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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Bu buluş, özellikle asker, polis ve her türlü emniyet ve güvenlik güçleri için istihbarat, güvenlik, 

iletişim konularında yardımcı olmak için bir sürü donanım eklenmiş akıllı kasktır. Bu kaskla 

bu asker, polis ve her türlü emniyet ve güvenlik güçleri birbirleriyle görüntülü, sesli ve her türlü 

iletişimi sağlayacak gerekirse bu görüntüleri merkezi birimle paylaşabilecek ve bu sayede 

olaylara odaklanırken ilgili özellikleri sayesinde yüz tanıma, ses tanıma ile daha önceden 

programa yüklenmiş suçluları tespit edip eyleme geçmeden etkisiz hale getirebilir.Toplumsal 

olaylarda ve devlet büyüklerinin korumalarında bu kask sayesinde provakatörler anında tespit 

edilip etkisiz hale getirilebilir, suikast girişimleri önlenebilir, termal görüş ile yüksek ateşliler 

tespit edilip sağlık birimlerine teslim edilir. Yüksek ateş semptomlu virüs salgınlarının 

önlenmesini sağlar. Radar ile trafik güvenliği sağlanabilir. Radyasyon, gaz, basınç, nem, 

sıcaklık, nabız sensörleri sayesinde güvenlik güçlerimiz kendi güvenliklerini sağlayabilirler. 

Kask aşırı donanımlı ve portatif olacak. Bu sayede istihbarat ve güvenlik alanlarında kullanımı 

kolay olacaktır.  



Bu buluşta geliştirilen akıllı kaskın daha iyi anlaşılabilmesi için hazırlanmış olan şekil üste 

sunulmuş olup, tanımıda aşağıdadır. Prototipin detaylı çizimlerini 

https://linktr.ee/FrevanceGlasses adresinden inceleyebilirsiniz. 

Bu buluşta geliştirilen akıllı kaskın daha iyi açıklanabilmesi için şekillerdeki Parçalar tek tek 

numaralandırılmış olup, bu numaraların tanımları da aşağıda verilmiştir. 

1- Kulak padi  

2- Ön kısmın kontrolü, motorlar ve kabloların olduğu kısım 

3- Hoparlörün bulunduğu kısım  

4- Emniyet bariyeri  

5- İşlemci, radyasyon sensörü, nem sensörü, basınç sensörü, sıcaklık sensörü, gaz sensörü, 

motor, pil, şarj modülü, sd kart, sd kart modülü, sim modülü, gps modülü, gprs modülü, wifi 

modülü, bluetooth modülü, nabız sensörü, motor bu parçanın alt kısmında bulunur üst 

kısmında ise motora bağlı olan mesafe sensörünün olduğu kısım 

 6- Çene koruması, sabitleyici kısım ve mikrofonun bulunduğu ve 7 numaralı parçaya giden 

kabloların geçtiği kısım  

7- Ön kısım ve ekrana giden kabloların olduğu kısım  

8- Ekranın bulunduğu kısım 

Kaskımız; 

https://linktr.ee/FrevanceGlasses


- kamera, 

- mesafe sensörü 

- motor, 

- pil,   

- anten, 

- lityum iyon pil, 

- şarj modülü, 

 - hoparlör, 

 - mikrofon,  

- sd kart, 

- sd kart modülü,  

- ekran,  

- sim modülü,  

- gps modülü,  

- gprs modülü, 

- wifi modülü,   

- bluetooth modülü,  

- gaz sensörü,  

- basınç sensörü,  

- nem sensörü,  

- sıcaklık sensörü,  

- radyasyon sensörü,  

- nabız sensörü,  

- işlemci  



donanımlarından oluşmaktadır. 

 

Üstte devre şeması verilmiştir. 

2. Problem/Sorun 

Radyasyon, gaz, nem, basınç, sıcaklık, nabız sensörleri bundan sonra “kontrol sensörleri” 

olarak anılacaktır. 

Radyasyon seviyesi, ortamdaki gaz türleri ve seviyeleri, nem ve sıcaklık seviyesi, nabız, basınç 

bundan sonra “kontrol değişkenleri” olarak anılacaktır. 

Asker, polis ve her türlü güvenlik ve emniyet güçleri bundan sonra “Kullanıcı” olarak 

anılacaktır. 

Kullanıcılar yukarda yazılan donanımlar tek bir donanımda kullanamıyordu ve bu donanımların 

hız, portatif olarak daha iyi olabileceğini düşündük. 

Kullanıcılar her türlü sesli ve görsel iletişimi kendi aralarında anlık olarak 

sağlayamayabiliyorlardı. 

Bazı donanımlarda da bazı eksiklikler vardı. 



Örneğin toplumsal olayların olduğu her mekanda mobese kameralarının veya güvenlik 

kameralarının olmayışı veya sonradan güvenlik kameraları yerleştirilmiş olsa dahi toplumsal 

olayların başlangıcındaki provakatörlerin provakatif eylemleri tespit edilememiş veya geç tespit 

edilmiş olması olayların büyümesine ve telafisi zor hatalara sebep oluyordu. 

Örneğin yüz tanıma sistemi çok az yerdeki kameralarda bulunmakta bu nedenle aranan suçlular 

serbestçe gezip dolaşabilmekte her türlü zararlı eylemlerini gerçekleştirebilmelerine olanak 

sağlanmakta buda toplumun huzur ve barışını bozuyordu. 

Örneğin terör örgütü ve suçlulara dağlık kesimlerdeki ve zor şartlarda yapılan operasyonlarda 

kullanıcılar görüntülü ve sesli anlık iletişimi kendi aralarında sağlamaları daha zor oluyordu ve 

bu nedenle kullanıcılar birbirlerinin tehdit unsurlarından daha az haberdar olabiliyordu. Ayrıca 

kullanıcıların yaralanmalarında profesyonel ilk yardım desteği almak daha zor ve uzun zaman 

alıyordu. 

Kullanıcıların kontrol değişkenlerindeki değişiklikler normalin üstünde olduğu acil durumlarda 

acil durum bilgisi vermeyebiliyordu. 

3. Çözüm 

İletişim; sorunlarının çözülmesinde ve çözülemeyecek sorunların yönetilebilmesinde önemli 

bir etkendir aynı zamanda düşmanı tanıma onun gücünü ve yapabilecekleri görebilmeyi ve ona 

göre tedbir alabilmeyi sağlar. Günümüzde mobese kameralarının her yerde olmayışı ve kör 

noktaların oluşu ve güvenlik güçlerimizin ses ve görüntü paylaşımının olmayışından kaynaklı 

iletişim sorunlarının çözülmesi için gereklidir.  

Toplumsal olaylarda provakatörler anlık görüntü ve ses iletişimi ile anında tespit edilip etkisiz 

hale getirilebilecek. Toplumsal olaylarda görüntü ve sesler merkezlere aktarılıp merkezde 

yapay zekayla psikolojik sosyolojik analizleri yapılarak yaptıkları ve yapmak istedikleri tahmin 

edilebilecek ve ona göre önlem alınması daha hızlı olabilecek. Anlık görüntü ve ses kayıtlarıyla 

provakatörlerin yaptıkları kamuoyuna anlatılacak ve kamuoyunun hükümetin, devletin 

arkasında olması sağlanacaktır.  

En önemlisi kullanıcılar arasında sesli ve görsel iletişim anlık ve hızlı olacağından kullanıcıların 

olaylara odaklanması çok daha hızlı ve profesyonel olacaktır. 

Anlık görüntülü ve sesli iletişimle uzaktan profesyonellerden ilk yardım hizmetini çok daha 

hızlı ve güvenli bir şekilde kullanıcılar alacaktır. 



Sesi yazıya çevirme, yazıyı sese çevirme bundan sonra “ses sistemleri” olarak anılacaktır. 

Bluetooth, 1G, 2G, 2.5G(GPRS), 2.75G(EDGE), 3G, 4G, 5G ve benzeri “iletişim sistemleri” 

olarak anılacaktır. 

Mesafe sensörü ve motor yardımıyla yapılan motorun mesafe sensörünü döndürmesiyle çalışan 

radar, kontrol sensörlerinden alınan kontrol değişkenleri, kameradan alınan fotoğraf verisi, 

fotoğraf verisinden üretilen obje algılama, yüz algılama sistemimizle çalışan obje ve yüz tarama 

sistemi, mikrofondan gelen ses verisi, mikrofondan gelen ses verisi ve ses tanıma sistemiyle 

çalışan sesten canlı ve nesne algılama sistemi, iletişim sistemleriyle yakındaki iletişim 

işlemlerini görmek için yaptığım sistem “arama sistemleri” olarak anılacaktır. 

Acil durum algılamadaki sorunu çözmek için kontrol sensörlerinden gelen kontrol değişkenleri 

sayesinde kolayca anlayabiliyor ve acil durumlarda ses sistemleri ile acil durum numaralarına 

donanım kendi başına haber verilebiliyor. 

Uzaktan durum kontrolü, otomatik güncelleme, iletişim ve yönetimdeki sorunları çözmek için 

iletişim sistemleri ile ekran paylaşma, görüntülü ve sesli arama, kısa mesaj(sms) desteği 

bulunuyor ve sunucu, diğer kişiler ile anlık bağlantı ve iletişim yapılıyor. 

Yenilenebilir olması için %100 elektrik ile çalışıyor ve güneş paneli girişi, elektrik girişi, 

yüksek voltaj koruması bulunuyor. 

Kolay tamir edilebilmesi için devre(kablolar, sensörler ve benzeri) kontrol sistemi bulunuyor. 

Verileri kaydetmek, yedeklemek, oluşturmak, sıkıştırmak, silmek, şifrelemek, değiştirmek, 

görüntülemek için depolama aygıtı desteği bulunuyor. 

Konum bulmak için GPS ve iletişim sistemleri ile çalışan navigasyon ve konum sistemi 

bulunuyor. 

Güvenlik sorunlarını çözmek için iletişim sistemlerinde, donanımlardaki verilerin güvenliğinde 

uçtan uca şifreleme kullanılmaktadır. 

Mekan hakkında gelişmiş bilgi verebilmek için mekan arama sistemleri ile mekan aranmakta 

ve tüm canlılar ve nesneler yapay zeka desteği, obje algılama, yüz algılama, ses tanıma ile bu 

canlılar ve nesneler hakkında gelişmiş bilgiler toplamakta  ve Kullanıcı bu bilgilerin hepsini 

kaskta bulunan ekran ve sesli komut sistemi yardımıyla kolayca öğrenebilmektedir. 



Hız için ses sistemlerinin desteğiyle yapılmış sesli komut sistemi ve yapay zeka destekli duruma 

göre komut çalıştırma sistemi bulunuyor. 

4. Yöntem 

Yapay Zeka Keras, GPT-2, GPT-3, GPT-Neo, türkçe dil desteği için yaptığımız model, yan 

modellerle tensorflow, torchAI, nanoLevel ile sunucu tarafında çalışıp kask internet 

bağlantısıyla sitemize kendisine verilmiş olan ürün idsini ID parametresi olarak ayarlayıp 

(örnek olarak ürün Idsi 000000001 ve ana sitenin adresi www.frevance.com ve https destekli 

olup ana aspx dosyasının getServer.aspx olup bunun .htaccess dosyasından getServer olarak 

gösterildiğini düşünürsek https://www.frevance.com/getServer?ID=000000001 gibi bir url 

karşımıza çıkar) dns sunucuları yardımıyla http/https isteği gönderir ve asp.net,node.js tabanlı 

sistem ürün Idsini gelen ID parametresinden alır Redist veya Sql veri tabanından birini 

yoğunluk, işlem yapılabilme gibi yönlerden bakarak seçer ve o veri tabanından o ürün IDsine 

belirlenmiş sunucuyu bulur ve o sunucunun ip ve portunu ip:port şeklinde düz ve sadece şekilde 

yazar örnek 155.199.212.216:2548 bu veriyi alan client bu veriyi ‘:’ ile split ederek ip ve portu 

ayrı ayrı değişkenlere koyar ve gerektiği zamanlarda sunucuya ürün Idsi ve şifreyle 

tcp/udp/rudp olarak bağlanır ve yapacağı işlemi bytebufferla gönderir bytebuffer veriyi kolayca 

okuyup yazmak için kullanılır çalışmasıda şöyledir bir veri yazarken o veriyi içindeki byte 

arraya ekler ve ToArray methodu çalıştığında o byte array verisini verir okurken ise ona verilen 

byte arrayı okur buda şöyledir int gibi değişkenleri byte olarak okur ve en baştan sırayla okur 

byteları 0-1-1-0 gibi bir byte array olduğunu düşünürsek ilk başta 0 verisini okur ilk 

çağırdığımızda sonra 1 sonra 1 sonra tekrar 0 yani aynı veriyi tekrar okumaz hep bir ilerki veriyi 

okur byte array okurkende byte arrayın ne kadarını okıycağı fonksiyona gelen parametreden 

alınıp o kadarını ana byte arraydan alıp verir ve hiç bir zaman aynı veriyi okumaz hep bir 

sonraki indexi okur veya yazar obje algılama, yapay zeka, ses tanıma, eklenti yükleme, 

internette arama yapma gibi bir sürü konuda sunucu yardımcı görevi görür ama sunucu 

olmadanda kendi içinde bunları yapabilir. Obje algılamada Yolo V1, V2, V3, RCNN, Fast-

RCNN yöntemleri ve kullanıcın seçtiği veya eğittiği model/modeller ile algılama yapar. Hız 

algılamada obje algılama sistemiyle çalışmakta aradaki mesajlaşma, görüntülü/sesli görüşme, 

konum gönderme/görme, durum görme/gönderme gibi iletişimler 2 farklı yöntemden 

kullanıcıların seçtiği duruma göre desteklenebilen yönteme göre yapılmaktadır yöntemler 

aşağıda detaylıca açıklanmıştır. 

İletişim Yöntem 1 -  Nat UPNP, UDP Hole Punching gibi yöntemlerle direk iletişim yapılır bu 

iletişimde sunucu veya diğer aygıtlar diğer kullanıcının aygıtının ip ve port bilgilerini 

http://www.frevance.com/
https://www.frevance.com/getServer?ID=000000001


kullanıcının aygıtına gönderir aygıtta bu ip ve porta bağlanır burda bağlanılan kullanıcı Nat 

yöntemleriyle port açmadan sunucu oluşturmuştur kullanıcıda bu sunucuya bağlanır. 

İletişim Yöntem 2 - Arada bir sunucu bulunur ve bu sunucu verileri iletir. 

Uçtan uca şifrelemede katman ve blok adını verdiğimiz sistemler bulunur katman dediğimiz 

şey üst üste şifreleme/deşifrelemedir blok ise ayrı yöntemlerdir örnek olarak ABC, DAC, KAC 

verilerini 5 katman 3 bloklu sistemler ile şifrelemek istersek ABC->ADC->AXK->ALX-

>AVK gibi bir şekilde 5 kere kullanıcının belirlediği desteklenen yöntemler ve anahtarlar ile 

şifrelenecektir bu şifrelemede örnek olarak her blok için 5 yöntem ve 5 ayrı şifre bulunur her 

veri rastgele bir blok tarafından şifrelenir de şifrelemede ise tüm blokların ilk katmanları 

denenir ve doğru çalışan bloktan devam edilir kaskımızda başlangıç değeri olarak 5 katman ve 

3 blok bulunur. Uçtan uca şifrelemede bir sürü yöntem desteklenmektedir bunlardan bazıları 

RSA, AES, SHAdır. Eklenti yükleme işleminde 2 farklı eklenti yükleme/çalıştırma yöntemi 

vardır 1.cisi programın kodlarına o eklentinin kodları eklenir ve program tekrar derlenir aygıt 

yeniden başlatılcağı zaman bu yeni kodlar aygıta yüklenir 2.cisinde ise programın kodları 

depolama aygıtından alınıp eklenti başlatıldığı zaman çalıştırılır. Ses tanımada eğitilmiş seslere 

bakılarak kullanıcının sesi tanınır. Ses tanıma, Obje algılamada bir objenin ne olduğuna dair 

ihtimaller olur örnek olarak bir resimde %90 Kedi, %1 Köpek gibi ihtimaller oluyor hangi 

ihtimalin üstündeyse onun doğru olarak algılanacağını kullanıcı belirlemektedir. SMS 

gönderme/alma, Hat üstünden arama yapma ve benzeri SIM modülü ve SIM modülüne 

kullanıcının bağladığı sim ile yapılmaktadır. İletişim bağlantıları SIM modülü, wifi modülü, 

bluetooth modülü, ethernet desteği ve benzeri ile yapılmaktadır. Yazılım güncellemesinde 2 

farklı yükleme yöntemi vardır 1.cisi alınan kodlara varsa eklenti kodları eklenir ve bu yeni kod 

aygıta yüklenir 2.cisi alınan kodlar derlenir ve bu kod aygıta yüklenir eklentilerde eklenti 

yükleme yöntemi 2deki şekilde çalıştırılır.  

Radar motorun mesafe sensörünü döndürmesiyle yapılmaktadır.  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Ürünler Patent Ofisi Patent Numarası olarak girilmiştir örnek olarak Türkiye Patent Ofisinin 

201819421A2 numaralı patenti TR201819421A2 olarak gösterilmiştir. 

Proje birçok ürünün birleşimi bir üründür bu yüzden referans aldığımız ürünlerden hangisine 

baktığınıza bağlı olarak yenilik yön değişmektedir aşağıda bu ürünler, özellikleri ve bu üründen 

aklımıza gelen yenilikler ve hayal gücümüzle aklımıza gelen yenilikler aşağıda verilmiştir. 



US20170048496A1 ürününde kameradan videoyu kaydedilip başka bir cihaza aktarıyor bu 

aktarım sayesinde video depolanabiliyor, durum görüntüleniyordu. Bende cihazıma bu özelliği 

ekleyerek anlık olarak durum görüntüleyebilmesini, ses ve video çekilip kaydedebilmesini, 

fotoğraf çekilip kaydedilebilmesini ve bir ekran ile bu video, ses, fotoğrafların izlenebilmesini 

ve devrenin detaylı durumun gösterilmesini bu duruma bakılarak daha kolay bir şekilde tamir 

edilebileceğini ve bu fotoğraf, ses, videoların ve ekrandaki durumun paylaşılmasını 

sağlayabileceğimi, kameraya yakınlaştırma ve gece görüşü desteği ekleyerek daha çok bilgi 

alınabileceğini düşündüm. 

KR101573033B1 ürününde GPS bilgi iletimi ve alımı ile kullanıcı ve belirlediği kişiler bu 

bilgiyi görüyordu. Bende cihazıma bu özelliği ekleyerek anlık olarak GPS konumu 

görüntülenebilmesi, yakındaki kişilerin görülebilmesini, yol tarifi yapılabilmesini, kişiler arası 

uzaklığın ölçülebilmesini sağlayabileceğimi düşündüm. 

CN105046635B ürününde hostpot ile internet paylaşımı yapılıyordu. Bende cihazıma bu 

özelliği ekleyerek başka aygıtlarla internet ve veri paylaşımı yapabileceğimi düşündüm. 

WO2016180285A1 ürününde yüz algılama ile kişi tanıma yapılıyordu ve wifi, bluetooth, 3G, 

4G iletişim protokolleriyle veri alma ve gönderme yapılıyordu. Bende cihazıma bu özellikleri 

ekleyerek suçluların algılanabilmesini, dosya yüklenebilmesini, uzaktan yazılım güncellemesi 

yapılabilmesini,  uzaktan aygıt yöntemi yapılabilmesi, internette arama yapılabilmesi, sesli ve 

görüntülü arama yapılabilmesi, acil durumda otomatik arama yapma, minik bir ek anten 

ekleyerek sinyal bozma ve gönderme yapılabilmesi ,anlık iletişim sağlanabilmesi ve gprs 

desteği ekleyerek daha çok iletişim protokolünü destekleyebileceğimi düşündüm. 

JP6293259B2 ürününde depolama modülü ile dosya indirme, kaydetme, değiştirme, 

görüntüleme yapılıyordu. Bende cihazımıza bu özellikleri ekleyerek dosya indirme, kaydetme, 

değiştirme, görüntüleme, şifreleme , oluşturma, silme, kopyalama, sıkıştırma yapabileceğimi 

düşündüm. 

US10049550B2 ürününde mikrofon ile patlama sesleri, kalp atış sesleri gibi sesler algılanıp 

panik moduna geçiş yapılıyordu. Bende cihazıma bu özelliği ekleyerek nem, basınç, sıcaklık, 

radyasyon, gaz, nabız sensörü ile acil durum algılayabileceğini ve acil durumu otomatik olarak 

bildiren, ses tanıma ile suçluları algılayabilen, gelen sesi yazıya çevirebilen ve bu yazıyıda 

ekranda gösterebilen, mikrofonlara gelen ses düzeyine göre sesin yönünü algılayabilen bir 

sistem yapabileceğimi düşündüm. 



TR201819421A2 ürününde temizlikten hemen sonraki ile güncel görüntüler karşılaştırılıp 

temizlenmesi gerektiğinde bunu sms, elektronik posta gibi yollarla kullanıcıya iletiyordu. 

Bende cihazıma bu özelliği ekleyerek durumu sms olarak gönderme ve sms gönderme, alma 

desteği yaparak durumu farklı bir yolla gönderebileceğimi ve kullanıcının sms gönderip alarak 

iletişim sağlayabileceğini düşündüm. 

6. Uygulanabilirlik 

Ürün otomasyon sistemleriyle ve 3D yazıcı yardımıyla %100 otomatik olarak üretilebilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Ürün 794,68 TL tutmaktadır aşağıda tablo şeklinde donanımlar ad, fiyat, alınması gereken 

miktar, birim fiyatı, toplam fiyat olarak verilmiştir. Ürünün tasarım fiyatı 500 TL tutmaktadır. 

MQ-9 Gaz sensörü olup MQ Taşıyıcı bu sensörün kullanılabilmesi için gerekli bir 

donanımdır. SIM 808 GPS/GPRS/GSM Modülüdür. ESP32 Wifi/Bluetooth geliştirme 

kartıdır. SD Kart depolama donanımı SD Kart Modülü ise bu depolama donanımının 

kullanılabilmesi için gerekli bir donanımdır. ISD 1820 ses kaydetme, çalma modülüdür. 

Donanım Adı Alınması 

Gereken 

Birim Başına 

Fiyat 

Donanım Satın Alma Linki Toplam 

Fiyat 

Servo Motor 4 13,94TL https://www.robocombo.com/SG90-RC-

Servo-Motor,PR-141.html 

55,76TL 

Ultrasonik Sensör 1 8,85TL https://www.robocombo.com/Ultrasonik-

Mesafe-Sensoru-HC-SR04,PR-1041.html 

8,85TL 

Şarj Modülü 1 7,11 https://www.roboshop.com.tr/tp4056-

korumali-lityum-lipo-18650-sarj-sarz-modulu 

7,11 

SD Kart 1 29,95TL https://www.hepsiburada.com/rosstech-micro-

sd-16gb-hafiza-karti-kart-adaptoru-p-

HBV00000RQSC1 

29,95TL 

SD Kart Modülü 1 4,75TL https://urun.n11.com/diger/arduino-micro-sd-

kart-modulu-P408094394 

4,75TL 

ESP32 1 69,56TL https://urun.n11.com/arduino-urunleri-ve-

setleri/esp32-esp-32s-wifi-bluetooth-dual-

mode-gelistirme-karti-P420974715 

69,56TL 



Ultra Viyole 

Sensörü 

1 119,14TL https://www.robotistan.com/grove-uv-

ultraviolet-sensor-ultraviyole-sensor 

119,14TL 

MQ Taşıyıcı 1 14,26TL https://www.robotistan.com/mq-gaz-sensor-

tasiyici-karti 

14,26TL 

MQ-9 1 24,95TL https://www.robotistan.com/karbonmonoksit-

ve-yanici-gaz-algilayici-sensor-carbon-

monoxide-

flammable?language=tr&h=eeda10f6 

24,95TL 

BMP 180 1 35,64TL https://www.robotistan.com/bmp180-dijital-

hava-basinci-sensoru 

35,64TL 

DHT 11 1 12,63TL https://www.robotistan.com/dht11-isi-ve-

nem-sensoru-kart 

12,63TL 

SIM 808 1 319,88TL https://www.direnc.net/arduino-gsm-gps-gprs-

modulu?language=tr&h=c8579442 

319,88TL 

ISD 1820 1 11,76TL https://www.komponentci.net/isd1820-ses-

kayit-modulu-hoparlorlu-pmu259 

11,76TL 

Kamera 1 80,31TL https://www.direnc.net/arduino-kamera-modul 80,31TL 

 

Ürün tasarlanırken şekil 1de verilen parçalardan 8 hariç hepsi ayrı ayrı üretilicektir 8 ekran 

olduğu için tasarım kısmında üretilmez ve üst parçaya ek bir ayrım bölümü ile ana işlemciler 

eklenir üst parçayada küçük bir delik açılır ve burayada mesafe sensörü gibi sensörler eklenir 

altlarındada minik bir RC motor bulunur kullanıcının seçimine göre herhangi bir obje 

yaklaştığı anda bu RC motorlar bu sensörleri aşağıya çekilerek çarpışmadan koruma 

sağlanabilir. Ön 7 numaralı parçadan öndeki ekrana kablolar ince bir boşluktan geçirelerek 

bağlanır. Haporlor ve Mikrofonlarda 4, 7 parçalarına minik bir iç delik açılarak geçilir ve 

bağlanır. Kalan sensörlerde bağlanır. Sensörler güç ve yükleme pinleri hariç herhangi bir boş 

pine bağlanabilir sistem bunu otomatik olarak algılayacak şekilde yapılmıştır.  

Piyasadaki benzer projelerden biri “Huawei Eye Wear II”dir ve fiyatı 4.999,00TL’dir. 

Kaskımızın acil durum algılama, radar, uçtan uca şifreleme, obje algılama, yüz algılama gibi 

bir sürü ek özelliği bulunmaktadır. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

https://www.direnc.net/arduino-kamera-modul


Polis; Suçluları yüz algılaması, ses tanıma ile kolayca bulabilecekler ve daha kordineli 

çalışabilecekler 

Asker; Suçlu ve teröristleri yüz algılama, ses tanıma ile kolayca bulabilecekler, alan hakkında 

bilgi toplayabilecekler, yakında yapılan iletişimleri görebilecek konuşmaları duyabilecek 

konum tespiti yapabilecekler, daha kordineli çalışabilecekler 

Arama Kurtarma; Gözükmeyen kişileri termal görüş ile görebilecekler, gaz kaçağı gibi 

durumları anlayabilecekler, daha kordineli çalışabilecekler 

Güvenlik Güçleri; Gözükmeyen kişileri termal görüş ile görebilecekler, yüz tanıma ve ses 

tanıma ile kişiyi tanıyabilecekler, daha kordineli çalışabilecekler 

9. Riskler 
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Risk Derecesi Eylem Planı 

Yazın yüksek sıcaklığın geçtiği 
yerlerde  
sistem kilitlenebilir 

Olasılık :3 
Derece :9 

Etki :3 

Sistemi özel soğutma sistemi monte 
etmek ve yüksek ısılarda devreye 
sokmak 

Kaskın darbelere karsı kısa devre 
olması 

Olasılık :4 
Derece :16 

Etki :4 

Kask içine darbe emici özel malzeme ile 
kaplanıp olası darbe hasarlarını 
minimuma indirmek 

Kaskın yüksek manyetik alan 
etkisinde devrelerde problem 
yaşanabilir 

Olasılık :4 
Derece :16 

Etki :4 

Kask içinde manyetik kalkan (magnetic 
shield) ile kaplanıp etki minimuma 
indirilebilir. 
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