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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

      Ülkemizde ve ülke sınırı dışında mevcut olan terör faaliyetlerini her gün haberlerden duymakta 

ve okumaktayız. Yıllardır süregelen bu terör olayları sonucu askerlerimiz ve güvenlik güçlerimiz 

pusuya düşürülmekte, yaralanmakta ve şehit verilmektedir. 1994 yılından bu yana kesin olmamakla 

beraber içinde sivillerin de bulunduğu 2505 ve üzeri şehit ve yüzlerce yaralımız bulunmaktadır. Bu 

da yaşadığımız bölgenin güvenlik açısından ne kadar tehlikeli bir bölge olduğunun kaçınılmaz bir 

göstergesi olup asker ve güvenlik güçlerimizin sahada istihbarat konusunda fazladan bir desteğe 

ihtiyacı olduğunu göstermektedir.  

     Günümüzde, asker ve güvenlik güçlerimizin kendilerine gelen herhangi bir istihbaratın daha 

doğru anlaşılabilmesi ve kullanımının sağlanması için İHA(insansız hava aracı), Drone(uçangöz), 

kamera ve benzeri cihazlar kullanıldığı bilinmektedir. Proje, tespit edilen terörist veya düşmanın 

konumunu askerin gözünün önüne getirmeyi ve bu yolla istihbaratın daha net bir şekilde anlaşılıp 

kullanılmasını amaçlayarak, tasarladığımız gözlüğün içerisindeki hassas sensörler tarafından kontrol 

edilen bir göz hizası göstergesi ile teröristin veya düşmanın konumunu gelen istihbarata göre askerin 

göz hizasına görüntü olarak getirmektedir.  

     Bu sayede istihbaratın geç ulaşması, ani bir pusu olması gibi durumlarda istihbarat, çevredeki 

İHA veya Drone(uçangöz)’lar aracılığıyla askere hızlı bir şekilde iletilecektir. Bununla birlikte, 

çatışma esnasında siper almış ve asker tarafından tespit edilemeyen düşmanlar çatışma alanındaki 

Drone(uçangöz)’lar ile tespiti sağlanarak askerin nerede bulunduğu gözetmeksizin, siper almış 

düşmanın yerini ve pozisyonunu, tasarlanmış olan akıllı gözlük ile görebilecektir. 

      Projenin amacı, gözlüğü kullanan asker veya güvenlik görevlisini, tehdidin ne taraftan geleceğini 

önceden bilerek muharebe-çatışma alanında stratejik olarak çok daha avantajlı hale getirmektir. Bu 

sayede zayiat verme olasılığımızı azaltmakla beraber askerler arasındaki çeşitli stratejik 

anlaşmazlıkların da giderilmesi sağlanacaktır.  Aynı zamanda çok yer kaplayan bilgisayarlar yerine 

kolay taşınabilen ve aynı işlevselliği sağlayan, dolayısıyla askerin yükünü biraz daha azaltan bir 

sistem geliştirmektir. Gözlüğün üstten görüntüsü Görsel 1 de paylaşılmıştır. 

 

Görsel 1. Akıllı Gözlük 

 

Projenin anlatımını içeren küçük bir video bağlantısı linki aşağıda paylaşılmıştır. 

Video link: https://youtu.be/QUnaCuPA5q4 

 

 

 

 

https://youtu.be/QUnaCuPA5q4
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2. Problem/Sorun: 

      Ülkemizin içine bulunduğu coğrafya itibarı ile tehlike teşkil eden bir bölgededir. Giderek artan 

terör unsurları, çevre ülkelerdeki güvenlik sıkıntıları, Türkiye için de güvenlik problemleri 

yaratmaktadır. Neredeyse normalleşen, her gün gördüğümüz şehit ve yaralı haberlerimiz de bunun 

en büyük kanıtlarındandır.  

      Ülkemizin güvenliğini sağlamak ile görevli ülke içi güvenlik güçlerimizin, sınırda güvenliği 

sağlayan birliklerimizin, sınır dışı operasyonlarda yer alan askerlerimizin ve istihbarat güçlerimizin 

üzerine büyük bir yük düşmektedir.   

      Doğru istihbaratı doğru zamanda doğru yere göndermek ve aynı zamanda askeri içinde 

bulunduğu tehlikeli durumdan çıkarmak kolay olmamaktadır.   

      2018 yılında üzücü bir haber ile Afrin’de Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında teröristlerin ani 

bir saldırısı sonucunda çıkan çatışma ile 8 kahraman askerimizin şehit olduğunu, 13 askerimizin ise 

yaralandığını bilmekteyiz(“Afrin’den acı haber! 8 şehidimiz var”, 2018).  

  Bingöl’ün Yedisu ilçesinde,  2018 yılında,  Jandarma askerlerinin bulunduğu araca teröristler 

tarafından saldırı düzenlendiğini, Saldırıda 1 askerimizin şehit olduğunu, 3 askerimizin de 

yaralandığını öğrenmiştik(“Bingöl’de hain pusu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı, 2018”). 

 

3. Çözüm  

      Kahraman askerlerimizin güvenliğini daha iyi sağlayabilmek amacıyla yapılan akıllı gözlük 

sayesinde, askerlerimize öncülük edecek birkaç drone(uçangöz) ya da herhangi bir İHA ile ilerleyen 

askeri birliğin bulunduğu bölgede saha taraması yapılmaktadır. Bu saha taraması esnasında rastlanan 

herhangi bir tehdit unsuru anında tasarladığımız akıllı gözlüğe iletilir. Gözlük, gelen bilgileri 

işleyerek tehdidin olduğu yeri, tespit edilen bir bomba düzeneğinin konumunu ya da eğer 

drone(uçangöz) veya İHA tarafından takibe alınmış ise bir radar gibi tehdidin kendisini hareketli bir 

şekilde askerin gözünün önünde işaretlemektedir. Gözlüğü kullanan birliğin ne tarafa bakarsa baksın 

o bölgedeki tehditleri görebilmesi ve önlemini alabilmesi bu proje ile sağlanmıştır.  

      Literatür taraması sonucu bu projeye benzer olarak akıllı gözlük adı altında “Takbul” isimli bir 

ürün bulunmaktadır. Ancak bu ürün jandarma tarafından yol kontrol noktalarında; kimlik, ehliyet ve 

plaka kontrolü amaçlı üretilmiştir. Bu projenin amacı ise güvenlik güçlerini olası tehlikelere karşı 

haberdar etmek ve muharebe alanında üstünlük sağlamaktır. 

 

4. Yöntem 

      Tespit sistemi şehirlerde, sınır çizgisinde, sınır dışında ya da güvenliği sağlanması gereken bir 

bölgede; kamera, Drone(uçangöz) veya doğrudan konum bilgileri elde edilmiş herhangi bir tehdit 

unsuru çevredeki güvenlik gücünün gözlüğünde işaretlenecektir. İlgili tarama örneği Resim 1 de de 

gösterilmektedir. Bu sayede doğrudan konumun yerini gören güvenlik gücü için büyük bir avantaj 

sağlanmış olacaktır.   
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      İnsansız hava araçları aracılığıyla tehdit unsurlarının tespit edilmesi Resim 2 de gösterilmektedir. 

 

       Prototip yapımı:  

       Elektronik aksanın yapımı süresince tüm sistemi kontrol etmesi için Arduino tabanlı kontrolcü 

kartı kullanılmıştır. İlgili görsel Resim 3 de paylaşılmıştır. Baş hareketlerinin ölçülebilinmesi için 

Resim 4’te de gösterildiği üzere pusula ve hareket sensörü kullanılmıştır. İstihbaratın harita üzerinde 

konumlandırılmasını sağlamak üzere Resim 5’te de görülen GPS modülü kullanılmıştır. Sistemi 

açmak/kapatmak için Resim 6’da gösterilen Açma/kapama anahtarını ve istihbarat ile verilerin göz 

hizasına yansıtabilmesini sağlayan Resim 7’daki 1.3 inç oled ekran kullanılmıştır.  
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        Prototipin 3D hazırlanması: 

 

        Gereken her şey hazırlandıktan sonra “Fusion 360” adlı programı kullanarak elektronik 

sistemleri gözlüğe monte etmemizi sağlayacak bir dış şase olan ilk prototipin tasarımı yapılmıştır ve 

3D yazıcı üzerinden bastırılmıştır. Resim 10’da ilgili görsel paylaşılmıştır.  

 

 

 

      Ekranın konumlandırılması: 

      Ekranın göz hizasında sorunsuz olarak gözükmesi gerekmekteydi. Bu sebeple akıllı gözlük 

şasesinin yan tarafına “LEGO” kullanılarak ekran ve kabloların yerleşebileceği bir uzuv eklenmiştir. 

Resim 11’de ilgili görsel paylaşılmıştır. 
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       Gözlüğü takacak kişinin ekrandan gelen görüntüyü hem net olarak hem de görüşünü 

kısıtlamayacak şekilde görebilmesi için ekrana, görüntünün geliş açısına uygun olacak şekilde bir 

lens yerleştirilmiştir. İlgili görsel Resim 12’te gözükmektedir. 

 

 

 

Resim 12. Lens ile görüntünün kullanıcıya iletilmesi 

   

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

      Yapılmış olan literatür taramasında da bu şekilde bir akıllı gözlük olduğuna dair bir araştırma 

ya da yapılan çalışma ile karşılaşılmamıştır. Sadece “Takbul” isimli bir gözlük olduğu, bununda 

yol taraması yaptığı ve Jandarma tarafından kullanıldığı bilinmektedir.  Bu da projemizin inovatif 

yönünü açıkça ortaya koymaktadır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

       Proje askeri alanlarda yaşanmış olan kötü durumlar için tasarlandığından dolayı, bu tip 

durumların tekrar yaşanmaması adına uzun bir süre test edilmelidir. Bu test aşaması projenin daha 

da gelişmesine yol açacak olası sorunları ortadan kaldıracaktır.  Bizler tarafından normal sahada 

yapılmış olan testi ile kritik koşullar da yapılan gerçeğe yakın testler projenin verimliliğini de ortaya 

koyacaktır. Bu sebep ile muharebe alanına yakın yerlerde test edilmeden kullanılmaması en doğru 

sonucu verecektir.  
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 
Tablo 1. Maliyet Tablosu 

 

      Kıyaslama yapabileceğimiz benzer bir ürün olmaması sebebiyle maliyet karşılaştırması 

yapılamamaktadır.  Proje zaman çizelgemiz ise Tablo 2. de yer almaktadır. 

 

 
Tablo 2. Proje Zaman Çizelgesi 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

       Proje fikrinin hedef kitlesi askeri alanda görev alan askerlerimiz ve savaş alanındaki 

komutanlarımızdır. 

 

9. Riskler 

      Akıllı gözlük tasarımı bittiğinde, Arduino kontrol kartı ve hassas sensörleri barındıran şasenin 

ağırlığı sebebi ile gözlüğün sağ tarafı az da olsa ağır gelmektedir. Bu da gözlüğün dengesinin 

bozulmasına yol açmaktadır. Endüstriyel üretimde, daha az yer kaplayan gelişmiş parçalar 

kullanılıp, kamuflaj kıyafetine ya da askeri kask üzerine entegre edilebilir.  

      Gözlüğün önünde bulunan ekranın az da olsa görüşe engel olması sebebiyle, kullanılan ekrandan 

gelmekte olan görüntünün gözlük camına bir ayna ya da lens aracılığıyla aktarılmasını sağlayarak 

kullanıcıya daha iyi bir görüş deneyimi sağlanabilir.   

     Akıllı gözlüğün önünde yer alan ekran ile kontrol kartı arasındaki bağlantıyı sağlayan kablolar, 

dışarıda kaldığı için kötü bir görüntüye sebebiyet vermektedir. Seri üretimde kabloların içeriye 

gizlenmesi sağlanarak bu sorun ortadan kaldırılabilir. 

 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Batuhan ÖZTÜRK 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Batuhan BAYTAR Yazılım, Tasarım, 

Montaj 

Gaziantep Özel Sanko 

Fen ve Teknoloji Lisesi-

10B 

Tüm süreçlere 

hakimdir. 

Buğra ÖZTÜRK Tasarım ve Montaj Gaziantep Özel Sanko 

Koleji-10B 

Tasarım ve montaj 

süreçlerine hakimdir. 

Emrah ERGEN Danışman Gaziantep Özel Sanko 

Koleji 

Koçluk yapmıştır. 
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