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1. Proje Özeti (Proje Tanımı):  

Suç ve suçlu tespitinde olay yerindeki  kan lekesinin tespiti büyük önem taşır. Olayın 

aydınlatılmasında oldukça değerli veriler sağlayan ve soruşturmaya yön veren kan lekelerinin 

tespiti yapılırken bazı sorunlarla karşılaşılır.Araştırmadan sorumlu kriminal araştırmacılar 

tespitte kullanılan luminol,hidrojenperoksit gibi sıvıların zararlarından etkilenilirler.Olay 

mahallindeki izlerin zarar görmemesi için boğucu kıyafet giymekle yükümlüdürler ve bu 

kıyafet de araştırmacıların işlerini zorlaştırır.Luminol testindeki parıldama yalnızca karanlık 

ortamda görülmektedir ve şartların sağlanması süreci zaman kaybı yaratabilir.Bazen ise olay 

mahalli girilmeye müsait olmayabilir veya bir insanın girmesi mevcut durumda imkansız 

olabilir.Bu ve bunun gibi sorunlar bizi bir tasarım oluşturmaya itti.Biz de robotik ve kodlama 

ile mevcut yöntemleri birleştirerek ön tespit ve tespit aracı hazırladık.  

                                         

Görsel 1:Prototip ve Kumanda                    Görsel 2:Luminol Testi Yapılan Bir Bölge 

Aracımız küçüklüğü,uzaktan kontrol ediliyor olması,insan teması gerektirmediği gibi 

özellikleriyle sorunların önüne geçmemizi sağlıyor.Hem düşük bütçeli olması,hem de daha 

önce benzeri olmaması ile yenilikçi bir projedir.  

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 
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Projemizi cinayet araştırmalarının sonuçlandırılması gecikebildiği için hazırlamak istedik.Ne 

kadar erken sonuca varılırsa mağdurlar için o kadar iyi olmaktadır.Araştırmalar sırasında 

izleri ortadan kaldırmamak için büyük bir titizlikle çalışılır.Bu araştırmalar sırasında izleri 

korumak amacıyla boğucu giysiler giyilir ve bu araştırmacıların işlerini zorlaştırır.Luminol 

kemilüminesansını görebilmek için ise ortam karanlık olmalıdır.Olay mahalli bazen girilmesi 

zor bazen ise girilmesi riskli olabilir.Bu gibi sebepler süreci uzatır.Ancak bu sorunların 

hızlandırılması için mevcut bir çözüm yok.Mevcut yöntemler araştırmacıların efor ve 

zamanını boşa harcamasına sebep olan bir süreç yaratıyor.Araştırmacılar ortamı loş yaptıktan 

sonra luminol ve hidrojenperoksiti araştırma bölgesine uygular ardından inceleme de gene 

manuel yapılır. 

 

Görsel 3:Luminol Testi Yapan Araştırmacı 

3. Çözüm  

Karanlık ortam ihtiyacını olabildiğince aza indirgeyerek zaman kaybını önlemek.Daha küçük 

ve hafif bir tasarım kullanarak araştırmaları hızlandırmak.İnsan temasını en aza indirgeyerek 

risklerden ve tehlikelerden araştırmacıları korumak.Uzaktan tespitle izleri korumayı daha 

kolay hale getirmek.Araştırma süreçlerine robotik ve kodlama eklenerek daha güvenli ve hızlı 

sonuca varmak.Bu gibi çözümleri projemizde kullandık.Bu çözümlerle kriminal 

araştırmacıların işlerini kolaylaştıracağız. 

4. Yöntem 
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Prototipimiz temel olarak 4 kısımdan oluşuyor.Kumanda,araba temeli,kollar,karanlık ortam 

yaratmak için eklenti.   

                                   

 

  

Görsel 4:Kumanda                                                             Görsel 5:Prototip 

Aracımız ve kumandamız arduino tarafından kontrol edilmektedir. Bu arduinolar nrf kablosuz 

haberleşme modülleri ile haberleşmektedir. Kumandada bulunan arduinoya bağlı joystick ve 

potansiyometrelerden alınan veri nrf modülü ile arabaya aktarılır. Araçtaki arduino ise gelen 

veriyi değerlendirip ilgili komponenti çalıştırır.  

Araç ve kumandada kullanılan komponentler: 

Araç 

 Arduino 

 L298N motor sürücü 

 Nrf 

 Dc motor 

 Servo motor 

 Kamera 

Kumanda 

 Arduino  

 Joystick  

 Potansiyometre 

 Buton 

 Led 

 Buzzer 

 

Aracın kontrolü bütün elemanları yöneten arduinoların NRF24 wifi modülü ile haberleşmesi 

ile sağlanır. Kumandadan joystick veya potansiyometre ile ölçülen değer arduino tarafından 

algılanır ve bu veriyi NRF24 wifi modülü aracılığıyla arabanın üstündeki arduinoya iletir. Bu 

arduino da gelen veriye bakarak ne yapacağına karar verip,ileri gitme ,geri gelme gibi 

fonksiyonları çalıştırır.Eğer dc motorların kutupları yer değiştirirse dönme yönleri de zıt 
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yönde değişir.Biz de bundan faydalanıp arabamızın dc motorlara bağlı tekerlerini yönetmek 

için kutuplarını verimize göre arduino kodumuzdan HIGH (+) ya da  LOW (-) komutunu 

verdik (Görsel 6). 

 

Görsel 6: İleriye gidiş kodları 

Aracı sağa veya sola döndürmek için altında bulunan servo motor kullanılır.          

 

Görsel 7:Servo Motor ve Tekerler   

Aracın karanlık ortam oluşturmak için kullandığımız eklentiyi servolara bağlı bir “kol” aracılığı 

ile kullanıyoruz. 

 

 

 

 

 

                                                       Görsel 8:Kol Tasarımı 

 

Görsel 9 : Eklentinin İçi 

Karanlık ortam eklentimizin içinde bir luminol püskürtücü, püskürtücüye kuvvet uygulayacak 
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bir servo,tüm arabayı besleyecek bir güç kaynağı ve parlamayı izleyeceğimiz bir kamera 

bulunuyor. 

4.1 Araç Kan Tespitlerini Nasıl Yapar? 

Tespitleri yapma işleminde aracımız ilk önce uzaktan kumanda ile kontrol edilerek olay 

mahalline girecektir.Ardından uygun pozisyon aldıktan sonra haznesindeki luminolü ve 

hidrojen peroksit karışımını püskürtme mekanizması sayesinde etrafa püskürtecektir(Görsel 

11). 

 

 

 

 

                                           Görsel 11:Püskürtme Mekanizması 

Sonrasında aracın üstüne sabitlenmiş olan 3 eksenli kol ile kolun ucunda bulunan dikdörtgen 

prizması şeklindeki aparatın araştırılacak yüzeye kapatılmasıyla karanlık bir oda 

oluşturulacaktır. Odanın içinde luminol parlaması bünyesindeki sabit kamera sayesinde 

izlenebilir. 

                   

      Görsel 12:Eklentinin Dıştan Görünümü 

Eklentimizin luminol parıldamasını sağlayıp sağlamadığını test ettik:             

 

Görsel 13:Aydınlık Ortamda Gözlemlenen Silinmemiş Kan İzleri  

Üstünü kapattık, 
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          Görsel 15: Eklenti                        Görsel 16:Gözlemlenen Luminol Kemilüminesansı 

Karanlık ortam yaratan eklenti parlamayı(kemilüminesansı) gözlemlememizi sağladı. 

Sonuç olarak eklentimiz sorunsuz görevini yerine getiriyor.Aracımızın işlevini test 

ettiğimizde ise aynı şekilde görevini yerine getirdiğini gördük.Luminolü sıktı ardından da 

kameradan parıldamayı izledik. 

 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Mevcut durumda ön tespit sağlayan bir prototip bulunmamaktadır.Luminol araştırmacı 

tarafından püskürtülür ardından araştırmacı tarafından incelemesi yapılır.Ancak bizim 

prototipimiz tam manuel değildir,uzaktan kontrol edilir ve kamerayla incelenir.Böylelikle 

zamandan tasarruf edilerek her anlamda daha güvenli bir inceleme de mümkün olur ve 

araştırmacılar ön tespitle risklerden korunur ortamı inceler.Aynı zamanda luminol 

kemilüminesansı yalnızca karanlıkta gözlemlenebilir.Ancak araştırma yapılacak ortam her 

zaman karanlık olmayabilir.Mevcut yöntemlerde araştırmacılar ortamı ihtiyaç duyulan loşluğa 

getirmekle vakit kaybeder.Ama prototipimiz, bünyeside bulunan eklentiyle yalnızca ihtiyaç 

duyulan kısmı karanlık hale getirir böylelikle zaman kaybı önlenir.Bir insanın giremeyeceği 

veya girmesi riskli olan bölgelere de küçüklüğüyle prototipimiz girebilir.Kullanmış 

olduğumuz ardunio ve kodlarla kriminal araştırmaları farklı bir boyuta taşıdık.Daha döneme 

uygun,teknolojik  hale getirdik.Ülkemizin üzerine fazla çalışılmamış olan kan tespiti 

teknolojileri konusunda önder bir ülke olması adına bir başlangıç olabilir.Araştırma 

teknolojilerimizin daha da gelişmesine katkıda bulunduk. 
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6. Uygulanabilirlik  

Projemiz uygulanabilirliği yüksek bir projedir.Özellikle manuel tespit yapılamayan 

şartlarda olabilecek en iyi senaryo prototipimizin kullanılarak ortamın araştırılmasıdır. 

Prototipimiz ön araştırma sağlar,kanın tespit edildiği bölge çevresinde detaylı araştırma 

yapılır.Prototip seri üretimle kriminal araştırmacılar tarafınca  ister ilk tercih olarak 

isterlerse de mevcut yöntemlerin kullanılamayacağı durumlarda kullanılabilir. Diğer 

ülkelere milli teknolojimizi ihraç edebiliriz.Ancak prototipimizin küçük ve çok korunaklı 

olmamasından ötürü dışarıdan gelen tehditlerden  zarar görme riski vardır. Projenin daha 

da gelişebilmesi için kumanda menzili arttırılabilir.Yapay zeka ile tam otomatik tespit 

mümkün kılınabilir.Prototipin pil ömrü arttırılarak daha uzun araştırmalar da 

yapılabilir.Bu format diğer araştırmalara uyarlanabilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması   

Projemiz tahmini bütçesiyle beklenenden ucuzdur.Kolay erişilebilen parçalarla hazırlanan 

projemiz piyasada bir benzeri olmadığı için öncü niteliktedir,sağladığı yararlara rağmen 

oldukça uygun ve avantajlıdır.Prototip hazırlanması aşamasında kullanılan bütçe: 

 

 

 

(Tahmini Bütçe:1140TL) 

ÜRÜN ADI ADET 

YAKLAŞIK BİRİM 

FİYAT TOPLAM 

arduino uno  2 182 364tl 

L298N motor 

sürücü  1 42 42tl 

dc motor  4 22 88tl 

servo 4 83 332tl 

joystick 2 14 28tl 

potansiyometre 2 4 8tl 

buzzer 1 8 8tl 

lityum pil 1 150 150tl 

powerbank 1 120 120tl 
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Proje süreci bilimsel ilkeler ve tekniklere uygun,aşamalı ilerlemiştir. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Projemizi,günümüzün en büyük sorunlarından biri olan cinayetlerin aydınlatılma sürecini 

hızlandırmak için hazırladık.Zanlıların bulunmasındaki gecikmelerin azaltılması ve iş 

gücünün arttırılması için bu fikri bulduk.Kriminal araştırmacıların sağlıklarını korumakla 

beraber işlerini kolaylaştırıyoruz.Başta Türk polisi olmakla beraber polislere yardım 

etmek istiyoruz. 

9. Riskler 

Projemizin her ne kadar avantajları olsa da dezavantajları da vardır.Uzaktan kontrol edilmesi 

ve ortamın tamamı manuel tespitteki gibi görülemediğinden yüksek olasılıkla ortamdaki 

eşyalara takılabilir veya çarpabilir.Ancak güçlü motorları ile bunun üstesinden gelir bu yüzden 

düşük etkilidir.Pilin sonsuza kadar yetemeyeceği bilinen bir gerçektir.Eğer tahmini süreyi aşan 

bir araştırma yapılırsa pil bitebilir.Eğer ortamda kurumamış sıvılar ,ki delillerdir aynı 

zamanda,varsa dikkat edilmediği zaman araba tarafından dağıtılabilir.Bunun da önüne aracı 

kullanacak görevlinin titizliğiyle geçilebilir.Eğer ortamda dış müdahaleler olursa araç bundan 

etkilenebilir.Küçük olması savunmasız olmasını da beraberinde getirmiştir.Prototip en 

nihayetinde kodlanmış bir mekanik üründür.Bu yüzden çok yüksek olmamakla beraber 

mekanik aksaklıklar yaşanabilir ancak bu aksaklıklar çok yüksek etki edebilir.Bu ve bunun gibi 

problemlerin önüne bazı geliştirmelerle geçilebilir.Yapay zekadan faydalanılarak tamamen 

otomatik tespit yapılabilir.Daha güçlü motorlarla takılma,çarpma durumları sorun halinden 

çıkarılabilir.Daha uzun süre kullanılabilecek güçle ise uzun tespitler yapılabilir.Araç daha 
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dayanıklı hala getirilebilir,tespit mekanizmaları saklanabilir.Bütçe konusundaki risk bozulan 

veya çalışmayan parçaların tekrar temin edilmesi durumlarıdır. 

 

 

Görsel 18:Risk Matrisi 
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