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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

  

Çocuklara ve kadınlara yönelik şiddet, tüm toplumlarda görülen bir halk sağlığı sorunudur. 

Alınan önlemlere rağmen şiddet olgusu tüm toplumları etkilemeye devam etmektedir. Özellikle 

çocuklara uygulanan şiddetin önemli bir kısmı ev dışında gerçekleşmektedir. Kadına şiddet ise 

aile içi ve dışı olarak farklılıklar göstermektedir. Her nereden gelirse gelsin insana uygulanan 

şiddet, özellikle de korunmasız kadınlara ve çocuklara uygulanan şiddet kabul edilemezdir 

(Aile İçi Ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı, 2020). 

Ülkemizde görülen kadına şiddet olaylarının yanı sıra, genç kızlarımızın da ara sokaklarda ya 

da karanlık sokakta evi varsa ve kışın mecburen erken kararan hava sebebiyle evine ulaşma 

konusunda riskli bir durum oluşabilmektedir. Evinde ve de dışarda rahatça gezebilmesi için bir 

güvenlik kemeri tasarladık. Kemerin içinde bulunan boyutu çok küçük olan Deneyap Mini 

kartının wireless özelliği sayesinde ihtiyaç duyan kişinin aranacaklar listesine eklediği cep 

telefonlarına 3 seviyeli “Darbe algılandı” mesajı iletilmektedir. Darbenin şiddetine göre hafif-

orta-yüksek darbe algılandı.  İkinci öğretim üniversite okuyan, geç vakitte işten çıkan, evi ara 

sokaklarda olan, ya da maalesef ülkemizde ev içinde şiddet gören kadınlar bu kemer sayesinde 

darbe aldıklarında ya da koşmaya başladıklarında içindeki GPS ile konum bilgisi Telegram 

programı üzerinden yakınları ile paylaşılacak ve hafif, orta, yüksek şiddetli tehlike uyarısı 

anında iletilecektir. Ebeveynlerimiz de çocukları dışarıda olduğu vakitlerde çevreye olan 
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güvensizlikleri sebebiyle panik halinde kalabilmektedirler. Bu da gençlerimizi zor durumda 

bırakabilmekte rahatsız etmektedir. Ebeveynler devamlı telefonundan arayıp rahatsız etmek 

yerine, çocuk ya da genç, kemerde bulunan “Güvendeyim” butonuna 1 kez basması sayesinde, 

telefonla aranmadan, rahatsız edilmeden kendinin güvende olduğunu ebeveynlerine anlık 

iletecektir. Aynı tuşa 3 saniye uzunca basmamız durumunda ise kemerimiz kapanmakta, risk 

altında olunmadığı durumlarda yapısı itibariyle gayet ergonomik ve hafif olan kemerimiz 

rahatlıkla taşınabilmektedir. Ev içinde ya da dışarda, şiddet görme ihtimali olan kadınlarımız 

darbe aldığında ya da koşmaya başladığında, bu kemer sayesinde evde yalnızken telefonla 

aramasına ya da hiçbir bir butona basmasına gerek dahi olmadan, yakınlarına tehlikede 

olduğunun haberi otomatik olarak Telegram mesajıyla iletilecektir. Eğer hiçbir darbe almadı 

fakat korktuğu ortamda korktuğu kişi ile ise ve acilen konumunu bildirmesi gerekliyse, 

güvendeyim butonuna parmağını bir kez basıp en az 2 saniye çekmemelidir. Bu sayede darbe 

olmasa dahi tehlike anları paylaşılabilmektedir.  

  

2. Problem/Sorun: 

Kadınlara ve çocuklara uygulanan şiddet günümüzde sadece Türkiye’nin değil tüm 

Dünya’nın ortak sorunu haline gelmiştir. Yapılan bilimsel araştırmalar kadınlara ve 

çocuklara yönelik şiddetin ortak bir problem olduğunu açıkça gösteriyor. Örneğin Polis 

Akademisi Yayınları tarafından 2016-2017-2018 verilerine yönelik yapılan çalışmadaki 

(TAŞTAN, Çoşkun; KÜÇÜKER YILDIZ, Aslıhan;, 2019) analizler olay, maktul, fail  ve 

saik/motif gibi farklı açılardan bakılarak yapılmıştır. Aşağıda bu raporda yer alan 

analizlerden ülkelere göre ve mekanlara göre elde edilen bazı sonuçları görebilirsiniz.
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Ayrıca yapılan bir alan araştırmasında da (EDİZ, Ayşe; ALTAN, Şenol;, 2017) yaş, meslek 

grubu ve eğitim seviyesi gibi kriterlere göre kadınlara yönelik şiddet ile ilgili analizler yapılarak 

bazı önemli veriler elde edilmiştir. 

Şiddet olaylarında %73 gibi yüksek bir oranla karşımıza çıkan mekanın ev/konut olduğu göz 

önünde bulundurulduğunda, COVID-19 pandemisi sürecinde insanların yasaklar neticesinde 

evlerine kapanması ile birlikte kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi konusu daha 

da önem kazanmıştır. Pandemi sürecine yönelik olarak Birleşmiş Milletler Türkiye tarafından 

yapılan ve şiddet olaylarını da içeren istitistiksel çalışma (Kalaylıoğlu, 2020), Mor Çatı Kadın 

Sığınağı Vakfı tarafından yayınlanan izleme raporu (Koronavirüs Salgını Süresince Kadına 

Yönelik Şiddetle Mücadele İzleme Raporu, 2020) ve YÖRET Vakfı tarafından yayınlanan 

ihtiyaç analiz raporu (PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDET VE İHTİYAÇ 

ANALİZ RAPORU, 2020) bu sürecin etkilerini ve ihtiyaçları gözler önüne sermektedir. 

Tüm bu istatistikler ve bilimsel çalışmalar acil önlemler alınmasını gerekli kılmaktadır. Devlet 

kurumları her ne kadar bu duruma yönelik ihtiyaçlar ve önleyici politikalar üzerinde çalışmalar 

yürütseler dahi, daha yenilikçi yaklaşımlar ile şiddetin önüne geçmenin ya da önceden tespit 

etmenin mümkün olabileceğini düşünerek biz de bu bilimsel çalışmayı başlattık. Yaptığımız bu 

çalışma neticesinde şiddet esnasında gerekli bilgilendirme işleminin en hızlı ve doğru bir 
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şekilde yapılabilmesini amaçladık. Bu proje üzerine yapılabilecek daha derinlemesine 

çalışmalar ile birlikte şiddeti daha erkenden tespit etme imkânının da keşfedilebileceğini 

düşünüyoruz. 

Ülkemizde kadınlara ve çocuklara uygulanan şiddetin ortadan kaldırılması için yeni tedbirler 

alınmaya başlamıştır. Bu tedbirler toplumu bilinçlendirme, şiddeti önleme ve şiddeti ihbar etme 

olarak üç grupta ele alınabilir. Şiddeti ihbar etme tedbirlerinden bir tanesi de Kadın Acil Destek 

Uygulamasıdır (Kades, 2018). Bu bir yazılımdır ve bu yazılım sayesinde şiddet mağduru 

kadınlar, 112 ve 155 acil çağrı merkezine ulaşarak polisten ekiplerimizden yardım 

isteyebilmektedir. Ancak dikkat edilirse bu uygulama kişinin telefonundaki uygulamayı (zaman 

kaybını) kullanmasını gerektirmektedir. İşte biz bu zaman kaybını ortadan kaldırmaya 

odaklandık. Kades ve benzeri uygulamaların geliştirilmesi gereken bir başka yönü de 

uygulamanın kullanılması için ellerin özgür olması gerektiğidir. Oysaki şiddete uğrayanın elleri 

o an için tutulmuş ve engellenmiş olabilir. Bu nedenle cihazımızı el kullanımından bağımsız 

olarak tasarlamaya çalıştık. Öte yandan şiddete uğrayanlara çevresel müdahalelerde 

gecikmektedir. Yapılan araştırmalar insanların yolda herhangi bir şiddet olayı gördüklerinde 

doğrudan müdahale etmek yerine polisi aradıklarını göstermektedir (Kadınlar %58, Erkekler 

%44) (Kadına Şiddet Araştırması, 2020). Sonuçta, gerek ihbar uygulamaları olsun gerekse diğer 

haber verme biçimleri olsun her durumda şiddet uygulanan kişi için zaman kaybı kaçınılmazdır. 

Ne yazık ki baskılar yüzünden şiddet uygulanan kişi bunu saklamak zorunda da kalabilmekte 

yani hiçbir haber verme şansı bulunmamaktadır. Tüm bunları dikkate alarak geliştirdiğimiz 

cihazla kadına ve çocuğa şiddet uygulandığı anda çağrı, arama ve tuş basmaya gerek 

kalmaksızın kısaca sıfır zaman kaybıyla ve doğrudan, önceden sisteme girilen telefonlara uyarı 

mesajı ve konum bilgisi verilebilmesini amaçladık. Yaptığımız çalışmanın Kades uygulamasına 

bütünleştirilebileceğini düşünüyoruz. . Sonuçta “Şiddeti tuş etmek için, bir tuş mesafesindeyiz” 

sloganıyla yola çıkılan Kades uygulamasının sloganını “Dokunma yanarsın” şeklinde 

genişletmek istiyoruz. 

 

3. Çözüm  

Günümüz teknolojilerinden de faydalanılarak kadınların ve çocukların şiddete maruz kalmasını 

önlemek için yenilikçi çözümler üretilebileceğini düşündük. Geliştirdiğimiz cihaz ve 

içerisindeki yazılım sayesinde kadınlar ve çocuklar şiddete maruz kaldıkları zaman kablosuz ağ 

üzerinden iletişim kurarak kolay ve hızlı bir şekilde istediği kişiyi veya yetkilileri haberdar 

edebilecekler. 
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Bu probleme çözüm olarak ürettiğimiz cihazı kadınlar ve çocuklar kolaylıkla üzerlerinde 

taşıyarak kullanabileceklerdir. Cihazın içerisinde aşağıdaki parçaları kullandık. 

 DENEYAP kartı 

 Ky - 031 Darbe sensörü 

 GPS modülü 

 3.7V Lipo Batarya 650mAh 25C - Lipo Pil (A1H5) 

 Buton /Plastik Yaylı (PBS11B) (F1B5X)  

 1 Led / Power SMD 1W-Yeşil (K1B8) 

 Organik dayanıklı pamuk kumaştan yapılmış, ince kemer kumaşı 

 

             

 

 

 

 

 

Deneyap kartı bağlamış olduğumuz darbe sensörü sayesinde cihazı takan kişiye şiddet 

uygulandığı zaman darbe sensörü bunu algılayıp oluşturduğumuz Telegram botu ile kişinin 

belirlediği bir kişiye uyarı mesajı gönderecek. Uyarı mesajında konum bilgisi de olacak. Bu 

sayede yakınları yetkililere haber verebilecek. 

Deneyap kartı, MicroPython, C/C++ dilleri ile programlanabilmektedir. Biz MicroPython dili 

ile gerekli yazılımı geliştirdik. Yazılımımız darbe sensöründen gelen uyarı ile harekete geçiyor. 

Uyarıyı alan yazılımımız GPS modülünden konum bilgisini de alarak Telegram botuna 
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gönderiyor. Telegram botu belirlenen kişiyle Deneyap kartımızın üzerindeki wireless modülü 

üzerinden iletişime geçerek gerekli bilgilendirme işlemini internet üzerinden gerçekleştiriyor.    

Üzerinde bulunan tek tuş ile eğer bir kez basıldıysa “Güvendeyim” mesajı göndermekte, üst 

üste iki kez basıldığında, darbe ihtimali yok ama spor yapmak gibi, hareketli işlerde bulunmak 

gibi haller de isek darbe şiddetini en üst seviyede olarak ayarlamakta, ve sadece ağır darbe 

durumunda mesaj atmaktadır. Darbe sensörümüzün ölçtüğü değerler 0-1024 aralığında 

olduğuna göre, 700den yüksek darbe algılandığında mesaj atacaktır. Kullanıcının yüksek seviye 

koruması açıksa eğer bunu anlayabilmesi için de küçük bir mavi led ışığı yanmakta, bir dahaki 

iki kez basılmasında ise pasifleşmektedir. Darbe korkusu olmadığı halde ve telefonu uzağında 

ise ya da açıp yakınlarını arayacak vakti yoksa, ve yardım talebinde bulunmak istiyorsa eğer 

aynı tuşa 2 saniye basılı tutması gerekecektir. Bu kadar fonksiyonu tek tuşa koymamızın sebebi 

ise, panik anında olan korku içinde olan birisi, var olan tuşların yerini unutabilir ve de zaten 

görünmeyen bir şekilde ya üzerinde, ya da göbeğinde takılı (yani kıyafetinin içinde) ise, mağdur 

kişi sadece ilk gördüğü düğmeyi el yordamı ile anında bulur, basar ve 2 saniye de o korku ile 

parmağını çekemez diye düşündük. Çünkü panik anında olan herkes için en kolayı parmağı 

şiddetli basıp çekmemek, acil yardım ümit etmek olacaktır. İki tane bile tuş olsaydı, mağdur 

ikisine de aynı anda basmak isteyecektir. Ayrıca kullanıcılarımızın aynı uygulamayı kendi 

telefonuna da indirmesi gerekmektedir. Bu mobil uygulama hem yakınlarını kaydetmesini 

sağlarken hemde bataryanın şarj miktarını görmesini sağlayacaktı. Ayrıca batarya belirli bir 

seviyenin altına düştüğünde kullanıcının kendisine de uyarı mesajı gelmektedir. 

       

 

4. Yöntem 

Elektronik modüller ve mikroçip ile tasarladığımız devrenin yazılımını bitirip çalıştırdıktan 

sonra bir sonraki adım olarak bu ürünün kullanılabilir ve kolay erişilebilir olarak tasarlanması 

gerekiyordu. Kolay taşınabilir ve erişimi kolay olduğu için cihazımızı kemer şeklinde 

tasarlamaya karar verdik. Hem iç hem dış mekanlarda şiddet mağduru bu kemeri kolaylıkla 

takabilir. Devre elemanlarımızı da bu amaçla küçük ve kullanışlı olacak şekilde belirledik. 

Aşağıdaki tasarım görüntülerinden de görebileceğiniz üzere kemerin üzerine gerekli devre 

elemanlarını ekledik. 
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Önceki bölümde de bahsettiğimiz çalışma şekline uygun olarak kemer üzerindeki darbe sensörü 

şiddet esnasında durumu algılayıp yazılım vasıtası ile konum bilgisini de alarak gerekli 

bilgilendirmeyi sağlıyor. 

Ayrıca eklediğimiz açma ve kapatma tuşu sayesinde cihaz istenildiği zaman kapalı 

tutulabilecek ve günlük hayatımızdaki spor ve benzeri aktivitelerimizi şiddet olarak 

algılamasını engellemiş olduk. 

Son olarak, güvendeyim tuşu da ekleyerek istenildiği zaman (özellikle de geceleyin iş dönüşü 

veya okul dönüşlerinde) güvende olunduğuna dair sürekli olarak bilgi gönderilmesini de 

sağladık. Bu sayede beklenen sürelerde bilgi alamayan ebeveynler güvensiz bir durumun 

oluştuğunu kolayca anlayabileceklerdir. 

Sorun           Çözüm         İnsanlığa Katkısı 

Ev içinde ya da dışarıda 

şiddet görme ihtimali olan 

kadın ve çocuklarımızın 

kendini korumalarının zor 

olması. Ve onlardan endişe 

eden yakınlarının da 

devamlı arama sorma 

ihtiyacı duyarak mağdur 

olma ihtimali ile güven 

içinde yaşayan yakınını sık 

arayarak rahatsız etmesi. 

       Tasarladığımız akıllı 

kemerimiz sayesinde, 

insanlarımızın en yakın 

konumda olan 

ailelerinden haberdar 

olmalarını, ve olası 

şiddet halinde, otomatik 

uyaran sensörle anında 

haber ve konum bilgisi 

paylaşılması. 

Bu cihaz zayesinde polise 

sığınan, yardım telebinde 

bulunan kadınlarımızın 

sayısı azalacak ve 

polislerin de iş yükü 

azalacak güvenlik daha 

rahat ve kolay 

sağlanacaktır. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yaptığımız araştırmalarda kadınlarımızı korumak amaçlı yapılmış olan KADES 

uygulamasından başka hiçbir uygulamaya rastlayamadık. Bu uygulama da doğrudan 

polislere bağlı olduğu için polislere ulaşması çok zordur. Aynı zamanda bu uygulama için, 

kadının şiddete maruz kalma anını geçirmiş eline telefonunu alıp numarayı arayacak kadar 

vakit ve güven içinde olması gerekmektedir. Biz bu projemizde şimdiye kadar hiç 

yapılmamış olan bir uygulama geliştirdik. Akıllı kemerimiz hiçbir tuşa basmadan üzerindeki 

sensörlerle çok rahat taşınan ve kimse tarafından görülmeyecek açma kapama tuşu sayesinde 

uyurken bile çıkartmamıza gerek kalmayacak bir ürün tasarladık.  

Projemizin önemli yeniliklerinden biri de, ülkemizin çıkarlarına uygun olacak şekilde 

kullanılan parçaların tamamının yerli parçalar tercih edilerek geliştirilmesidir. Kodlama 

kısmını ise, blok kodlama ile değil de daha güvenli olması açısından C programlama dilini 

kullanarak Deneyap sitesi üzerinden kendi elimizle yazarak oluşturduk. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz günümüzde artan çocuğa ve kadına şiddetin azaltılması için amaçlanan bir 

güvenlik aracıdır. Türkiye kadın nüfusu 2020 verilerine göre yaklaşık 41 milyon 698 bin, 

çocuk nüfusu yaklaşık 22 milyon 750 bindir. (tuik.gov.tr) Bu verilere göre projemizin 

Türkiye’de ki hedef kitlesi yaklaşık 64 milyon dur. Projemiz günlük hayatta 

uygulanabilirliği de rahat ve kolay olması açısından her kesimin kullandığı aksesuar olan 

kemer olarak tasarlanmıştır. Çalışmamız yazılım ve donanım ikim kısımdan oluşmaktadır 

bu kısımlar birleştirilmiş hiçbir sorun olmadan çalışmaktadır. Ürün desteklendiğinde ticari 

bir ürün olarak üretilebilir ve ülke genelinde seri üretime geçilebilir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜRÜN FİYAT 

Deneyap Mini 40 TL 

Lipo pil 20 TL 

KY 031 Darbe sensörü 11 TL 

3.7V Lipo Batarya 650mAh 25C - Lipo 

Pil (A1H5) 
36 TL 

Buton /Plastik Yaylı (PBS11B) (F1B5X)  

 

3 TL 

1 Led / Power SMD 1W-Yeşil (K1B8) 2 TL 

     Organik dayanıklı pamuk kumaştan yapılmış, 

ince kemer kumaşı 

5 TL 

TOPLAM FİYAT                 121 TL 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Hedef kitle olarak en çok şiddete maruz kalan kadınlar ve çocukları düşündük. Ayrıca dışarıda 

akşam saatlerinde iş dönüşü de bu cihazı kullanmak isteyen tüm bireyler 

kullanabileceklerdir. Bu ürün sayesinde şiddet mağdurlarına şiddet esnasında kurulması 

gerekli iletişimin mümkün olduğunca zahmetsiz ve hızlı olmasını sağladık.  

 

İŞ-ZAMAN TABLOSU Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Literatür Taranması       

Verilerin Toplanması       

Tasarım       

Üretim       

Test       

Raporlama       



11 

 

 

9. Riskler 

Tasarladığımız bu ürün wireless üzerinden bilgi alışverişi sağladığı için sürekli olarak bir wi-fi 

sinyaline ihtiyaç duyacaktır. Herhangi bir sebeple bağlantının kopması veya bağlantı 

kurulamaması durumunda iletişim sağlanamayabilir. 

Ayrıca içeride farklı dışarıda farklı bir wi-fi sinyali üzerinden bağlantı kurulmaya çalışılması 

da geçişler esnasında bağlantı kopukluklarına sebebiyet verebilir. 

Darbe sensörünün günlük hayatımızdaki ani hareklerimizi de şiddet olarak algılaması ihtimali 

gereksiz ve yanlış bilgi alışverişine sebebiyet verebilir. Bunu önleyebilmek için cihazı kapalı 

halde tutabilmek için açma/kapama tuşu ekledik. 

Daha derin çalışmalar ile bu ürünün hem wi-fi ağı hem SIM kart bağlantısı ile direk olarak 

şebeke üzerinden iletişim yapabilecek şekilde tasarlanması sağlayacağız. Bu sayede bağlantı 

kurulamama riski en aza indirilmiş olur. 
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