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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Görme engellilerin yaşamlarını kolaylaştıran teknolojik gelişmeler her geçen gün 

artmaktadır. Cisimlerin renklerini algılama onların sesle bildirimde bulunulması ile 

olabilmektedir. Bu çalışmada optik tabanlı renk sensörü tasarlanarak bu renkleri, renk 

kelimeleri ile sesli olarak ifade eden bir kıyafet seçim asistanı prototipi geliştirilecektir. 

Özellikle, görme engellilerin renkleri işitsel duyularla algılamasını hedefleyen bu tasarımın ilk 

aşamasında TCS34725 renk sensörü ile renkli kumaş yüzeylerinin RGB (Kırmızı, Yeşil, 

Mavi) içeriği oluşturulan kod ile ölçülecek ve Arduino programının seri haberleşme ekranında 

gözlemlenen bu ölçüm değerleri bir tabloya kaydedilmiştir. Daha sonra elde edilen bu RGB 

sayısal değerlerine karşılık gelen veriler kullanılarak, oluşturulan başka bir kod sayesinde SD 

karta önceden tanımlanan ses ifadeleri ile rengin hangi renk olduğu bir ses yükselteci 

yardımıyla kullanıcıya söyletilmiştir. Toplamda 22 farklı renk algılatılmıştır. Mikrodenetleyici 

olarak Arduino Nano kart kullanılmıştır. Bu işlemleri yaparken elektronik kablolama tabanlı 

Arduino programlama dili ve Arduino yazılımını (IDE) kullanılmıştır. Yardımcı modül olarak 

ta SD kart modülü ve TCS34725 renk sensörü kullanılmıştır. 

2. Problem/Sorun 
Görme engelli bireylerin kıyafet seçimlerini yaparken uyumlu giyinme konusunda bir başkasına bağlı 

kalmaları. Renk körü olan insanların renkleri doğru olarak söyleyememeleri. Yetersiz ışık ve aydınlatma 

altındaki ortamlarda renk algılaması yapmak isteyen diğer insanların da bu işi yaparlarken renk 

tespitinde yanılgıya düşmeleri sorunlarına çözüm olacağına inanılan bir kıyafet seçim asistanı projesi 

geliştirilmiştir. Hali hazırda piyasada Colorino Türkçe Konuşan Renk Tanıma Cihazı mevcut olup 

Kdv’si ve kargo bedeli ile 2000 TL’ye satılmaktadır. Engel Tanımazlar proje ekibi olarak bizler bu 

bedel ile dünyadaki tüm görme engelli insanların bu ürüne sahip olamayacaklarını düşünmekteyiz. Proje 

ekibimiz farklı çalışma ve yaşam koşullarına uygun bir renk asistanı projesini 200 TL gibi bir maliyetle 

üretebilmeyi başarabilmiştir. Bu rakam ile bu ürüne çeşitli sosyal yardımlaşma platformlarının da katkı 

sağlayacakları düşünüldüğünde dünyadaki tüm görme engelli insanların bu ürüne ulaşabilecekleri 

düşünülmektedir. 

3. Çözüm  

Görme engelli insanların etrafındaki nesnelerin rengi hakkında bilgi sahibi olmaları 

genelde mümkün olamıyor. Örneğin sabah kalktığında üzerine kahverengi ayakkabısına 
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uygun renkte bir gömlek seçebilmesi hakkında fikir sahibi olmaları tek başlarına mümkün 

değil. Yanında gören birinin olması ve renkleri hafızasında ezberlemesi için bir alışma süreci 

geçirmesi gerekiyor. Geliştirilen elbise seçim asistanı projesiyle bu engeli ortadan kaldırmak 

için renklerin de sesinin engellilere işittirilmesini sağlayan bir prototip tasarlanmıştır. 

Proje elbise dolabımızda yer alan giysilere tutulduğunda üzerindeki renk sensörünün ölçtüğü 

RGB (Kırmızı, Yeşil ve Mavi) değerlerini kodlamasında yer alan senaryolara uygun bir şekilde 

değerlendirmekte ve önceden SD karta tanımlanmış doğru ses dosyasını çalarak elbisenin kumaşının 

ne renk olduğunu sesli bir şekilde kullanıcısına söyleyebilmektedir. 

  

4. Yöntem 

Öncelikle düşünülmüş olan problem durumunun çözümü için önceden yapılmış olan 

çalışmalar incelenmiş ve şu bilgilere ulaşılmıştır: Renk-ses dönüşümünde göze çarpan bazı 

literatür örneklerinde Abboud ve ark. duyusal değişim cihazları geliştirerek görsel bilgilerin 

işitsel bilgilere dönüşmesini sağlamışlardır [1]. Bunu renk ve şekil bilgilerini bir kamera 

yardımıyla ses notalarına dönüştürerek başarmışlardır. Cavaco ve ark. gerçek zamanlı olarak 

renk ve ışık bilgilerini ses haline dönüştüren basit ve sağlam bir dijital araç sunmaktadır. 

SonarX olarak adlandırdıkları bu aracın temel amacı, görme engelli insanlara ışığı ve çevreyi 

oluşturan renkleri hakkında sinüzoidal ses tonlarıyla bilgi vermektir [2]. Bizim çalışmamızda 

renklerin isimleri söylenmektedir. Mengucci ve ark. Dijital resim görüntülerini piksel piksel 

işleyerek renklerini ses tonlarına dönüştürmüşlerdir [3]. Bunu bir bilgisayar yardımıyla 

yapmaktadırlar. Bu üç çalışmada da kullanıcı çeşitli öğrenme işlemlerine tabi tutulmaktadır. 

Kamerasız sadece optik elemanlarla yapılan renk algılama uygulamalarına da literatürde 

rastlamaktayız. A. Polzer. ve ark. beyaz dengeleme, renk ölçümü ve TFT monitör arka plan 

ışığı kontrolü gibi uygulamalarda kullanılabilmek için beyaz ışığı üreten üç tane belli açı ile 

konumlandırılmış RGB LED ile cisim aydınlatmışlardır. Ayrıca renk seçiciliği eklemek için 

en az üç fotodiyot dizisi (tristimulus) bir renk filtresi mozaiğiyle kaplanmıştır [4]. Bir başka 

renk algılama çalışmasında kırmızı, yeşil ve mavi rengi art arda yakarak tek bir 

fotodedektörden algılama yapılmış ve nesne aydınlatması için RGB LED ve renk ayrıştırması 

için ise fotodiyot kullanmışlardır [5]. 

 Bizim çalışmamızda renk isimleri direk söylendiği için herhangi bir eğitime gerek 

kalmamıştır. Colorino isimli renk tanıyan bir cihazın kdv ve kargolama bedeliyle 2000 TL civarı 

bir fiyata satıldığı tespit edilmiştir [6].  

Daha sonra projenin görme engelli bir bireye rengi nasıl sesli söyleyebileceği ile ilgili 

algoritma oluşturulmuştur. Oluşturulan algoritmanın bir bölümüde aşağıda verilmiştir. 
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Resim 1: Proje Algoritması 

 

Daha sonra projede kullanılmasına karar verilen malzeme ve donanımlar temin edilerek 

Fritzing programı yardımıyla hem Arduino UNO kart hemde Arduino Nano kart ile devre kurulum 

şemaları aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 

 

 
Resim2: Kıyafet Seçim Asistanı Arduino Nano ve Uno ile Devre Kurulumları 

 

Kurulan devreye ilk olarak Söylettirilmesi düşünülen 22 Adet rengin RGB Değerlerinin 

Tespiti için kod hazırlandı ve oluşturulan renk kartelaları üzerinden RGB değer tespitleri yapılıp 

tablolaştırıldı. 

 

 
Resim 3: Kumaş Parçaları Üzerinde RGB Değer Tespiti 
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Tablo 1: Renk Sensörünün Kumaş Yüzeylerinden Okuduğu RGB Değerleri 

  
RENKLER 

RGB(Kırmızı, Yeşil ve Mavi) Değerleri 

R(Kırmızı) G(Yeşil) B(Mavi) 

Kırmızı 107 53 54 

Haki Yeşil 33 58 52 

Bej 207 225 182 

Turuncu 260 195 132 

Saks Mavisi 41 75 102 

Pembe 219 141 183 

Lila 185 218 259 

Turkuaz 73 198 195 

Su Yeşili 173 280 233 

Siyah 29 45 43 

Gri 129 176 168 

Beyaz 368 478 445 

Sarı 292 325 347 

Açık Sarı 346 386 284 

Bebek Mavisi 224 335 364 

Kavuniçi 292 217 124 

Kahverengi 37 50 46 

Mor 39 63 77 

Bordo 34 47 47 

Lacivert 30 47 46 

Yavru Ağzı 237 237 200 

Gül Kurusu 231 198 193 

 

Elde edilen bu RGB değerlerini kullanarak belirlenen algoritmamıza uygun bir şekilde 

Kıyafet Seçim Asistanı projemizin kodu oluşturuldu. Cihazımız için fusion 360 çizim programında 

tasarladığımız muhafazamızın 3D yazıcımızdan çıktısını alarak projemizin son montajını 

gerçekleştirdik. 

 
Resim 4: Renk Asistanı Cihazı Muhafazasının Çeşitli Yönlerden Görünüşleri 
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Resim 5: Proje Prototibimizin Montaj Sonrası Görünüşü 

4.1.Sonuç ve Tartışma 

Çalışmamızda kullanılan cihaz düşük maliyetlidir. Arduino kart, SD modül ve sensör ile 

birlikte yaklaşık 200 TL ye mal olabilmektedir. Kullandığımız fotodedektör’ün LDR olması 

maliyeti arttıran üç filtreli photodiyot kullanmamamızı sağlamıştır. Ayrıca literatürdeki 

kamera ile çalışma, bilgisayara ihtiyaç duyma gibi gereksinimleri ortadan kaldırmıştır. 

Taşınabilir güç kaynakları (powerbank) ile enerjilendirilerek herhangi bir kablolamaya ihtiyaç 

duymadan rahatlıkla taşınabilir yapıda bir cihazdır. Diğer çalışmalardaki gibi görme engelli 

kişi için herhangi bir öğrenme sürecine gerek kalmamıştır. 

Sonuç olarak görme engelli kişiler için, günümüzde popüler bir kullanım alanı olan 

Arduino kartıyla desteklenmiş optik yansıma esaslı renk- vokal ses dönüştürücü ucuz 

maliyetli devre tasarlanmıştır. 

Bu projede üretilmiş olan devre ve yazılımı, sadece görme engelliler değil, renk körleri 

ve yetersiz ışık ve aydınlatma altındaki ortamlarda renk algılaması yapmak isteyen diğer 

insanların da kullanabileceği yetenektedir. Tek yapılması gereken şey cihazın çalıştırılacağı 

ortama uygun kalibrasyonunun yapılmasıdır. Eğer farklı bir ülke insanı bu cihazı kullanacaksa 

onlar içinde sadece SD karttaki ses dosyalarının o ülkenin dilinde kaydının yapılması 

gerekmektedir. 

4.2.Öneriler 

Bu projemizde cihaza eklenecek butonlar ile ilk önce dil seçimi ayarları yaptırılabilir. Aynı 

muhafazanın içerisine MP3 çalar ve radyo ilavesi yapılarak ürünün daha fonksiyonel olması 

sağlanabilir. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yapılan araştırmalarda Türkçe konuşan renk tanıma cihazının Kdv’si ve kargo bedeli ile 

2000 TL’ye satıldığına rastlanılmıştır. Bu fiyatı görme engeli olan tüm bireylerin karşılamalarının 

mümkün olmayacağı düşünülmektedir. Bu projede geliştirilen cihaz düşük maliyetlidir. Arduino 

nano kart, SD modül ve renk sensörü ile birlikte yaklaşık 200 TL ye mal olabilmektedir. 

Kullandığımız TCS34725 renk sensörü maliyeti arttıran üç filtreli photodiyot 

kullanmamamızı sağlamıştır. Ayrıca literatürdeki camera ile çalışma, bilgisayara ihtiyaç 

duyma gibi gereksinimleri ortadan kaldırmıştır. Powerbanklar veya 9V bir pil ile 

enerjilendirilebildiği için herhangi bir kablolamaya ihtiyaç duymayan bir tasarım olması ile 

rahatlıkla taşınabilen bir cihaz olma özelliğine sahiptir. Diğer çalışmalardaki gibi görme 

engelli kişi için herhangi bir öğrenme sürecine de gerek kalmamıştır. 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizin hayata geçiriliş aşamalarını sıralı bir şekilde belirttik.    

Projemizi prototiplemek için kullanılacak donanımsal parçalar gerekli yazılım bilgisiyle 

donatılmıştır. Donanımsal parçalardan alınan veriler geliştirilmiş olan Arduino kodda yer alan 

senaryolara göre değerlendirilmekte ve önceden SD karta tanımlanmış ses dosyaları ile doğru bir 
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şekilde eşleştirilmiştir. Böylelikle her butona basıldığında rengi merak edilen kumaşın rengi sesli 

bir şekilde kullanıcısına dinletilebilmektedir. Cihazın teknik desteğide kolaylıkla 

yapılabilmektedir. Bu cihaz daha iyi mühendislik ve üretim bilgisiyle ve biraz daha kaliteli renk 

sensörü ile tüm dünyada rağbet görecek ticari bir ürüne dönüştürülebilir. Farklı ülkelere ihraç 

edileceği zaman yapılması gereken tek şey SD Karta yüklenmiş olan ses dosyalarını o ülkenin 

diline uygun bir şekilde kayıt etmektir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemiz tahmini olarak 200 TL gibi bir rakama üretilebilmektedir. Projenin 

gerçekleştirilmesinde izlenecek çalışma takvimimiz ve kullanılacak malzemelerin özellikleri ile 

fiyatları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

Tablo 1: Proje çalışma Takvimi 

Yapılacak İş 
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0
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a
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0
2
0
 

T
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m
u

z 
2
0
2
0
 

A
ğ
u
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o
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2
0
2
0

 

Literatür Taraması ve Problem Durumunun Tespiti Yarışmaya 

Başvurulması 

        

Kıyafet Seçim Asistanı Projesinin Kodlama Algoritmasının 

Oluşturulması 

        

 Oluşturulan Algoritmanın Arduino Kodlama Dilinde Robotik Koda 

Dönüştürülmesi 

 Proje Muhafazasının 3D olarak Tasarlanması  

 Tasarlanan Muhafazanın G code Dönüştürülmesi 3D Yazıcıdan 

Çıktısının Alınması 

 Projenin Montajının Gerçekleştirilmesi 

 Projenin Çalıştırılarak Denenmesi 

 Proje Sonuçlarının Tespiti 

 Proje Raporunun oluşturulması 

       

Projenin tamamen bitirilmesi ve sunuma hazır hale getirilmesi         

Tablo 2: Kullanılacak Malzeme ve Donanımlar 

Arduino Nano Kart (30 TL) ATmega328 mikro denetleyici veya Atmega168 mikro 

denetleyici barındıran bir karttır. 

Delikli Bakır Pertinaks (10 TL) Prototip devre elemanlarınızı bu pertinaks üzerine lehimleyip 

çeşitli uygulamalar yapabilirsiniz. 

Hoparlör (7 TL) Projelerinizde kullanabileceğiniz, 0.5W gücünde 8 ohm 

empedansa 0,5mm kalınlığa ve 36mm dışa çapa sahip mini 

hoparlördür. 

 

TCS34725 Renk Sensörü (80 TL) 

Yuvalı Renk Algılayıcı Sensör - TCS34725 En iyi renk 

algılama sensörlerindendir. Modül üzerinde kızılötesi filtre 

bulunmaktadır. Bu sayede cisimden yansıyan IR ışınlar bloke 

edilir ve daha iyi bir renk algılama sağlanır. 

 

SD Kart Modülü (7 TL) 

Bilgi saklama, okunan bilgileri hafıza kartına yükleme, sürekli 

gelen bilgileri kayıt altına alma gibi birçok uygulamada 

kullanılabilmektedir. 

9V Şarj olabilen Pil (50 TL) DURACELL Recharge Ultra 9V 170Mah Şarjlı Pil 

SD Kart ( 40 TL) SanDisk 16 GB microSD Hafiza Kartı + SD Adaptör 98 MB/s 

Okuma Hızı 

Bir Miktar kablo, Havya ve lehim Teli 

(10 TL) 

Bağlantıların yapımında kullanılacaktır. 

1,75 mm 1 kg  PLA Filament (90 TL) Cihaz muhafazasının üretilmesinde kullanılacaktır. 

 

Buton ( 2 TL) 

Rastgele renk okumalarının önüne geçmek için kullanılacak 

olup butona basılmadan renk okuması yapılamayacaktır. 

Açma Kapama Anahtarı (2 TL) Sistemin enerjisinin verilip kesilmesinde kullanılacaktır. 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

  Özellikle görme yetisini sonradan kaybetmiş görme engelli insanlar, renk körü olan 

insanlar, ışık yoğunluğunun yetersiz olduğu renge duyarlı iş yapılan işletmelerdeki işçiler 

9. Riskler 

Projede ilk olarak TCS 3200 renk sensörü ile Arduino Uno kart kullanılmıştır. İlk tercih 

edilen renk sensörde okunan RGB değerleri stabillik göstermediği için bunun yerine TCS34725 

Renk Sensörüne geçilmiştir. Uno kartla yapılan tasarımında kapladığı alan fazla olduğu için 

piyasadaki mevcut ürünle de rekabet edebilmesi adına Nano karta geçilmiştir. Böylelikle bu 

iki değişim sayesinde hem tasarımın kapladığı alan küçülmüş hem de renk tespitinde yaşanan 

sorunlar önlenmiştir. Biraz daha kaliteli bir renk sensörüyle daha da mükemmel sonuçlar 

alınabileceği düşünülebilmektedir. 

10. Proje Ekibi 

Tablo 3: Proje Ekibi ve Görevleri 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

 

 

Fatih Yavuz ÖZLÜ 

 

 

Takım Lideri, Tasarım, 

Yazılım ve Prototip 

Geliştirme 

 

 

Adana Bilim ve 

Sanat Merkezi 

2 yıldır robotik kodlamayla ilgili 

atölye dersleri almaktadır. Tübitak 

proje yarışması için hazırladığı Akıllı 

ev tasarımı projesi de bölgeye davet 

edilmiştir. 

Mustafa PALAZ  

Proje Danışmanı 

Adana Bilim ve 

Sanat Merkezi 

15 yıldır Teknoloji ve Tasarım Dersi 

öğretmenliği yapmaktadır. 
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Resim 6: Kıyafet Seçim Asistanı Projesi Prototipinin Montaj Sonrası Çeşitli Açılardan Görünüşleri 


