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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Dezavantajlı bireylerin günlük hayat içerisinde karşılaştıkları zorlukları tespit edip
bu problemlere geliştirdiğimiz ekipmanlarla çözüm üretmeyi planlıyoruz. Geliştirilmesi
planlanan ekipmanlar engelli bireye özel olacağından tüm engelli bireyler projemizden
doğrudan faydalanabilir. Engelli bireyin ihtiyacı kendisi ile görüşülerek tespit edilir, çözüm
önerileri geliştirilerek çeşitli tasarım programlarında çizimi, 3B yazıcıdan baskısı yapılır.
Ekipmana özel olarak; Arduino veya Raspberry Pi ve elektronik parçalar eklenerek bireyin
kullanımına sunulur.
Dezavantajlı bireyin isteği doğrultusunda belirlenen aparatlar, 3B tasarım
yazılımlarından faydalanılarak modellenir. Bu modellerin gerekirse basit prototipleri
oluşturulur. Arduino, Raspberry gibi mikrobilgisayarlar ve gerekli elektronik ve mekanik
parçalar belirlenir. İhtiyca yönelik program yazılır. Oluşturulan ekipman bireyin
kullanımına sunulur. Önce deneme aşamaları daha sonra gerekirse geliştirme aşamaları
belirlenir.

2. Problem/Sorun:
Ege‟li Yiğit Efe‟ler Ekibimizde yer alan 12. sınıf bilişim bölümü öğrencisi
Şendoğan Ege Katmerci %98 engelli bir birey. Sadece “sol elinin 2 parmağını”
kullanabiliyor, sol kolunu çok kısıtlı hareket ettirebiliyor. Bu parmaklarıyla akülü tekerlekli
sandalyesini joystick yardımıyla sürebiliyor.
Biraraya geldiğimizde günlük hayatta onun karşılaştığı bazı zorlukları, bilişim
derslerinde gördüğümüz konularla çözümler geliştirebileceğimizi düşündük.
Dezavantajlı bireylere yönelik çözümler genelden özele incelendiğinde genel
çözümlerin çokluğu karşımıza çıkıyor. Projemizin temel amacı; ekip arkadaşımızın
isteklerini öncelikli olarak ele alıp bu yolla diğer dezavantajlı bireylerin özel ihtiyaçlarına
çözümler üretebilmek ve bu yönde diğer okullarda farkındalık oluşturmaktır.
Projemizde çözüm üretmeyi hedeflediğimiz 3 alt sorun mevcuttur. Bu alt sorunları ve
çözüm önerilerini ekip arkadaşımız Ege ile birlikte karar verdik ve önceliklendirdik.
Ekip üyemiz Ege, kollarını kullanamadığı için derste söz almak için parmağını
kaldıramamaktadır. Diyafram problemi nedeniyle sesi de her an gür çıkmamaktadır. Derste
öğretmeninde izin almak istediğinde bunu duyurmak için sırasına yakın arkadaşlaından
yardım istemektedir. Birinci alt sorun olarak; sınıf içinde, ders esnasında öğretmenden söz
istemek için Ege‟nin parmak kaldıramamasını düşündük. İkinci alt sorun olarak, derse
sonradan gelen Ege‟nin kapıyı çalabilmesinin güçlüğünü ele aldık. Üçüncü alt sorun olarak
Ege‟nin tek başına fotoğraf çekememesi üzerinde çalıştık. Tüm sorunlar ekip üyemiz
Ege‟yle birlikte görüşmelerimiz sonucunda ortaya çıkarılmıştır.
3. Çözüm
Ekibizide yer alan Ege‟nin sınıfa sonradan geldiğinde kapalı kapıya dışarıdan
vurması, en büyük hayallerinden biri olan kendi başına fotoğraf çekebilmesi ve derste söz
almak istediğinde parmak kaldırıp öğretmeninin dikkatini çekebilmesi, kendini diğer
arkadaşları gibi hissederek eşitlik ortamı oluşması için aparatlar geliştirip üretmeye karar
verdik. Biraraya geldiğimizde günlük hayatta onun karşılaştığı bazı zorlukları, bilişim
derslerinde gördüğümüz konularla çözümler geliştirebileceğimizi düşündük.
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Üreteceğimiz aparatların sabit kısımları için 3B yazıcıdan üretilen plastik, metal
gibi maddeler kullanılacaktır. Aparatlar elektronik sistemlerle işlevsel hale gelecektir.
Özellikle bilişim derslerinde gördüğümüz Arduino ile aparatların kontrollerini
sağlayacağız. Böylece elektronik, mekanik, yazılım gibi sistemlerin kullanılmış olacaktır.
Projemizi gerçekleştirdiğimizde ekip üyemiz Ege‟nin belirttiği belirli problemlere
çözümler bulmayı hedefliyoruz. Bu çözümlerin kullanımı ve tanıtımıyla; dezavantajlı
bireylerin hayatını kolaylaştıracak aparatların yapılabildiği ve dezavantajlı bireyler için
özel çözümler üretilebilecek farkındalığını oluşturmayı amaçlıyoruz. Projemizin ilerleyen
aşamalarında hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz ölçüde ve tanıtımlarımızı yerine
getirdiğimizde projede kullanılan ekipmanların modellemelerini, 3B tasarım dosyalarını,
program kodlarını GitHub gibi açık kaynakların yer aldığı sistemlerde paylaşıp bu
aparatların diğer ülkelerdeki dezavantajlı bireylere de ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz.

Fotoğraf 1 - El Kaldırma Aparatı Prototipi

Fotoğraf 2 - Pan&Tilt Aparatı 3B Modellemeleri
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Fotoğraf 3 - Pan&Tilt Aparatı Örnekleri

Fotoğraf 4 - Pan&Tilt Aparatı Step Motor ve Sürücü Devreleri

ġekil 1 Kapı Tokmağı Prototipi 3B Çizimi
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Fotoğraf 5 - Kapı Tokmağı Aparatı Elektromıknatısı
4. Yöntem
Ekip üyemiz Ege‟nin istediği 3 önemli problem üzerinden çözüm önerileri
düşünülmektedir. Kapı tokmağı ve parmak kaldırma için tasarım yapıp 3B yazıcından
üretim yapılır. Arduino ile programlama ile servo motorlar kontrol edilir. Böylece Ege
istediği zaman kapı tokmağını çalıştırabilir veya derste butona basarak 3boyutlu parmağı
kaldırıp söz isteyebilir. Fotoğraf çekmek için ise pan&tilt aracı kullanılacaktır. Pan&tilt
aracında Arduino yazılımı ile kontrol edilen 2 step motor ile fotoğraf makinesi çekilmek
istenen konuya odaklanır ve butona basılarak fotoğraf çekilir. Tüm aparatların çizimi, 3B
yazıcından basımı ve elektronik sistemlerin hazırlanması ve Arduino programlaması
ekibimiz tarafından gerçekleştirilir.
İlk olarak, derse geldiğinde kapıyı çalabilmesi için akülü tekerlekli sandalyesinin
ayakucuna takılacak kapı tokmağı üretilecektir. Aparat, kapıya vurabilecek tokmak
eklenmiş elektromıknatısın buton ile aktif hale gelen röle yardımıyla çalıştırılacaktır. Kapı
tokmağı, Ege‟nin akülü tekerlekli sandalyesinin ayakucu kısmına monte edilecektir.
Parmak kaldırma aparatı için işaret parmağı 3 boyutlu figürü tasarım programıyla
çizilir. Program olarak Fusion360 veya TinkerCad kullanılabilir. Çizilen figür 3B yazıcıdan
üretilir. Parmak kaldırma hareketi için servo motorun açısal hareketinden faydalanılır.
Servo motor buton ile aktif hale gelecek, 1800 „lik açısal dönme yaparak elin işaret
parmağını yukarı konuma getirecektir. Butona tekrar basıldığında ise -1800 „lik dönme
hareketiyle parmak aşağı konuma geri dönecektir. Böylece Ege, öğretmenden söz
istediğinde yedek elinin parmağını kullanabilecektir. El figürünün işaret parmağı kısmına
yerleştirilecek RGB ledlerin yukarı konumda yanmaları sayesinde elin dikkat çekiciliği
artacaktır.
Ege‟nin fotoğraf çekme isteğine düşündüğümüz çözümün 2 kaynağı vardır. Birinci
kaynak akülü tekerlekli sandalyesini yönetmek için kullandığı joystick. İkinci kaynak ise
fotoğrafçılık alanında kullanılan pan&tilt aracı. Bizler ekip olarak iki kaynağı Ege için
birleştirip Ege‟nin akülü tekerlekli sandalyesine adapte ederek projemizi geliştirdik.
Pan&tilt aparatı; üzerine fotoğraf çekmek için yerleştirilen akıllı telefonu,
birbirinden bağımsız çalışan step motorların 2 eksenli yön vermesiyle istenilen açının elde
etmeyi sağlayan araçtır. Pan&tilt aparatının 2 eksenli yön verilmesi; step motorlar, step
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motor sürücü, Arduino, yönlendirici yazılım ve joystick ile sağlanır. Step motorların biri Z
ekseni etrafında dönüş sağlarken diğer X ekseni etrafında dönüş yaparak kameraya gerekli
çekim açısını sağlar. İstenilen açı Arduino, yönelndirici yazılım ve joystick ile elde edilir.
Fotoğrafı çekmek için akıllı telefona kulaklık girişinden bağlanan butona basmak yeterli
olacaktır.
Tüm aparatların yazılım ve donanım merkezinde Arduino ve yönetici programı
olacaktır. Arduino tüm aparatlarıın yönetebilecek giriş ve çıkış portlarını barındırır.
Butonlardan ve joystickten aldığı komutları, yüklediğimiz ve geliştirdiğimiz programa göre
yönlendirip aparatların kullanımını sağlayacaktır.
Arduinoda; kapı tokmağı için buton giriş, röle çıkış, el kaldırma için buton giriş,
servo ve RGB ledler çıkış, Pan&til için joystick giriş, step motor sürücüleri çıkış olarak
kullanılacaktır. Yazılımını ekip olarak geliştirip tüm aparatlar için tek program ile kontrol
sağlanacaktır.
Arduino, röle, elektromıknatıs, step motor sürücülerin harici güçlerinin tümü şarj
edilebilir bataryadan sağlanacaktır.

4. Yenilikçi (Ġnovatif) Yönü
Engellilere yönelik gerek devletimizin gerekse sivil toplum kuruluşlarının çeşitli
çalışmaları bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar genelde belirli bir gruba veya tüm engellileri
kapsayacak şekilde yapılmaktadır. Projemizin en önemli noktası bireye özgü yani kişisel
olmasıdır. Projemiz, dezavantajlı bireyin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda, 3B üretim,
elektronik, Arduino gibi sistemlerin birlikte kullanılarak çeşitli aparatlar geliştirmeye
dayanmaktadır. Kapı tokmağı, el kaldırma aparatı tamamen özgün bir üründür. Pan&tilt
aparatı ise piyasada kullanılan benzer ürünün Ege‟ye ve akülü tekerlekli sandalyesine
bütünleştirilmiş halidir. Pan&tilt aparatı fotoğrafçılıkta, ürün fotoğrafları, timelapse (zaman
atlatma) videoları çekmeye yarayan bir aparattır. Piyasada kalitesine ve taşıma güçlerine
göre fiyatlandırılan, bluetooth veya uzaktan kumanda kontrollü çeşitleri olan bir
ekipmandır. Projemizin diğer önemli yönü yeniliğe ve geliştirilmeye açık olmasıdır.
Üretilen aparatlar, bireyin kullanımına sunulduktan sonra yine bireyin istekleri
doğrultusunda veya gelişen teknolojilerin kullanılmasıyla yenilenebilir. Ayrıca projemiz ile
üretilen aparatların parçaları piyasada uygun fiyatı ve kolay şekilde bulunabileceği için
maddi yükü az olacaktır. Üretimler okulumuzda ve ekibimiz tarafından yapıldığından
işçilik maliyetleri yoktur.

5. Uygulanabilirlik
3B Teknolojisi ile Hayata Destek projemiz fikir aşamasından üretim aşamasına
dönüşmüş, kısmen de olsa hayata geçirilmiştir. İlerleyen süreçte projemizin tüm kısımlarını
kullanılabilir hale getirebilmeyi amaçlıyoruz. Bunun için yeterli süre, iş gücü ve
donanımların temin edilebileceğini düşünüyoruz. Mali kısımda da belirttiğimiz gibi destek
alabildiğimizde proje içerisinde yer alan aparatların üretimi gerçekleştirilebilecektir.
Üretilen aparatlar bireye özgü olsa da proje tanıtımlarımızla, aynı dezavantaja sahip
veya aynı aparata ihtiyacı olan bireyler tarafından talep görebilir. Ancak ekibimizin ortak
fikri; bu projenin gönüllülük esasında ilerlemesi ve gerek devletimizin kademelerinin
gerekse sivil toplum kuruluşlarının desteklemeleriyle, diğer dezavantajlı bireyler için
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tasarımlar ve üretimler gerçekleştirilebilmesi ve çalışmalarda gönüllü öğretmen, öğrenci,
veli ve okulların yer almasıdır.

6. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Projemiz 3 ayrı sistemden oluştuğundan maliyetleri ayrı olarak düşünülmektedir.
Kapı tokmağı; elektromıknatıs, röle, tokmak kısmı, buton ve kablolardan oluşmaktadır.
Tokmak kısmı 3B yazıcıdan üretilecektir. Kapı tokmağının tahmini maliyeti 35 TL‟yi
bulmaktadır. El kaldırma aparatı; el figürü, servo motor, RGB ledler, buton ve
kablolardan oluşmaktadır. El figürü 3B yazıcıdan üretilecektir. El kaldırma aparatının
tahmini maliyeti 30 TL‟dir. Pan&tilt aparatı 2 step motor, 2 step motor sürücü devresi,
joystick, akıllı telefon tutacağı, buton ve kablolardan oluşmaktadır. Telefon tutacak kısmı
3B yazıcıdan üretilecektir. Tahmini toplam maliyeti 130TL‟dir. Bu maliyet piyasada satılan
benzer ürünlerden çok daha düşüktür. Tüm aparatların kontrolleri için piyasa fiyatı 135 TL
olan Arduino Mega 2560 kullanılacaktır. Butonların tümünün bulunacağı kontrol paneli de
3B yazıcıdan üretilecektir. Sistemin gücünü karşılayacak 3S, 450mAH, 11.1 V pilin piyasa
satış fiyatı 110TL‟dir. Bu pilden 2 adet ihtiyaç vardır. 3B üretimler için PLA filament
kullanılacak ve maliyeti 100TL‟dir. Arduino programlama yazılımı ile 3B tasarım
programı olarak kullanılacak TinkerCad ve eğitim(öğrenci) versiyonunu kullandığımız
Fusion360 programları ücretsizdir.
Projemizdeki tüm aparatların üretilmesi için 3B yazıcıya ihtiyaç vardır.
Projemizdeki bazı 3B üretimleri okulumuzdaki yazıcıdan karşılasak da proje
gerekliliklerini karşılayabileceğini düşündüğümüz, 3B yazıcı, lazer yakma ve CNC kesimi
birlikte tek gövde içinde barındıran modüler (çok işlevli) cihaza ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
cihazın piyasa satış fiyatı ortalama 5500TL‟dir. Bu cihazın olmasıyla sadece ham madde
temin edilerek çok daha çeşitli ürünler üretilebilir ve projedeki farklı ihtiyaçlar çok daha
kısa sürede karşılanabilir. Okul envanterine kaydedilecek bu donanım sonraki projelerde
kullanılabilir ve okulumuz öğrenci ve öğretmenlerinin yeni çalışmalar gerçekleştirmesini
kolaylaştırabilir. Böylece projemiz daha sürdürülebilir olacaktır.
Üretilecek aparatların toplam tahmini maliyeti 640TL, ihtiyaç duyulan modüler
cihaz ile birlikte toplam proje maliyeti 6140TL‟dir.
Malzeme
Arduino Mega 2560
11.1V 3S 450mAH Pil
Step Motor
Step Motor Sürücü Devresi
Joystick
PLA Filament
Servo Motor
Röle
Elektormıknatıs
Çok İşlevli (3B yazıcı, lazer yakma ve CNC kesimi)
Modüler Cihaz

Adet
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Tahmini Toplam Fiyat
135 TL
220 TL
60 TL
60 TL
5 TL
100 TL
25 TL
5 TL
30 TL
5500 TL

TOPLAM 6140 TL
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Ay
20-31 Temmuz 2021
ĠĢlem 11- Arduino Mega 2560 alımı
2- Step Motorların alımı
3- Step Motor Sürücü Devrelerinin alımı
4- Servo motor alımı
5- Elektromıknatıs alımı
6- Butonların alımı
7- Kabloların alımı
8- RGB ledlerin alımı
9- Röle alımı
10- Joystick alımı
11- Lipo Pillerin alımı

1-20 Ağustos 2021
1- 3B yazıcı, Lazer
yakma, CNC kesim
(çok işlevli-tek
cihaz) alımı
2- Filament alımı

20 Ağustos -20 Eylül 2021
Üretilen ekipmanların
denenmesi ve kullanılması
süreci olduğundan filament
gibi biten veya arızalanan
elektronik donanımların
temin edilmesi.

7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
3B Teknolojisi ile Hayata Destek projesinin ortaya çıkması ekip üyemiz Ege‟nin
öncülüğünde olmuştur. Projemizin fikir aşamasından ürettim aşamasına kadar hedefimizde
ekip üyemiz Ege ve istek-ihtiyaçları bulunmaktadır. Projenin hayata geçmesi Ege‟nin bu
aparatları kullanmasıyla olacaktır. Ayrıca ekibimizin ileri hedefi; projenin diğer okullarda
yaygınlaşarak daha fazla engelli bireyin özel ihtiyaçlarını karşılamaktır.
Projemizin başlangıç noktasında, merkezinde %98 engelli, %100 hayata bağlı olan
ve bu yönde okulumuzdaki bütün öğrenci arkadaşlarımıza örnek olan ekip üyemiz Ege
vardır. Yaptığımız çalışmanın diğer dezavantajlı bireyler için yapılacak çalışmalara örnek
teşkil edeceğine inanıyoruz.
8. Riskler
Projemizin uygulama aşamasında risk olarak öngördüğümüz unsurların başında
ürettiğimiz aparatların zarar görmesidir. Bu durum istem dışı gelişebilir; akülü tekerlekli
sandalye üzerinde taşınabilir olarak montajı yapılacağı için hareket halinde iken sarsıntıdan
etkilenip zarar görebilir. Zarar görme durumu kullanımdan kaynaklanabilir; kapı tokmağı
aparatı akülü tekerlekli sandalyenin ayak ucunda olacağından yanlış kullanımda zarar
görebilir. Tüm kablo bağlantıları proje ekibi tarafından yapılacaktır. Kablolalarda harekete
veya yanlış kullanıma bağlı olarak kopmalar olabilecektir.
Projemizin kullanıcısı engelli birey olduğundan arıza, zarar durumları çok yönlü
düşünülerek montaj yapılacaktır. Herhangi bir çalışmama durumunda engelli bireyin
müdahale edemeyeceğinin bilinciyle tüm aparatların sağlam ve güvenli şekilde montajı
yapılacaktır.
Projemizin yapım aşamasında 3B yazıcı kullanılacağından bu cihazda meydana
gelebilecek arıza üretimi ve sonraki aşamaları etkileyecektir. Böyle bir durumda yakın
çevredeki okulların 3B yazıcıları kullanılacaktır.
Proje içeriğinde alınmasını istediğimiz 3B yazıcı, Lazer yakma ve CNC kesim
makinasını bir arada barındıran donanımın temini ile proje üretim aşaması hız kazanacaktır.
Olası aksi durumda okulumuzdaki 3B yazıcı kullanılacaktır. Bu yazıcının eski versiyon olması
üretim hızını etkilemektedir.
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Sarsıntıdan
etkilenmesi

Olasılık

Yüksek
Orta
DüĢük

Pillerin şarj edilemeden
bitmesi
3B yazıcının
arızalanması
DüĢük

Aparatların kırılması
Arduino‟nun yeniden
başlatılması ihtiyacı
Orta
Etki

Kabloların kopması
Yüksek

9. Kaynaklar
3B Teknolojisi ile Hayata Destek projemizin tasarım kısmında TinkerCad ve
Fusion360 programları kullanılacaktır. Her iki program da Autodesk firmasının yazılımlarıdır.
TnkerCad ücretsiz, online ve kolay kullanımından dolayı tercih edilmiştir. Proje ekibi olarak
Fusion360 programının eğitim versiyonunun kurulumunu yaptık ve kullanımını öğrenmeye
devam ediyoruz.
3B yazıcıdan üretim için Ultimaker Cura programını kullanmaktayız. Bu program ile
yaptığımız tasarımların üretimi için gerekli ayarları yapabiliyoruz.
www.tinkercad.com
www.arduino.cc
www.autodesk.com.tr
www.ultimaker.com
www.github.com
Joystick Kontrollü 2 Step Motor Arduino Programı Kodları: (Pan&Tilt Aparatı için)
#include <Stepper.h>
#define adimla 1200
Stepper x_ekseni_motor(adimla, 8, 10, 9, 11);
Stepper z_ekseni_motor(adimla, 2, 4, 3, 5);
int x_ekseni = 0;
int z_ekseni = 0;
void setup() {
}
void loop() {
x_ekseni = analogRead(A0);
z_ekseni= analogRead(A1);
x_ekseni_motor.setSpeed(5);
z_ekseni_motor.setSpeed(5);
if (x_ekseni > 600){
x_ekseni_motor.step(10);
}
if (x_ekseni < 400){
x_ekseni_motor.step(-10);
}
if (z_ekseni < 400){
z_ekseni_motor.step(-10);
delay(5);
}
if (z_ekseni > 600){
z_ekseni_motor.step(10);
}
}

