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1. Proje Özeti (Proje Tanımı): 

 

          Bu proje ile kadın yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerinin oranını azaltmayı, şiddet 

gören veya görme ihtimali bulunan kadınların güvende olmasını hedefliyoruz. Dünya 

çapında yaygınlaşan ve tüm toplumları derinden etkileyen bir konu olan kadına yönelik 

şiddet, özellikle son yıllarda ülkemizde de yaşanan önemli sorunlardan biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde sadece Ocak 2021-Haziran 2021 tarihleri arasında 

185 kadın cinayeti işlenmiştir. Bu cinayetlerin çoğu da ya sokak ortasında ya da 

öldürülen kadının çocuklarının gözleri önünde işlenmiştir. Birleşmiş milletler 

sürdürülebilir kalkınma amaçları arasında bulunan 

toplumsal cinsiyet tablosu altında 2030 yılına kadar kadın 

ve kız çocuklarına yapılan şiddetin en aza indirilmesi 

hedeflenmiştir [3].  

 Günümüzde kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik 

olarak geliştirilmiş yöntemler bulunmaktadır; fakat mevcut 

yöntemler kadın cinayetlerini engellemede yetersiz 

kalmaktadır. Bu nedenle kadınların şiddetten korunmasını 

sağlayan “Kendini Koru Bilekliği” projesi tasarlanmıştır. 

Bu proje bir bileklik ve telefon uygulamasından 

oluşmaktadır. Bileklik şiddet uygulama ihtimali olan 

erkeğin ayağına takılırken telefon uygulaması (Şekil 1.1) ise 

kadının kullanmış olduğu telefona yüklenmektedir. Bu 

bileklik ve telefon uygulaması konum odaklı olup 

birbirlerine entegredir. Kadın kendisine şiddet 

uygulayan/uygulama ihtimali olan kişiye uzaklaştırma 

kararı aldırdıktan sonra, uygulama üzerinden belirlenen 

şifre ve kullanıcı adıyla sisteme bir kere giriş yapacaktır ve 

böylece sistem uzaklaştırma kararı kalkıncaya kadar açık 

kalacaktır. Şiddet uygulayan/uygulama ihtimali olan 

erkeğin ayağına ise bileklikle entegre olan ve kilidini 

yalnızca emniyetin açabildiği, kurcalandığında sisteme 

haber veren kendini koru bilekliği takılacaktır. 

Uzaklaştırma kararı ile belirlenen kadına yaklaşma 

mesafesinin aşılması durumda, hem emniyete hem de 

kadının telefonunda bulunan uygulamaya, görüntü, ses ve 

titreşim yolu ile ilk sinyal gidecektir. Böylece kadın gelen 

bildirimle beraber telefon ekranında şiddet uygulama 

ihtimali olan erkekle arasında olan mesafeyi 

izleyebilecektir (Şekil 1.2). İlk sinyalin ardından şiddet 

uygulama ihtimali olan erkek emniyet güçleri tarafından 

aranarak uzaklaştırma kararında belirtilen sınırı geçtiği 

bilgisi verilecektir. Şiddet uygulama ihtimali olan erkek 

ihtara rağmen mesafeyi aşmaya devam ederse ses ve 

titreşim oranı artacak, görüntüde şiddet uygulama ihtimali 

Şekil 1.1 Kendini Koru 

Uygulamasının Ana 

Ekran Görüntüsü  

Şekil 1.2 Kadının 

Uygulama Aracılığı İle 

Erkeğin Konumunu 

Gördüğü Ekrana Ait 

Görüntü 
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olan erkeğin hangi yönden geldiği ve aralarındaki mesafe görüntülenmeye devam 

edecektir. Bu sırada emniyet güçleri şiddet uygulama ihtimali olan erkeğin bulunduğu 

alana intikal edecektir. Emniyet güçleri gelene kadar kadın, uygulamadan şiddet 

uygulama ihtimali olan erkeğin geldiği yönü görebileceği için tersi yönde kaçma ve 

kendini güvene alma imkanına sahip olacaktır.  

          Kendini Koru Bilekliği projesi 2020 yılında düzenlenen Teknofest kapsamında 

gerçekleşen TUBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje yarışmasında Sosyal 

İnovasyon ve Yenilikçilik kategorisinde Türkiye ikincisi olarak ödül almıştır. 

          Yapılan inovasyonlar sonucunda yeni bir ürün ortaya koyarak prototipini 

oluşturduğumuz kendini koru bilekliği projesini bu yılda Teknofest kapsamında 

sunmaktayız. 

2. Problem/Sorun: 

             Dünya çapında yaygınlaşan ve tüm toplumları derinden etkileyen bir konu 

haline gelen kadına yönelik şiddet, özellikle son yıllarda ülkemizde de sıklıkla gündem 

olmaktadır. Vahşi ve hunharca işlenen kadın cinayetleri çoğu kez kameralara yansımış 

ve haberlerin büyük bir kısmını oluşturan önemli bir toplumsal sorun haline gelmiştir.  

 Şiddet ve türlerini engellemek için günümüzde birçok yöntem kullanılmaktadır. 

Bunlardan bazıları; kadın sığınma evleri, uzaklaştırma kararı, adres değişikliği, 

elektronik kelepçe ve KADES uygulaması gibi yöntemlerdir. Bu yöntemlerin birçoğu, 

kadını korumaya çalışırken maalesef kadının özgürlüğünü de kısıtlamakta ya da kadını 

tam anlamıyla koruyamamaktadır. Örneğin; kadını koruma amaçlı kullanılan kadın 

sığınma evleri, kadın için bir sığınma ve saklanma yeri olarak kullanılmakla birlikte, 

kadının bir yere kapatılarak korunmasının yanında özgürlüğünün kısıtlandığı bir 

yöntemdir. Suçlu olan tarafın özgürce dolaşabilmesine rağmen, kadın olan kadının 

özgürlüğü kısıtlanmaktadır. Bir diğer örnek ise KADES uygulamasıdır. Bu uygulamada 

kadına bir buton verilmekte ve şiddette uğrama ihtimali olduğu anda kadın butona 

basarak emniyete acil çağrıda bulunmaktadır ama kadın burada saldırının ne taraftan 

geldiğini göremeyeceği için ve emniyet güçleri gelene kadar kadına olası bir saldırının 

meydana gelebileceği gözlemlenerek bu uygulamanın etkinliği az bulunmuş ve 

kullanımı durdurulmuştur. Farklı bir uygulama ise elektronik kelepçedir. Bu 

uygulamada kadına ve şiddet uygulama ihtimali olan erkeğe birbirine entegre olan birer 

cihaz verilmekte ve şiddet uygulama ihtimali olan erkeğin ayak bileğinde kelepçe 

bulunmaktadır. Şiddet uygulama ihtimali olan erkek, kadına yaklaşırsa sadece emniyete 

bilgi gitmektedir ve emniyet tarafından kadın aranarak uyarılmaktadır. Maalesef bu 

uygulamada emniyet haber verene kadar şiddet uygulama ihtimali olan erkeğin 

kendisine yaklaştığı bilmemektedir. Ayrıca kadın şiddet uygulama ihtimali olan erkeğin 

hangi yönden geldiğini kendisine ne kadar yakında olduğunu da bilmemektedir. Buna 

ek olarak eğer şiddet uygulama ihtimali olan erkek taşınabilir cihazı üzerinden çıkartırsa 

emniyet güçleri tarafından da takip edilememektedir. Tüm bunlara ek olarak, bu cihaz 

kadına ekstra bir yük de olmaktadır. Bu nedenle mevcut uygulamalardaki kısıtlılıkların 

ve sorunların çözülerek, hem kadının korunmasını, hem de güvenliğini sağlayan kendini 

koru bilekliği projesi tasarlanmıştır. Bu proje sürdürülebilir kalkınma amaçlarından 
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toplumsal cinsiyet eşitliği kategorisini ele alarak kadın ve kız çocuklarına olan şiddetin 

en aza indirilmesi hedeflenerek kadın sadece bir telefon uygulaması ile şiddet uygulama 

ihtimali olan erkeğin nereden geldiğini görecek ve emniyet güçleri gelene kadar kaçıp 

ya da saklanıp kendini güvene alabilecektir. 

 

3. Çözüm: 

          Projemizde kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin azaltılması, kadınların 

daha rahat ve güvenli bir ortamda yaşamaları, kadınların can kaybının önlenmesi ve 

şiddet uygulama ihtimali olan erkek için bir caydırıcılık oluşturulması 

hedeflenmektedir. Projemiz ile şiddet gören, öldürülmekle tehdit edilen kadınların 

yaşadıkları korkunun azaltılması, kendilerini daha güvende hissetmeleri ve kadın 

ölümlerinin önlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca kendini koru bilekliği şiddet uygulama 

ihtimali olan erkeğin kadına zarar veremeden yakalanmasını da hedeflemektedir. 

          Kendini koru bilekliği günümüzde kullanılan şiddeti önleme ve şiddetten 

korunma yöntemlerine alternatif bir uygulama olarak geliştirilmiştir. Bu uygulama ile 

beraber, kadın emniyet güçleri gelene kadar şiddet uygulama ihtimali olan erkeğin 

geldiği yönü görerek aksi yönde kaçma, saklanma fırsatı yakalamış olacaktır.  Böylece 

kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi planlanmaktadır.   

4. Yöntem: 

          Geliştirilecek ürün iki farklı modülden oluşmaktadır. 

✓ Mobil Uygulama (Kadının Telefonunda Bulunan): 

          Geliştirilecek mobil uygulama ilk olarak android işletim sistemi için geliştilecek 

olup daha sonraki aşamalarda IOS telefonlar için de geliştirilmesi yapılacaktır. Android 

telefonlar için Android Studion IDE’si ile JAVA programlama dili ile geliştirilecektir. 

Uygulama her bir dakikada gelen bilekliğin konum bilgilerini alarak ve graph yapısı 

oluşturarak, kendi konum bilgisini telefondan çekerek dijkstra algoritması ile kıyaslar 

ve belirlenen uzaklaştırma mesafesi içerisinde girmeye başladığı andan itibaren 

telefona, bilekliğe, emniyet güçlerine bildirim gönderir.  

          Şiddet uygulama ihtimali olan erkeğin bileğinde bulunan bileklik ile uygulama 

arasında Peer-to-peer (P2P) protokolü kullanılmaktadır. Emniyet güçlerine ise TCP 

protokolü ile hem kadının hem de şiddet uygulama ihtimali olan erkekte bulunan 

bilekliğin konum bilgileri iletilecektir. TCP protokolü yapısı gereği veri gönderimi 

sırasında herhangi bir sorun oluşursa veri otomatik olarak tekrardan gönderilir. 

Böylelikle emniyet güçlerine bilgilerin ulaştığından emin olunur. Kadın ile şiddet 

uygulama ihtimali olan erkek arasındaki mesafe azalmaya devam ederse (şiddet 

uygulama ihtimali olan erkek ilk ihtarı dikkate almazsa) güvenlik güçlerine risk alarmı 

verilir ve uygulamadaki ses ve titreşim düzeyi lineer olarak artar. 

          Mobil uygulamanın grafik arayüzünde şiddet uygulama ihtimali olan erkeğin 

alınan uzaklaştırma kararındaki mesafeyi aşması durumunda harita üzerinden bilekliğin 

konumu görselleştirilir. Emniyet güçleri gelene kadar kadın, uygulamadan şiddet 

uygulama ihtimali olan erkeğin gelmekte olduğu yönü görebileceği için tersi yönde 
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kaçma, saklanma ve kendini güvene alma imkanı sağlanmış olacaktır. Şiddet uygulama 

ihtimali olan erkek uzaklaştırma mesafesini aşmadığı sürece kadın da şiddet uygulama 

ihtimali olan erkeğin konumunu göremeyecektir. Bu yetki, kadın da şiddet uygulama 

ihtimalinin olması nedeniyle, uygulamanın bir suç aracı olarak kullanılmasının önüne 

geçilmesi için kısıtlanmıştır. 

✓ Elektronik Bileklik (Şiddet Uygulama İhtimali Olan Erkeğin Bileğinde Bulunan):  

          Geliştirilecek elektronik cihaz; geliştirme kartı (ESP 8266), GSP modülü (Sim 

kart modülü) , GSM kart modülü ve gerekli elektronik komponentlerden oluşmaktadır. 

Proje de ESP 8266 geliştirme kartının kullanılma sebepleri;  

• Boyutlarının diğer kartlara göre küçük olması( 52 mm x 20,3 mm x 10 mm )  

• Üzerinde WIFI modülünün bulunması ( 2.4GHz )  

• TSMC Ultra düşük güç tüketimi 40nm teknolojisi ( 5V, 2A ) 

olarak sıralanabilir. 

          Cihazın üzerinden bulunan GSP modülünden her dakikada bir defa konum 

bilgisini alarak belirlenen kaynağa internet üzerinden veri paylaşımı yapılır. Veri 

kaynağı bilekliğe karşılık gelen mobil uygulamadır. Veri transferi Peer-to-peer (P2P) 

protokolü kullanılarak gerçekleştirilecektir. Cihazın internet desteği içinde bulunan 

GSM modülüne takılan sim kart (vodafone) ile sağlanacaktır. Böylelikle mobil 

uygulama tarafı her dakika başında bilekliğin konum bilgisini elde etmiş olacaktır. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü: 

          Proje uluslararası yenilik kategorisine girmektedir. Bu sistem ile ilgili literatür 

taranmış, arama motorlarında yapılan aramalarda ve literatür taraması sonucu ulusal ve 

uluslararası düzeyde böyle bir ürüne rastlanmamıştır.  

          Mevcutta kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemeye yönelik olarak 

kullanılan elektronik kelepçe yönteminde kadında bir, şiddet uygulama ihtimali olan 

erkek de iki olmak üzere 3 parçadan (Şekil 

5.1) oluşur. Bir tanesi kadının üzerinde 

taşıması gereken alıcı ünite, ikinci parça 

şiddet uygulama ihtimali olan erkeğin 

ayağına takılan kelepçe, üçüncü parça ise 

şiddet uygulama ihtimali olan erkeğin 

üzerinde taşıması gereken alıcı parçadır. Bu 

uygulamada kadına ekstra bir cihaz 

verilmektedir. Bir telefonun bile taşınması zor gelirken şiddete uğrayan kadınların yükü 

daha da artmaktadır. Elektronik kelepçe uygulamasında benzer cihaz şiddet uygulama 

ihtimali olan erkeğe de verilmektedir ve bu iki cihaz birbirine entegredir. Cihazların 

(telefon benzeri aygıt) birbirine yaklaşması durumda merkeze haber gitmektedir ve 

güvenlik güçleri belirtilen konuma gitmektedir ama cihaz şiddet uygulama ihtimali olan 

erkeğin üzerinde değilse konumu görülememektedir. Bu durumda kadın olası bir 

saldırıdan haberi olmayacağı için kendini koruyamayacaktır. Cihaz şiddet uygulama 

ihtimali olan erkeğin üzerinde ise bile kadın şiddet uygulama ihtimali olan erkeğin hangi 

Şekil 5.1 Elektronik Kelepçe 
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yönden geldiğini görememektedir ve ne yöne doğru kaçması gerektiğini 

bilememektedir.  

         Kendini koru bilekliği ile kadın şiddetini azaltmaya yönelik kullanılan 

yöntemlerin dezavantajlarının tamamının giderilerek yeni bir ürün ortaya çıkmıştır ve 

kullanım kolaylığı sağlanması amaçlanmıştır. Kendini koru bilekliğinin avantajları 

şöyledir;  

• Şiddet uygulama ihtimali olan erkeğin konumunu görme, 

• Taşıma kolaylığı (ek bir yük gerektirmeden),  

• Engelli bireyler içinde kullanım avantajı (görüntü, ses ve titreşim özelliği),  

• Kadına kendini koruması için zaman kazandırması,  

• Kadının özgürlüğünü kısıtlamama, 

• Güvenlik güçlerinin iş yükünü azaltma (şiddetten korumak için koruma kararı 

çıkartılan bireylere geçici olarak görevlendirilen, kadını uzaktan gözlemleyerek 

olası bir tehdide karşı korumaya çalışan kolluk kuvvetlerinin iş yükü azaltma),  

• Caydırıcılık  

özelliği olmasıdır. 

          Günümüzde kullanılan elektronik kelepçe yöntemi yurt dışından kiralama bedeli 

karşılığıyla kullanılmaktadır. Projemiz milli kaynaklar ile oluşturulup, 3 boyutlu 

yazıcılarda üretilip, geliştireceğimiz uygulama sayesinde kullanıma sunulacaktır. 

6. Uygulanabilirlik 

          Geliştirilecek olan projenin adalet, içişleri ve aile ve sosyal politikalar 

bakanlığının iş birliği çerçevesinde uygulanması planlanmaktadır. Proje milli kaynaklar 

ile oluşturulacağı için uygulamaya başlanıldıktan sonra diğer ülkelere de kullanım 

hakları kiralanabilir/satılabilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

          Projenin tahmini maliyeti birim fiyatına 335 TL olarak hesaplanmıştır (Şekil 7.1).  

 

Şekil 7.1 Maliyet Analizi 



8 

 

 
 

 

          Günümüzde ithal edilen elektronik kelepçe uygulamasına ayrılan bütçe 20 milyon 

TL idir. Kendini koru bilekliği projesi kapsamında ise ithalatın önüne geçerek milli 

kaynaklarla kadın cinayetlerini önlemeyi hedefliyoruz (Şekil 7.2). 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

          Proje şiddet görme ihtimali olan ölüm ile tehdit edilen ve uzaklaştırma kararı 

aldıran tüm kadınlara hitap etmektedir. Birleşmiş Milletler’ e göre, kadınların yüzde 

35’i ömründe en az bir kez şiddete maruz kaldığı belirlenmiştir. 15-49 yaş 

aralığındaki her 5 kadın ve kız çocuğundan biri yakınları tarafından fiziksel ve cinsel 

şiddete maruz kalmaktadır. TÜİK 2014 

araştırmasında Türkiye genelinde 

yaşamının herhangi bir döneminde eşi 

veya eski eşi tarafından fiziksel şiddete 

maruz bırakılan kadınların oranı %36’dır. 

Ekonomik İş birliği ve Kalkınma 

Örgütü’nün (OECD) 2019 yılı verilerine 

göre, kadına şiddetin yaygın olduğu 

ülkeler arasında Türkiye de 

bulunmaktadır ve şiddet yüzdesi %38 dir 

(Şekil 8.1). Bu oranları azaltmanın 

yollarından biri şiddetin önüne 

geçebilecek caydırıcı ve koruyucu yöntemlerin uygulanmasıdır.  

                Kendini koru bilekliği projesinin belirtilen özellikleri ile şiddet ve ölüm 

oranların en aza indirilerek kadınların özgürce ve korkmadan yaşayabilecekleri bir 

dünya hedeflenmektedir. 

Şekil 7.2 İş Zaman Çubuk Grafiği 

Şekil 8.1 OECD Ülkelerinde Kadına 

Şiddet Yüzdesi (2019) 
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9. Riskler 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9.1 Olasılık Etki Tablosu 
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