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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) verilerine göre 2008'de 80, 

2009'da 109, 2010'da 180, 2011'de 121, 2012'de 210, 2013'te 237, 2014'te 294, 2015'te 

303, 2016'da 328, 2017'de 409, 2018'de 440, 2019'da 474 olmak üzere 2008-2019 

yılları arasında toplam 3.185 kadın öldürülmüştür. [1] Projemiz kadınlarımızın ruhsal 

ve bedensel olarak daha rahat , daha emniyette ve daha özgüvenli hissetmelerini 

amaçlamıştır . Projemiz ile kadınlarımız tehlikede hissettikleri bir anda araba anahtarı , 

anahtarlık , çakmak vs. şeklinde kamufle edilebilen ve dikkat çekmeyen kadın 

kanadını devreye sokabilecekler. Kadın kanadı iki tuştan oluşmaktadır . Bu tuşların 

görevleri şu şekilde izah edilebilir: 

İlk tuşa basıldığında daha önceden ayarlanmış olan bir ses kaydı oynatılmaya 

başlayacaktır. Bu tuşun çalışması ile yaklaşmakta olan tehlike tedirgin olabilir veya 

ikileme düşebilir . Bu sayede hem kadınlarımız zaman kazanmış olacaktır hem de 

yaklaşmakta olan tehlike büyük bir kafa karışıklığına sürüklenip yapacağı şeyden 

vazgeçebilecek veya hata yapma ihtimalini tedirginliği ve kafa karışıklığı yüzünden 

arttırmış olacaktır. İkinci tuş konum bilgisini daha önce ayarlanmış bir elektrik cihaza 

iletmektedir . GPS modülünün verileri paylaşması icint Bluetooth modülü yardımıyla 

cep telefonuna bağlanabilir veya bir GSM modülü ile 3G ağ üzerinden internete 

yüklenebilir.  Tehlike anında bu ikinci tuşa basılması yaşanacak kötü sonuçlara erken 

müdahale sayesinde engel olabilecek veya daha az hasar ile atlatabilmeyi 

sağlayabilecektir.  

 

2. Problem/Sorun 

 

Vikipedide Kadın , dişi cinsinde olan yetişkin insandır[2] olarak tanımlansa da  

Mustafa Kemal Atatürk "Şuna inanmak gerekir ki, dünya yüzünde gördüğümüz her 

şey kadının eseridir."[3]şeklinde Cemal Süreya ise  

"Bir kadını ortadan ikiye böl… 

Yarısı annedir, 

Yarısı çocuk, 

Yarısı sevgili 

 Yarısı aşk..." [4]Şeklinde ifade etmiştir kadınları.  Ama günümüzde görüyoruz ki 

kadınlara hak ettiği değer , hak ettiği saygı ve de kadın haklarına verilmesi gereken 

önem günümüzde toplum tarafından pek önem arz etmiyor. Öyle ki kadınlarımızın 

kimi zaman özgürlük hakları hatta yaşama hakları ellerinden alınıyor . Türkiye'de her 

iki kadından biri şiddete maruz kalıyor, son on yılda 5813 kadın cinayeti işlendi , 

kadına yönelik şiddet %1400 oranında arttı , En yaygın şiddet türleri fiziksel şiddet , 

cinsel şiddet, psikolojik şiddet ve sözlü şiddettir.[5] Birikerek sosyal sapkınlığa 

dönüşen bu  kötü davranışlar  bakıldığında tarihin her evresinde görülmektedir . Fakat 

teknoloji bu kadar gelişmişken ve gelişmeye devam ederken , eskiden muzice olarak 

değerlendirilebilecek gelişmelerin şimdi kolayca yapılabilmesi , tıbbın bu kadar 

gelişmiş olup çoğu hastalığın teşhisini birkaç test ile yapılması gibi çok önemli 

gelişmeler günümüzde yaşanırken buna tezat olarak  insanların sosyal anlamda 

insanları rahatsız etmekten çekinmediği , insanların kadına , hayvana veya diğer 

canlılara yapılan eziyetlere karşı sesini çıkarmaması , başına gelmediği sürece pek 

kale almadığı bir sosyal çevre boy gösteriyor .  Ama şu unutulmamalıdır ki kadınlar 

her şeyden önce birer insandır . Her yıl yüzlerce kadın ölmektedir . Her gün sayısı 



netleştirilemeyen onlarca belki yüzlerce hatta binlerce kadın tacize uğruyor , bazen 

tanımadığı biri tarafından sokakta , yol ortasında bazen bir akrabası tarafından bazen 

bir arkadaşı hatta bazen bir aile üyesi tarafından. Ama uzun süre gündemde dahi 

kalmıyor .Bu sosyal sapkınlığa karşı artık kimse susmamalı . Biz projemizi hem bir 

önlem olmak hem de farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirmeyi istiyoruz. 

 

3. Çözüm 

Projenin yapımına  sosyal medyada , kalabalık bir ortamda , aile ortamında 

kadınlarımızın yaşadığı sapkın davranışları korkmadan dile getirebilen kadınların  

serzenişleri sebep olmuştur. Kadına şiddete , tacize , tecavüze karşı birçok önlem 

alınabilir fakat en kesin çözüm toplumun kendini düzeltmesidir. Sosyal çevrede 

birbirine zarar veren , güçlünün güçsüzü ezdiği , zorbalık ettiği bir nesil değil  

kadınlara sahip çıkan , haklarına saygı gösteren bir nesil yetiştirilmelidir . Projemizle 

bunu genç nesillere  aşılamayı , onları bu alanda düşündürmeye ve bu alanda daha 

bilinçli bireyler haline getirmeyi amaçlıyoruz . Kades uygulaması da binevi bu amaca 

hizmet ediyor olsa da yeterli olmamıştır , Kades'in amaçladığını kadın kanadı ile 

devam ettirip daha büyük destekçiler ve daha büyük başarılar sağlayacağımızı 

düşünüyoruz.   Proje ile istenirse daha önce kaydedilmiş bir ses devreye sokulup karşı 

tarafı tedirgin ettirilebilir veya istenirse  konum bilgisi gönderilebilir. Kades 

uygulaması ile konum bilgisini göndermek için uygulamayı açabilecek bir cihaz şartı 

aranırken projemizde yalnızca kadın kanadını yanınızda bulundurmanız yeterli 

olacaktır ayrıca işlev  olarak Kades'ten daha gelişmiştir. Görselde görüldüğü üzere 

kadın kanadı iki tuşu sayesinde tek bir görev yapmaktan çıkıyor . Projemizle 

kadınlarımız , kız çocuklarımız daha az korkuyla hayatlarına devam edecekler bu da 

onların daha mutlu ve hayata daha odaklanmış şekilde devam etmelerini sağlayacaktır. 

 

4. Yöntem 

       Öncelikle bu alanda tecrübeli mühendis, yazılımsal konularda ise üniversite öğrencisi 

ve öğretmeniyle görüşme yapıldı. Neler yapılabileceği, neleri kullanıp kullanmayacağımız 



hakkında bilgi sahibi olduk. Oluşturacağımız sistemin boyutları ve seri üretimi hakkında 

fikir edinmek için  devre şemasını hazırladık. Tüm bileşenler tek bir baskılı devre kartı 

üstünde toplanacaktır. Prototip şeması projenin gerektirdiği üzere bir anahtarlığın içine 

sığacak şekilde tasarlanmıştır ve kullanılacak bileşenler buna göre seçilmiştir. 

 

Öncelikle beyin olan Arduino Mini ile Sim908 GPS + GSM modülünün iletişimi 

sağlanacaktır. Bir sunucu kurulup modülün çalıştığından ve güvenli olduğundan emin 

olmak için gerekli testler yapılacaktır. 

 

Ardından hoparlör ve SD kart modülü bağlanıp, yüksek ve çevreyi uyaracak türde bir ses 

SD karta atılacaktır.  

Batarya bağlandıktan sonra cihazın ne kadar uzun süre çalışacağını görebilmek adına 

çeşitli testler yapılacaktır. Bu sayede cihazın ne sıklıkla şarj edilmesi gerektiği, hangi 

özelliğin ne kadar güç harcayacağı gibi verilere ulaşılacaktır. 

Daha sonra cihazın dış kabuğu 3D yazıcıdan çıkartılacaktır. Cihazı plastik kabuğa 

yerleştirirken dikkat edilmesi gereken en kritik nokta GSM antenidir. Sim908 modülüne 

bağlı olan GSM anteni, plastik kap içinde yanlış yerleştirilirse, cihazın sunucuyla olan 

iletişimini yavaşlatabilir ve engelleyebilir. Bu sebeple GSM anteni zarar görmeyecek ve 

yüzeye yakın bir şekilde yerleştirilmelidir. 

GSM anteni dışında diğer dikkat edilmesi gereken nokta bataryanın yerleştirilmesidir. 

Batarya etrafa fazlaca ısı yayan şarj modülü, Arduino Mini, Sim908 gibi bileşenlerden 

mümkün olduğunca uzak tutulmalıdır. Li-Po bataryalar fazla ısı altında verimliliklerinin 

azalmasıyla bilinir. Ayrıca bataryanın hareket etmesi engellenmelidir. Bataryanın 

hareketiyle oluşabilecek bir güç kesintisi, cihazın yeniden başlatılmasına sebep olabilir, 

acil bir durumda sunucuyla iletişimi engelleyebilir. 

Prototip cihazın çeşitli sağlamlık testlerine tabii tutulması ve çeşitli senaryolar üstünde test 

yapılması son-ürüne şeklini verecektir. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Projemizi tasarlarken kullandığımız kades uygulaması ile benzer bazı noktalara 

sahiptir. Kades uygulamasında internete bağlı olmak ve telefonun açık olması şartı 

vardır . Ayrıca tehlike anında telefonu açacak kadar zaman olmayabilir . Kadın kanadı 

elde taşınabilecek ve de günlük hayatta kullandığımız eşyalar şeklinde kamufle 

edilecek olduğu  için telefona kıyasla dikkat çekmeyecek şekilde tasarlanacaktır . Bu 

sayede elinizde veya yakınınızda bulunan kadın kanadının tuşuna bastığınızda devreye 

girecek ve bu genellikle telefonu açmak kadar zaman almayacaktır . Ayrıca piyasada 

panik butonu [6] adıyla da bilinen cihazlar vardır fakat bunlar genellikle sağlık 

alanında iş görmektedir . Şu anda piyasada bulunan panik butonları genellikle kadın 

kanadı gibi tek bir cihazda  birden fazla görev yapabilme özelliğini göstermiyor . 

Kadın kanadının bir diğer özelliği de günlük hayatta kullandığımız sıradan eşyalar 

şeklinde olabilmesi ve dikkat çekmemesiyken piyasadaki panik butonlarının büyük 

çoğunluğunda bu özellik bulunmamaktadır. Kadın kanadı hafif ve büründüğü 



görünüme göre değişen ama genellikle az yer kaplayacak olup  bu sayede kullanışlı 

olurken piyasada bulunan kullanışlı ve konum tespit kapasitesi anlamında ileri 

seviyede olan panik butonları kadın kanadına kıyasla oldukça fazla bir bütçe 

istemektedir. Panik butonlarının bir kısmı ise maximum 1000-1500 m aralığında 

görevini yapabilmektedir. Kadın kanadında ise böyle bir sınırlandırma 

bulunmamaktadır. Kadın kanadı istenilen her yere taşınabilinmektedir . Panik 

butonlarının bir kesiminde de bu özellik boy gösteriyor . Kadın kanadı genellikle 

panik butonlarına oranla daha fazla iş yapmakta ve daha kullanışlı olmaktadır. 

 

6. Uygulanabilirlik 

 

 kullanılacak parçalar kolay bulunabildiğinden ve maliyet bakımından uygunluğundan 

dolayı uygulanabilirliği bakımından herhangi bir sorun öngörülmemektedir . Projemiz 

ticari bir ürün olma potansiyeline sahiptir . İki tuşa sahip olduğundan dolayı kafes 

uygulamasına kıyasla daha kapsamlı olduğundan ve herhangi bir risk taşımadığından 

dolayı hayata geçirilmesi durumunda kadınlarımızın tercih edebileceği bir cihazdır. 

 

 

7.  Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

    Projede  kullanılan parçaların yaklaşık maliyeti  347 TL civarında olup kullanılacak 

parçaların gelişmişliğine ve kalitesine göre bu fiyat artabilir veya ufak çaplı azalabilir . 

Kullanılabilirlik açısından ideal ve en uygun fiyat aralığında olan parçalar seçilmiştir.  

Proje teknofest tarafından ilgi görürse ve hayata geçirilirse seri üretim , malzemelerin 

toptan alınımı , aynı parçaların daha düşük maliyette  alınması gibi durumlarda bütçe daha 

az gelebilir.  Proje detay raporunun barajdan geçme durumunun ardından teknofest 

tarafından prototip için bütçe desteği sağlandığında malzemelerin temini sağlanacak ve 

prototip oluşturulmaya başlanacaktır. 

 

 

 

 

Ürün Adet Adet Fiyatı 

Sim908-C Gsm 

+ Gps Modül 
 

1 ₺248,65 

Arduino Mini 

 

1 ₺39,63 

 

SD Kart Modülü 

 

1 ₺8,92 

 

Amfi Modülü 

PAM8403 
 

1 ₺3,08 

 



Batarya Şarj Modülü 

Tp4056 

 

1 ₺2,67 

Push Buton 

 

2 ₺0,55 

 

Li-Po Batarya 

 

1 ₺21,83 

 

3W Hoparlör 

 

1 ₺20,77 

 

 

 

  



 

Faaliyetin  

Adı 

Kim(ler) 

Tarafından 

Gerçekleştirild

iği 

Şuba

t 

Mar

t 

Nisa

n 

Mayı

s 

Hazira

n 

Temm

uz 

Ağust

os 

Proje 

ekibinin 

oluşturulm

ası 

Çiğdem Çete 

(Danışman 

öğretmen) 

X       

Proje 

konusunun 

belirlenmes

i  

Legal takımı 

üyeleri 
X       

Veri 

toplanması 

Legal takımı 

üyeleri 
X X X     

Literatür 

taraması 

Legal takımı 

üyeleri 
X X X X    

Proje 

takviminin 

oluşturulm

ası 

Legal takımı 

üyeleri 
  X X X   

Proje 

malzeme ve 

fiyat 

listesinin 

oluşturulm

ası 

Legal takımı 

üyeleri 
   X X   

Teknik 

çizimlerin 

yapılması 

Legal takımı 

üyeleri 
   X X   

Proje detay 

raporunun 

oluşturulm

ası 

Legal takımı 

üyeleri 
   X X   

Yapım 

süreci 

Legal takımı 

üyeleri 

tarafından 

yapılacaktır 

     X X 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Projemizde ana amaç kadınlarımızın daha güvende hissetmelerini sağlamak ve 

beraberinde insanlığa bir çağrı olmaktır. Kadın kanadı öncelikli olarak kadınların 

kanadı olmayı hedefleyen ve beraberinde tüm insanlığı bu kötü gidişata karşı 

uyarmayı amaçlamaktadır.  Projemiz bütün insanlığa hitap etmektedir çünkü sosyal 

sapkınlık bütün insanlığın ortak sorunudur. 

  



9. Riskler 

Projenin uygulanabilirliği ve kullanılabilirliği açısından herhangi bir sorun arz 

etmemekle birlikte projenin yapımında kullanılacak malzemeler kolay bulunabilir 

malzemelerdir. 

 

 

10.  Proje Ekibi 

Takım Kaptanı: Helin Kaya 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okulu Proje veya 

Problemle İlgili 

Tecrübesi 

Çiğdem Çete Danışman Öğretmen Gaziantep Anadolu 

lisesi 

Yok 

Helin Kaya Takım Kaptanı, 

İletişim Sorumlusu, 

Takım üyesi 

Gaziantep Anadolu 

lisesi 

Yok 

Zeynep Hazal Kılıç Takım üyesi Gaziantep Anadolu 

lisesi 

Yok 

Fatma Polat Takım üyesi Gaziantep Anadolu 

lisesi 

Yok 

 

11. Kaynakça  
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