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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Şiddet olgusu en yalın haliyle bir kişiye güç veya baskı uygulayarak istenen bir şeyi 

yapmaya zorlama şeklinde tanımlayabiliriz. Birleşmiş Milletler kadına yönelik şiddeti; ister 

toplumsal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlarda fiziksel, cinsel, psikolojik zarar ve 

bozukluğa neden olan ya da olabilecek cinsiyet ayrımcılığına dayalı her türlü eylem ya da bu  

tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma şeklinde 

tanımlamaktadır.(1) İnsanlık tarihi boyunca bireysel ve toplumsal düzeyde farklı boyutlarda 

gözlenen şiddet olgusu, ne yazık ki yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kimi zaman fiziksel kimi zaman da psikolojik düzeyde kendisini gösteren bu olgu, bireylerin 

yaşam kalitelerine büyük ölçüde zarar vermektedir. Hemen hemen her toplumda mücadele 

edilen sosyal sorunların başında gelen şiddetin en yoğun uygulandığı kesimlerin başında 

maalesef kadınlar gelmektedir. Şiddete maruz kalma sonucunda; fiziksel yaralanmalar, 

hematomlar, diş kırıkları, burun ve dudak yaralanmaları, bilinç kaybı, ilaç ve alkol kullanımı 

ve depresyon ortaya çıkabilir. Fiziksel şiddet, kaba kuvvetin korkutma, sindirme aracı olarak 

kullanılmasıdır. Aile içinde yetişkinlerin birbirlerine uyguladıkları en yaygın yaşanan şiddet 

türüdür. Fiziksel şiddete genellikle kadınların maruz kaldıkları istatiksel olarak kanıtlanmıştır. 

Fiziksel şiddete uğrayan kadınların bedenlerinde çürükler, yaralar, kırıklar gözlenmekle birlikte 

ölümle sonuçlanan olaylar da mevcuttur. Ortaya çıkan bu durum ile birlikte şiddete uğrayanın 

yani kadının, hem kişiliğine hem de sağlığına karşı yapılmış çok ciddi hak ihlalleri söz konusu 

olmaktadır.(2) 

Türkiye’de aile içinde yaşanan sorunlar mahrem kabul edildiğinden en yakın kişilere 

bile zor anlatılmaktadır. Şiddete maruz kalan kadın uğradığı şiddeti başkalarına anlatmaktan 

çekinmekte, durumun başkaları tarafından bilinmesini istememektedir. Şiddetin açığa 

vurulması halinde de genellikle şiddet mağduruna yardım etmek yerine, “kol kırılır, yen içinde 

kalır” anlayışıyla aile birliğinin devam etmesi adına sessiz kalması tavsiye edilmektedir ya da 

kadın suçlanmaktadır. Bir kamuoyu araştırmasına göre Türkiye’de kadınların %22’sinin 

eşlerinin fiziksel şiddetine maruz kaldığı, şiddete maruz kalan kadınların %45’i şiddet 

karşısında hiç bir şey yapmadığı saptanmıştır (PIAR-Gallup, 1992). Başbakanlık Aile 

Araştırma Kurumu’nun 1994’te beş bölgede 4287 (3112’si kadın) hanede yapmış olduğu 

çalışmada ise; kadınların %52.47’sinin sözlü şiddete maruz kaldığı, %29.59’unun ise dayak 

yediği, erkeklerin %34.04’ünün de eşlerini dövdüklerini ifade ettikleri saptanmıştır (T.C. 

Başbakanlık, 1995). Aile Araştırma Kurumunun 18 ilde 6480 kişiyle görüşülerek yaptığı başka 

bir çalışmada ise; kadınların tartıştığını, eşiyle tartışan kadınların %18’inin eşleri tarafından 

dövüldüklerini tespit etmiştir. Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı’na başvuran dört binin üzerindeki 

kadının %45,8’inin balayı döneminin sonunda, %1,3’ünün ilk çocuklarına hamileyken, 

%9,9’nun doğumdan sonra şiddeti yaşadıkları saptanmıştır. Kadınların ilk yıllarda eşlerinin 

değişeceğine inandıkları daha sonra da çevre baskısı, ekonomik nedenler, korku, meslek sahibi 

olmama gibi gerekçeler yüzünden eşlerini terk edemedikleri ancak şiddet çocuklarını da 

kapsadığında yardım aramaya karar verdikleri belirlenmiştir.(3) 

Türkiye, Avrupa ve OECD ülkeleri arasında erkeklerden fiziksel veya cinsel şiddet 

gören kadın oranının en yüksek olduğu ülke konumundadır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
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Örgütü (OECD) 2019 yılı verilerine göre Türkiye’de kadına şiddet oranı yüzde 38. Neredeyse 

10 kadından 4’ü hayatında erkek şiddetine maruz kalıyor.(4) 

 

Tablo 1: OECD verilerine göre hayatlarından en az bir kere fiziksel ve/veya cinsel şiddetine maruz kalan kadınlar (3) 

Kadınlardaki intihar girişimlerinin %50’sinde dayak ya da tecavüz olayı bulunmaktadır. 

Bu sorunlara çözüm bulmak adına geliştirilen KADES uygulaması bir panik butonu gibi 

çalışmaktadır. Bu uygulamayı bugüne kadar indiren kişi sayısı 620 bin 829’dur. Bu sayının 1 

milyona çıkması beklenmektedir.(5) KADES’e gelen ihbar sayısı ise azımsanamayacak kadar 

çoktur. Bu sayı Jandarma Genel Komutanlığının verilerine göre 48 bin 686 olarak kayıtlara 

geçmiştir. Bu ihbarlara verilen geri bildirim ise 4-5 dakika aralığındadır. Bu ihbarların hepsine 

ihmal edilmeden tamamına cevap verilmiş ve olay yerine ulaşılmıştır. Hatta yapılan 

açıklamalara göre bu ihbarlara daha hızlı müdahale etmek ve olay yerine hızlıca intikal etmek 

adına 963 adet yüksek performanslı motosiklet bu işte kullanılmak üzere envanterlere giriş 

yapmıştır. 

Belirtilen sorunlara yönelik olarak hem de KADES uygulamasının gördüğümüz 

eksikliklerini gidermek adına ortaya çıkardığımız projemizde kadına yönelik şiddet, tehdit, 

tehlike, baskı vb. sorunları çözmeye yardımcı olmak için, çift güvenlik özelliğine sahip, gps 

tabanlı ve parmak izi okuyuculu bir kadın güvenlik sistemi öneriyoruz. Bu kadın güvenlik 

sisteminde bir kadının tacize uğraması veya başının belada olduğunu düşünmesi durumunda 
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çift uyarı sağlayan bir sistemden oluşmaktadır. Bu sistemi kullanan bir kadının sistemi 

kullanması için sadece başının belaya gireceğini düşünmesi bile yeterli olacaktır. Projemizde 

KADES sisteminden farklı olarak, bir kadınının başına bir olay meydana geldiğinde, acil durum 

düğmesine basma şansı olabilir veya olmayabilir. Düğmeye basmalı uyarı sisteminde, bir 

kadının kafasına arkadan vurulması durumunda panik düğmesine basma şansı hiç olmayabilir 

ve hiç kimse o kişinin başının dertte olduğunu anlayamaz. Sistemimiz bu sorunu çözmektedir. 

Projemizde GPS takipli, parmak izi okuyuculu ve uyarılı kadın güvenlik cihazını 

tasarladık. Sistemi çalıştırmak için de yerli ve Milli teknoloji hamlemizin ürünü Deneyap kart 

kullandık. Bu ürünümüzde cihazımızı kullanan kadınlar tedirgin oldukları veya endişe 

duydukları bir yere girerken veya bir yerden geçerken cihazı aktif edip 30 saniyede bir parmak 

izi okuyucusuna parmağını okutup yoluna devam edebilecektir. Eğer parmak izi okuyucusuna 

basılmazsa emniyet güçlerine ve kolluk kuvvetlerine kişinin yeri küresel konumlama sistemi 

(GPS) aracılığı ile tespit edilip kısa mesaj servisi (SMS) yolu ile bildirilebilecektir. Bunun için 

cihazda internet bağlantısı olmasına da gerek yoktur. Bunun yanında cihazımızda bulunan 

mikrofon ile birlikte parmak izi okuyucusu aktifleştirilmediği andan itibaren GPS ile konum 

bildirilen kuruma aynı zamanda alandaki sesler de iletilmektedir. Bu şekilde ilgili görevliler 

olay yerine varmadan önce gerçek zamanlı olarak olay yerindeki sesleri dinleyebilecektir. 

Cihazımızın ilerleyen sürümlerinde bunu kameralı ve görüntü aktarımlı olarak güncellemeyi 

düşünmekteyiz. 

 

Görsel 1: Ürünümüzün bileşenlerini gösteren şema 
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2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

 

Günümüzde artık gerek Dünya’da ve gerekse Türkiye’de coğrafi açıdan sınır tanımayan 

ekonomik anlamda ise eğitim ya da gelişmiş düzeylerine göre farklılık göstermeksizin hayatın 

hemen her alanında görülmekte olan kadına yönelik şiddet olgusu bir insan hakları sorunu 

olduğu gibi bir halk sağlığı sorunu içeriğinde kabul edilmeye başlanmıştır. Kadına uygulanan 

şiddet ise hem ev içinde hem de toplumda gerçekleşmektedir. Ancak yapılan araştırmalara göre 

şiddete kadınlar daha çok aile içinde maruz kalmaktadır. Çünkü aile dışında kadının karşılaştığı 

şiddetten toplum sorumlu tutulurken aile içerisinde uygulanan şiddet, ailenin özel bir alan 

olduğu düşüncesiyle gizlenmekte ya da toplumsal müdahale ile karşılaşmamaktadır.(6) 

 

TBMM Kadın - Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun (KEFEK) hazırladığı ‘Kadına 

Yönelik Şiddet ve Dünya Gerçeği’ başlıklı raporda 28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkede, kadına 

yönelik şiddet ele alındı. AB’de yaklaşık 62 milyon kişi arasından 15 yaşından büyük her 3 

kadından 1’inin ‘partnerleri ya da üçüncü erkeklerin’ fiziksel ya da cinsel şiddetine maruz 

kaldığı ifade edildi.(2) Rapora göre, Türkiye genelinde yaşamlarının herhangi bir döneminde 

şiddete maruz kalmış kadınların bölgelere göre dağılımı ise aşağıdaki şekildedir. 
 

 

Tablo 2: Türkiye’de bölgelere göre kadına şiddet oranları (2) 

Kadın güvenliği, günümüzde artan kadına yönelik suçlar nedeniyle çok önemli bir konu 

haline geldiği tablodaki verilerden de görülmektedir. Şiddete maruz kalma sonucunda; fiziksel 

yaralanmalar, darplar, diş kırıkları, burun dudak yaralanmaları, bilinç kaybı, ilaç ve alkol 

kullanımı ve depresyon ortaya çıkabilir.(7) Kadın psikiyatri hastalarının %30-50'sinde şiddete 

uğrama öyküsü vardır.(8) Kadınlardaki intihar girişimlerinin %50’sinde dayak ya da tecavüz 

olayı bulunmaktadır.(9) 
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3. Çözüm  

 

Kadınlara yönelik uygulanan şiddet durumlarında kadınların çoğu proje özetinde ve 

problem durumunun tanımlanması başlıklarında açıklandığı üzere çevre baskısı, ekonomik 

nedenler, korku, meslek sahibi olmama gibi gerekçeler yüzünden gördükleri şiddeti 

açıklamama, içine atma ve sineye çekme alternatiflerini tercih ediyor. Eşlerini terk 

edemedikleri ve yardım istemekte çekindikleri ancak şiddet çocuklarını da kapsadığında 

yardım aramaya karar verdikleri görülüyor. Tasarladığımız ürün sayesinde krize müdahale, 

anında yapılıyor ve durumu şiddet gören taraf kimseye açıklama gereği duymadan, 

psikolojik bir boşluğa düşmeden ve kendine herhangi bir şekilde maddî veya manevî zarar 

gelmeden yardım isteğinde bulunma olanağına sahip oluyor. Prototip ürünümüz her ne 

kadar büyük görünse de aslında bir avuca sığacak düzeyde küçük olacağından sadece küçük 

bir parfüm boyutuna düşebileceğinden dolayı kadınlar tarafından rahatlıkla taşınıp 

kullanma imkânı sağlanabilecektir. Kadın Destek Uygulamasını (KADES) uygulamasının 

aksine kişinin herhangi bir akıllı telefona ve internet bağlantısına ihtiyacı olmamaktadır. Bu 

nedenle şiddet uygulayan tarafın akıllı telefon büyüklüğündeki bir cihaza el koyma olasılığı 

ve internet bağlantısını engelleme gibi olasılıkları yüksektir. Burada tasarladığımız cihaz 

ufak yerlere gizlenebilir. Gerektiğinde çıkarılıp kullanabilir. Boyutu ve dışa bağımlılığının 

az olması sebebiyle ürünümüz, kadınların şiddet göreceklerini hissettikleri durumlarda 

sığınacak bir liman haline gelmektedir ve herhangi bir kısıtlama olmadan kullanma 

özgürlüğüne sahiptir. 

 

 Bütün bu anlatılanlar ürünümüz kullanıldığında şu şekilde işlemektedir: 

 

 Kullanıcı şiddet göreceğini hissettiği veya anladığı an herhangi bir yetkili birimle 

irtibata geçmeden cihazı aktifleştirip maksimum 30 saniyede bir parmak izi 

okuyucusuna dokunacaktır. 

 Şiddet görmesi durumunda parmak izini okutamayınca otomatik olarak yetkili birimlere 

kullanıcının aktif konumu SMS aracılığı ile bildirilecektir. 

 Eğer kullanıcı kendini güvende hissederse önceden belirlediği örüntü ile parmak izini 

okutup cihazı devre dışı bırakacaktır. (Bu aynı zamanda yetkili birimlerin asılsız veya 

yanlış ihbarlarla zaman kaybetmesini de önleyecektir.) 

 

 

4. Yöntem 

Tasarladığımız ürün kullanan kişinin her 30 saniyede bir parmak izi okuyucusuna dokunması 

suretiyle alarma geçmemesi üzerine programlanmıştır. Eğer ki kullanan kişi kendini güvende 

hissetmezse veya parmak izi okuyucusuna erişemediği durumda cihaz aktif hale gelmekte ve 

ilgili mercilere bildirimde bulunmaktadır. Emniyet güçleri ve kolluk kuvvetleri yapılan 

bildirimden tehlikede bulunan kişinin anlık konumunu ve o bölgedeki gerçek zamanlı ses 

kaydını duyabilecektir. Ürünümüzü geliştirmeye devam edip buna görüntülü geri bildirimi de 

eklemeyi düşünmekteyiz. Bu sayede yetkili birimler olay yerine en kısa zamanda varıp olaya 

müdahale edebileceklerdir. Ürünümüzün KADES’ten ayrılan en büyük yanının bu olduğunu 

düşünmekteyiz. İlgili cihazımızda konum bilgisi ve ses kayıtları erişilebilir olduğundan bu 

kayıtların sadece ilgili mercilerle paylaşılacağından üçüncü kişilerle paylaşılmayacağından 

dolayı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamı dışına çıkmamaktadır.  
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Görsel 2: Projemizin ilk örnek aşamasındaki görünümü 

 
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Kadın Destek Uygulamasını (KADES) akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store 

veya Apple Store uygulamasından indireceği T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasında 

Emniyet Genel Müdürlüğü sunucularından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirirlir. 

Uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum 

bilgisini açarak tek tuşla 112 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşır. Yardım çağrısının 

yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanır. Bu 

durumda kullanıcının elinde bulunması gereken şeyler şu şekilde sıralanabilir: 

1. Akıllı telefon: Kullanıcının akıllı telefon kullanma zorunluluğu vardır. Elinde bulunan 

cihaz eski ise bu uygulamayı kullanması mümkün değildir. 

2. İnternet bağlantısı: KADES uygulamasının kullanılması için öncelikle uygulamanın 

akıllı telefona indirilmesi gerekmektedir. Bunun için internet paketi veya internet 

bağlantısı gereklidir. 

3. Erişim kolaylığı: Erişim kolaylığı konusunda kullanıcının tehlike anında butona 

basması için uygulamayı açtıktan sonra butona basıp ardından gelen onay penceresinden 

de onay vermek gerekiyor. 

KADES uygulamasındaki bu gibi zorlukları kendi ürettiğimiz cihazda kaldırdık. Projemizin 

önceki bölümlerinden anlattıklarımızı özetlemek gerekirse şöyle sıralayabiliriz: 
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1. Akıllı telefon: Ürünümüz standalone yani bağımsız bir şekilde tek başına çalışabilen bir 

üründür. 

2. İnternet bağlantısı: Ürünümüz internet bağlantısı olmadan sadece küresel konumlama 

sistemi kullanılarak kullanıcının konumunu saptamaktadır. 

3. Erişim kolaylığı: Kullanıcının tehlike içinde kalması durumunda parmak izi 

okuyucusuna basmayı bırakacağından dolayı otomatik olarak ilgili birimlere bildirim 

gidecektir. Kullanıcının ek olarak bir şey yapmasına gerek yoktur.  

4. Uygulanabilirlik  

Cihazımız, kullanım kolaylığı ile her yaştan kadının ilave bir çabaya ihtiyaç duymadan 

yardım almasına imkân sağlamaktadır. İnternet bağlantısı gerektirmeyen GPS takibi ile konum 

bilgileri yetkili birimlere ulaştırılabilecektir. Cihaz temini için teslim alım noktaları belirlenerek 

(muhtarlık, okul vb.) cihaza erişim kolaylaştırılacaktır. Bu konumlara erişimi olmayan yerlerde 

ise e-ticaret platformlarıyla birlikte iş birliği yapılacak olup kargo firmalarıyla birlikte dağıtımı 

gerçekleşecektir. Kadınlara özel ürünlerin satışında ürün yanında promosyon şeklinde 

ürünümüz devlet katkısı ile ücretsiz şekilde temin edilebilir. Sosyal devlet anlayışı ile birlikte 

kadınların olduğu her alanda kadınların erişebileceği her yerde ürünümüze yer verilip her imkân 

sağlanabilecektir. 

5. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
 

Aylara göre tahmini maliyet tablosu aşağıdaki şekildedir. 
 
 

AYLAR YAPILACAKLAR TAHMİNİ MALİYET 

Eylül  Takım Kurma, Problemin Belirlenmesi - 

Ekim Literatür Taraması, Çözüm Geliştirme - 

Kasım Literatür Taraması, Uzmanlarla 

Görüşmeler 

- 

Aralık Literatür Taraması, Malzeme Araştırma - 

Ocak Literatür Taraması, Uygulamanın İlk 

Versiyonunun Geliştirilmesi 

 SIM 800 GSM Modülü – 

633,12₺ 

 Neo6mv2 GPS Modülü – 

93,03₺ 

 Parmak izi sensörü – 

1.214,71₺ 

 Zil – 7,90₺ 

 LCD ekran – 51,35₺ 

 Kapasitörler – 23,90₺ 

 Transistörler – 0,79₺ x10 

 Deneyap Kart – 318₺ 

 Güç kaynağı – 99₺ 



10 

 

Şubat Literatür Taraması, Uygulamanın Test 

Edilmesi 

- 

Mart Literatür Taraması, Projenin 

Raporlandırılması 

- 

Nisan Literatür Taraması, Uygulamanın 

Geliştirilmesi 

- 

Mayıs Literatür Taraması, Verimliliğin Test 

Edilmesi 

- 

Haziran Sunumun Hazırlanması - 

TOPLAM  2.448,91₺ 
 

Tablo 3: Aylara göre tahmini maliyet tablosu 

 Benzer proje tespit edilemediği için maliyet karşılaştırması yapılamamıştır. 

 Harcamalar ilk örnek üretim aşamasında gerçekleştirilmiştir. 

2021-2022 İş Zaman Çizelgesi aşağıdaki şekildedir. 

 

Tablo 4: 2021 – 2022 İş zaman çizelgesi 

6. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Projemizin hedef kitlesi tüm kadınlardır. Ülkemizi, OECD verilerine göre Avrupa ve 

OECD ülkeleri arasında erkeklerden fiziksel veya cinsel şiddet gören kadın oranının en yüksek 

olduğu ülke konumundan kurtarmak ve özellikle kadınlara karşı yapılan şiddet, tecavüz, arkadan 

vurup bayıltma, kaçırma gibi tüm sorunları cihazımızın caydırıcı özelliği ile ortadan kaldırmak 

istiyoruz. 

7. Riskler 

 Cihazımızda şu an için IPX-3 koruması olmadığından ve herhangi bir kılıf 

içermediğinden su geçirdiğinde veya darbe gördüğünde çalışmama durumu olabilir.  
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 Parmak okuyucunun parmak izini okuyamaması durumu bir risktir.  

 Cihazın gücünün (şarj) bitmesi bir risktir. 

 Cihazı kullanan kişinin görme engelli olabilmesi. 

(B Planı) 

 

1. Cihazın darbe, sıvı teması ve toz gibi dış etmenlerden etkilenmemesi 3D 

yazıcıda korunaklı bir kılıf hazırladık.  

2. Cihazın kapatılması için kullanıcının belirlediği örüntü sırasıyla cihaza parmak izi 

okutulması gerekeceği için bu risk de ortadan kalkacaktır. 

3. Cihaza güç kaynağının yanı sıra 3V pil ile çalışabilecek şekilde pil yatağı 

yerleştirdik. 

4. Görme engelliler için cihaza açıldığında sesli uyarılar verecek bir yazılım 

yüklenebilir. 

 

Risk Olasılık Etki matrisi aşağıdaki gibidir. 

 
 

OLASILIK OLASILIK ETKİ MATRİSİ 

YÜKSEK - Parmak okuyucunun 

parmak izini 

okuyamaması 

- 

ORTA Cihazı kullanan 

kişinin görme engelli 

olabilmesi 

Cihazın çarpma, sıvı 

teması vb. nedenlerle 

hasar görmesi 

- 

DÜŞÜK Cihazın gücünün 

bitmesi 

- - 

ETKİ DÜŞÜK ORTA YÜKSEK 

 
Tablo 5: Olasılık Etki Matrisi 
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