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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Görme engelliler hayatın birçok alanında zorluklarla karşılaşmaktadır. Özellikle görme 

engellilere yönelik tasarlanmayan evler görme engellilerin zorluklar yaşamasına, başka 

insanlara bağımlı olmasına neden olmaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda görme 

engellilerin hayatını kolaylaştıracak tasarımlara ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir. Bu 

noktadan yola çıkarak projemizin amacı görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak akıllı bir 

mutfak tasarımı geliştirmektir. Projemizle görme engelli kişinin evinde yangın, su baskını 

veya gaz kaçağı olma durumlarında görme engellileri algılayabilmesi için sesli uyarı 

verilmektedir. Ayrıca projemizle mutfakta yer alan dolapların üzerinde yer alan butonlar 

sayesinde dolap içerisindeki malzemeler sesli olarak anlatılmaktadır. Bu projede bilimsel 

araştırma yöntemlerinden “tasarım tabanlı araştırma modeli” kullanılmıştır. Projemizde 

donanım birimleri olarak ateş algılama sensörü, gaz sensörü, su seviye sensörü, hoparlör, SD 

kart modülü ve buton kullanılmıştır. Donanım birimlerinin çalışması için gerekli kodlar 

Arduino IDE programında yazılmıştır. Projemizin tasarım kısmında ise mdf malzeme 

kullanılarak mutfak tasarımı yapılmıştır. Projemizle görme engelli kişilerin hayatının 

kolaylaştırılması, görme engelli kişilerin kimseye bağımlı olmadan hayatlarını sürdürmeleri 

hedeflenmektedir. 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Engellilik, doğum öncesi veya doğum sonrası bazı nedenlerden dolayı psikolojik, bedensel, 

zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerinde kısıtlılık veya yetersizlik olarak tanımlanabilir 

(TESYEV, 2021).  5387 sayılı Engelliler Kanunu'na göre doğuştan veya sonradan çeşitli 

nedenlerden dolayı bedensel, zihinsel vb. yeteneklerini kaybeden kişiler olarak tanımlanan 

engellilik kavramı; bireylerin gündelik ihtiyaçlarını karşılamada ve sosyal yaşama ayak 
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uydurmakta güçlük çekmesi gibi sorunları beraberinde getirmiştir (Arıkan, 2002). Görme 

engeli, bireyde görme yetersizliğinden çok fazla derecede etkilenme görsel duyu ile alınması 

gereken uyarıcılardan yoksun kalma olayı olarak tanımlanabilir (Dostol ve Güller, 2021). 

Görme engelli olma durumu önceden veya sonradan bazı kazalar sonucu ortaya çıkabilir, bu 

da bazı sorunlara yol açabilir (Karakuş, 2016).  Görme engelli bireyler toplumun bir parçasını 

oluşturur ve kentsel mekanlarda aktif yaşantısı sağlanmalıdır (Dostol ve Güller, 2021).  

Ancak görme engelliler günlük hayatta birçok sorunla karşılaşmaktadır. Özellikle görme 

engellilere yönelik tasarlanmayan evler görme engellilerin başka insanlara bağımlı 

yaşamasına neden olmaktadır. Benzer şekilde mobilya tasarımında da engelliler dikkate 

alınmamakta ve onlara uygun mobilyalar tasarlanmamaktadır (Aykal, Erbaş ve Kocaman, 

2018). Görme engellilerin ev içerisinde yaşadıkları sorunları en aza indirebilmek için akıllı 

mutfaklar tasarlanabilir. Akıllı mutfak,  ev sahiplerinin ihtiyaçlarına cevap verebilen, 

hayatlarını kolaylaştıran, daha konforlu ve tasarruflu bir yaşam sunan; otomatik sistemleri 

ve fonksiyonları kullanıcı tarafından kontrol edilebilen evler olarak tanımlanabilir (Güğül ve 

Sarıtaş, 2008). Akıllı mutfak sistemlerinin geliştirilmesi görme engelli bireylere kolaylık 

sağlayacaktır (Dönmez Çavdar ve arkadaşları, 2004).  Görme engelli bireylere mekan 

tasarımı yapılırken bireyin engel durumuna göre hareket edilmesi ve kullanıcının 

ihtiyaçlarına göre mekanın tasarlaması gerekmektedir. Mekan tasarlanırken kişinin 

başkalarına ihtiyaç duymadan bağımsız hareket edebilmesi önemlidir. Yakın zamana kadar 

görme engellilerin başkalarına ihtiyaç duymadan bağımsız hareket edebilmesi göz ardı 

edilmiştir  (Kaya, Dalğar ve Uzunay, 2017). Ayrıca görme engellilerin yaşamlarını 

kolaylaştırmaya yönelik fikirler, öneriler, tasarım olmasına rağmen ne kadarının uygulandığı 

büyük bir soru işaretidir (Uzun ve Sarıkahya, 2021). 

3. Çözüm  

  Projemizin amacı görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak bir mutfak tasarımı 

geliştirmektir. Projemizle görme engelli kişinin evinde yangın, su baskını veya gaz kaçağı 

olma durumunda görme engellilerin algılayabilmesi için sesli uyarı verilmektedir. Ayrıca 

projemizle mutfakta yer alan dolapların üzerinde bulunan butonlara basıldığında dolap 

içerisindeki malzemeler sesli olarak anlatılmaktadır. Projemizle görme engelli kişilerin 

hayatının kolaylaştırılması, görme engelli kişilerin kimseye bağımlı olmadan hayatlarını 

sürdürmeleri hedeflenmektedir. Görme engellilerin kimseye muhtaç olmadan yaşamalarına 

imkan tanıması, görme engellilerin hayatını kolaylaştırması projemizin güçlü yönlerini 

oluşturmaktadır. Geliştirilen sistemin çok maliyetli olmaması yaygın kullanımına imkan 

tanımaktadır, bu durum projemizin fırsatları arasında yer almaktadır 

       

3.1.Projenin Donanım Kısmı 

 Projemizin donanım kısmında, Arduino Uno Kart, Ateş Algılama Sensörü, Su                                                                        

Seviyesini Algılayıcı Sensör Kartı, Gaz Algılayıcı Sensör Kartı, Hoparlör, SD Kart Modülü 

ve Breadbord kullanılmıştır. 

  

3.2. Projenin  Yazılım Kısmı  
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3.3. Tasarım 

  

Projemizde mutfak görünümünün 

sağlanması amacıyla mdf 

malzemeden lazer kesiciden 

kestirilmiştir.  
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Kesimi yapılan mdf malzemeler 

uygun biçimde yapıştırılmıştır ve 

mutfak görünümü elde edilmiştir.  

 

Projemizde su baskını olma 

durumunda uyarı verilmesi amacıyla 

su seviyesi sensörü kullanılmıştır.  

 

Dolapların içerisinde yer alan 

malzemelerin sesli bir biçimde 

söylenmesi için butonlar dolap 

kapaklarına yapıştırılmıştır.  
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4. Yöntem 

      Projemizde bilimsel araştırma yöntemlerinden “tasarım tabanlı araştırma modeli”      

kullanılmıştır. Projemizin tasarım kısmında mdf malzeme kullanılarak mutfak tasarımı 

yapılmıştır. Çalışmamızda mutfak dolabında yer alan buton1’e basıldığında 

malzemeler1.wav sesi çıkmaktadır. Mutfak dolabında yer alan buton2’ye basıldığında 

malzemeler2.wav sesi çıkmaktadır. Gaz sensörü değeri 200’den büyük olduğunda 

gazuyari.wav sesi çıkmaktadır. Su seviye sensörü  değeri 200’den büyük olduğunda 

suuyari.wav sesi çıkarmaktadır. 

 

Gaz kaçağı veya yangın olması 

durumunda uyarı verilebilmesi için 

gaz sensörü ve ateş algılama sensörü 

kullanılmıştır. Bunlar mutfakta ocak 

üzerine yerleştirilmiştir  

 

Projemizde sesli uyarı verilmesi için 

kullanılan hoparlör ve SD kart 

modülü bağlantısı yapılmıştır. Bu 

malzemeler dolap üzerine 

yerleştirilmiştir.  

 

Projemizin son hali yanda 

görülmektedir.  
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

     Projemiz hiçbir yerden alıntı olarak alınmamıştır. Projemizi araştırmalar sonucunda 

yapılmıştır.  Projemiz araştırmalar sonucunda görme engellilerin zorluklar yaşadığı tespit 

edilerek yazılmıştır. Alan yazın incelendiğinde yapılan çalışmalarda görme engellilere 

yönelik tasarımlarda neler olabileceğinden bahsedilen çalışmalar yer almaktadır (Uzun ve 

Sarıkahya, 2021; Kaya, Dalğar ve Uzunay, 2017; Yıldız, 2014) ancak prototipini ürettiğimiz 

gibi üretim yapılmamıştır.     

6. Uygulanabilirlik  

              Geliştirilen tasarım, tüm görme engellilerin kullanabileceği, kimseye muhtaç olmadan 

yaşamalarını sağlar.  Ayrıca projemiz düşük maliyetli olduğu için yaygın kullanılabilir.  

  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizde kullandığımız donanım birimlerine ilişkin ücret bilgisi Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Donanım Birimleri Maliyet Tablosu 

Donanım Biriminin Adı Fiyatı 

Arduino Uno Kartı 92,47 ₺ 

Ateş Algılayıcı Sensör Kartı 7.96 ₺ 

Su Seviyesini Algılayıcı Sensör Kartı 9.77 ₺ 

Gaz Algılayıcı Sensör Kartı  21.15 ₺ 

Breadboard 15.93  ₺ 

 Hoparlör 10.97 

Kart Mödülü 10.68 

Buton 0.98 

Toplam Fiyat 153.57 ₺ 

 

Projemizde gerçekleştirdiğimiz kısımlar yeşil renkle, gerçekleştirilmesi planlanan kısımlar mavi 

renkte gösterilmiştir. Proje detay raporunun yazılması aşamasında tasarım ve yazılım kısmı 

yapılmıştır ancak finale kalması durumunda eklemeler/ düzenlemeler olma durumu nedeniyle bu 

kısımların devamı Ağustos ayına kadar devam edecektir.  

Tablo 3:Proje İş zaman Çizelgesi 

AYLAR 

İşin Tanımı Ocak  Şubat Mart Nisan Mayıs  Haziran  Temmuz  Ağustos 

Literatür 

Taraması 

        

Tasarımın 

Hazırlanması 
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Mobil 

Uygulamanın 

Geliştirilmesi 

        

Proje Detay 

Raporu Yazımı 

        

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Görme engelli bireyler hayatın her alanında zorluk yaşamaktadır. Bu noktadan yola 

çıkarak projemizin hedef kitlesi görme engelli bireyler olarak belirlenmiştir.      

 

9. Riskler 

  Sensörlerinin çalışmaması veya elektrik kesintileri gibi durumlar projemizin dezavantajıdır. 

Kullanıcıların yanlışlıkla donanım birimlerine zarar vermesi projemizin tehdidini 

oluşturmaktadır.  

Projemiz geliştirilmeden önce detaylı bir biçimde literatür taraması yapılmış ve Benzer 

projelerden farklı yönleri belirlenmiştir.  

Projemizde kullanacağımız malzemeler belirlenmiş, tasarımın hazırlanması için gerekli 

çizimler yapılmıştır. 

Projemizin hazırlanması için prototip tasarım oluşturulmuştur.     
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RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT: 

- Yukarıda yer alan ilk 9 madde en fazla 10 (On) sayfada anlatılacaktır. 

 

- Kapak, açıklama ve görsel olmak üzere en fazla 15 sayfa olacaktır. 15 sayfayı geçen 

raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır. (Kaynakça ve içindekiler sayfa sayısına 

dahil değildir.) 

 

- Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır. 

 

- Her rapor “kapak” ve “içindekiler” sayfası içermelidir. 

 

- Yazı tipi: Times New Roman, Punto: 12, Satır Aralıkları: 1,15 , İki tarafa yaslı, Sayfa 

kenar boşlukları üst-alt-sağ-sol 2,5 cm olmalıdır. 

- - Rapor içindeki cümleler birbirinin aynı ve tekrarı niteliğinde olmamalıdır.  

-  

- - Raporunda, web sitemizde yer alan geçmiş yıl raporlarından yararlanmış olan takımlar 

alıntı yaptığını ilgili sayfada belirtmesi gerekmektedir. Açıklamayı alıntı yapılan 

cümlenin ardından belirtmeniz gerekmektedir.  

- ALINTI FORMATI: "Alıntı yapılan Cümle/ler" (Yıl, Yarışma Adı, Kategori, Takım Adı)  

- ÖRNEK ALINTI: "Enkazda depremzedenin nerede olduğunu tespit edilememesi, enkaz 

kaldırma ve deprem-zede arama çalışmalarını yavaşlatan en önemli sorundur." (2020, İnsanlık 

Yararına Teknoloji Yarışması, Afet Yönetimi, X Takımı) 

 
 - Kaynakçada referanslar aşağıdaki şekilde belirtilebilir.                                     

   Dijital Kaynak: Yazarların Soyadı, Adlarının Baş Harfi., Yazının Başlığı, Yazının Tarihi, Erişim 

Tarihi, Erişim Adresi. 

   Basılı Kaynak: Yazarların Soyadı, Adlarının Baş Harfi., (Basım Tarihi) Yazının Başlığı, (Varsa) 

Yayınlandığı Derginin Adı, (Varsa) Derginin Sayısı, Sayfa numarası.  

 

 

 


