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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Otizm ve down sendromu olan bireylerde yaşanan yüksek sese karşı duyarlılık problemini
ses şiddetini otomatik olarak azaltacak ve aşamalı olarak alıştıracak bir işitme cihazı kulaklık
geliştiriyoruz. Projemiz sayesinde otizmli ve down sendromlu bireylerin iletişiminin
güçlenmesini ve sesleri normal yükseklikte duyabilmelerini sağlanacaktır. Çalışmalarımızda
kodlar Python, 3d modelleme Tinkercad, Devre tasarımında Fritzing gibi program ve yazılım
dilleri kullanılmıştır.

Şekil 1:Kulaklığın 3d Görünümü

Şekil 2:Çözüm Poster Çalışması
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2. Problem/Sorun:
Günlük hayatta farklı ortamlarda farklı ses seviyeleri ile sık sık karşılaşmaktayız.Bizler yüksek
sese maruz kaldığımızda o alanı terk ederek rahatsız olmaktan uzaklaşabiliriz ama otizmli yada
down sendromlu bireyler bu seslere daha hassas olmaları nedeniyle farklı davranışlar sergilemekte
ve çok fazla rahatsız olmaktadırlar.Bazı otizmli ve down sendromlu çocuklar sese aşırı duyarlıdır,
bu sebeple bir şey görmek, duymak ya da hissetmek onlara kendilerini kötü hissettirir. Duyularını
harekete geçirmek için ellerini sallayabilir, ileri geri kayabilir veya garip sesler çıkarabilirler. Aşırı
yükses onları rahatsız etmektedir. Okulumuzda bu problemleri yaşayan bir arkadaşımız bizi bu
projeyi geliştirmeye yöneltmiştir.Piyasada bu soruna yönelik Ses Engelleyici Koruyucu Kulaklıklar
bulunmakta fakat bu kulaklıklar sadece ses yalıtımı sağlamaktadır.
3. Çözüm
Otizmli ve down sendromlu çocuklarda görülen bir sendrom olan Sensory Processing Disorder,
bireylerin ortam değiştirdiğinde zorluk yaşamasına neden oluyor. Örneğin sessiz bir araba
yolculuğundan sonra kalabalık bir restorana giren çocuklar acı çekiyor. projemiz bu çocukların
ortam değiştirdiklerindeki uyumunu maksimuma çıkartmayı amaçlıyor. Kulaklığın içindeki
microbit
ses
dengelemesini
yaparak
kulaklığa
düşük
ses
veriyor.

Şekil 3:Kulaklığın Çalışma Algoritması
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4. Yöntem
Takım olarak aldığımız eğitimler kapsamında teachablemachine (Makine öğrenmesi) ,python ile
microbit ve elektronik konularında çalışmalar ve projeler geliştirdik bu kapsamda belirlediğimiz
projemizde bildiğimiz bu yöntemlerle yapabileceğimize karar verdik.
Projemizde geliştirdiğimiz “Yapay Zeka Destekli Akıllı İşitme Cihazı” öncelikle kulağı
tamamen kapatarak dışarıdan ses izolasyonu sağlamaktadır. Mikrofonlu mini anfi Modülü ile
dışarıdan alınan sesler kulaklıklar içerisindeki hoparlörlere iletilmektedir.Bu anfi üzerinden ses
seviyesini microbit kartımız üzerinde bulunan ses seviye ölçümü yapan sensör sayesinde yazmış
olduğumuz kodlarla gerçekleştireceğiz.Kart üzrinde bulunan 3 cıkış pinini kullanarak anfi
devresinin farklı seviyelerde ses vermesini sağlayacağız.Projemize ekleyeceğimiz
(teachablemachine) yapay zeka teknolojisi sayesinde kişinin rahatsız olduğu ses seviyesini tesbit
ederek microbite sinyal göndermesi sağlayacağız.Yazılım olarak yapay zekâ teknolojilerinde de
kullanılan açık kod yazılım python programlama ve donanım olarak mikrobit
kullanılacaktır.Microbit ve anfi modülünün gücü şarjlı CR2032 3V 2 adet pil ile karşılanacaktır.

Şekil 4:Kulaklığın Python Kodları

Şekil 6:Teachablemachine platform eğitim ekranı
Görünümü

Şekil 5:Kulaklığın Devre Şeması

Şekil 7:Kulaklığın 3d
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Otizmli bireyler için üretilmiş ses izolasyonu sağlayan basit kulaklıklar piyasada
bulunmaktadır. Fakat bizim projemizin özgün tarafı bu kulaklık akıllı hale getirilerek dışarıdaki ses
seviyesi normal alışılmış ses seviyesinde tutulması sağlamak ve bunu sağlamak için yeni
teknolojilerden yapay zekâ sistemleri ile desteklemektir.
Tasarımı bize ait olan kulaklık modeli 3d printerdan üretilebilmekte ve elektronik
parçalarında yerli olarak üretilmesi ile tamamen milli ve yerli bir üretim olacaktır.

Şekil 8: Üç farklı seçenekli mini anfi devresi Şekil 9: Micro:bit V2.0(ses seviye sensörlü)

6. Uygulanabilirlik
Projemizin testlerini similatör ortamında yaparak çalıştırdık.Gerekli donanımları temin ederek
raporda yer verdiğimiz devre şemaları sayesinde çalışır duruma getirilecektir.Seri üretimde özel kart
yaptırılarak boyutları daha küçük hale getirilmesi mümkündür.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Projemizin tahmini maliyeti 345TL dir. Microbit kart dışında kullanabileceğimiz Arduino gibi
donanımlar ile bu fiyat dahada düşebilir.Biz projemizde python programlama bildiğimiz için
microbit tercih ettik.
Tahmini Maliyet

Mikro:Bit V2 Geliştirme Kartı

200TL

3D Baskı gideri

25TL

Mikrofon Amplifikatör Modülü

70TL

Kablolu Kulaklık

50TL

TOPLAM

345 TL

6

Proje Takvimi
AYLAR
İşin Tanımı

Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül

Microbit kart ile simülatör üzerinden Python
programlarının yazılması

x

x

x

Yüksek ses ve düşük ses seviye verilerin
toplanması ve analizi

x

x

x

Proje Detay Raporu Hazırlanması

modellenmesi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Elektronik(Mikrofonlu mini anfi devresi) ve
microbit gibi donanımların temin edilmesi
Kulaklık Prototipin
üretilmesi

x

ve

Yarışma

x

x

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Projemiz etkisi bakımından engelli insanlara faydalı olacak ve etkileyecektir. Amerikan Sağlık
Bakanlığı tüm dünyayı kapsayan bir araştırma yapmıştır. Bu araştırmada tüm dünya genelinde 59
çocuktan biri otizmlidir. Türkiye’de otizmli çocuk sayısı 550.000 olarak tahmin edilmektedir.Biz
projemizi ses duyarlığı sorunları yaşayan tüm bireyler için geliştirmekteyiz.
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9. Riskler
Risk Haritası
Olasılık
Yüksek Olasılık
Orta Olasılık

2

Düşük Olasılık

1
Düşük Etki

4

3
5

Orta Etki

Yüksek Etki

Etki

Renk Haritası: Yeşil: Düşük Risk, Sarı: Orta Risk, Kırmızı: Yüksek Risk
1. Takım Üyelerinin İşlerinin Doğru Yapmaması: Takım üyelerinin işlerinin doğru yapmaması
durumunda düzenli bir raporlama ve iş planı sistemi ile bu sorunun önüne geçilebilir.
2. Fiyat Değiştirmesi, Maliyet Artışı: Yerli veya kendi yapımımız ürünler kullanarak bu sorun
giderilebilir.
3. Yazılım Sistemindeki Hatalar:Yazılım sisteminde bir hatanın oluşması durumunda testler
yapılarak riskin minimuma indirilmesi sağlanır.
4. Enerji Problemleri: Kulaklığımızın Enerjisini pilden aldığı için pil bitme durumu ile
karşılaşılabilir.Bu yüzden Şarj edilebilir pil seçimi yapılarak usb ile şarj edilmesi sağlanır.
5. Projeyi Zamanında Bitirememe: İş-zaman çizelgesine uyarak ve sürekli olarak rapor çıkarıp
durum değerlendirmesi yapılarak bu sorun çözülebilir.
10. Kaynaklar
[1] https://otsimo.com/tr/otizmli-bireylerde-asirihassasiyet/#:~:text=A%C5%9F%C4%B1r%C4%B1%20hassasiyete%20sahip%20otizmli%20bire
yler,i%C5%9Fitme%20duyular%C4%B1n%C4%B1%20art%C4%B1racak%20hareketlerde%20b
ulunurlar Erişim tarihi:18 Ocak 2021
[2]https://www.medicalpark.com.tr/otizm-nedir-belirti-ve-tedavi-yontemleri-nelerdir/hg-1743 19
Ocak 2020
[3] https://www.direnc.net/max9814-mikrofon-modulu-arduino , Erişim tarihi: 28 Ocak 2021
[4] https://otsimo.com/tr/turkiyede-otizmli-cocuk-sayisi/%20, Erişim tarihi: 16 Mart 2021
[5] https://www.tinkercad.com/, Erişim tarihi: 20 Mart 2021
[6] http://www.microbit.org, Erişim tarihi: 22 Mart 2021
[7]https://teachablemachine.withgoogle.com/, Erişim tarihi: 22 Mart 2021
[8] https://www.selinatasoy.com/otizmde-alternatif-teknikler Erişim tarihi: 20 Haziran 2021

