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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

  

   Önerilen proje, belgede yapılan değişiklikleri tespit edebilecek düşük maliyetli ve  taşınabilir, 

geniş spektrum aralığına sahip, anlık görüntü alınmasını sağlayan portatif bir cihazın 

geliştirilmesini kapsamaktadır. Raspberry Pi 3 B+ mini bilgisayarı ve kızılötesi kamera modülü 

kullanılarak görüntü alma işlemi gerçekleştirilmiştir. Farklı dalga boylarında LED’ler 

kullanılarak  (255-980 nm) aydınlatma sürücü devresinin modellenmesi, tasarımı, imalatı ve 

testleri gerçekleştirilmektedir. Analiz edilen belgenin anlık görüntülenebilmesi için kullanılan 

sistem ve belge inceleme uzmanı arasında bir iletişim ve etkileşim köprüsü görevi gören 

Raspberry Pi uyumlu, yüksek çözünürlüklü LCD ekran (1080p)  kullanılmaktadır. Üç boyutlu 

çizim programları kullanılarak farklı prototip tasarımları gerçekleştirilmekte ve programlama 

dillerinin kullanımıyla cihaz prototiplenmesi sağlanmıştır.  

  

 2. Problem/Sorun  

    Önerilen projenin konusu “Mobil Adli Belge İnceleme Cihazı”dır. Günümüzde belge  

incelemede ve özellikle belge üzerindeki tahrifatların ortaya çıkarılmasında orjinal belgede 

kullanılan mürekkep rengi ile olası tahrifat durumundaki mürekkep arasındaki farklılıklara 

bakılmaktadır. Öte yandan çek, senet veya banknot gibi yüksek değer ve niteliğe sahip belgeler ise 

belge içerisine konulan ve ancak özel aydınlatma ekipmanları ile görülen güvenlik donanımları 

bulunmaktadır. Ülkemizde adli belge inceleme işlemleri özel laboratuvarlarda ve yüksek 

hassasiyete sahip sistemler ile sürdürülmektedir. Bu durumun ise ancak ilgili belgenin hukuki 

süreçlerin başlatılması, gereken izin ve sistemlerin yapılması ile sağlanıyor olması, suç ve suçlunun 

hızlı tespitini yavaşlamaktadır. Özellikle sınır boylarındaki sahte kimlik, pasaport, izin belgesi vb. 

diğer belgeler düşük maliyetli sistemler ile hızlıca incelenebilir.   

 

 3. Çözüm   

   Önerilen proje uzman kullanıcıya ihtiyaç duymadan, taşınabilir bir ürünün ortaya çıkarılmasına

imkan verecektir. Spektrometrelerin kullandığı fiziksel yaklaşımları kullanarak adli belge inceleme 

sistemlerinde yerinde analize imkan vererek hukuki sürecin hızlandırılması, suç ve suçlunun olay 

yerinde tespiti konularında kolaylıklar sağlayacaktır. Bu kapsamda mevcut muadillerinden farklı 

olarak floresans etkideki farklılığı artırmak maksadıyla birkaç dalga boyuna sahip aydınlatma 

sistemleri yerine on iki farklı dalga boyu kullanılacaktır. HDMI (1080p) çözünürlüğe sahip LCD 

ekran kullanımı ile belge üzerinden alınan floresans datanın kayıpsız olarak kullanıcıya sunulmasını 

sağlayacaktır.  

 

 4.  Yöntem   

  Projenin hayata başarılı bir şekilde geçirilmesi için gerekli araştırma ve geliştirmeler yapılmış olup, 

kullanılan yöntem iş paketleri halinde beş başlık altında toplanmıştır:   

  

  İş Paketi 1: Görüntü Alma ve Aktarma   

 

  Raspberry Pi yüksek çözünürlüklü kamera,  Raspberry Pi 3 Model B+ ’ta belirtilen konnektör

bulundurması sebebiyle projemizde kullanıma uygundur. Kamera aracılığı ile belge üzerinden 

alınan görüntü;  görüntü aktarım çevresel ekipmanları aracılığı ile 800x480 değerinde yüksek 

çözünürlüğe ve dokunma ile komut algılayabilme özelliğine sahip ekran üzerine aktarılmıştır.  
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 İş Paketi 2: Aydınlatma Sürücü Devresinin Tasarımı, İmalatı ve Testleri     

  Belge veya değerli bir materyal üzerindeki floresans farklılıklarının ortaya çıkarılması için 254, 

265, 365, 400, 470, 520, 590, 655, 740, 850 ve 980 nm dalga boylarına sahip LED’ler sıralı olarak

dizilmiştir. Belge analizinde kullanılması planlanan LED’ler ile ilgili olarak adli belge inceleme 

alanında uzmanlaşmış kurumlar (Adli Tıp Kurumu, Belge İnceleme Birimi, İ.Ü. Cerrahpaşa   

Üniversitesi, vs.) ve yetkilileri ile bir araya gelinerek görüşleri alınmıştır.  LED sürücü ve kontrol

devresinin tasarımı için “EASYEDA” programı kullanılmıştır. Program üzerinde öncelikle şematik 

tasarım ve akabinde PCB tasarımı yapılmıştır. PCB tasarımının ve gerekli kontrollerin 

sağlanmasının ardından LPKF S103 cihazı ile ilk kart prototiplemesi yapılmıştır. Prototip kart 

üzerine LED’ler lehimleme ile yerleştirilip sabitlenmiştir.   

  

 İş Paketi 3: Kullanıcı Odaklı Arayüz Tasarımı ve Yazılımların Geliştirilmesi   

  Bu iş paketinde incelenmek istenen belge üzerinden görüntü alınması, fotoğraflanması, video

çekilmesi farklı dalga boylarında aydınlatılması için LED sürücü devresindeki LED’lerin kontrolü, 

veri saklama ve veri silme gibi tüm fonksiyonel özellikleri kapsayan arayüz tasarımı 

gerçekleştirilmiştir. Arayüz tasarımı PYTHON programında yapılmıştır.  

  

İş Paketi 4: Belge İnceleme Testleri ve Cihaz Görüntü Optimizasyonlarının Gerçekleştirilmesi   

   

   Belge inceleme testlerinde farklı markalar tarafından üretilen mavi renge sahip 20 adet kalem

mürekkebi ile test edilecektir. Her bir markanın kalem üretimi esnasında mürekkepte oluşabilecek 

farklılıkları görebilmek amacıyla her bir marka kalemden farklı mağazalardan 5 adet temin 

edilecektir. Kalemler ile daha önce herhangi bir işleme tabi tutulmamış, A4 boyutundaki beyaz kağıt 

üzerine çizgiler çizilecektir. Her bir test kağıdı çizim tarihi, kimin tarafından çizildiği, ortamın nem 

ve sıcaklık değerleri olacak şekilde hazırlanacaktır. Ayrıca test kağıdı üzerinde yakın floresans etki 

gösteren mürekkepli kalemler ile çapraz çizgiler oluşturularak belge tahrifatı ile ifade değişikliği 

noktasında testler yapılacaktır.   

  

İş Paketi 5: Prototipleme ve Son Kullanıcı Ürünü   

 

   İş paketi 5’te Mobil Adli Belge İnceleme Cihazının tüm çevresel elemanlarını bir arada tutan, 

kullanım kolaylığı sağlayan ve son kullanıcı ürün için tasarımsal ve teknik anlamda imalat sürecini 

içermektedir. Bu iş paketinde ürün sahip olduğu kamera sistemi, kontrol birimi, LED sürücü devresi, 

güç ünitesinin yerleşim yerleri planlanmıştır. Planlamanın akabinde üç boyutlu tasarım sürecinde 

açık erişime sahip katı model tasarım programı “SOLIDWORKS” kullanılmıştır. İlerleyen süreçte 

model tasarlanmasında prototip cihazın seri üretime uygunluğu olması için plastik enjeksiyona 

uygun model tasarlama kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilecektir.   

  

 5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü  

  

 Günümüzde en çok tercih edilen adli belge inceleme cihazları VSC 2000, Forensic XP 4010 ve 

ESDA’dır. Bu cihazların amacı aynı olsa da kullanılan yöntemler açısından farklılıklar 

göstermektedir. Belirtilen cihazlar, optik mercek ve sistemlerle donatıldığı için hareketsiz ve sabit 

ortamda kullanılma gereği duyulmaktadır. Projenin en büyük avantajı taşınabilir bir ürünün ortaya 

çıkarılmasına imkan verecek olmasıdır. Projenin “Python” programlama dili kullanılarak tasarlanan 

basitleştirilmiş arayüzü sayesinde uzman kullanıcı gereksinimini ortadan kaldırarak suç ve suçlunun 

olay yerinde tespitiyle hukuki sürecin hızlandırılması gibi konularda kolaylıklar 

sağlayacaktır.Cihazın en güçlü yönü renk ve içerik analizine yönelik spektrometreler teknolojisine 

dayanmasıdır. Ayrıca kimi cihazların düşük çözünürlüğe (360p) sahip ekran kullanan versiyonları 
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tespit edilmiştir. Bu probleme karşın HDMI (1080p) çözünürlüğe sahip ekran kullanımı ile belge 

üzerinden alınan datanın kayıpsız olarak kullanıcıya sunulmasını sağlayacaktır.  

  

 6. Uygulanabilirlik   

   Mevcut cihazlar incelendiğinde tüm dünya da kısıtlı miktarda taşınabilir cihaz olması, 

ülkemizde bu tip cihazların yurt dışından temin ediliyor olması özellikle yurtiçi pazarda ekonomik 

bir değer oluşturmasının yanı sıra ülkemizde üretilen katma değerin yine ülkemizde kalmasına 

imkan verecektir. Projeye konu olan ürünün ortaya çıkışı ile kullanıcı yalnızca adli belge incelemeye 

olanak vermekle kalmayıp aynı zamanda kimlik kartları, ehliyet ve pasaport gibi belgeleri hızlıca 

kontrol ederek suçun önlenmesine imkan verecektir. Özgün değerleri çalışmanın yalnızca bilimsel 

yayın ve bildiri olarak sunulması ile sınırlı kalmayıp aynı zamanda patent ve faydalı model gibi fikri 

mülkiyet haklarına sahip olacağını göstermektedir. Adli Belge İnceleme Cihazlarını günümüzde 

genellikle belli bir yaşın üzerindeki uzmanlar kullanmakta, söz konusu cihazın boyutun mevcut 

cihazlara göre daha portatif olması kullanıcılar için güvensizliğe ve cihaza önyargı ile yaklaşımlarına 

sebebiyet verebilmektedir.   

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlama  

  

MALİYET ANALİZİ  

MALZEME  FİYAT  

                     Raspberry Pi 3 Model B+ ( 1 Adet ) 150 TL 

Raspberry Pi 5 Inch HDMI LCD Ekran (1 Adet ) 307,98 TL 

Kızılötesi kamera modülü ( 1 Adet ) 224,00 TL 

Elektronik Komponentler(direnç, kondansatör, konnektör, test point...) 200 TL 

Krem Lehim 100 TL 

254 nm LED (1 Adet) 100 USD 

265 nm LED  ( 1 Adet ) 60,55 TL 

365 nm LED ( 1 Adet ) 28 TL 

400 nm LED ( 5 Adet ) 1,77  TL 

470 nm LED ( 1 Adet ) 12,64 TL 

520 nm LED ( 3 Adet ) 4,25 TL 

590 nm LED ( 1 Adet ) 40,00 TL 

655 nm LED ( 1 Adet ) 23,76 TL 
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740 nm LED ( 2 Adet ) 14,16 TL 

850nm LED ( 2 Adet ) 14,16 TL 

940 nm LED ( 1 Adet ) 8,95 TL 

980 nm LED ( 1 Adet ) 125,95 TL 

HDMI Dönüştürücü 12 TL 

60x Yakınlaştırmalı Lens 30 TL 

500x Lens Mikroskop 100 TL 

Power Giriş Konnektörü Kutu Tip (2.1mm) 

(5 Adet) 
13,18 TL 

S-link SL-KA1255 12V 5A Plastik Adaptör 44,90 TL 

DC 12V FAN 4x4cm Kuluçka Fanı Soğutucu Peltier Pc  Ekran 40x40mm 8,26 TL 

TOPLAM TUTAR: 2.224,53 

  

   *Toplam tutar malzemelerin adedine göre ve dolar kur artışına göre değişiklik gösterebilmektedir.    

 8.  Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):   

   Yaptığımız araştırmalarda kendi çalışmalarından sıkça yararlandığımız  Dr. Öğr. Üye.  

Nurcan HAMZAOĞLU (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Adli Bilimler Uzmanı) ve Prof. Dr. Ersi 

ABACI KALFOĞLU(İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı 

Başkanı) ile yapılan görüşmeler sonucunda, piyasada kullanılan cihazlarda yaşanan zorluklar ve 

kullanıcı beklentileri belirlendi. Bazı davalarda cihazın mahkeme ortamında kullanılabilir olması 

dava ve karar sürecini hızlandırabildiği öğrenildi. Bu noktada cihaz, taşınabilir olması sebebi ile 

olay yerinde sahtecilik tayininin yapılması gereken durumlarda delil niteliği taşıyacağı için kullanıcı 

uzman kişilere kolaylık sağlayacaktır. Projenin kullanım açısından kolay uygulanabilir olması 

sebebi ile uzman kişiye duyulan ihtiyaç azalacaktır. Adli işlem süreçleri de %30 oranında kısalarak 

insanlara fayda sağlayacaktır. Önerilen projenin hayata geçirilmesi durumunda hedef kitlesi başta 

adli belge inceleme uzmanları,  avukatlar olmak üzere hakim, Cumhuriyet savcıları, imza, yazı 

ve sahtecilik konusunda davası bulunan bireyler, adli belge inceleme alanında bilirkişilik yapmakta 

olan veya bu alanda kendini yetiştirmeye çalışan uzmanlardır. 

 

 

9.  Riskler 

 

İP  

No  
En Önemli Riskler  Risk Yönetimi (B Planı)  

1  

  

Alınan görüntü kalitesinin net olmaması  

  

Görüntü alımı için farklı tür kamera kullanılacaktır.  

2  

  

İstenilen spektrum aralığına ulaşılamaması  

  

Uygun dalga boyları seçilerek en geniş aralık elde edilecektir.  

  

3  

  

  

Dokunmatik ekran üzerinden gönderilen komutların 

çalışmaması  

  

Cihazın kullanımında geliştirilen algoritma ve yazılımlar yeniden 

revize edilmesi. Komut çalışmama durumu seri paralel haberleşme 

yapan çevresel birimlerdeki komut çakışmasından kaynaklanmakta 

olacağından cihaz için geliştirilen algoritmanın yeniden kurgulanması 

gerekir 
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         9.1 Olasılık Etki Tablosu  

   

 

 

10. Proje Ekibi  

  

      Takım Lideri: Beyza Nur Çayır  
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Kullanılan malzeme özellikleri için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:  

  

● https://www.robotistan.com/5-hdmi-rezistif-dokunmatik-lcd-ekran-800x480  

● https://www.direnc.net/raspberry-pi-kizilotesi-kamera-modulu   

● https://www.robomarket.com.tr/3w-power-led-uv-mor-360-365nm?gclid=CjwKCAiAu9vwBRAEEi 

wAzvjq-5DAQCiTeszsALfd2WxmB2jOrK-N5KndeIw8l86M51X8lj1lME1hYRoC3ngQAvD_BwE   

● https://www.roboshop.com.tr/3w-uv-mor-power-led-395-400   

● https://www.hatfon.com/urun/power-led-3-w-mavi-50-60-lm-465-470-nm   

● https://www.roboshop.com.tr/1w-yesil-power-led   

● https://www.hatfon.com/urun/power-led-1-w-amber-50-60-lm-590-595-nm   

● https://www.robomarket.com.tr/1w-power-led-koyu-kirmizi-deep-red   

● https://www.roboshop.com.tr/730nm-740nm-ir-power-led?search=3%20W%20-%205W%20IR%20   

● https://market.samm.com/raspberry-pi-3-b-plus  
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EKLER  

EK-1 : Aydınlatma Sürücü Devresi Tasarımı ve İlk Dış Kapak Tasarımı 

  

   

  

 

 

 EK-2  

Aşağıda  bulunan link üzerinden aydınlatma sürücü devresinin kart basım aşamasını 

görebilirsiniz: 

https://drive.google.com/file/d/1ZQ_1idisuxxzbWT36i3dcIjkWzi7AMeW/view?usp=sharing  

Aşağıda  bulunan link üzerinden aydınlatma sürücü devresinin arayüz kontrolüyle çalışmasının test 

aşamasını görebilirsiniz:  

https://drive.google.com/file/d/1S7aVthCyBLtpQ0zB_iikymDKlEkYx44J/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/1ZQ_1idisuxxzbWT36i3dcIjkWzi7AMeW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZQ_1idisuxxzbWT36i3dcIjkWzi7AMeW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S7aVthCyBLtpQ0zB_iikymDKlEkYx44J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S7aVthCyBLtpQ0zB_iikymDKlEkYx44J/view?usp=sharing

