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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projenin amacı, makine kullanımının yaygın olduğu iş sahalarında işçi sağlığını, iş sağlığı 

ve güvenliği kurallarına uygun olarak korumaktır. Ağır makineler kullanılırken baret 

kullanımının ihmal edildiği gözlemlenmiş ve bu doğrultuda yenilikçi ve teknolojik bir ürün 

tasarlanması amaçlanmıştır. Tasarlanan baret, entegre edilecek sensörler ve Wi-Fi modülleri 

gibi elektronik araçlarla desteklenerek makine ile karşılıklı sinyallerle çalışacaktır. 

 

Proje raporunun devamında probleme ve çözüme yönelik başlıklara değinilecek ve tasarım 

detayları aktarılacaktır. Ayrıca uygulanabilirlik, maliyet hesabı gibi detaylar incelenecek ve 

projenin zamanla karşılaşabileceği riskler değerlendirilecektir. Projenin tasarım aşamaları 

CAD ortamında belli bir seviyeye ulaştırılmış (Şekil 1) ve elektonik bileşenlerin yazılımsal 

olarak desteklenmesi uygun komponentlerin seçimi sonrasında hızlandırılacaktır. Ürünün 

montaj aşamasında ilk olarak baretin ana gövdesi üzerine elektronik bileşenlerin 

montajlanması ile başlayacak daha sonra entegreli çalışacağı makineye yüklenen sistemsel 

birimlerle ilişkilendirilerek çalışmaya hazır hale getirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Baret Tasarımı 
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2. Problem/Sorun 

Projenin ortaya çıkmasında asıl etken, iş sahalarında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına 

uyulmaması ve işçinin sağlığının tam anlamıyla korunamamasıdır. Baret kullanımının ihmal 

edildiğinin görülmesi (Şekil 2), ağır yük taşıyan vinç benzeri makinelerin kazaları sonucu 

kafa bölgesinde olası hasarlar oluşabileceğinin öngörülmesi bunun önemli bir sorun haline 

geldiğini göstermektedir. 

 

Var olan baret tasarımları incelendiğinde kafa koruyuculuğunun olduğu ancak işçi tarafından 

kullanım sürecinin kontrol altında tutulmadığı görülmüştür. Buna istinaden baret ve makine 

entegrasyonu sağlanarak bu sürece yönelik bir iyileştirme yapılabileceği öngörülmüştür. Bu 

sayede baret kullanımı kontrol altına alınabilecektir. 

 

 

 

3. Çözüm  

Problemin çözümü için teknolojik unsurların daha çok kullanıldığı yenilikçi bir baret 

tasarımı yapılması fikri ortaya koyulmuştur. Mevcut baretlerin yeniden tasarlanması ve 

makinelerle iletişim içinde çalışmasının iyi bir çözüm olacağı düşünülmüştür. Baret 

takmadan makineye sinyal gitmeyecek ve makine çalışmayacaktır. Bu sayede baret takılması 

ihmal edilemeyecek ve işçi makine ile yapacağı işlemleri önlem almış olarak güvenlik 

çerçevesi dahilinde yürütecektir. 

 

Toplumda görülen iş sağlığı ve güvenliği kurallarının ihmaline yönelik bir çalışma olduğu 

düşünülmektedir. Bu ihmalkarlığın ve işçinin sağlığının korunması sağlanarak toplumsal bir 

sorun çözüme kavuşturulmuş olacaktır. 

 

Akıllı baretin tasarımına ve yerleşim düzenine yönelik detaylar Şekil 3’te açıkça 

belirtilmiştir. Elektronik bileşenler kullanıcı ile temas etmeyecek veya rahatsız etmeyecek 

şekilde konumlandırılmıştır. 

 

Şekil 2: Ağır Yük Taşınmasında Baret Kullanımının İhmal Edilmesi 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akıllı baretin ön kısmında kamera modülü bulunmaktadır. (Şekil 4) Kamera modülünün 2 

tarafına ışık modülleri yerleştirilmiştir. Işık modülleri iki tarafta olması ile karanlık alanlarda 

kameradaki görüntüye yardımcı olmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasarlanan baretin barete ek olarak; ana kart, batarya, bluetooth modülü, gaz, ses ve 

ultrasonik mesafe sensörü, kamera ve ışık modülü gibi elektronik bileşenlerden oluşması 

planlanmıştır. Bu bileşenlerin baret üzerinde kullanım amaçları Tablo 1’de gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

Anakart- Batarya 

Ses Sensör 

Gaz Sensör 

Ultrasonik Sensör 

İç İskelet 

Kamera 

Şekil 3: Akıllı Baret Elektronik Bileşenlerin Yerleşimi 

Işık Modülleri 

Kamera 

Şekil 4: Akıllı Baret Kamera ve Işık Modülleri Yerleşimi 
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               Tablo 1: Akıllı Baret Tasarımında Kullanılacak Elektronik Bileşenlerin Tanıtılması 

Elektronik Bileşen Kullanım Amacı  Elektronik Bileşen Görseli 

Hc-06 Bluetooth 

Modülü [1] 

İş makinesine ve tasarlanan akıllı baret 

üzerine monte edilecek bluetooth modülü 

sayesinde kablosuz şekilde hızlı veri akışı 

sağlanacaktır. 

 

MQ-4 Gaz Sensörü [2] 

Akıllı baretin daha çok endüstriyel tesislerde 

kullanımı amaçlanmıştır. Endüstriyel 

tesislerde genellikle metan gazı ve CNG 

(sıkıştırılmış doğal gazlar) patlamaları 

sıklıkla görülmektedir. Bu bilgiler 

neticesinde endüstriyel alanlarda kullanımı 

çok sık olan MQ-4 sensörünün akıllı baret 

üzerine entegre edilmesi uygun görülmüştür. 

 

 

 

 

Ses Sensörü 

(Mikrofon) [3] 

İş sahalarında işçinin farkında olmadan 

maruz kaldığı ciddi zararlı ses veya gürültüler 

oluşmaktadır. Bu gürültüler uzun süreli 

olduğunda işçiler de erken yaşlarda duyma 

bozuklukları yaşamaktadır. Bu sorunun 

engellenmesi amacıyla akıllı baretin üzerine 

entegre edilmiş ses sensörü yani mikrofon 

sensörü ile uzun soluklu ölçümler 

yapılacaktır. Yapılan ölçümler uzmanlar 

tarafından günlük olarak kontrol edilecek ve 

kontrol sonrasında olumsuz durumlarda 

uzmanlar sorunun kaynaklarına inerek 

çözümler üretecektir. 

 

HC-SR04 Ultrasonik 

Mesafe Sensörü [4] 

Ultrasonik sensör akıllı baretin tepe kısmına 

ve algılayıcı sinyalleri iç kısma bakacak 

şekilde yerleştirilecektir. Bu sensöre, sinyali 

algılayacağı uzaklık önceden programlanmış 

olacaktır. Bu sayede işçi bareti kafasına 

taktığında aradaki mesafe ölçümleri 

yapılarak sensör kişinin bareti kafasına 

taktığını algılayacaktır. 
 

Kamera Modülü 

(Raspberry Pi Camera 

V2.1) [5] 

Akıllı barete entegre edilecek kamera modülü 

ile günlük, haftalık veya aylık olarak işçinin 

yaptığı davranışlar uzmanlar tarafından 

gözlemlenecektir. Zararlı veya riskli hareket 

tespit edildiğinde işçiye müdahale 

edilebilecektir. 
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Işık Modülü 

(Raspberry Pi Camera 

Infrared LED Light- IR 

Module) [6] 

Akıllı barete entegre edilecek kızılötesi LED 

ışık, ortamın ışık şiddetine göre ışık 

seviyesini kendisi otomatik olarak 

ayarlayacak, bu sayede karanlık ortamlarda 

da çekim ve takip eylemini elverişli hale 

gelecektir. 

 

Ana Kart (Arduino 

Uno R3) [7] 

Akıllı baret üzerindeki tüm elektronik 

devreleri, modülleri ve sensörleri bir ana kart 

üzerinde toplamak ve birbirlerine zarar 

vermeden stabil olarak çalışmalarını 

sağlamak için ana kart kullanılması 

gerekmektedir. 
 

Li-ion 18650 

3400mAh Lityum 

Batarya [8] 

Akıllı baretin gün boyu enerji gereksinimi 

karşılayacak ve kullanılmadığı zamanlarda 

şarj edilmesini sağlayacak batarya 

kullanılacaktır. 

 

 

4. Yöntem 

İlk olarak yapılan literatür ve piyasa araştırmaları sonucunda baretlerin tasarım şartları 

mevcut yönetmeliklere uyularak bilgisayar ortamında şekillendirme tasarımı yapılmıştır. 

Alanında yetkin ve bilgili kişilerle iletişime geçilerek uygun elektronik bileşenlerin nasıl ve 

nerede kullanılacağına karar verilmiştir. Elektronik bileşenler için yaygın kullanılan ve 

piyasada benimsenmiş ürünler tercih edilmiştir. Böylece günlük hayatta yaygın kullanımları 

itibariyle test edilmiş olan ürünler olduğu görülmüştür.  

Prototip aşamasında baret ana gövdesi, siperlik kısmı ve elektronik modüllerin sabitleneceği 

ve korumalık görevi görecek gövde tasarımlarının 3D Printing yöntemi ile üretilmesi 

planlanmaktadır. Deneme tasarımı yöntemi ile de akıllı baretin tam montajı ile tüm 

bileşenlerin uyumluluğu donanımsal ve yazılımsal olarak test edilmiş olacaktır. 

Hedef kullanıcının ürün ile uyumunun görülebilmesi için 3B modelleme çalışmaları 

yapılmıştır. Elektronik bileşenler ve gövde yapıları CAD ortamında uyumlu olarak 

yerleştirilmiştir. Bu çalışmalara Şekil 5 ve 6’da yer verilmiştir. Ayrıca kullanım şeklinin 

ifade edilmesi için Şekil 7’de model üzerinde gösterim yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6: Akıllı Baret CAD Modeli Şekil 5: Akıllı Baret CAD Modeli 2 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Proje bazında yapılan detaylı literatür ve patent taramaları sonucunda benzer ürünlere 

rastlanmıştır. Piyasada var olan ürünler incelendiğinde birtakım sensörlerin ortak olduğu 

ancak çalışma sisteminin sadece takip ve yönetim kontrolünü sağlamak amaçlı olduğu 

görülmüştür. Bu yöntemler dahilinde işçi bareti takmadan da makineyi aktif hale 

getirebilmektedir. Bu ürünler arasında işçiye baret takma alışkanlığını tamamen 

kazandıracak sistemsel donanıma sahip ürün olmadığı görülmüştür.  

 

Akıllı baret projesinde makine ile entegrasyon esas alındığından mevcut ürünlere kıyasla 

daha inovatif olduğu ve işçiye baret takma alışkanlığı kazandırarak baretin kullanımını 

tamamen zorunlu hale getirdiği kanısına varılmıştır.  

 

Tasarlanan akıllı baretin sensör koruyucu gövdelerinin tasarımları ergonomi ve uygunluk 

göz önüne alınarak ekibimiz tarafından tasarlanacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Projemiz baret tasarım şartlarına uygun olarak yeniden tasarlanacak ve ergonomik olması 

sağlanacaktır. Baret ve makineye sistem yazılımları yüklenerek akıllı baret sistemi tamamen 

güvenli bir şekilde kullanılabilir hale getirilecektir. Ayrıca piyasadaki hazır baretler üzerine 

özel tasarımlarla sistem entegre edilerek projenin düşük maliyetle piyasada yerini alması da 

sağlanabilecektir. 

 

Neredeyse tüm endüstriyel iş sahalarında bu ürünler kullanılmakta olduğundan her iki türlü 

üretim şartı için de ürün yüksek oranda uygulanabilirlik göstermektedir ve ticarileştirilerek 

tüm iş sahalarında yaygın olarak kullanılabilecektir. 

  

Projenin uygulama / hayata geçirilme sürecinde yaşanabilecek her türlü risk “9. Riskler” 

başlığı altında detaylandırılmıştır. 

 

Şekil 7: Akıllı Baretin Kullanıcı Üzerinde Gösterimi 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

 

Proje fikrindeki baretin yapım aşamaları ve zaman çizelgesi aşağıdaki Tablo-2’de 

belirtilmiştir. 

 
Tablo 2: İş- Zaman Planlaması 

Yapılması Planlanan İş Süre (Ay)  

Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

 

Ağustos Eylül 

Detaylı piyasa ve literatür 

araştırmaları 

         

Tasarım çalışmaları ve 3D 

modelleme 

         

Elektronik sistemlerin 

seçimi ve tasarımı 

         

Üretim ve montaj süreci 
         

Test süreci 
         

Tasarımsal ve teknik 

problemlerin giderilmesi 

         

Sonuç ve raporlama 

süreci 

         

 

Projenin prototip aşamasında maliyetin düşük olması için baretin gövdesi ve siperlik kısmı 

parçalar halinde 3D printer yöntemi ile üretilecektir (Temmuz). Daha sonra bu parçalar 

gerekli yapıştırıcılar ile birleştirilerek bütünlük sağlanacaktır. (Plastik enjeksiyon yöntemi 

ile çok yüksek düzeyde fiyatlar ortaya çıkacaktır o sebeple prototip aşamasında 3D printer 

yöntemi kullanılacaktır). Daha sonra elektronik komponentler sipariş edilerek, donanım ve 

yazılım kısımları yapılacaktır (Temmuz-Ağustos). Elektronik bağlantılarının montajı 

gerçekleştirilerek teste tabii tutulacaktır. Daha sonra elektronik sistemin baret üzerine 

montajı sağlanacaktır (Ağustos-Eylül). Problemler varsa eğer çözümler üretilecektir 

(Ağustos-Eylül).  

 

Piyasada mevcut olarak akıllı baretler bulunmaktadır. Ancak maliyeti hakkında bilgi 

bulunmamaktadır. 

 

Proje fikrindeki akıllı baret de kullanılacak tüm elektronik komponentlerin listesi, adedi, 

birim fiyatları, kullanılacak sarf malzemeler ve test maliyetleri ile birlikte güncel sipariş 

fiyatları Tablo-3’te verilmiştir. 
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Tablo 3: Maliyet Tablosu 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

 

Projede endüstriyel iş sahaları, sanayi kuruluşları ve ağır yük taşımacılığı yapılan yerler gibi 

baret kullanımına gereksinim duyulan ve baret makine entegrasyonu oluşabilecek her alanda 

kullanılabileceği öngörülmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda çalışan ve baret ile 

entegrasyon sağlayacak makinelere operatörlük yapan, yakınında çalışma gösteren tüm 

bireyler projenin hedef kitlesidir. 

 

9. Riskler 

 

Projenin hayata geçirilme sürecinde fiziksel ve çevresel risk unsurları değerlendirilmiş ve 

Tablo-4’te olasılık ve etki dereceleri gösterilmiştir. Her bir risk unsuru için ise bir çözüm 

planı/ çözüm önerisi sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

Prototip Üretimi: 1 Adet 

Malzeme Adı Ölçü Miktar Br. 

Fiyatı 

Toplam 

Hc-05 Bluetooth Modülü  Adet 1 35 35 

MQ-4 Gaz Sensörü  Adet 1 30 30 

Ses Sensörü (Mikrofon)  Adet 1 15 15 

HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü  Adet 1 15 15 

Kamera Modülü (Raspberry Pi Camera V2.1)  Adet 1 400 400 

Raspberry Pi Kamera Için Ir Led Modül Adet 2 75 150 

Ana Kart (Arduino Uno R3) [19] Adet 1 250 250 

Li-ion 18650 3400mAh Lityum Batarya  Adet 2 200 400 

Baret Gövde ve siperlik plastik kısımlarının 3D printer 

çıktısı için filament (PLA) ve çıktı maliyeti 

Kg 2 150 300 

Sarf malzeme    500 

Test maliyetleri    500 

TOPLAM    2600 
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Tablo 4: Risk Değerlendirme 

Risk Olasılık  

(1-3 Düşük,  

4-6 Orta,  

7-9 Yüksek) 

Etki  

(1-3 Düşük,  

4-6 Orta,  

7-9 Yüksek) 

Risk Yönetimi (B Planı) 

Elektronik bileşenlerin 

zarar görmesi ve yeniden 

temini. 

6 5 Hassas ürünler için yedek 

ürün bütçesi ayrılmalı 

Proje bütçesinin yetersiz 

kalması 

6 7 Destek için proje boyunca 

sponsor aranmalı 

Seçilen üretim 

tekniklerinin yetersiz 

kalması. 

 

3 

 

5 

Maliyet şartları göz önünde 

bulundurularak ikinci ve 

üçüncü üretim yöntemlerinin 

değerlendirilmesi 

Proje takviminde 

planlanan sürelerin 

sekteye uğraması. 

 

2 

 

3 

Gerçekleştirilen toplantılarda 

iş bölümünün denetlenmesi 

 

 

10. Kaynaklar  

 
[1] Robotiktak. (2019). Bluetooth modül. 15 Haziran 2021 tarihinde http://robotiktak.com/bluetooth-

modul-hc-05-hc-06/, adresinden edinilmiştir. 

[2] Devreyakan. (2019). Gaz sensörleri. 12 Haziran 2021 tarihinde https://devreyakan.com/gaz-

sensorleri/, adresinden edinilmiştir. 

[3] Robitshop. (2020). Ses sensör kartı. 12 Haziran 2021 tarihinde https://www.robitshop.com/urun/ses-

sensor-karti-mikrofon-sensoru, adresinden edinilmiştir. 

[4] Sail Teknoloj. (2020). Hc- sr04 ultrasonik mesafe ölçüm sensörünün özellikleri nelerdir. 24 Haziran 

2021 tarihinde https://www.sailteknoloji.com/blog/hc-sr04-ultrasonik-mesafe-olcum-sensoru-

ozelliikleri-nedir-nasil-calisir-,adresinden edinilmiştir. 

[5] Samm. (2020). Raspberry pi camera v2. 24 Haziran 2021 tarihinde 

https://market.samm.com/raspberry-pi-kamera-v2, adresinden edinilmiştir. 

[6] Amazon. (2020). Kızılötesi LED ışık modülü. 24 Haziran 2021 tarihinde 

https://www.amazon.com/Infrared-Illuminator-Adjustable-Resistor-

Raspberry/dp/B07FM6LL3V, adresinden edinilmiştir. 

[7] Robotistan. (2018). Arduino uno özellikleri nelerdir. 25 Haziran 2021 tarihinde 

https://maker.robotistan.com/arduino-uno/, adresinden edinilmiştir. 

[8] İndiamart. (2017). Li-ion 18650 3400mAh Lityum Batarya. 25 Haziran 2021 tarihinde 

https://www.indiamart.com/proddetail/2200mah-18650-lithium-ion-battery-

20033775891.html, adresinden edinilmiştir. 

 

 

http://robotiktak.com/bluetooth-modul-hc-05-hc-06/
http://robotiktak.com/bluetooth-modul-hc-05-hc-06/
https://devreyakan.com/gaz-sensorleri/
https://devreyakan.com/gaz-sensorleri/

