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1.PROJE ÖZETİ: 

         İnsanlık tarihi boyunca ve günümüzde her toplumda varolan ancak ülkemizde yıllardır 

süregelen anlayış, hoşgörü ve uzlaşma yoksunluğu, ilişki ve iletişim bozukluğu ve bu sebeplere 

bağlı olarak ortaya çıkan saldırgan davranışlar ve şiddet eylemleri zaman zaman insan yaşamını 

tehdit eder boyutlara ulaşabilmektedir.  

         Bu çalışmada, şiddetin toplumsal yaşamda nasıl, ne şekilde ve hangi koşullarda ortaya 

çıktığı ve ne ölçüde kabul edilebilir olarak onaylandığı sorgulanarak şiddetin psikososyal 

yapısının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonuçları da gösteriyor ki toplumumuzun şiddete 

olumlu bakışı %50’nin üzerinde bulunmaktadır. (ÜNSAL 1996:29-30) Bu nedenle tasarımını 

yaptığımız uygulamanın toplumdaki bu mağduriyeti yaşayan kişilere çözüm olabileceği 

düşünülebilir. Uygulama şiddete maruz kalan ya da kalma ihtimali olan bireylerin mobil 

cihazları aracılığıyla emniyet birimlerine hızlıca bilgi paylaşabilmeyi hedeflemektedir. Şuan 

var olan diğer uygulamalardan farklı olarak Kırmızı Çizgimiz uygulaması ses desibeli belirli 

bir seviyenin üzerine çıktığında konum bilgisi paylaşmaktan ziyade ortamın ses ve görüntü 

kaydını almaktadır. Bu program kişisel bilgilerin korumunu kanunun kasamına uygun olarak 

uygulamayı indiren kişiden onay alınarak kullanılıyor. Karşı tarafın haklarını da gözetmeye 

yönelik olarak şiddete bağlı uzaklaştırma kararı bulunan kişiler arasında gerekli izinler alınarak 

uygulama kullanılabilir.       

         Proje başlangıçta uygulama tasarımı şeklinde planlandı. Ancak süreç içerisinde uygulama 

internet üzerinden kullanıldığı için internet ya da akıllı telefon imkanı olmayan bireylerin 

kullanımı sıkıntılı olabileceği için proje geliştirildi. Aksesuar ya da her hangi bir kıyafete 

yerleştirilebilen ve radyo frekans dalgaları ile iletişimi sağlayıp ses görüntü aktaran sensörler 

ile tasarım yapılarak uygulama geliştirildi.  

         Bu proje ile amacımız toplumda yaşanan şiddeti azaltmak ve şiddete karşı var olan olumlu 

bakış açısını minimum düzeye indirmektir.   

 

2.PROBLEM/SORUN: 

         Proje insanların sık sık kendilerini ifade etme, dikkat çekme yöntemi olarak başvurdukları 

şiddete çözüm bulmayı amaçlamaktadır. Toplumlarda şiddet her ne kadar  insanlık suçu ve 

insan hakları ihlali bir alışkanlık ve yöntem olarak görülüyor olsada  her dönem varlığını ve 

çeşidini arttırarak devam ettirmesi, kitle iletişim araçlarının da bu dürtüyü hızlandırıcı etkiye 

sahip olması ve uygulayıcıların artık küçük yaşlarda bireylere kadar inmesi, bu konu üzerinde 

ciddiyetle emek harcamayı zorunlu kılmaktadır.  

         Projenin çözümüne odaklandığı problem ile ilgili pisada hali hazırda bir uygulama 

bulunmaktadır. Ancak o uygulamadan farklı olarak tasarım herhangi bir tuşa basmaya ihtiyaç 

duymadan kişinin belirlediği sesli komut ile aktif hale gelerek konum, ses ve görüntü gibi 

paylaşımlar yapmaktadır. Uygulamaya ilave olarak internet kullanımı ya da akıllı telefon alım 

imkanı olmayan bireylerde düşünülerek arduino lilypad  ile tasarım yapılmıştır. Proje toplumun 

her kesiminde yaşayan insanlara ulaşmayı hedeflemektedir. 
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3.ÇÖZÜM: 

         Şiddet mağduru bireylerin kendilerini ifade edememeleri ve koruyamamaları ele alınan 

temel problemdir. 

         Şiddet maruz kalan ya da kalma ihtimali olan bireylerin mobil cihazları aracılığıyla 

emniyet birimlerine hızlıca bilgi paylaşabilmeyi hedefleyen acil destek uygulaması tasarımı 

uygun görüldü. Sistemin İOS ve Android platformlarında çalışmasına yönelik akış diyagramı 

ve algoritması Şekil 1’de gösterilmiştir. Hali hazırda bulunan uygulamalardan farklı olarak 

uygulama kişinin belirlediği sesli komut ile aktif hale gelerek konum, ses ve görüntü gibi 

paylaşımlar yapmaktadır. İnternet ya da akıllı telefon kullanım sıkıntısı yaşama ihtimali olan 

kullanıcılar için arduino lilypad ile materyallere yerleştirilebilecek tasarım hazırlandı. 

Tasarımın çalışmasına yönelik akış diyagramı ve algoritması Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Şekil 2: Ardunio Lilypad Sistem    

            Algoritması ve Akış Şeması 

 

Şekil 1: Sistem Algoritması ve Akış Şeması 
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4.YÖNTEM: 

Literatür taraması sonrası uygulama tasarımı yapıldı. Uygulama yapımında öncelikli olarak 

BtkAkademi üzerinden videolar izlendi. Mobil uygulamalar için App İnventor ve Thunkable 

kullanıldı. 

Sistem Çalışma Aşamaları 

1- Kullanıcı öncelikle uygulamaya IOS veya Android 

işletim sistemi üzerinden Resim 1. de gösterildiği gibi 

“Kırmızı Çizgimiz” isimli uygulamayı açarak giriş yapar. 

2- Uygulama açıldıktan sonra kanuni olarak 

bağlayıcılık kapsamında gerekli yasal işlemleri kabul 

ettiğine dair sözleşme onaylanır. 

 

 

 

Resim 1. Mobil Uygulamanın ios ve android işletim sistemlerinde görüntüsü 

3- İlk adımda kullanıcı T.C. kimlik numarası 

ile sisteme kaydını gerçekleştirir. 

 

Resim 2. T.C. kimlik numarası ile kayıt 

   

4- Girilen T.C. kimlik numarasına göre sistemde 

eşleşen isim kaydı yapılır. 

 

Resim 3. İsim ile sisteme kayıt 

5- Mağdur şahısın GPS ve GSM sistemler üzerinden 

alınan bilgi 2 boyutlu olduğu için kesin konum bilgisi 

bilinmemektedir. Bu problemin önüne geçmek için 

kullanıcı ilk kayıt oluşturduğunda kesin konum 

bilgilerini girmektedir. Resim 4 üzerinde konum 

kaydının IOS ve Android işletim sistemlerine ait 

ekran görüntüsü görülmektedir. Bununla birlikte bina 

numarası daire numarası gibi kesin bilgiler ile acil 

müdahale ekiplerinin mağdur şahısa daha hızlı 

erişmesi amaçlanmıştır. 

 

 

Resim 4. Kesin konum kayıt 
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6- Girilen konum bilgilerine göre konumun kaydının 

onaylanması gerekmektedir. Bu kullanılan konum 

şahsın genel olarak kullandığı konum olmakla birlikte 

ayrıca olay anında anlık konumu kuş bakışı olarak 

tespit edilmektedir. 

 

 

 

Resim 5. Konumun doğruluğunun teyidi 

7- Kullanıcının şiddet anında mobil cihaza 

erişimi mümkün olamayabilir bu amaçla sistemi 

uzaktan aktif edebilmesi için anahtar kelimenin 

tespiti yapılmıştır. Anahtar kelimeye olmasının 

nedeni şiddeti uygulayan açısından mağdur 

şahsın yardım talebinin anlaşılmaması amacıyla  

Resim 6. Anahtar kelime tespiti                      tercih edilmiştir.                                                                                                                                                                                            

 

8-  Sistemin aktif olabilmesi için ortam seslerinin yüksek 

olduğu ortamda dahi anlaşılması amacıyla ses şiddeti eşik 

seviyesi 70dB olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda sisteme kayıt 

oluştururken ilk aşamada belirlenen anahtar kelimenin 70dB ve 

üzeri bir şiddette söylenmesi sistemi aktif etmektedir. Bununla 

birlikte olası çevresel hatalardan kaynaklanabilecek problemin 

önüne geçmek amacıyla kullanıcıya bildirim gelmektedir. Eğer 

kullanıcı 15sn zaman zarfında bu bildirime  

geri bildirim verilmemesi durumunda şiddet gördüğü   

                                       belirlenerek gerekli birimler bilgilendirilmektedir. 

Resim 7. Bildirim sorusu   

 

9- Mağdur şahısın sistemi tetiklemesi ile konumun en 

yakın güvenlik birimleri ve hastanelere kısa mesaj ile 

konum bilgisi gönderilir ve navigasyon sistemler 

üzerinden de en hızlı rota belirlenerek acil müdahale 

ekiplerinin olay mahalline daha hızlı erişimi 

amaçlanmıştır. 

 

 

Resim 8. En yakın güvenlik birimleri ve hastaneler 
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10- Kullanıcı sistem kaydını yaparken kabul ettiği 

sözleşme gereği aktif edilecek sistemlerin seçilmesi ile 

olay anında kayıt alınarak delil olarak kullanılabilmesi 

amaçlanmıştır. Ses, konum ve kamera kaydına ait ekran 

görüntüsü Resim10’da gösterilmiştir. Yeni nesil mobil 

cihazlar tümleşik gelen bataryalar ile sistemin 

enerjisinin kesilmesi engellenmiştir. Bu durumdan 

faydalanılarak yazılımsal bir şekilde mobil uygulama 

kilitlenerek ses, kamera ve konum kaydının devre dışı 

bırakılmasının önüne geçilmiştir. 

Resim 9. Olay anında aktif edilecek  

                sistemlerin belirlenmesi 

 

 

Resim 10. Ses, kamera ve konum kaydı 

 

 

 

 

 

 

 

11- Ayrıca her akıllı mobil uygulamaya sahip olamayanlar için kıyafete dikilebilir 

(wearable) hafif ve prototif bir elektronik devre tasarlanmıştır. Üzerinde gsm&gprs, gps 

ve kuvvet sensörü bulunan sistem kuvvet sensörüne 250ms aralıklarla 4 defa 

uygulanması halinde sistem devreye girerek gps sensörü üzerinden uydulardan veri 

alınır. Alınan bu veri gsm&gprs modülü aracılığıyla gerekli birimlere konum bilgisini 

göndermektedir. Bu sistem ile her kişiye erişilebilmesi amaçlanmaktadır. Sisteme ait 

akış diyagramı ve devre tasarımı aşağıda ki görsellerde gösterilmiştir. 
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Resim 11. Prototipin elektronik     

                 devre şeması 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                       Resim 12. Ardunio Lilypad ile yapılan prototip 

 

 

5.YENİLİKÇİ (İNOVATİF) YÖNÜ: 

         Proje insanların sık sık karşılaştığı şiddete karşı hızlı ve efektif çözüm oluşturmayı 

amaçlıyor. Piyasada bu konuya çözüm getirmeyi amaçlayan bir portotip bulunuyor. Fakat bu 

prototip kısıtlı özellikler vadetmektedir. Örneğin var olan uygulama şiddete maruz kalan kişinin 

konum bilgisinin emniyet birimlerine aktarılabilmesi için uygulamayı çalıştırması gerekiyor. 

İnternetsiz çalışamama, sesli komut eksikliği, görüntü ve ses paylaşımı gibi özelliklikler var 

olan prototipin eksik yanlarıdır. Tasarımı yapılan uygulamada ise belirlenen anahtar kelime ile 

şiddete maruz kaldığınızda her hangi bir tuşa basarak aktifleştirme işlemi yapmadan sesli komut 

belirli bir desibelin üzerinde anahtar kelimeyi söylediğinizde program çalışmaya başlıyor ve 

bilgiler aktarılıyor. Tasarım diğer uygulama gibi sadece konum bilgisi paylaşmıyor, buna ilave 

ses ve görüntü de paylaşabiliyor. Telefon ya da internet imkanı olmayan bireylerde düşünülerek 

lilipad ile tasarım yapıldı. Bu tasarım kıyafetin ya da aksesuarın herhangi bir bölümüne 

yerleştirildiğinde radyo frekans dalgaları ile iletişimi sağlayarak uygulama ile aynı amaca 

hizmet ediyor. Projenin ülkemizde ve dünyada ilk olmadığı ama yeni birçok içerik ve 

kolaylaşmış yazılımları olması projemizi hem yerli hem milli yapmaktadır. 

 

 

Mikro Denetleyici 

GPS 

Basınç( kuvvet )  

Sensorü 

GSM&GPRS 



9 
 

6.UYGULANABİLİRLİK:  

         Proje fikri günümüzde ve yakın gelecekte insanların sık sık karşılaştığı ve bu konuda ciddi 

tedbirlerin alınması gereken bir konudur.Proje fikri uygulama olarak hazırlandı ve sistem İOS 

ya Andriod üzerinden kullanıcılar ile paylaşılabilir. Maliyeti ve hizmet ettiği amaç 

düşünüldüğünde projemiz şuan kolaylıkla ticari bir ürün olarak kullanılabilir. Kişisel bilgilerin 

korunumu kanunu kapsamı gereği uygulamada paylaşılan bilgilerin içeriği risk oluşturabilir 

ancak bu risk program yüklendiğinde hazırlanan bir kullanım şartlarının ve kapsamının yer 

aldığı şartname ile ortadan kaldırılabilir.  

          Yerli olan bu tasarım yazılımın geliştirilmesi ile farklı dillerde de kullanılabilir. Bu 

sayede projemiz ve farklı milletlerin erişiminede açılmış olur. Ticari olarak düşünüldüğünde 

tasarlanan bu ürünün geniş kitlelere ulaşması sağlanabilir.  

7. TAHMİNİ MALİYET VE PROJE ZAMAN PLANLAMASI: 

           Projenin tasarım, üretim ve test aşamaları bitmiştir. Proje hazırladı ve bittiği için bu 

aşamada herhangi bir ek desteğe ihtiyaç bulunmamaktadır. Projede tasarımın ortaya çıkış 

maliyeti 704,09 TL dir.  

Malzeme Adı Fiyatı 

SIM800L Mini GSM/GPRS Modülü-Imei Kayıt 110,28 TL 

Arduino Uart NEO-6M Gps Modülü (K1C-9) 152,40 TL 

Neo-7M Çift Anten Arayüz GPS Modül 91,33 TL 

Arduino Pro Mini 5V 16 Mhz Klon 39,62 TL 

7.4V 2S 800mAh Li-Polymer Pil 20C 92,02 TL 

Kuvvete Dayanıklı Direnç/Kuvvet Sensörü-(FSR)-Kare-Interlink 406 116,84 TL 

2S 3S LiPo Pil Şarj Cihazı(B3) 101,60 TL 

Tablo 1: Proje Maliyet Tablosu 

 Aylar 

İşin Tanımı Eylül  Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 

Literatür Taraması X X X X X X    

Gerekli 

eğitimlerin 

alınması 

 X X       

Yazılımın oluşması   X X X     

Test aşaması     X X X   

Malzemelerin 

temini 
     X X   

Prototipin 

oluşturulması ve 

test aşaması 

      X X  

Rapor yazımı        X X 

Tablo 2: Proje Zaman Planlaması 
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8. PROJE FİKRİNİN HEDEF KİTLESİ (KULLANICILAR): 

          Proje şiddete maruz kalan ya da kalma ihtimali olan (hukuki olarak bir karar alınmış) 

her yaştan bireye hitap etmektedir.  

 

9.RİSKLER: 

         Tasarım için kullanılan bütçe 704.09 Tldir. Ancak zaman içerisinde sensörlerin ya da 

parçaların fiyatlarda değişiklikler olabilir ve bu nedenle bu meblağ değişebilir. 

         Tasarımın bütün şiddet gören ya da görme ihtimali olan her yaşta bireyin kullanımı için 

uygundur. Fakat kötü niyetli kullanımı engellemek ve tasarımın amacına hizmet etmesini 

sağlamak için hukuki olarak koruma kararı olan ya da yasal olarak kullanım izni olan bireylerin 

kullanımı sağlanabilir. 
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