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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 Görme Engelliler için Akıllı ġapka Projemiz, görme engelli bireylerin 

hayatlarını daha rahat  yaĢamaları için hayata geçirilmiĢtir. Tasarımımızın kullanıcının 

baĢ bölgesinin etrafında olabilecek engelleri, bir metre veya istenilen uzaklıktan 

itibaren algılayıp kullanıcıya buzzer ile sesli geri dönüĢ yapmaktadır. 

 Tasarımın baĢlangıç aĢamasında kumaĢ Ģapkalar değerlendirildi. Fakat 

ilerleyen tasarım aĢamalarında, bu tür Ģapkaların sistemin prototipleme aĢamasına 

uygun olmayacağı ortak bir görüĢ olarak öne çıktı. Sistemin sunum  aĢamasında sorun 

çıkartabilme riskine karĢı baret kullanılması, ekip olarak değerlendirildi ve 

kararlaĢtırıldı. Baretin tercih edilmesinin   baĢlıca sebepleri, ayarlanabilir bir boyutta 

olması, ucuz olması ve üzerinde kolayca modifikasyon yapılabilir olmasıdır. 

Tasarımımızın en göze çarpan özelliklerinden birisi de baretin üzerinde bulunan 180 

derece dönebilen ultrasonik mesafe ölçer sensörüdür.  Dönebilir olmasının sebebi daha 

sağlıklı veri ve daha geniĢ görüĢ açısı elde etmektir. Bir diğer dikkat çeken özellik ise 

bluetooth kulaklığa sahip olmasıdır. Bluetooth kulaklık ile beraber Ģapkayı kullanan 

kiĢinin hem interneti kullanabilmesini hem haritalar üzerinden yönünü daha kolay 

bulması sağlanmaktadır. Bunun yanında kullanıcı, akıllı telefonunun sağladığı sesli 

asistan ile kolay bir Ģekilde iletiĢime geçecektir. Böylece kullanıcı, telefon iletiĢimini 

daha rahat gerçekleĢtirebilecektir.  

 Arduino kullanılmasının tercih sebepleri, basit bir Ģekilde programlanabilir; 

temel parçalarının ve alt bileĢenlerinin maliyet-etkin olmasıdır. Bir baĢka tercih sebebi 

de  ekibin, okulumuzun robotik tasarım kulübünde Arduino eğitimi alarak bu alanda 

donanımlı olmasıdır. 

 Projemizin montaj kısmına geçildiğinde "Tinkercad" adlı sitede hazırlanan ve 

test edilen devre, kuruldu ve Ģablon üzerinden montajlanmaya baĢlandı. Devre 

sabitlemeden önce test edildi. Testler sonrası devre birbirine lehimlenerek tek parça 

haline getirildi ve Ģapkanın içine monte edildi. Servo motoru, Ģapkanın üstü delinerek 

sabitlendi. Motora, üç boyutlu yazıcı ile özel platformu hazırlanan ultrasonik sensör 

takıldı. Kablolar, Ģapkada bir delik açılarak motorun hareketini kısıtlamayacak Ģekilde 

bağlandı. En sonunda ise Arduinoya hızlı eriĢebilmek için bir delik açıldı ve oradan 

kodlar değiĢtirildi.  

 

2. Problem/Sorun 

 Projenin gerçekleĢtirilmesinin ana sebebi, görme engelli insanların günlük 

hayatta baĢ ve göğüs kısmına gelebilecek engelle farkına varamaması oldu. 

 Projenin çözümüne odaklandığı problem ile ilgili piyasada baĢka bir ürün 

bulunmamaktadır. Bulunan çözümün ilk amacı görme engelli bastonunun eksik 

kısımlarını giderilmesidir. Bununla birlikte geliĢtirmeler ile (navigasyon ve sesli 

asistan) son Ģeklini almıĢtır.  
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3. Çözüm   

 Görme engelli insanların etraflarıyla yeterince etkileĢimde bulunamamaları ele 

alınan temel problemdir. 

 Görme engelli insanların etrafını algılaması için etraftaki cisimleri algılayıp 

kullanıcıya sesli bir Ģekilde cismin yönüne göre geri dönüĢ verebilen bir cihaz uygun 

görüldü. Bunun için arduino komponentlerinden biri olan ultrasonik sensör kullanıldı. 

Bu sensör sayesinde cisimlerin nerede ve ne kadar uzaklıkta olduğunu tespit edilebildi. 

Fakat sensörün görüĢ açısı 15 derece ile sınırlı olması sorun oluĢturdu. Bu sorunu 

çözmek için sensörün mekanik radar prensibi ile hareketli hale getirilmesine karar 

verildi. Bu sayede cihaza 180 derecelik bir görüĢ açısı sağlandı. Sensör algıladığı 

cismi, mesafesine ve yönüne göre uygun buzzera komut vermesi ile kullanıcıya sesli 

bir Ģekilde geri dönüĢ vermektedir. Cihaza eklenen bluetoothlu kulaklık ile 

kullanıcının telefonuna daha rahat ulaĢabilmesi ve telefonunun kullanıcıya sağladığı 

akıllı asistan ile daha kolay, hızlı etkileĢime girmesi sağlandı. Bununla birlikte 

haritalar üzerinden navigasyon hizmeti de kolay ve sade bir Ģekilde sunulmaktadır. 

 

4. Yöntem 

  Ekip arasında beyin fırtınası yapılarak tasarlanan proje,  ekip arkadaĢlarımızla  

kağıda döküldü. Kurgulanan tasarım gerçekleĢtirilmek üzere danıĢman öğretmenimize 

sunuldu. Öğretmenimizden de onay alınınca projemiz baĢladı.. Tasarım, "Tinkercad" 

adlı site ile  sanal ortamda oluĢturuldu Bundan sonra proje için uygun bir algoritima 

tasarlanmaya baĢlandı. Ardından Arduino IDE'sini kullanarak algoritmaya uygun bir 

yazılım oluĢturulması safhasına geçildi. Bununla beraber montajdan sorumlu ekip 

arkadaĢlarımız tarafından yazılan koda uygun bir breadboard test devresi oluĢturuldu. 

Test devresi olumlu sonuç verdikten sonra yazılım ile birlikte devre, Ģapkamıza monte 

edildi. Prototipin devre sistemi tamamlandıktan sonra bluetoothlu kulaklık, Ģapkaya 

monte edilmesi için uygun hale getirildi. Sonrasında kulaklık Ģapkaya monte edildi.  

  ġapka, prototip olarak tamamladıktan sonra test için gönüllülere ulaĢıldı. 

Gönüllüler ile birlikte projemiz test edildi. Olumlu geri dönüĢlerden sonra test 

sayısının artırılması hedeflendi. Fakat Covid-19 pandemi tedbirleri nedeni ile toplum 

sağlığının gerekleri doğrultusunda gönüllüler yerine ekip üyeleri tarafından yapılan 

ekstra testler ile sonuçların bu kısıtlı Ģartlar altında olumlu olduğuna karar verildi. 

   

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü  

  Projemiz Ģu anda piyasada bulunan hiçbir ürüne benzememekle beraber                    

 kullanıcıya farklı özgürlükler sağlamaktadır. Kullanıcının internete bağlanmasını 

 sağlamakla beraber navigasyon, telefon görüĢmesi, web araması gibi hayatını 

 kolaylaĢtıracak iĢlemleri yapmakta ve bunun dıĢında kullanıcının göğüs hizası ve   

 üstünde olabilecek engelleri kullanıcıya sesli olarak bildirmekte; kullanıcıyı hayati 

 kazalardan korumaktadır.  

  Bizim tasarımımıza benzer prototipler yapılmıĢtır fakat hepsi kısıtlı özelikler 

 vadetmektedirler: kısıtlı görüĢ açısı, internete ulaĢabilen donanım eksikliği, dayanıksız 
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 materyaller ve sesli komut eksikliği gibi. Tasarımımızda bu sorun ve eksikliklerin 

 hepsine çözüm bulunmuĢtur. Ayrıca ilave geliĢtirmelerle daha büyük faydalar 

 sunabilecektir. 

    

6. Uygulanabilirlik 

Günümüzde ve yakın gelecekte biliĢim teknolojisinin en önemli alanını 

giyilebilir teknoloji ürünleri oluĢturmakta ve artan hızla bu alandaki geliĢmeler devam 

etmektedir. Giyilebilir teknoloji pazarında günümüzde akıllı saat, akıllı bileklik, 

artırılmıĢ gerçeklik ve sanal gerçeklik gözlükleri, akıllı kıyafet ve akıllı gözlük vb. gibi 

birçok ürün yer almaktadır. Bu ürünler gündelik hayatta gerek ve imalat sektörlerinde 

aktif olarak kullanılmaktadır. Ayrıca giyilebilir teknoloji ürünleri Nesnelerin Ġnterneti 

(IoT) kapsamında da yer almakta ve geleceğin teknolojisini oluĢturmaktadır. Bu 

sektör, sağlık, spor, oyun, güvenlik, ödeme ve eğitim gibi alanlarda da artarak 

geniĢleyen ticari bir pazarı oluĢturacaktır. Tüm bu teknolojiler, tıp sahasında da insan 

beyni ile nöron seviyesinde entegre olarak engellilerin hayatını kolaylaĢtıracak 

devrimsel geliĢmelere imza atmaktadır. Görme engelliler için tasarladığımız ve 

yukarıdaki teknolojik kapsam içinde geliĢtirmeye çok açık olan ürünümüz de hem bu 

pazarın içinde yer alacak hem de toplumsal sorumluluğun en güzel örneklerinden biri 

olacaktır. Engellilerin hayatını kolaylaĢtıran ürünlerin giyilebilir teknoloji pazarında 

daha çok yer almasına liderlik edecek bir innovasyon olacaktır. Yukarıda çizdiğimiz 

çerçevede tasarımımız, giyilebilir teknoloji pazarında ticari bir ürüne dönüĢme 

konusunda büyük bir potansiyele sahiptir.   

Ürünümüzün Ģu ana kadar bir benzeri bulunmamakla beraber baston kadar 

gerekli bir ihtiyaç olması piyasada talebin oluĢmasını sağlayacaktır. Ürünün kolay bir 

çalıĢma algoritmasının olması, imalat açısından yalın bir Ģekilde üretilebilmesini 

sağlayacaktır. DüĢük yatırım ve üretim maliyetleri sayesinde giyilebilir teknoloji 

pazarında kolayca ulaĢılabilen bir pazar dilimi içerisinde yer alacaktır.  Bu da ürünün 

dünya genelinde hızlı bir Ģekilde yayılmasını ve bastondan daha iĢlevsel teknolojik 

temel bir öge olmasını sağlayacaktır. Yalın ve kullanıcı dostu bir ürün olması, bakım 

ve servis süreçlerini çok kısaltacak, muhtemel ihtiyaçlarda müĢterilere geri dönüĢlerin 

çok hızlı olmasını sağlayacaktır. Bunun sayesinde kullanıcı ürün deneyimine normal 

hayatını aksatmadan devam edebilecektir. 

Ürünümüz doğrudan insan hayatının kolaylaĢtırılmasına yöneliktir. Dolayısıyla 

en birinci önceliğimizi güvenlik oluĢturmaktadır. Cihazımızdaki problemlerin bazıları 

Ar-Ge (kavramsal tasarım, ön tasarım) ve prototip aĢamalarında yaĢadığımız bütçe ve 

zaman kısıtlarından kaynaklanmaktadır. Prototip test aĢamalarında, temel olarak 

ürünün su korumasının olmaması, sensör kalitesi, servo motorunun takılması ve uzun 

süreli enerji kaynağı gibi konular aĢılması gereken engeller olarak tespit edilmiĢtir ve 

uygulanabilirlik konusunda risk teĢkil etmektedir. 

Projemiz uygun bütçe ve laboratuvar imkanlarında tekrar çalıĢıldığında 

halihazırdaki kavramsal tasarımımızda, yukarıdaki bahsedilen engeller de daha 

geliĢmiĢ ve maliyet odaklı teknolojik imkanlar kullanılarak çözülecektir. Ürünümüz 

insan hayatı ile ilgili olduğu için “0 hata” ve güvenlik hedefi ile testlere tabi tutularak 



6 

 

ve uluslararası sertifikasyon süreçlerinden geçecektir. Bu kalite süreçleri de üründeki 

mevcut ve muhtemel tüm riskleri ortadan kaldıracaktır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Projemizin tahmini maliyeti 290-350₺ bandındadır.  Bu fiyat sayesinde 

insanlar  bu ürüne kolayca eriĢebileceklerdir. Kullanılan malzeme kalitesi, toptan alım 

maliyetleri ve kur değiĢiklikleri bu fiyatı değiĢtirmektedir. 

                             Görevler                   Haftalar 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Projenin sorunu nasıl çözeceğine ve tasarımına 

karar verilmesi. 

        

Gerekli malzemlerin temin edilmesi.         

Tasarımın sanal ortama aktarılması.         

Arduino IDE'sinde gerekli kodların 

hazırlanması. 

        

Prototip için kullanılacak baretin montaj için 

uygun hale getirilmesi. 

        

Test devresini oluĢturulması ve yazılım ile 

denenmesi.  

        

Yazılımdaki hataların düzeltilmesi.         

Kullanılacak olan parçaların 3B yazıcıdan 

çıkartılması. 

        

Devrenin montaj için hazırlanması.         

Baret ile devrenin birleĢtirilmesi.         

Denemeler için gönüllülerin aranması.          

Denemelerin yapılması ve geri dönüĢlerin 

toplanması 

        

Geri dönüĢlerden aldığımız sonuçlara bakarak 

yapılabilecek iyileĢtirmelerin yapılması. 

        

 

  Malzeme listesi:  

- M-F jumper kablo 

- Baret 

- CELLULARLINE AQL Helios Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 

- Arduino Uno R3 

- HC-SR04 ultrasonik mesafe sensör 

- Aktif Buzzer 

- Tower Pro SG90 RC Mini Servo Motor 

- 3B yazıcıda üretilmiĢ ultrasonik mesafe sensör tutacağı 

- 6'lı pil yuvası 

- C205 180 Derece Sürgülü Switch 
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L TĠPĠ KARAR MATRĠSĠ RĠSK DEĞERLENDĠRME 
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                              Gerçekleşme Olasılığı 

Seviye 1 
Seviye 

2 

Seviye 

3 
Seviye 4 Seviye 5 

        
Sık 

tekrarlanan 
İhtimal 

dışı 
Pek az 

Ara 

sıra 
Muhtemel 

1 
Yok 

Anlamsız Düşük Düşük Düşük Düşük 

1 2 3 4 5 

2 
Düşük 

etki 

Düşük Düşük Düşük Orta Orta 

2 4 6 8 10 

3 
Minör 

etki 

Düşük Düşük Orta Orta Orta 

3 6 9 12 15 

4 
Majör 

etki 

Düşük Orta Orta Yüksek Yüksek 

4 8 12 16 20 

5 

Saha 

ve 

ölüm 

Düşük Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek 

5 10 15 20 25 

  Gerekli malzemeler 2. haftada temin edilimiĢtir. 

  Piyasada, rekabet oluĢturabilecek benzer bir ürün bulunmamaktadır. 

  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

 Görme engellilerin gün içerisinde yaĢadıkları birçok sorun bulunmaktadır. Bu 

sorunlardan birisi ise göğüs hizası ve üzerine gelebilecek darbelerdir. Cihazımız 

sayesinde bu sıkıntılar en aza indirilecektir. 

 

9. Riskler 

  Kullanıcının kullandığı yere bağlı olarak baĢ bölgesine denk gelebilecek ve 

 sensörün fark edemeyeceği unsurlar Ģapkaya zarar verebilir ya da takılabilir.   

  Proje hayata geçirilirken karĢılaĢılabilecek majör bir sorun bulunmamakla 

 beraber L tipi karar matrisine göre proje ve prototip için risk değerlendirilmesi 

 gerçekleĢtirilmiĢtir.  
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10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Bora ÇETKİN  

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Bora ÇETKĠN Modelleme, Basım EskiĢehir Anadolu 

Lisesi  

BaĢlangıç 

Ahmet Turan KURT Montaj EskiĢehir Anadolu 

Lisesi 

BaĢlangıç 

Ayberk KÖROĞLU Montaj EskiĢehir Anadolu 

Lisesi 

BaĢlangıç 

Tankut YAVAġ Yazılım, Algoritma EskiĢehir Anadolu 

Lisesi 

BaĢlangıç 

 

11. Kaynaklar  

 https://www.tinkercad.com 

 https://www.arduino.cc 

 https://maker.robotistan.com 

 https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr 

 https://www.tronxy.com 

  
Risk Değerlendirme 

 Risk 
No Risk Tanımı Etki  Olasılık Risk Önlemler 

1 
Ürünün Hava Şartlarından 
Etkilenmesi 4 3 12 

Hava Şartlarına Dayanıklı Malzeme 
Kullanılması 

2 
Enerji Kaynağının 
Arızalanması 5 2 10 

Uzun süreli ve kısa sürede şarj olabilen 
kaynakların kullanılması 

3 Çarpışma ve Düşme 3 4 12 Vücutla sabitlenmenin kaliteli olması 

4 Sensör Hatası 5 1 5 Kaliteli Malzeme Kullanım / Düzenli Bakım 

5 
Elektrik Kaçağı veya Kısa 
Devre 5 1 5 Kaliteli Malzeme ve Güvenli Bağlantı Tasarımı 

6 Yazılım Hatası 5 2 10 Genel ve kapsamlı testlerin uygulanması 
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