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1. PROJE ÖZETİ (PROJE TANIMI) 

Bu projede duyma engelli vatandaşlarımızın deprem, yangın gibi doğal afet 

durumlarından nasıl haberdar edileceği konusu ele alınmış ve bunun yansıra yine duyma engelli 

vatandaşlarımızın yaşam kalitesi nasıl arttırabilir sorularına yanıt verebilecek yenilikçi ve 

teknolojik çözüm aranmıştır. Bu tür sorunların temelini öğrenmek ve bizim bildiğimizin dışında 

duyma engelli vatandaşlarımızın başka ne gibi sorunlar yaşadıklarını daha iyi 

deneyimleyebilmek adına 10 duyma engelli vatandaş ile görüşülmüştür. Bu görüşmeler 

sonucunda duyma engelli vatandaşlarımızın; 

• Doğal afet durumlarında toplumsal uyarıları alamadıkları yani siren sesi zil gibi uyarıları 

işitemedikleri için tedbirsiz yakalanmaktadırlar. 

•  Bireysel yaşam alanlarında örneğin eve hırsız girmesi durumunda alarm da çalsa kapı 

da kırılsa duymayacakları için savunmasız durumda kalmaktadırlar. 

• Sokakta köpek havlasa ya da tehlikeli bir durum oluşsa işitemeyip mağdur 

olmaktadırlar.  

• Arkalarından bir arkadaşları veya bir vatandaş seslense duymadıkları için sosyal kısıt 

yaşamakta ve mağdur olmaktadırlar.  

• Uyanmak için alarm kurduklarında bile kendilerine özel bir alarm modu 

bulunmamaktadır.  

• Kendisinin duyma engelli olduğunu bilmeyen ya da unutarak sesli arayanların 

aramalarına yanıt veremediği için kendisini kötü hissetmektedirler.  

Bu ve buna benzer birçok sebepten dolayı duyma engelli vatandaşlarımıza yönelik bir 

uygulama tasarlamaya karar verildi. Tasarlanan bu mobil uygulama sayesinde 24 saat duyma 

engelli kullanıcı için etrafındaki sesleri dinleyip yorumlayarak anlamlı hale getirecek olan bu 

uygulama aynı zamanda da akıllı bileklik veya akıllı saat ile de duyma engelli kullanıcıyı 

titreşim ile bilgilendirecek ve tüm sesli uyarıları onun için duyulabilir hale getirecektir. 

 Bunun üzerine ekibimizde bulunan iki mobil uygulama yazılımcısı arkadaşımız 

çalışmaya başlayarak etrafta bulunan sesleri hazır API’ler yardımı ile anlamlandırıldı. 

Anlamlandırılan bu uyarılar kullanıcı bilekliğine hem titreşimli hem de yazı olarak gönderildi 

ve böylece duyma engelli kullanıcının sesli uyarıları alabilmesi sağlandı. Ülkemizde duyma 

engelli sayısının 2,5 milyon (Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı), Dünyada 466 

Milyon (Dünya Sağlık Örgütü) olması projemize yeni özellikler ekleme gereksinimi 

doğurmuştur. Bu nedenle de projemize kullanıcı deneyimlerini de dikkate alarak yeni özellikler 

ekleyip hem de uygulamada derin öğrenme kullanılarak her duyma engelli kullanıcının 

kullandığı uygulamanın zamanla kendisine adapte olması amaçlanmıştır. 

Uygulamamız günümüzdeki akıllı saat ve akıllı bilekliklerle uyumlu olarak 

çalışabilmektedir. Fakat açık kaynak donanım olmaması sebebiyle hazır donanımlar projenin 

gelişimini kısıtlamaktadır. Bu nedenle ekip olarak Sensoft uygulamasına özel Sensoft akıllı saat 

geliştirilmiştir. 

 

 



2. TESPİT EDİLEN SORUNLAR 

Dünyada 466 Milyon kişi ülkemizde ise 2.5 Milyon işitme engelli vatandaşımız olması 

sebebiyle işitme engelli bireylerin sorunları üzerine çalışmak sosyal sorumluluk olarak 

addedilmiştir. Duyma engelli vatandaşlar doğal afet durumlarında siren, zil gibi toplu uyarıları 

işitemedikleri için savunmasız kalmaktadırlar. Bireysel yaşamlarında ise hırsız alarmı, günlük 

rutin alarmlar, telefon çalması, köpek havlaması, araba kornası, yardım çığlığı, kaç sesi gibi 

birçok hayati önem taşıyan uyarıları duyamadıkları için mağduriyet yaşamaktadırlar.  

3. ÇÖZÜM 

Sensoft projesinin hayata geçirilip duyma engelli kullanıcıların deneyimine sunulması 

için nasıl ki sağlıklı duyan insanlar 24 saat boyunca etrafı dinleyip uyarıları ve tehlikeleri 24 

saat alabiliyorsa bir mobil uygulama ile duyma engelli kullanıcının işitemediği sesler 24 saat 

boyunca dinlenmelidir. Alınan sesler yorumlanmalı ve duyma engelli kullanıcın hissedebileceği 

bir titreşim ile kullanıcının önce uyarıyı fark edip sonra yazılı veya görüntülü olarak uyarıyı 

alması sağlanmalıdır.  

1. Duyma engelli kullanıcı yedi gün yirmi dört saat aktif olarak dinlenmeli veri kesintisi 

yaşanmaması gerekmektedir.  

2. Algılanan sesler için en sağlıklı ses işleme kütüphaneleri kullanılıp başarısız ses işleme 

olayının en aza indirilmesi gerekmektedir.  

3. İşlenen sesler en uygun yapay zekâ yazılımı ile yorumlanmalı en doğru şekilde karar 

çıkarılması gerekmektedir.  

4. Acil durum ya da uyarı sesi alındığında kullanıcı çok hızlı bir şekilde titreştirilip 

kullanıcıya mesaj hızlıca gösterilmelidir.  

5. Kullanıcının mesajı alıp almadığı uygun metotlar ile kontrol edilmeli mesajın 

alındığından emin olmak gerekmektedir.  

Giriş Ekranı: Ekrandaki gerekli bilgiler girilerek giriş aksiyonuna tıklanmalıdır. Giriş işlemi 

normal giriş ile olabileceği gibi Facebook ve Gmail ile de yapılabilmektedir. Sisteme kayıtlı 

olmayan bir kişi Hesap Oluştur linki ile birlikte kayıt olma ekranına gidebilmektedir. 

Anasayfa Ekranı: Uygulamaya giriş yapılması ile beraber menü alanı ile birlikte anasayfa 

ekranımız açılır. Bu ekran üzerinde Sensoft uygulaması dinleme işlemi yapıp, hem telefona hem 

de akıllı saate bildirim göndermektedir. Bildirim işlemi titreşim, ikon ve uyarıcı cümle ile 

gösterilmektedir. Dikkat edilmesi gereken bölüm ise bu ekran da dinleme her zaman 

yapılmaktadır lakin bluetooth bağlantısı yoksa bildirim sadece telefona verilmektedir. Akıllı 

bileklik veya saate bildirim verilmek isteniyor ise bluetooth bağlantısı menüdeki bluetooth 

simgesine tıklanarak bluetooth ekranı üzerinden yapılır. Ana ekran da anlattığımız bu bölümün 

akış diyagramı EK_1 de bulunan genel akış diyagramında gösterildiği gibidir. Kapsamlı akış 

diyagramı yöntemlerin anlatıldığı bölümde detaylı olarak verilmiştir. 

Bildirimler Ekranı: Bu ekran her bildirim için birer karttan oluşmaktadır. Bu eklenmiş olan 

bildirimlere göre dinlemedeki aranan ses listesi belirlenir. Akış diyagramında da gösterildiği 



gibi ses dinlenir ve bu dinlenen ses, ‘aranan ses listesinde var mı?’ kontrolü yapılır. Kartlar da 

bildirimin ikonu ve tanımı bulunur. Kartların üzerine tıklanarak bildirimin içeriği 

görüntülenebileceği gibi, bildirim ekle aksiyonu ile de yeni bildirimler eklenebilir.Bildirim 

eklemek için “Bildirim ekleme ekranı” kullanılabilir 

Hatırlatmalar Ekranı: Bu ekranda kullanıcının belirli bir tarihte kendisine hatırlatılmasını 

istediği önemli günler yer almaktadır. Duyma engelli vatandaşlar alarmı duyamayacakları için 

yine uygulama takip ederek kullanıcının saatine titreşim işlemi uygulanır. Yine saate verilen bu 

uyarı telefona bildirim ve titreşim olarak da gelir. Hatırlatma ekle aksiyonu ile hatırlatma 

ekleyebilir ve hatırlatma kartlarına tıklanarak “Hatırlatma Ekleme” ekranı üzerinden 

güncelleme yapılabilmektedir. Hatırlatma eklemek için “Hatırlatma Ekleme” menüsünden 

hatırlatma eklenebilmektedir. 

 Konuşma Ekranı: Bu ekran üzerinden kendisiyle iletişim kurmak isteyen kişinin 

konuşmalarını sohbet baloncukları şeklinde ekranda görebilir. İşitme engelli bireyler 

konuşamadığı için bu menümüzden mesaj yazma yoluyla iletişim kurmak istediği kişiye 

mesajını iletebilir. 

Bluetooth Ekranı: Bu ekran bizim uygulamamızın saat ile birlikte senkron çalışabilmesi için 

kullanılan ekrandır. Bu ekranda saat ile telefon ve uygulama arasındaki bağlantı sağlanır. Ekran 

üzerinde eşleştirilmiş bluetooth cihazları listelenir ve bağlanmak istenilen akıllı saati seçerek 

bağlama işlemi tamamlanmış olur. Eğer bluetooth bağlantısı yapılmazsa saate bildirim 

gönderilmeyecek olup sadece telefon üzerinden bildirim alınabilecektir. 

4. YÖNTEM 

SenSoft Uygulaması mobil tabanlı bir uygulamadır. Uygulamanın temelinde dış sesleri 

algılayıp kontrol mekanizmasından geçirilerek engelli vatandaşların akıllı saatine bilgi vermek 

amaçlanmaktadır. SenSoft uygulaması Android Studio – Java kullanılarak tasarlanmıştır. 

Uygulama içerisine Google ses dinleme API mekanizması eklenmiş olup ses dinleme işlemleri 

bu API ile gerçekleşmektedir. Uygulama içerisinde giriş işlemleri yani kullanıcı ekleme, 

Facebook ve Gmail ile giriş işlemlerinde Google tabanlı Firebase veritabanı kullanılmaktadır. 

Bununla birlikte veri tabanı işlemlerinde yine Firebase veritabanı kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Firebase veritabanının kullanılmasının en büyük sebebi Firebase 

veritabanının Android Studio ile ilişkili olarak çalışabilmesinden kaynaklıdır. Gmail ve 

Facebook girişleri de Firebase veritabanı ile kolaylaştırılmıştır.  

Sensoft akıllı saat yapılırken mobil uygulama ile haberleşmesi gerektiğinden ve hem 

Android hem de ortak kullanım haberleşme standardına sahip olan Bluetooth teknolojisi 

seçilmiştir. Bluetooth teknolojisi sayesinde veri aktarım hızı ve güç tüketimi minimum seviyede 

olması bu yöntemin haberleşme yöntemi olarak kullanılmasında en önemli etkenlerdendir. 

Bluetooth 4.0 teknolojisi tercih edilmesi sonucu hem Akıllı saatten mobil uygulamaya hem de 

mobil uygulamadan saate iki yönlü iletişim rahatlıkla kontrol edilebilmektedir. 

Bluetooth HC05 serisi Haberleşme modülü hem düşük güç tüketim ile çalışmakta hem 

de bağlantının zayıflamasından yola çıkarak saat ile mobil uygulamanın arasındaki mesafe 

hakkında çıkarımda bulunulmasına olanak sağlanmaktadır. Bu sayede duyma engelli kullanıcı 



saatten uzaklaşması durumunda kullanıcı uyarılarak saati veya telefonu unutması da 

engellenmiş olmaktadır. Sensoft Mobil uygulamadan uyarı geldiğinde öncelikle alınan uyarı 

depolanarak karşılaştırma yapılmakta ve gelen mesaj anlamlandırılmaktadır. Daha sonra 

kullanıcının yaptığı ayarlar doğrultusunda titreşimli ve görsel olarak uyarı mesajı kullanıcıya 

iletilmektedir. 

Sensoft akıllı saat; Bluetooth haberleşme standardına sahip,128x128 Oled ekran, 

Fonksiyonel Tuş atama, Saat Aksesuar olarak kullanılabilen, uzun pil ömrü sağlayan minimum 

güç tüketime sahip, bağlantı, veri kodlayıcı ve kod çözücü algoritmaları olan, piyasa da akıllı 

saat olarak değerlendirilebilecek Sensoft Ekibi tarafından tasarlanan duyma engelli 

vatandaşlarımızın Mobil uygulamamızdan bildirim almasını sağlayabilecek bir üründür 

SenSoft Akıllı Saat’in Layout ve devre tasarımı Altium ve Proteus programlarında 

gerçekleştirilmiştir. Devrede kullanılan tüm sistemler 3,7 Volt Lipo pil üzerinden 

beslenmektedir. Lipo pilden gelen gerilim bir LM1117DT adlı dönüştürücü ile 3,3 volta 

sabitlenmiştir. Dönüştürücüden gelen gerilim ARM mimarisinin STM32F103 işlemcisini, HC-

05 Bluetooth modülünü ve DS1302 RTC(Gerçek Zaman Saat)  devresini beslemektedir. Ayrıca 

kullandığımız Lipo Pil ile doğrudan 3,7 voltu Oled Ekran, Buzzer ve Titreşim Motor devlerini 

beslenmektedir.  Devre Tasarımı EK_1 de saat kart tasarımları başlığı altında gösterilmiştir. 

5. YENİLİKÇİ (İNOVATİF) YÖNÜ 

Ürünümüz Global ve ulusal düzeyde duyma engelli vatandaşları engellerinden dolayı 

duyamadıkları gündelik tehlikelerden ve doğal afetlerden korunmasına yardımcı olduğu için 

sosyal inovasyon kategorisinde yer almaktadır. Hali hazırda piyasada ses dinleyen yazılımlar 

bulunsa da direk olarak duyma engellilere yönelik iyileştirilmiş bir yazılım bulunmamaktadır. 

Benzeri çalışma olarak yurtdışında geliştirilen çok pahalı cihazlar bulunmaktadır. Ürünümüz 

donanımsal maliyetlerden uzak olup sadece bir mobil uygulamanın akıllı telefona indirilmesi 

ile kurulum işlemi tamamlanabilmekte ve bu sayede duyma engelli kullanıcı uyarı almak 

istediği sesleri özgün olarak girip o sesler algılandığında uyarı alabilmekte ve dolaylı olarak o 

an duymuş olmaktadır. Uygulamadan algılanan sesler hem akıllı telefonda titreşimli uyarı 

oluştururken hem de Giyilebilir teknolojilere (SenSoft Akıllı saat, Akıllı bileklik) bildirim 

göndererek kullanıcı telefondan uzak bir yerde olsa dahi mesaj iletilebilmektedir (Akıllı saat, 

Akıllı bileklik). Bu çalışmalar esnasında hem akıllı saatin hem de giyilebilir teknolojilerin 

duyma engelli kullanıcıya özel bir deneyim sunabilmesi için gerekli özel içerik yazılımsal ve 

donanımsal olarak sağlanmıştır. Ürünümüz bir mobil uygulama olup mevcut donanımlar (Akıllı 

telefon, Akıllı saat, Akıllı bileklik) üzerinde çalışmaktadır. Bu yönü ile rakip cihazlara karşın 

sıfır maliyet avantajını kullanmaktadır. 

6. UYGULANABİLİRLİK 

Geliştirme süreçleri bitip uygulama kullanıma hazır hale geldiğinde test amaçlı bölgesel 

bir duyma engelli vakfı ile gönüllülük esasına dayalı bir anlaşma yapılarak uygulamanın 10 

duyma engelli tarafından denenmesi süreci başlayacaktır. Bu süreçte uygulamanın duyma 

engelli kişiye istenilen kolaylıkları sağlayıp sağlayamadığı, gerekli bildirimleri iletip 

iletemediği ölçülecek, dış dünyadan duyma engelli kişinin seçtiği seslerin kendisine titreşim ve 

görsel yolla iletilme başarısı ve doğruluk oranının hesaplanıp analiz edilecektir. SenSoft’un 



belirlenen eksik yönleri iyileştirilecektir. Bu süreçte duyma engelli kişiler ile iç içe olup engelli 

vatandaşımızın günlük yaşamında başka ne gibi zorluklarla karşılaşıyor ve biz buna Sensoft ile 

nasıl bir çözüm getirebiliriz sorularına da sürekli yanıt arayıp uygulamamıza yeni özellikler de 

ekleyerek bu deneme sürecinden en olumlu etkiler ile çıkılacaktır. 

 Günümüz piyasasında direkt olarak duyma engelli kişilere yönelik basit uyarıları 

almalarını sağlayacak ticari ürünler bulunmakla birlikte bu ürünler sadece kapı çaldığında ışık 

açıp kapatan elektrik tesisatı gibi uygulanması zor, maliyetli ve sınırlı etkisi olan çözümlerdir. 

Bu çözümlere karşın tamamen ücretsiz olarak akıllı telefona uygulama indirerek dış dünyadan 

tehlikeli seslerde veya istenilen herhangi bir seste bildirim alabileceği bir yazılıma sahip olacak 

olan duyma engelli vatandaşımız Sensoft’u tercih ederek hayat kalitesini arttırabilecektir. 

Giyilebilir teknolojilere adapte edilebilir yazılıma sahip olan Sensoft bir akıllı bilekliğe ya da 

akıllı saate bildirim gönderebilecek ve bu sayede duyma engelli kişi bildirimleri giyilebilir 

teknolojiler üzerinden alabilecektir. Test süreci sonucunda duyma engelli vatandaşlarımızın 

teknoloji kullanımına bağlı olarak Sensoft kullanımı da farklılık gösterecektir. Örneğin güncel 

teknolojileri takip eden bir duyma engelli birey Sensoft uygulamasına hızlıca adapte olup hayat 

kalitesini arttırabilirken teknoloji kullanımına uzak bir duyma engelli birey daha zor adapte 

olabilecektir. Bu nokta da önceden düşünülüp Sensoft uygulaması mimarisi kullanımında 

minimum giriş verisi ile uzun süre otonom kullanım esasına göre tasarlanmıştır. 

7. TAHMİNİ MALİYET ve PROJE ZAMAN PLANLAMASI 

Sensoft bir uygulama geliştirme projesi olduğu için Beta sürümü uygulama 

tamamlandığında sıfır maliyet ile kullanımına başlanabilecek ve bu özelliği ile piyasada tek 

olma özelliğine sahiptir. Her projede olduğu gibi uygulama projesinde de prototip ürün ortaya 

çıkana kadar belirli denemeler yapılacak ve maliyetler oluşacaktır. Fakat bu maliyetler 

uygulanabilir beta yazılımı tamamlandığında son bulacak ve sıfır maliyet ile kullanıma 

açılabilecektir. Bu noktada Sensoft uygulamasına özel ekibimizin geliştirdiği Sensoft Akıllı saat 

donanımının gerçekleştirilmesi için bir maliyet oluşacaktır. Sensoft Akıllı saat donanımının 

prototip maliyeti tamamlandığında isteğe bağlı olarak üretim maliyetinde satışa sunulabilecek 

ve duyma engelli bireylerde Sensoft’ un imgeleşmesini amaçlamaktayız. Detaylı iş paketi, 

maliyet ve proje zaman planlaması Ek_2’ te verilmiştir. 

8. PROJE FİKRİNİN HEDEF KİTLESİ (KULLANICILAR): 

  Proje İşitme Engelli Bireylerin hayatlarını kolaylaştırıp, dışarı ile iletişimini arttırmak 

için tasarlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde 466 

milyon işitme engelli yaşıyor. Bu kişilerin 34 milyonunu ise 15 yaşın altındaki çocuklar 

oluşturuyor. Buna karşın, üretilen işitme cihazları küresel ihtiyacın yüzde 10'undan azını 

karşılıyor. Bu da gelişmekte olan ülkelerdeki işitme engellilerin ihtiyaçlarının yalnızca yüzde 

3'ünden azına denk geliyor. İşitme Kaybı: Bireyin işitme duyarlılığının onun gelişim, uyum 

özellikle de iletişimdeki görevlerini yeterince yerine getirememe halidir. İşitme Engeli: Bir 

bireyin işitme eşik düzeyinin, herhangi bir frekansta odyogram üzerindeki sıfır eşiğinden belirli 

derecede sapması bir işitme kaybı gösterir. 

 



9. RİSKLER 

Oluşabilecek bazı riskler; ses dinlemede dışarda oluşacak ses gürültüleri, akıllı saati 

çıkardıktan sonra telefon ile saat arasındaki mesafenin artmasıyla bağlantının kopması, telefon 

bataryasının sürekli dinlemede hızlı tüketilmesi sürekli şarj problemini ortaya çıkarması. 

Çözüm olarak; ses dinlemede oluşacak istenmeyen ses gürültüleri ses dinleme filtreleriyle 

istenilen sesi en düzgün şekilde algılanacaktır. Telefonla akıllı saat arasındaki bağlantının 

kopmasıyla dinlenen seslere artık telefon titreşim yaparak uyarı sağlanacaktır. Telefona bir 

bildirimle akıllı saat ile bağlantının koptuğu bildirilecektir. Bataryanın hızlı tüketim olamaması 

için uygulama içerisinde batar yönetimi ile ilgili dinlemeyi açıp kapatma vb. özellikler 

eklenecektir. 

10. PROJE EKİBİ 

TAKIM LİDERİ: Samed KÜTÜK – Selçuk Üniversitesi 4. Sınıf – Endüstriyel Ar-Ge 

Firmasında Gömülü Yazılım Geliştiricisi 

 

Tablo 1 Proje Ekip Tablosu 

Proje Prototip Linki: https://dosyam.org/Gzc6RpMa 

11. KAYNAKLAR: 
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