, depremzedeler ve güvende olduğunu 

hissetmek isteyen tüm bireyler nihai faydalanıcılardır. 

 

 

Riskler 

❖ Depremde enkazın altında kalan cihazın zarar görebilme ihtimali vardır. 

Çözüm: Cihazın dışı elastik bir madde ile kaplanarak deprem çantasına güvenli bir şekilde 

konulacaktır. Böylece üzerine cisim düştüğünde esnek madde sayesinde zarar görme ihtimali 

en aza indirgenecektir. 

❖ Pilin şarjının bitmemesi için konulan açma kapama düğmesi vardır. Bu düğmeye basıp 

kapattığımızda elektrik akımı kapanıyor ve pilin şarjı bitmiyor. Ancak olumsuz yanı da bu 

düğme kapalıyken sistem de duruyor ve kumandaya basıldığında sirenden ses gelmiyor. 

Çözüm: Bu tarz durumların oluşmaması için projede kaliteli şarjlı pil kullanılmıştır. Pilin 

ömrü en az iki yıldır ve kolay şarj edilebilirdir. Bu nedenle bu düğmenin kapatılmaması 

önerilmektedir. 

❖ Kumandanın çalışmaması, kaybedilmesi, ya da olay anında yanında bulunmaması durumu 

olabilir. 

Çözüm: Bu cihaz telefona tanıtılarak kontrolü telefon üzerinden de rahatlıkla yapılabilecek 

şekilde zamanla tasarlanabilmektedir. Kumanda kişinin yanında olmasa bile tehlike anında 

telefondan basılarak sistemin çalışması sağlanabilecek bir şekilde oluşturulabilmektedir. 

❖ Projenin hayata geçirilmesinde zamanlama ve bütçe açısından risk oluşturan durumlar 

bulunmamaktadır. Malzemeler temini kolay ve ekonomik olan parçalardan oluşmaktadır.Bu 

parçaların  birleştirilmesi devrelerin oluşturulması pratik ve güvenlidir.Maddi olarak zorluk 

teşkil etmemektedir. 

❖ Projenin şu an en basit hali yapılmıştır ve testleri yapılmaya devam etmektedir. Kalan 

zamanda , geliştirilmesi, estetik açıdan daha güzel bir görüntü oluşturacak tasarımların 

yapılması ve uygulanması ayrıca daha da  küçük ebatlara nasıl indirgenebileceği ile ilgili 

durumlar  üzerinde durulmaktadır. 

❖ Deprem çantasında bulunan bu cihaz enkaz altında kalan bireylerin yerlerinin tespit edilmesi 

açısından büyük önem arz etmektedir. Ancak cihazlardan çıkan bu sesler  nedeniyle insanların 

kendi yardım çığlıkları duyulmayabilir. 

Çözüm:  Bu cihazlar  zamanla geliştirilerek konum özelliği yüklenebilir. Böylece kişilerin 

konumları hem ses aracılığıyla hem de konum özelliği kullanılarak tespit edilebilecektir. 

 

 

 


