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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

19. Yüzyıldan beri aktif şekilde kullanılan Braille alfabesi görme engelli bireylerin 

sosyal ve eğitimsel hayatlarını kolaylaştıran yaratıcı bir yöntemdir. Anlaşmak ve 

anlaşılmak üzere görme engelli bireylerin günlük hayatta kullandıkları kitap, döküman 

ve bütün fiziki belgeler bu özel alfabe ile yazılmaktadır. Projemiz bu bireylerin 

zamanlarını ve maddi kaynaklarını tasarruf etmeyi diğer bir yandan hayatlarını 

kolaylaştırarak daha pratik bir hal almasını hedeflemektedir. Bilgisayar ortamında 

WORD, PDF hatta JBG vb. uzanıtılarına sahip İngilizce veya Türkçe dillerinde ki bütün 

yazıları destekleyen düşük maliyetli, pratik, teknolojik ve basit kullanıma sahip 

yazıcımızla makbul hızda Braille (Kabartma) alfabesi ile yazılacaktır. Böylece Görme 

engelli bireylerin eğitim ve öğretim hayatlarının kolaylaşmasında kritik bir rol almayı 

planlamaktayız. Üstelik ilim, bilim ve irfanın yayılmasında küçük çaplı olsa da yardımcı 

olmayı ümit etmekteyiz. 

2. Problem/Sorun: 

Toplumun bütün kesimleri eğitim ve öğretim hakkına sahiptir. Görme engellilerin bu 

haktan yararlanma hakkına sahip ancak özel bir duruma sahip olmalarından ötürü 

gerekli materyallarin (Kitap, döküman vb.) hazırlanması yorucu ve zaman alıcıdır. 

Görme engelli bireylerin materyal ve döküm elde etme konusunda ciddi problem 

yaşamakta oldukları aşikardir. Özel eğitim okullarında veya kurslarında Braille 

(Kabartma) tekniğini destekleyen yazıcıların bulunmaması eğitim sürecini yavaşlatıyor 

hatta engellediğini söyleyebiliriz. Braille (Kabartma) tekniği ile materyal hazırlamak 

için iki ana yöntem bulunmaktadır. Birincisi, el emeği olarak tablet ve braille kalemi ile 

bir döküman hazırlamak, ancak bu yöntem oldukça yorucu, zaman alıcı ve dikkat 

gerektirmektedir. İkincisi ise, Matbalarda bulunan devasa Braille (kabartma) yazıcıları 

veya piyasada bulunan markalaşmış fahiş fiyatlı şahsi (ofis) yazıcılar. Nitekim her iki 

yazıcı türlerini kullanmak yüksek maliyetlidir, üstelik matbalarda ki bulunan yazıcı 

düşük sayı ile işleme girmemesi ile bu imkanı bireysel anlamda kullanmak imkansız 

hale gelmektedir, İkinci imkan olan şahsi yazıcı elde etmek ise çalışan şirketlerin az ve 

sayılı olmasından ötürü rekabet ortamının bulunmayışı ürünün fahiş fiyatlara 

satılmasına yol açmıştır. Sonuç olarak hâli hazırdaki imkanların göz ardı edilemez 

zorlayıcı sorunları bulunmaktadır. 

 

3. Çözüm  

Braillers olarak bu sorunları tespit ettik. Görme engelli bireylerin Eğitim ve öğretim 

hayatını kolaylaştırma, ilimi ve irfanı yayma hedefimizden yola çıkarak düşük fiyata 

sahip kolay ulaşılabilir bir teknoloji üretmek olan vizyonumuza yatkın yenilikçi açık 

kaynaklı teknolojiler kullanan yazıcı fikri ile görevini eda edecenğini inanıyoruz. 
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Projemiz genç olmasından ötürü geliştirilmeye oldukça müsait olduğunu belirtirken 

ulaşılmış halinde bile yenilikçe fikirlere yer verilmiştir. Rakiplerine göre sağlamlık, 

fiyat-performans ve zaman tasarrufu bakımından yaraşır seviyede olup konfor ve pratik 

yönlerinden ödün vermemektedir. Yazıcımız kolay kuruluma sahiptir öte yandan bakımı 

ve onarımı oldukça kolaydır. Küçük tasarımı ile özel eğitim sınıflarında veya evlerde 

bulundulabilir hale getirmektedir. 

 

 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

El emeği materyal 

hazırlamanın zaman 

alıcılığı ve dikkat 

gereksinimi. 

Metinlerin bilgisayar 

ortamında hızlı ve dikkatli 

işlenip denetlenmesinin 

ardından mekanik aksana 

aktarılması. 

Bireylerin eğitimde 

kullandığı metaryalerde 

hata oranın düşürmek ve 

hızlı bir şekilde ulaşabilme 

imkanı. 

Matbaların prensibine 

uygun olmayan adet 

bazında ürün çıkarmak. 

Şahsi kullanımı için 

tasarıma sahip olup 

kullanıcının ihtiyacı ve 

isteği doğrultusunda ürün 

vermesi. 

 

Şahsi ve özgün ürünlerin 

yayılmasında ciddi katkı. 

Şahsi (Ofis) yazıcıların 

kıtlığı ve fahiş fiyatlara 

satışı. 

Ucuz ancak yeterli 

performansı gösterecek 

teknikler (3D print) ve 

mekanik parçalar 

kullanamak. 

 

 

 

Görme engelli bireylerin 

ve özel eğitim 

kurumlarının ürüne 

ulaşılabiliriğini ve elde 

etme imaknını artırmak. 

Rakip yazıcıların bireysel 

küçük alanlarıda 

sığmamsı ve bazılarının 

devasa büyüklükte 

olması. 

Az kitle kullanımını 

destekleyen gerekli ve 

yeterli büyüklüğe sahip 

olması. 
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4. Yöntem 

Braille (Kabartma) tekniğinin uluslararası standartlarına göre 6 noktadan oluşan 

bloklardan oluşmaktadır. Bu bloklar bir harfi veya 

sembolü ifade etmektedir. Bu blokların noktalarının 

kabartma yüksekliği 1.3mm – 1.6mm, 6 noktaların her 

birinin komşu noktalarına uzaklığı 0.5mm, her harfin veya 

sembolün diğerinden uzaklığı 1mm olarak 

değerlendirilmiştir 

 

Projemiz bu standartları göz önünde bulundurarak gerekli işlemeleri yapmak üzere üç 

ana bölüme ayrılmıştır.  

 

1-Mekanik: 

Yazıcımızın şase modellemesini gerçekleştirmek. Bu bölümde tasarlanan modelin 

ölçüleri 30x10x15cm olarak belirlenmiştir. Şasenin dış kısmı modern tasarımla yapılmış 

olup sağlam ve hafif olması için ham maddesi MDF olarak seçilmiştir. Ön kısımın 

karartılmış özel yapımlı kapağa sahip olması hızlı müdahele etme şansını verip yenilikçi 

ve güzel hava katmaktadır. Yazıcının iç kısımlarında 5 adet motor dişlisi, Synchronous 

slotted 1 adet motor bandı ve iki adet ray bulunmaktadır. Motorların ve solenoid taşıma 

işlemini görecek 3D Printer FDM teknolojisi ile sıcaklığa dayanıklı ABS maddesi 

yapılmış 3 adet destek parça bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

Braillers

Yazılımsal

Mikrodenetleyi
ci programlma

Kullanıcı 
Arayüzü 
GUI

Elektriksel

Embeded-
System 
Kontrol

Parça               
entegrasyo
nu

Mekanik

Şase 
Modelleme
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2-Elektriksel: 

a. Embeded-System (Gömülü sistem) kontrol: Yazıcımızın beyin görevini yerli ve 

milli mikrodenetleyici Deneyap kartı üstlenecektir. Bu bağlamda seçilmesinin başlıca 

sebebi yerli ve milli ürün imalatı konusundaki vizyonumuzla uyuşmaktadır, Teknik 

bakımdan ise hızlı işleme imkanına sahip olmanın yanı sıra USB b bulundurmasıdır. 

b. Parça entegrasyonu: Step motor,Step motor driver, 

solenoid, mikrodenetleyici ve güç kaynağı arasında ki 

elektrik devrelerin bağlantılarını doğru ve en işlevli şekilde 

entegrasyonu doğru metaryal ve sentez teknikleri ile 

sağlamak. Solenoid motoru seçilmesinin başlıca sebebi 

yeterli hassasiyete sahip düşük fiyatlı olmasının yanı sıra 

ağırlık olarak hafif ve yüksek işleme hızına sahip olmasıdır. 

Step motorların ve solenoidin driverlere (Sürücülere) 

bağlamanın ardından driverleri mikrodenetleyiciye 

bağlayarak ortak bir Breadboarda bağlayarak güç kaynağı ile kontağı kurma işlemi 

gerçekleşecektir. 

 

3-Yazılımsal: 

Teknolojik projelerin sinir sistemi niteliğinde olan yazılımsal yönün projemizde iki ayrı 

noktada destek verecektir. 

a. Proje geliştirme ekibi doğrudan ilgilendiren mikrodenetleyicimiz olan deneyap 

kartının Micro-python ve IDE (Arduino) ile yazılımını yapmak. 

Mikrodenetleyici’ye bağlı olan step motor, sürücüleri, solenoid parçalara çalışma ve 

durma komutlarını vererek kontrol sürecini yönetmek. 

 

b. Bilgisayar ortamında bulunan yazı dosyalarının otomat şekilde braille  alfabesine 

dönüştürülecek. Tahriften veya değiştirilmeye müsait olmayan Pdf. JPG. JPGE. gibi 

dosyaları için ise Nesne yönelimli programlama /Object-oriented programming 

(OOP)’i kullanarak neredeyse bütün yazı, metin ve fotoğraf uzantılarını işleme 

girme imkanına sahip olacaktır, ardından hazır biçimde microdenetleyiciye 

gönderme işlemi gerçekleşecektir. Fakat bu süreç kullanıcıyı ilgilendirmemektedir 

çünkü bu kodumuzun arkayüzüdür, kullanıcı arayüzü ise çok daha farklı biçimde 

tasarlanmıştır. Kullanıcı arayüzü bütün herkesin kullanabileceği oldukça basit, 

pratik, modern ve gerekli bütün komutları barındırmaktadır üstelik görme engelli 

bireylerin kullanabilmesi için ek program kullanmadan bütün komutlarının  
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üstünden geçildiğinde sesli bir şekilde  hangi komut olduğunu belirtmekte, örnek print 

veya exit butonunun üstünden fare ile geçildiğinde sesli bir biçimde kullanıcıya 

aktarmaktadır. Yazıcımız ingilizce ve Türkçe dillerini destekleyecek olup gerekli teknikler ve 

uygunluk çalışmaları yapılmıştır.  

Graphical user interface (GUI) 

 

 

Yazıcımızın genel çalışma prensibini şu şekilde anlatabiliriz ki: 

Bilgisayar ortamında hedef dosya seçilip dönüştür butonuna bastıktan sonra 

arkaplanda düzenlenmiş olduğumuz programla gerekli işleme süreci’nin (Birkaç 

saniye) ardından yazdır butonuna basarak hazır komutları mikrodenetleyicimiz 

olan deneyap kartına gönderilir, o esnada Embeded-system için hazırlanan 

program ile motorlara gerekli emirlerin verilmesi ile Kabartma işlemine başlanır 

son olarak ise kullanıcıya sesli uyarı aktarılması ile bitişi bildirmektedir. Ve artık 

elimizde görme engel bireylerin kimsenin yardımına muhtaç kalmadan 

kendilerinin anlayacağı biçimde belge bulunmaktadır. 

 

  

Dosya 
seçimi

Dosya 
işleme

Motor Komut 
kontrol

Hazır 
Döküman

 GUI 
 Backend programlama 

 IDE 

7 



8 

 

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Projemiz görme engelli bireylerin daha refah ve kültürlü hayata sahip olmalarında rol 

oynamasını ümit ediyoruz. Gelişen dünyamızda ürün değerlendirme kriterleri fiyat-

performans, ulaşılabilirlik ve sağlamlık olmak üzere kısma ayrılırken, yazıcımızın bu 

kriterleri başarılı şekilde sağladığını inanıyoruz. Hem Bireylerin kolayca ulaşabileceği 

kullanımı rakiplerine göre oldukça basit, taşınması veya yerleştirilmesi kolay ve makul 

hıza, Hemde fiyatı düşük sahip olması yazıcımız doğru hedefe ulaşması anlamına 

gelmektedir. 

Diğer yenilikçi yönü ise vizyonumuz doğrultusunda yerli-modern teknolojiler ve 

parçalar kullanılmasıdır. Türkiyede üretimi yapılan deneyap kartı piyasadaki rakiplerine 

göre daha başarılı performans sergilemektedir. Modern, düşük maliyetli ve sağlam 3D 

baskı (print) teknolojiler mekanik yönde önemli bir rol oynamıştır. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Piyasada kolay temin edilebilir parçalarda oluşması kolay bir biçimde hayata 

geçmesinde rol oynarken özel eğitim kurumlarındaki benzer veya alternatif ürünün 

olmayışı bireysel hatta kurumsal alanda yayılması için verimli bir taban 

oluşturmaktadır. 

Projenin uygulanabilriliği konusunda ki çalışmalarımızdan birisi ise görme engeli 

olmayan bireylerin kullanacağı biçimde olmasıdır. Ekibimiz braille alfabesi  öğrenme 

aşamasından geçmiş olup normal yazıyı kullanan bireylerin braille alfabesini öğrenmeyi 

zorundan kalmadan yazıcıyı kullanarak işlerini otomat şekilde haletmesi adına gerekli 

algoritmalar geliştirilmiştir.  
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin tahmini maliyet tablosu aşağıda verilmiştir: 

                             Ürün Adet Birim Fiyat 

Deneyyap Kart 1 327 TL 

Step Motor 2 97 TL 

Step Motor Sürücü 2 25 TL 

Solenoid 1 92 TL 

Dış MDF Şase parçaları 5 45 TL 

Özel tasarım Plastik kapak 1 30 TL 

Motor Dişi 5 20 TL 

Özel Ebatlı Kağıt - 100 TL 

3D Printer ile hazırlanan ek parçalar 3 120 TL 

Toplam 1333 TL 

 

 

 

 

Projenin zaman akış planlaması aşağıda verilmiştir: 

 Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Ar&Ge X X      

Proje 

Planlama 
 X      

Sorun 

Çözüm-

leme 

  X X    

Prototip    X X   

Üretim      X  

Proje 

Değer-

lendirme 

      X 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Hâli hazırdaki öğrenim olanaksızlıkları görme engelli bireyleri ilim, irfan yolunda 

yalnız bırakmaktadır. Çalışma arzumuzu ve motivasyonumuzu tam bu noktadan alıyor; 

görme engelli bireylere öğrenim yolunda ışık ve arkadaş olmak için harekete geçiyoruz. 

Yazıcılarımızın hedef kullanım kitlesi tam olarak görme engelliler ve onlara refakat 

eden yakınlarıdır. Yazıcılarımızın hedef kullanım yerleri karşımıza çıkabilecek her 

kırtasiye, ofis, kütüphane, okul ve her görme engelli bireyin yaşadığı evlerdir. 

Yazıcılarımızı farklı ve özel kılan; taşınımı ve kullanımı kolay, pratik ve ergonomik 

tasarımıyla: görme engelli bireyler adına hayata daha ümitli bakıyoruz ve eğitim, 

öğretim adına getireceğimiz yenilikler adına şimdiden gurur duyuyoruz. 

 

9. Riskler 

Projenin riskleri sayılı olup, birincisi step motorların uzun süreler çalıştırıldığında 

ısınmasına yol açacak ve bazı zamanlarda durma noktasına gelebilmektedir. Durma 

noktasına gelen step motorların iskeleye zarar vermesi söz konusu olurken hali ile 

basım sürecinin aksamasına ve yavaşlamasına yol açacaktır. 

Bu sorunun çözümü yazıcımızda derlenmiş olup şasedeki özel yapıya sahip plastik 

kapakta havalandırma delikleri açılarak motorların ısınma olasılığını düşürecektir. 

Şasenin (iskele) zarar görmemesi adına ise motorları taşıyan parçaların ısıya dayanıklı 

ABS maddesi ile 3D baskı işlemi gerçekleştirilecektir. 

Ani veya plandışı durumlarda problem olma noktasına gelmemesi için alarm sistemine 

benzer güç kapama sistemi kullanılacaktır (Powering Down System)  kullanılacaktır. 
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