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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

İşitme engelli bireyler sesleri duyamadıkları için acil durumlardan haberdar 

olamamaktadırlar. Proje işitme engelli bireylerin yaşadığı sorunları en aza indirmek için 

tasarlandı. Mikro denetleyici kart kullanarak geliştirilen, ses frekansını yakalayıcı 

sayesinde, polis, ambulans, afet sirenleri gibi sesler ayırt edilerek işitme engelli bireylerin 

uyarılması sağlanmış olacaktır. Prototip her sese aynı tepkiyi vermeyip, o an ortamdaki 

sesi ayırt ederek, sesin hangi olaya ait olduğunu belirtir. Bu özelliği sayesinde acil alarm 

sirenlerini tanımayan bireylere de yol gösterici olabilir. Projenin gerçekleştirilebilmesi 

için ses sensöründen alınan veriler mikro denetleyici kart aracılığı ile Hızlı Fourier 

Dönüştürücü (FFT) tekniği kullanılarak analiz edilir. Mikro denetleyici kart yazılımı 

haricinde herhangi bir program kullanılmadan frekans değerleri elde edilebilecek, kart bir 

dönüştürücü olarak çalışacaktır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre ortamda o an 

gerçekleşen olay, ekrana yazdırılacaktır. Ayrıca kullanıcıların ekranı fark edemeyecekleri 

düşünülerek titreşim motoru ile uyarılmaları sağlanacaktır. Geliştirilen cihaz sayesinde 

işitme engelli bireyler hem titreşim hem de ekranda yazan uyarı sayesinde o an yaşanan 

durumu algılamaları sağlanır.    

 

Tasarım: Planlama aşamasından sonra araştırma ve test etme aşaması gerçekleştirilir. 

Daha sonraki adım olan tasarım, “Elektronik Tasarım”, “Yazılım Tasarımı” ve “Mekanik 

Tasarım” olmak üzere 3 aşamadan oluşmaktadır. Mekanik tasarım prototip geliştirildiği 

için elektronik ve yazılım tasarımı ile birlikte ilerler. 

Yazılım: Yazılım için Arduino IDE programı kullanılmış, ilk önce sensörler tek tek 

denenmiş ve daha sonra birleştirilmiştir.  

Montaj: Montaj aşaması; yazılım ve elektronik tasarımın mekanik tasarımla 

birleşmesinden sonra gerçekleşir. Bütün sensörlerin bir araya gelerek bir kutu içerisine 

entegre edilmesi ile oluşur.  
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Şekil 1 : Frekans Bizde, Siz Güvende Prototip Görseli 

2. Problem/Sorun 

Afetler her bir insanın üzerinde birbiriyle kıyası mümkün olmayan farklı etkilere neden 

olurken toplumun bir kesiminde bu durum ziyadesiyle farklılaşır. Bu kesim “dezavantajlı 

gruplar” veya “incinebilir gruplar” veya “özel gereksinimli gruplar” olarak isimlendirilen 

kesimdir. (Akkaş ve Babahanoğlu, 2021).  Bu gruplar içerisinde yer alan bireyler afetler 

esnasında durumun farkına varmada daha fazla zorluk yaşamaktadırlar.  

Aile ve Çalışma Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Bülteni 

(Mart, 2020) tarafından yayınlanan verilere göre, engelli olan nüfusun toplam nüfus içindeki 

oranı %12,6’dur. Bu oranı yürümede, konuşmada, işitmede, taşımada ve öğrenmede engel 

yaşayan bireyler oluşturmaktadır. Çeşitli engele sahip bireyler içinde işitme engelli bireyler 

836.000 kişi ile %1,1’lik kısmı oluşturmaktadır.  İşitme engelli bireyler acil durum seslerini 

duyamadıkları için etraflarında hangi durumun gerçekleştiğinin farkına varamamaktadır.  

İşitme engeli olan bireyler için afet esnasında farkındalıklarını artırmak için ışıklı ikaz ve 

otomatik gaz algılayan sistemler mevcuttur. (Vladutiu, Casteel, Marshall vd., 2012; Alexander 

ve Sagramola, 2014). Afet sırasında engellilerin rahatlıkla erişebilecekleri uyarı ve yardım 

sistemlerinin geliştirilmesi konusunda düzenlemeler yapılmalıdır (Tonak ve Kitiş, 2020). 

Hâlihazırda sesi yazıya, yazıyı sese çeviren, birey kaybolduğunda kısa mesaj ya da mail 

gönderen sistemler, titreşimli ve ışıklı uyarı sistemleri yapılmıştır. Ancak sesin frekans 

bilgisini alıp, o frekansın hangi sese ait olduğunu çözümleyen bir sistemle karşılaşılmamıştır. 

Işıklı, titreşimli uyarı sistemleri eklenecek ses sensörü ve yazılım ile daha kapsamlı hale 

gelebilir. Titreşim motor modülü, bir olayın gerçekleştiğini hissettirerek, bireyin ekrana 

bakmasını sağlamaktadır.  

3. Çözüm 

İşitme engelli bireyler geliştirilen prototip sayesinde etraflarında hangi afet durumunun 

gerçekleştiğini net olarak anlayabilir. Projede Hızlı Fourier Dönüşümü 

(Fast Fourier Transform-FFT) tekniği kullanılır.  FFT bir dizinin ayrık Fourier 

dönüşümünü (DFT) ya da ters ayrık dönüşümünü hesaplayan bir algoritmadır. Fourier 

analizinde bir sinyal bulunduğu uzaydaki (genellikle zaman uzayı) gösteriminden frekans 

uzayındaki gösterimine ya da tersine dönüştürülür (Heideman, Johnson ve Burrus, 

1984).  FFT algoritmaları mühendislik, bilim, matematik ve müzikte sıklıkla kullanılmaktadır 

(Strang, 1994). Matematikçi Gilbert Strang, 1994 yılında FFT'yi "insan hayatındaki en 

önemli sayısal algoritmalardan biri" olarak tanımlamıştır (Strang, 1994; Kent ve Read, 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Dizi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ayr%C4%B1k_Fourier_d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCm%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ayr%C4%B1k_Fourier_d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCm%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Algoritma
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fourier_analizi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fourier_analizi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sinyal
https://tr.wikipedia.org/wiki/Frekans_uzay%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Frekans_uzay%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BChendislik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilim
https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCzik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Say%C4%B1sal_analiz
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2002). IEEE'nin Computing in Science & Engineering dergisi ise FFT'ye "20. Yüzyılın En 

Önemli 10 Algoritması" listesinde yer vermiştir (Dongarra ve Sullivan,  2000).  

 

 
Şekil 2 : Sinüs Dalgaları Çizen Sesin Frekans Gösterimi 

 

Sistem uygulanan bu teknikle sinüs eğrisi çizen ses frekansının pik değerini tespit eder. 

Daha önceden sessiz bir ortamda alarm ve siren sesleri frekansları bu teknikle belirlenip, 

yazılımla kodlaması yapılır.  Sistem ses sensörüyle elde edilen verinin hangi olaya ait 

olduğunu ekrana yazar. 

 İşitme engelli bireyler gerçekleşen olayın ne olduğunu çok hızlı bir şekilde öğrenip, 

engelsiz bireyler gibi tedbir alabilir. Örneğin yangın alarmı çaldığında o an yaşanan durumun 

yangın olduğu ekrana yazdırılarak ve titreşim verilerek belirtilir. Titreşim uyku halinde olma 

ya da ekranı fark edememe durumu için düşünülmüştür. Prototipte yer alan ses sensörü gelen 

veriyi FFT tekniğiyle analiz ederek, frekans bilgisi hangi duruma aitse ekrana o durumu 

yazdırır. Prototip geliştirilerek toplumda var olan tüm işitme engelli bireyler için 

kullanılabilir. İşitme engelli bireylerin güvenlikleri için bu proje hayati bir önem arz 

etmektedir. İşitme engelli eğitimciler ve öğrencilerin kullanabileceği bir prototip geliştirilerek, 

eğitim ortamında engelli birey farkındalığını artırılıp, daha gelişmiş cihazlar için neler 

yapılabileceği konusunda yol gösterici olacaktır.  Prototip, acil alarm sirenlerini tanımayan 

bireyler için de eğitsel ya da güvenlik amaçlı kullanılabilir. Ayrıca prototip için Türk Patent 

ve Marka Kurumu’na “Faydalı Model” başvurusu yapılarak bu konuda bilinç kazandırılmıştır.   

 

 
Şekil 3 : Sistem Çalışma Prensibi İkonik Gösterim 

 

          
Şekil 4 : Prototip İç ve Dış Görünüm 

Proje tasarımında tüm sensörler, pil ve kablolar kutu içerisine yerleştirilmiştir. Ancak ses 

sensörü sesi kolayca algılayabilmesi için kutu üzerine bir delik açılarak alıcı kısmı kutu 

dışında bırakılmıştır. Ekranın da görünen kısmı kutu dışında bırakılmıştır.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/IEEE
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4. Yöntem 

Projede yazılım geliştirme yöntemlerinden olan Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü 

(Şeker, 2014) kullanılmıştır. Bu yöntemde planlama aşamasından sonra analiz, tasarım ve 

uygulama basamakları yer almaktadır.  

 
Şekil 5 :Yazlım Geliştirme Yaşam Döngüsü (Şeker, 2014) 

         

Projede Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü daha detaylı olarak ele alınmış ve bir 

proje planı algoritması geliştirilmiştir. Bu algoritma; “Proje Planı”, “Araştırma”, “Parça Testi” 

aşamalarından sonra tasarım aşamaları olan “Elektriksel Tasarım”, “Yazılımsal Tasarım”, 

“Mekaniksel Tasarım” aşamalarına geçilmiştir. Tasarım aşaması sonrasında “Entegrasyon” ve 

“Genel Test” aşaması uygulanmıştır. Eğer genel test başarılı olmazsa entegrasyon aşaması 

tekrar ele alınır, başarılı olursa “Uygulama” aşamasına geçilir. Projenin tüm aşamaları başarılı 

şekilde gerçekleşerek prototip uygulanmıştır. 

 
Şekil 6 : Proje Geliştirme Algoritması 

Uygulama

Planlama 

 (Seçim) 

Tasarım(Dizayn) 

Tahlil(Analiz) 
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Tasarım ve Entegrasyon Aşamaları (Proje İşlem Basamakları): 

 
 

          

Adım1: Ses sensörü 

sisteme analog olarak 

bağlanarak yazılım 

yüklenir. Sensör aldığı 

verileri seri port ekranına 

yazdırır ve değerler 

görüntülenerek raporlanır. 

Adım2: Prototipe ekran 

modülü bağlanarak, ses 

sensörüne gelen verilerin 

ekrana yazdırılması 

sağlanır. 

Adım3: İkaz, alarm ve 

siren sesleri dinletilerek 

frekansları raporlanır. 

(Yangın, ambulans, 

kimyasal saldırı vs.) 

Adım4: Raporlanan 

ikaz, alarm ve siren 

seslerinin frekans 

bilgilerine göre 

kodlama yapılır. 

 

 

    
 

Adım5: Titreşim motoru da eklenerek entegrasyon aşaması tamamlanır.  

Kutu üzerinde ekran ve mikrofon için uygun boşluklar açılır. Genel test aşamasına geçilir. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projeye benzer ulusal ve uluslararası projeler incelendiğinde; bazı projelerde frekans bilgisi 

alınabildiği, bazı projelerde titreşim motoru kullanıldığı, bazı projelerde ışıklı uyarı sistemleri 

yapıldığı tespit edilmiştir. Ancak alınan frekans değerinin mikro denetleyici karta tanıtılarak 

tepki verdiği bir prototip ya da ürüne rastlanmamıştır. Yapılan literatür araştırmasında işitme 

engelliler için daha önce FFT yöntemi kullanılarak sesleri tanıyan bir proje görülmemiştir. 

Sesi yazıya, yazıyı sese çeviren, birey kaybolduğunda kısa mesaj ya da mail gönderen 

sistemler, titreşimli ve ışıklı uyarı sistemleri mevcut olsa da, işitme engelliler için yapılmış, 

frekans bilgisinin hangi sese ait olduğunu çözümleyen bir sistemle karşılaşılmamıştır. Bu 

kategoride geçtiğimiz yılların projeleri incelendiğinde aynı tekniğin kullanıldığı başka bir 

projeye rastlanmamıştır. FFT yönteminin bu amaçla kullanıldığı özgün bir projedir. 

Kullanılan titreşim motoru projede yer alarak, birey o esnada bir olayın gerçekleştiğini 

hissederek ekrana bakması sağlanacaktır. Cihaz kompakt olarak, akıllı bileklik gibi bir ürün 

üretildiğinde işitme engeli olan bireylerin de engelsiz bireyler gibi afetlere tepki vererek 

güvenliklerini sağlayacaktır. Mevcut engelli bilekliklerine mikrofon ve yazılım eklentisi ile 

şuan kullanılan bileklikler kapsamlı hale getirilebilir. 
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6. Uygulanabilirlik 

Proje sonunda ortaya çıkan prototip beklenildiği gibi çalışmıştır. Prototipin gerçeğe 

dönüştürülmesi noktasında herhangi bir engel yoktur. Prototip daha kompakt bir hale 

getirilerek geliştirilmesi kullanımı bakımından daha rahat olacaktır. Geliştirilen prototipi 

ilçemizde yer alan hafif duyma engeli olan iki bireyin denemesini sağladık. Proje birçok 

alanda geliştirilmeye açık fikirler oluşturabilir. Uygulanabilir olduğunda sensör arızası riski, 

pil bitme riski olabilir. Kart ve sensörler düşük maliyetli olduğu için kullanıldı. Daha kaliteli 

sensörler ile proje üretime uygun yapılabilir. Güçlü batarya ve şarj kullanılarak da pil sorunu 

en aza indirilebilir. Prototip geliştirilerek tıpkı akıllı bileklikler gibi sistemler tasarlanıp 

engelli bireylerin kullanabileceği bir ürün tasarlanabilir. Hâlihazırda var olan akıllı 

bilekliklerde pil ömrü problemi olmayan kullanışlı sistemler mevcuttur. Bu tarz bir bilekliğe 

mikrofon ve yazılım eklentisiyle engelliler için bir ürüne dönüşebilir. Gerekli malzemeler 

temin edildiğinde olabilecek ürüne dair tasarım görseli aşağıdadır. 

 

Şekil 7 : Akıllı Bileklik Hayali Çiziminin Farklı Açılardan Görüntüsü 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 1 : Proje Zaman Planlaması 

Aylar Yapılacak İşler Görevli Kişiler Yöntem/Teknik 

Aralık-Ocak Fikir Bulma  

Kaynak Taraması  

Veri Toplama 

Sena Güdül 

Ela Demiralay 

Ayşe Sibel Erdoğdu 

Araştırma  

Problem Çözme 

Kaynak taraması 

Şubat Verilerin Analizi   

Planlama Yapılması 

Projenin Detaylandırılması 

Sena Güdül 

Ela Demiralay 

Ayşe Sibel Erdoğdu 

Araştırma  

Problem Çözme Beyin 

fırtınası 

Mart-Nisan Parça Testi ve Tasarım Yapılması 

Prototip Entegrasyonunun Yapılması 

Sena Güdül 

Ela Demiralay 

Ayşe Sibel Erdoğdu 

Gösterip yaptırma 

Üretim  

Denemeler yapma 

Mayıs- Haziran Prototipe Son Halinin Verilmesi  

Uygulama Yapılması 

Sena Güdül 

Ela Demiralay 

Ayşe Sibel Erdoğdu 

Test Etme  

Uygulama 

DenemeYapma 

Temmuz-Ağustos Test Aşaması (Prototip işitme engelli 

olan bireyler tarafından test edilerek 

raporlanacak)  

Proje yaygınlaştırma  

Sena Güdül 

Ela Demiralay 

Ayşe Sibel Erdoğdu 

Geliştirme Uygulama 

Deneme 

Eylül Test sonuçlarına göre eksiklerin 

giderilmesi ve geliştirme çalışmaları 

TEKNOFEST Final Etkinliği için 

“Frekans Bizde Siz Güvende!” proje 

sunumunun hazırlanması  

Sena Güdül 

Ela Demiralay 

Ayşe Sibel Erdoğdu 

Geliştirme Uygulama 

Deneme 

Sunum 

 

   



8 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi takım üyeleri projenin her aşamasında aktif olarak yer 

almıştır. Sunum anına kadar çalışmalar planlanmış, gelinen tarihe kadar proje planı eksiksiz 

uygulanmıştır. 

 

Tablo 2 : Malzeme, Özellik ve Maliyet Tablosu 

Kullanılan Malzemeler Malzeme Özelliği Malzeme 

Birim Fiyatı 

 

 

Arduino Uno Kart, maliyeti düşük olması nedeniyle 

kullanılmıştır. Küzerinde 14 tane dijital, 6 tane de analog pin 

vardır. Dijital pinlerden 6 tanesi PWM olarak kullanılabilir. 

Bir mikro denetleyiciyi destekleyen bileşenler kart üzerinde 

mevcuttur. Projede Arduino IDE programı ile kodlama yapılır. 

54,80 TL 

 

 

Ses Sensörü ,ses dalgalarını elektrik sinyallerine dönüştürmek 

için bir kapasitif mikrofonu (50Hz-10kHz) ve bazı işlem 

devrelerini birleştiren küçük bir sensördür. Bu elektrik sinyali, 

dijitalleştirmek için yerleşik LM393 Yüksek Hassasiyetli 

Karşılaştırıcıyı besler ve OUT pininde bulunur. 

6,62 TL 

 

Titreşim Motoru Modülü, 5V'luk bir güç girişi yaptıktan sonra, 

dijital sinyal veya PWM sinyali ile AÇIK / KAPALI 

veya motorun titreşim yoğunluğunu kontrol edilebilen küçük bir 

modüldür.  Modül, elektrik sinyalinin titreşime dönüştürülmesini 

kolayca tamamlayabilir. 

20,46 TL 

 

 
 

LDC Ekran, mavi zemin üzerine beyaz yazı rengine sahiptir. 

LCD I2C/IIC dönüştürücü kartı kullanarak seri arabirim 

üzerinden haberleşecek şekilde kullanıldı. 

41,75 TL 

 

 
 

Motor Sürücü Kartı, 24V'a kadar olan motorları sürmek için 

hazırlanmış olan bu motor sürücü kartı, iki kanallı olup, kanal 

başına 2A akım vermektedir. Motorunun çalışması gereken 

akımı sağlamak için kullanılır. 

14,83 TL 

 

Jumper Kablolar, bu bağlantı kabloları 2,54 mm'lik standart 

pinlere göre dizayn edilmiştir. Projede gerektikçe dişi-dişi, dişi-

erkek ve erkek-erkek jumper kablolar kullanılmıştır. 

6,00 TL 

 

Pil, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bir elektronik 

aygıttır. 
6,00 TL 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere; proje 150,46 TL’lik bütçe ile uygulanabilir. Projede yer 

alan malzemeler ve güncel fiyatları şöyledir; Arduino Uno mikro denetleyici kart 54,80 TL, 

ses sensörü 6,62 TL, titreşim motor modülü 20,46 TL, 2x16 LCD Ekran 41,75 TL, L298N 

motor sürücü 14,83 TL, jumper kablolar 6,00 TL, 9v pil 6,00 TL. Projede kullanılacak 

malzemeler için harcamalar Mart-Nisan ayı içerisinde yapılır. Oluşabilecek bir risk durumuna 

karşın, örneğin sensör arızası vs. durumlarında diğer aylar içerisinde malzeme için gerekli 

harcamalar da yapılabilir. 

https://www.robotistan.com/2x16-lcd-i2ciic-donusturucu-karti-lcd1602-adapter-board-w-iic-i2c-int
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projenin öncelikli hedef kitlesi güvenlikleri sağlamakta zorluk yaşayan işitme engeli olan 

bireylerdir. Prototip işitme engeli olan bireyler tarafından test edilerek daha kullanışlı ve 

gelişmiş şekilde güncellenecektir. Projenin bir başka hedef kitlesi ise; özel eğitimin bir dalı 

olan “Özel Yetenekli Bireylerin” işitme engeli ve engeli olan bireyleri fark edip bu alanda 

çalışmalar yapmalarının sağlanmasıdır. Proje, acil afet ikaz sirenlerini tanımayan bireylere 

ekranda doğrudan olan olayın ne olduğunu yazdırarak kolaylık sağlayacaktır. Bu özelliğiyle 

hem engelsiz bireyler için kolaylık sağlayan bir cihaz hem de eğitim materyali olarak 

kullanılabilir. 

9. Riskler 

Tablo 3 : Olasılık ve Etki Matrisi 

 Etki 

Olasılık Düşük Orta Yüksek 

Düşük 
Çok Düşük Risk Düşük Risk Orta Risk 

Orta 
Düşük Risk Orta Risk Yüksek Risk 

Yüksek 
Orta Risk Yüksek Risk Çok Yüksek Risk 

 

Pil bitmesi durumu olasılığı yüksek ve bitmesi durumunda etkisi de yüksek olması 

nedeniyle olasılık ve etki matrisine göre çok yüksek riskli kategoride değerlendirilmektedir. 

Sistemde kullanılan pil de maliyetin düşük oluşu nedeniyle seçilmiştir. Pilin çabuk bittiğini 

gözlemledik, adaptör ile sistemi besledik.  Prototip sabit bir yerde kullanılacaksa bir 

adaptörle, sabit yerde durmayacaksa şarj edilebilir ve yedeği olan lipo pil ile kullanılabilir. 

Sensör arızası durumu olasılığı düşük ve arıza durumunda etkisi yüksek olması 

nedeniyle olasılık ve etki matrisine göre orta riskli kategoride değerlendirilmektedir. 

Kullanılan sensörler uygun maliyetli olarak seçildiği için bozulma riskleri, uzun süreli 

kullanımda dayanıksız ve yetersiz olabilir. Maliyet sağlandığı takdirde daha sağlam bir sistem 

tasarımı yapılabilir.  

Mikrofonun toz nedeniyle kapanması durumu olasılığı düşük ve kapanması durumunda 

etkisi de orta olması nedeniyle olasılık ve etki matrisine göre düşük riskli kategoride 

değerlendirilmektedir. Bu durumun oluşmasını engellemek için kullanım kılavuzu içerisine 

dikkat edilmesi gereken hususlar olarak eklenebilir. 
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