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1. Proje Özeti ( Proje Tanıtımı) 

 Ülkemizde ve dünyada büyük bir sorun olan Ģiddete henüz kalıcı bir çözüm 

bulunamamıĢtır. Yardımın geç ulaĢması ya da mağdurun güvenlik birimlerine ulaĢamaması bu 

sorunun çözülmesine en büyük engeldir. Projemizde bulunan ve konum bilgisini iletmeyi 

sağlayan sistemle mağdurlara yardımın en kısa sürede ulaĢmasını sağlamayı hedeflemekteyiz. 

 Projemiz saatin içine yerleĢtirilmiĢ GSM/GPS/GPRS sistemiyle mağdurun saatte 

gizlenmiĢ butona üç saniye basmasıyla kiĢinin konum bilgisi, önce ana merkeze sonrasında en 

yakın karakola iletilecektir. Böylelikle projemiz “Sessiz Çığlık” sayesinde yardımın mağdura 

zamanında ulaĢması sağlanacaktır. 

 Mağdurun yardım çağrısını güvenlik birimlerine en hızlı, en güvenli ve sorunsuz 

Ģekilde ulaĢtırması, projemizi diğer projeler içinde ön plana taĢımaktadır. 

 Sessiz Çığlık ile birlikte ülkemizin kanayan yarası olan kadına Ģiddetin önüne geçmeyi 

amaçlıyoruz. 

  

  

2. Problem Durumunun Tanımlanması 

 ġiddet; Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, “fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir 

tehdit veya gerçeklik biçiminde bir baĢkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kiĢide 

yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara yol açması ya da açma olasılığı bulunması” durumu 

olarak tanımlanmaktadır. Bir insan yer, zaman, kıyafet, cinsiyet, yaĢ fark etmeksizin Ģiddete 

veya cinsel saldırıya maruz kalabilir. Arkansas Üniversitesinde yapılmıĢ “What Were You 

Wearing” sergisi bu yargıyı kanıtlar niteliktedir. Her kesimden cinsel saldırıya uğramıĢ 

mağdurların saldırı esnasında ne giydiğini gözler önüne seren bu organizasyon cinsel 

saldırının mağdurun suçu olmadığını göstermeyi amaçlamaktadır(Görsel 1,Görsel 2,Görsel 3). 

 

                          
(Görsel 1: sergide bulunan tecavüze               (Görsel 2: Sergide bulunan bazı mağdurların kıyafetleri)                   (Görsel 3: sergide bulunan                                                                                                             

uğramıĢ bir bebeğin kıyafeti)                                                                                                                                         tecavüze uğramıĢ baĢka                                                                                                         

                                                                                                                bir bebeğin kıyafeti) 

  

 Cins kırım, kadın ve kız çocuklarının cinsiyetlerine bağlı sebeplerden dolayı 

öldürülmesi veya Ģiddete uğramasıdır. Günümüzde kadına Ģiddet bir cins kırım boyutuna 

ulaĢmıĢtır. Kadına yönelik Ģiddet, toplumsal, dini, kültürel, coğrafi sınırları aĢan küresel bir 

sorundur. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadına Ģiddet en temel insan hakları ihlali 

ve ayrımcılık biçimi olarak görülmektedir. Kadına yönelik Ģiddet evrenselleĢmiĢ bir olgu 

haline gelmiĢtir. Dünyadaki kadınların %97‟si hayatlarının bir noktasında mutlaka tacize 

uğradığını belirtmiĢtir. (Görsel 4, Görsel 5 ülkemiz kadın cinayeti verileri) 
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          ( Görsel 4: Yıllara göre öldürülen kadın sayısı)                           ( Görsel 5: Katillerin mağdurla yakınlık derecesi) 

             

 Dünya Sağlık Örgütü‟nün (WHO) verilerine göre dünya çapında kadınların %35‟i 

fiziksel ve cinsel Ģiddet görmektedir. Ülkemizde ise bu oran %38‟ e çıkmaktadır. Ekonomik 

ĠĢbirliği ve Kalkınma Örgütü‟ nün (OECD) verilerine göre ülkemiz Avrupa ve OECD ülkeleri 

arasında erkeklerden fiziksel veya cinsel Ģiddet gören kadın oranının en yüksek olduğu 

ülkedir. Bu konuda ülkemizde alınan önlemler ne yazık ki kalıcılık ve kapsayıcılık 

bakımından yeterli olamamıĢtır.  

 ġiddetin engellenememesinin en büyük nedenlerinden biri de mağdurun Ģiddet 

esnasında polise ulaĢamamasıdır. Herhangi bir Ģiddet, taciz veya tecavüz durumunda 

mağdurun polise ulaĢmasını engellemek için telefonuna kolaylıkla el konulabilir veya mağdur 

alıkonularak tamamen polise ulaĢamaz hale getirilebilir. Çevredeki insanların ise “baĢkası 

yardım eder” ve “zanlı bana da zarar verir” düĢünceleriyle mağdurlara yardım etmekten 

çekindiği önceki vakalarda görülmüĢtür. Bu sebeple olası bir taciz, tecavüz veya Ģiddet 

durumunda çevreden yardım istemek de tam bir çözüm değildir.  

 Takımımız Mor Muhafızlar ile bu probleme çözüm olarak mağdurun yer zaman fark 

etmeksizin dıĢ dünyayla bağını koruyabileceği bir sistemin eksikliğini tespit ettik. ġimdiye 

kadar üretilen çözümlerin ise bu konuda yeterli olamadığını ve hatasız bir Ģekilde 

çalıĢmadığını gözlemledik. Projemiz Sessiz Çığlık ile bu problemlere bir çözüm getirmeyi 

planlamaktayız. 

 

3. Çözüm 

 Projemizin temel amacı; herhangi bir ev içi Ģiddet, taciz, tecavüz, kaçırılma, istismar 

gibi durumlarda güvenlik birimlerinin en hızlı ve güvenli Ģekilde mağdura ulaĢmasını 

sağlamaktır. 

 Proje Ģu Ģekilde iĢler: Mağdur tehlike anında saatte bulunan mini butona üç saniye 

basılı tuttuğunda ana merkezdeki ana karta mağdurun konum bilgisi ve saatin ID‟si aktarılır. 

Bu ID ile veri tabanından mağdurun kimliği ve diğer önemli bilgileri (kan grubu, tehlike 

anında ulaĢılmasını istediği yakının iletiĢim bilgileri, sağlıkla ilgili özel durumları, varsa 

çıkartılan koruma kararı vb.) belirlenir. Ana merkez bu bilgileri aktarılan konuma en yakın 

güvenlik birimlerine aktarır. Bu Ģekilde o konuma en yakın güvenlik birimlerinin mağdura 

ulaĢması sağlanır. Bu iĢleyiĢ aĢağıdaki Ģemada açıklanmıĢtır.(Görsel 6) 
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( Görsel 6: Projenin iĢleyiĢ Ģeması )  

 

 Projemiz, raporun “Problem durumunun tanımlanması” kısmında bahsettiğimiz 

olaylarda en büyük sorun olan yardıma ulaĢamama veya geç ulaĢma sorununu bu iĢleyiĢ 

sayesinde en uygun Ģekilde çözecektir. 

 

4. Yöntem 

 Projemizde geliĢtirmeyi hedeflediğimiz 3 ana kısım bulunmaktadır. Bunlardan ilki 

bireyin kullanacağı bileklik olacaktır. Bileklik kullanıcının o anki konum bilgisini ve ID 

bilgisini ana karta gönderecektir. Ana kartta bu bilgileri C# üzerinde geliĢtireceğimiz yazılıma 

aktaracaktır.  

 Projenin genel planlaması aĢağıdaki gibidir; 

 

 
 

 Kullanıcı bilekliği, bireyin günlük hayatta kullanabileceği bir saat veya bilekliğin 

altında olacaktır. Bileklik Arduino temelli bir cihaz olacaktır. Bileklik içerisinde SIM800 

isimli modülün yanı sıra mini bir GPS modülü bulunacaktır. Ayrıca kullanıcının panik anında 

basacağı mini bir buton da bileklik içerisinde bulunacaktır. Bileklik devre Ģemasının aĢağıdaki 

gibi olması planlanmaktadır.( Görsel 7 ) 

 

Proje planlaması 
Bileklik 

prototiplenmesi 
Merkez kart 

prototiplenmesi 

Merkez kart ile 
çalışacak yazılımın 

C# üzerinde 
geliştirilmesi 

Yazılımın diğer polis 
merkezlerine şifreli 
olarak gönderilmesi 
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( Görsel 7: Bileklik devre Ģeması) 

 

 Devrede bileklik güç kaynağı olarak küçük boyutta lipo pil ya da saat pili kullanılması 

planlanmaktadır. Bileklik devresi ana devre kartına bazı bilgiler gönderecek, ana merkez bu 

bilgileri kullanarak bireye ait tüm bilgilere ulaĢabilecektir. 

Gönderilecek bilgiler içerisinde sadece aĢağıdaki bilgiler yer alacaktır.  

 Konum Bilgisi 

 ID(Bilekliğin Seri Numarası) 

 

 Projemizde geliĢtireceğimiz diğer devremiz ise ana devre kartıdır. Bu devre 

bilekliklerden gelen bilgileri toplayacak bu bilgileri özel bir ağ üzerinde çalıĢacak olan C# 

üzerinde geliĢtireceğimiz bir yazılıma aktaracaktır. 

Ana devre kartının devre Ģeması aĢağıdaki gibi olacaktır.( Görsel 8 ) 
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( Görsel 8: Ana devre kartı devre Ģeması ) 

 

 Projemizin ilerleyen aĢamalarında ana devre kartından alınan bilgileri alıp karakol 

bilgisayarlarına gönderecek bir yazılımın geliĢtirilmesi planlanmaktadır. GeliĢtireceğimiz 

yazılım güvenlik bakımından bilgileri özel bir ağ ile Ģifreli olarak gönderecektir. Bilgilerin 

Ģifrelenmesi için kırılması zor olan MD5 Ģifreleme yöntemi kullanılacaktır 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Projemiz belirttiğimiz soruna yönelik olarak daha önce tasarlanan sistemlerden farklı 

olarak birçok önemli özelliği içinde barındırmaktadır. Mobil uygulamaların aksine telefona 

ihtiyaç duyulmadan her zaman ulaĢılabilirdir. Kamufle edilebilir yapısı sayesinde gizli ve 

güvenlidir. Telefonla yardım çağrısında bulunmanın aksine hızlıdır.  

 Projemiz diğer projelerin aksine saat olarak tasarlanmıĢtır. Kolye bir arbede esnasında 

kolaylıkla kopabileceği ve bazı durumlarda (ellerin bağlı olması vb.) ulaĢılması zor 

olabileceğinden dolayı tercih edilmemiĢtir.  Küpe ise mekanizma içine sığmayacağı, bazı 

kiĢilerde (tesettür, küçük yaĢtaki çocuklar vb.) kullanılamayacağı için tercih edilmemiĢtir. 

Saat Ģeklinde tasarlanması mekanizmanın sığması, en iyi Ģekilde gizlenebilmesi, herkesin 

kullanabilmesi, ele yakın konumu sebebiyle kolay ulaĢılabilirlik gibi nedenlerden dolayı en 

uygun seçenektir. 

 

6. Uygulanabilirlik 

 Projemiz; mağdurun herhangi bir Ģiddet, taciz, tecavüze maruz kalması durumunda 

yetkililere hızlı, güvenli ve sorunsuz Ģekilde ulaĢması amacıyla tasarlanmıĢtır. Örneğin, bir 

kaçırılma durumunda mağdurun telefonuna el konulabilir veya telefonu kullanmak tehlike arz 

edebilir. Bu gibi durumlarda “Sessiz Çığlık”ın kullanılması en pratik ve güvenli yol olacaktır. 

Çünkü “Sessiz Çığlık” kamufle edilebilir yapısıyla mağdurun günlük hayatta kullandığı bir 

aksesuar gibi görüneceğinden birçok farklı senaryoda da kullanılabilir.  

Örneğin: 
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-Senaryo 1: Diyelim ki kocası tarafından Ģiddet gören bir kadın var. ġiddet esnasında kadının 

telefonuna ulaĢması imkânsıza yakın bir durumdur. „Sessiz Çığlık‟ bu olayda kadının 

rahatlıkla yardım talebinde bulunmasını sağlar. 

-Senaryo 2: Mesaisi geç biten bir kadın düĢünelim. Eve dönerken bir tacizci tarafından takip 

edilebilir. Böyle bir durumda kadının polise ulaĢmaya çalıĢması ters tepebilir ve tacizcinin 

kadına zarar vermesine sebep olabilir ya da kadının polisi aradığını gören tacizci kaçarak 

baĢka bir zamanda kadını yeniden rahatsız edebilir. „Sessiz Çığlık‟ bu gibi durumlarda 

tacizcinin haberi olmadan polisin olay yerine ulaĢmasını sağlar. 

-Senaryo 3: Bu senaryoda ise eski eĢi tarafından kaçırılan bir kadın olsun. Elleri bağlı bir 

Ģekilde bagaja konulması durumunda telefona ulaĢabilmesini beklemek çok ütopik bir durum 

olur. Bu olasılıkta elleri bağlı olsa bile mağdur rahatlıkla bileğindeki düğmeye ulaĢabilir ve 

yardım çağrısında bulunabilir.   

 Projemizin temel uygulama alanı dıĢında kullanılabileceği pek çok alan vardır. Okula 

yürüyerek gelip giden çocukların güvenliğini sağlamak için, dağcılık gibi tehlikeli sporları 

yapan sporcuların kaybolma durumlarında yerlerinin daha kolay tespit edilebilmesi için, 

koruma kararı çıkarılan kiĢilerin güvenliği için, sara gibi nöbetlere sebep olan kronik hastalıklara 

sahip bireylere erken müdahale için kullanılabilir. Ayrıca projemiz daha da geliĢtirilerek deprem, çığ 

gibi afet durumlarında ve kaza anlarında acil müdahale için kullanılabilir.   

 Prototipimiz seri imalat sırasında daha küçük komponentler ile küçük boyutlu ve 

düĢük maliyetli olarak imal edilebilir olacaktır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Kullanılacak malzemeler ve proje takvimi aĢağıdaki gibidir; 

 

Ürün Adı Adet Adet Fiyatı Tutar(TL) 

Arduino Pro Mini 1 302,00 302,00 

SIM800L Modülü 2 250,75 501,50 

Mini GPS Modülü 1 257,45 257,45 

Lipo Pil 1 200,00 200,00 

Lipo Pil ġarj 

Modülü 

1 75,00 75,00 

Buton 1 5,00 5,00 

Saat Gövdesi için 

PLA filament 

1 

 

97,50 97,50 

Arduino UNO 1 610,50 610,50 

Güç Adaptörü 1 85,00 85,00 

1602 LCD Ekran 1 100,00 100,00 

Buzzer 1 12,00 12,00 

Toplam Maliyet   2245,95 
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ĠĢ parçasının adı Sorumlu ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Proje fikrinin 

ortaya konulması 

Uğur 

Bayrak, 

Zeynep 

Azra 

Demir 

       

Takımın 

oluĢturulması ve 

projenin 

planlanması 

 

 

Tüm 

Takım 

       

Çizimlerin 

hazırlanması ve 

projenin 

detaylandırılması 

 

Nurcan 

Baloğlu, 

Uğur 

Bayrak 

       

Gerekli 

malzemelerin 

belirlenmesi 

 

Tüm takım 

       

Maliyet 

hesaplamalarının 

yapılması ve 

satın alım 

iĢlemleri 

ġerife Nur 

Arslan, 

Hayrunnisa 

Karaağaç 

       

Raporda 

belirtilen 

yöntemlerin 

denenmesi ve en 

uygun yöntemin 

seçilmesi 

 

 

Tüm 

Takım 

       

Seçilen yöntem 

ile prototipin 

hazırlanması 

 

Tüm 

Takım 

       

Gereken 

programların 

kodlanması 

NesliĢah 

Kandemir, 

Zeynep 

Azra 

Demir, 

Uğur 

Bayrak, 

Kayra 

Koçak 
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Proje detay 

raporunun 

hazırlanması 

 

Tüm 

Takım 

       

Projenin test 

edilmesi ve 

hataların 

belirlenmesi 

 

Tüm 

Takım 

       

Hataların 

düzeltilip 

projenin 

Teknofest‟e 

hazır hale 

gelmesi 

 

Tüm 

Takım 

       

 

 

 

8. Projenin Hedef Kitlesi ( Kullanıcılar) 

 Ev içi Ģiddet, istismar, taciz, tecavüz ve kaçırılma tehlikesi bulunan tüm bireyler. 

 

9. Riskler 

 Her projede olduğu gibi projemizi geliĢtirme, kullanımda da bazı riskler 

bulunmaktadır. Projemize etki eden olasılık risk tablosu aĢağıdaki gibidir. 

 

 Etmen 
Olasılık 

Skoru(O) 
Etki Skoru(E ) 

Risk 

Skoru(OxE) 

 

Seviyesi 

 

Risk 

OluĢturabilecek  

Unsurlar 

Kullanılacak 

Pilin Çabuk 

Bitmesi 

3 3 9 Orta 

Telefonun 

Çekmemesi 
2 4 8 Orta 

 

Sim kart çekmemesi durumunda yapılacak B planı aĢağıdaki gibidir; 

 Butona basıldığı andan itibaren konum ve saat bilgisi Arduino‟nun hafızası içerisinde 

depolanmaya baĢlayacaktır ve belli aralıklarla Arduino‟nun hafızası içerisinde güncellenmeye 

devam edecek böylece sim kart modülü Ģebekenin çektiği andan itibaren ana merkeze verileri 

gönderecektir. Bu sayede telefon çekmemesi durumunda zarar minimum seviyeye 

indirilecektir. 
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