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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 Doğal afetler ekonomik ve sosyal hayatı çok kısa sürede olumsuz şekilde etkileyerek, büyük 

maddi kayıplara, ölümlere ve yaralanmalara yol açabilmektedir. Uluslararası düzeyde yapılan 

araştırmalara göre doğal afetlerde fiziksel engelli bireylerde gerçekleşen ölüm oranı, diğer 

bireylere göre daha yüksektir.  

 Ülkemizde son zamanlarda yaşanan depremler bize, enkaz altında ki bireylerin yerlerini 

tespit edip, saatler hatta günler sonra da olsa onlara ulaşabilmenin hayati açıdan ne kadar önemli 

olduğunu göstermiştir. Bu yıl yaşadığımız İzmir depremi sonrası televizyonlarda, enkaz başında 

gerçekleştirilen sessiz ve umutlu bekleyişlere hepimiz şahit olduk. Hem enkaz altındaki kişiler 

için, hem de dışarıdakiler için duyulacak bir sesin hayata açılan bir kapı olduğunu düşünürsek, 

"Sesimi duyan var mı?" çağrısına cevap verebilmenin önemini anlayabiliriz. Bu sesi duyup 

cevap verebilme konusunda ise en dezavantajlı kişiler işitme engelli vatandaşlarımızdır.  

  İşitme engelli vatandaşlarımızın karşılaşabileceği bu duruma çözüm üretmek adına 

gerçekleştirilen bu araştırmanın amacı, enkaz altında kalmaları halinde onların dışarıdan 

gelecek çağrıları algılamalarını ve buna cevap vermelerini sağlayarak yerlerinin bulunmasını 

kolaylaştıracak taşınabilir bir cihaz üretmektir. Tasarım tabanlı araştırma yönteminin 

benimsendiği bu çalışma sonucunda ATtiny 85 mikrodenetleyicisi ile kontrol edilen bir ses 

sensörü, titreşim motoru ve buzzer kullanılarak basit ama etkili bir tasarım geliştirildi. 

Hedeflenen cihazın boyutlarının mümkün olan en küçük ölçüde olabilmesi için Autodesk Eagle 

programı ile cihaza özel SMD komponentler kullanılarak PCB tasarımı yapıldı ve ürün bir kolye 

boyutuna kadar küçültüldü. Üretilen bu cihaz sayesinde, işitme engelli vatandaşlarımızın enkaz 

altında kalması durumunda dışarıdan gelecek çağrıları fark etmeleri, ve bu sayede hem cihazın, 

hem de kendilerinin çıkaracakları yardım sesleri ile yerlerinin bulunmasının kolaylaştırılması 

sağlandı. 

 

2. Problem/Sorun: 

  Yapılan alan taramaları sonucunda araştırma konumuza benzer alanda yapılan çalışmaların 

genel anlamda deprem öncesinde işitme engelli vatandaşların bilinçlerdirilmesi üzerinde 

durduğu, enkaz altında kalma durumunda ise yer tespitine yönelik mobil uygulamalardan 

yararlanarak cevap bulmaya çalıştıkları görüldü. Ancak özellikle deprem sonrasında iletişim 

konusunda yaşanan aksaklıklar göz önünde bulundurulduğunda mobil iletişim ağlarına bağlı 

kalmanın problem yaratacağı beklenebilir. Tüm bu araştırmalar ışığında gerçekleştirilen bu 

çalışmada çözüm üretilmesi beklenen problem durumu aşağıda ki gibi şekillendi; 



3 

 

  "Herhangi bir mobil iletişim teknolojisine ihtiyaç duymadan, enkaz altında kalan işitme 

engelli bireylerin dışarıdan gelecek yardım çağrılarını fark etmeleri ve buna cevap vermeleri 

sağlanabilir mi?" 

 

3. Çözüm  

  Problem durumunun belirlenmesinin ardından, konu ile ilgili bilgi edinme amaçlı alan 

taraması yapıldı. Yapılan taramalara depremler ve bu depremlerde gerçekleşen olaylar ve 

olgulara yönelik sayısal verilerin derlenmesi ile başlandı. Ardından deprem öncesi, sırası ve 

sonrasında yapılması gereken engelleyici, önleyici çalışmalar hakkında bilgi toplandı. Son 

aşamada ise deprem esnasında enkaz altında kalan işitme engelli vatandaşların karşılaştıkları 

problemlere yönelik yapılan çalışmalar hakkında özelleştirilmiş bir tarama yapıldı.  

  Araştırma problemine yönelik üretilen hipotez aşağıdaki gibidir; 

  "Herhangi bir mobil iletişim teknolojisine ihtiyaç duymadan, enkaz altında kalan işitme 

engelli bireylerin dışarıdan gelecek yardım çağrılarını, ses algılama yeteneği olan titreşim 

özellikli bir kolye ile fark etmeleri ve buna hem kendilerinin hem de cihazın çıkaracağı seslerle 

cevap vermeleri sağlanabilir." 

  Bu hipoteze yönelik yapılan tasarım tabanlı çalışmalar sonucunda geliştirilecek prototip 

üzerinde aşağıda ki bileşenlerin yer almasına karar verildi. 

 CR2032 Pil 

 Atmel ATtiny 85 Mikrodenetleyicisi 

 Kısa On Of Anahtar 

 Pololu 5V Voltaj Yükseltici 

 Şaftsız Titreşim Motoru 

 Sparkfun Ses Sensör Kartı 

 7.5MM 5V 82dB Buzzer   

 AMS1117 

 

Resim 1: İlk prototipte kullanılan malzemelerden bazıları. 

 

  Gerekli malzemelerinin teminin ardından ürünün çalışabilirliği ve amacına uygunluğunu test 

amacı ile ilk prototip geliştirildi. 

 

Resim 2: SMD komponentler ve PCB kullanılmadan hazılanan ilk prototip 
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  Ürünün ilk prototip ile açık alanda 15 metreye, kapalı alanlarda ise 5 metreye kadar sesleri 

algıladığı, konuşma seslerinin dışında yakın çevrede yer alan duvar masa gibi zeminlere 

vurulduğunda da sesleri algılayabildiği tespit edildi. Ürünün uygunluğunun prototip üzerinde 

yapılan denemeler sonucunda onaylanmasının ardından boyutlarının küçültmek adına SMD 

komponentler kullanılarak bir PCB tasarımı yapıldı. PCB'nin üzerindeki iletimin en iyi seviyede 

olması için HASL kaplama yerine İmmersion Gold tercih edildi. Tasarımı hazırlanan  PCB 

üzerinde, küçük boyutları ve düşük güç tüketimi  nedeni ile ATtiny 85 mikrodenetleyicisi 

kullanıldı. Yapılan tasarımlar sonucunda PCB’nin boyutları 44*44 mm’ye kadar indirildi. 

  

Resim 3: Ürünün daha küçük ve güvenilir olmasına adına geliştirilen PCB çizimi 

  Sonuç olarak 50x50x15 mm boyutlarında kolye şeklinde boyunda veya saat olarak kolda 

taşınabilecek boyutlarda bir kutunun içine sığabilecek şekilde ürünün son tasarımları yapıldı.  

 

4. Yöntem 

  Çalışmanın konusuna ve amacına en uygun yöntemin 

seçimi için yapılan araştırmalar sonucunda en uygun 

yöntem olarak "Tasarım Tabanlı Araştırma Yöntemi" 

belirlendi. Tasarım Tabanlı Araştırma, kuramsal temele 

dayanan ürün tasarımlarının biçimlendirici olarak 

araştırılması ve tasarım, kuram ile uygulama üçlüsünün 

etkileşimini bir üst noktaya taşıma ihtiyacı sonucu 

ortaya çıkmış bir araştırma yöntemidir. (Cobb, 

Confrey, diSessa, Lehrer ve Schauble, 2003) 

  Ürün tasarım aşamasında ilk adımda teorik olarak 

nasıl bir ürün olması gerektiği üzerinde araştırmalar 

yapıldı. Yapılan araştırmalar ve fikir alışverişleri 

sonucunda dışarıdan gelecek sesleri algılayan, ses 

algılanması durumunda kullanıcıya titreşim yolu ile 

uyarı veren bir sistem üzerinde karar kılındı. Ayrıca 

kullanıcının işitme engeli dışında konuşma engelinin 

de olması veya yorgunluk  ve  bitkinlik  sebebi  ile  ses  

      verememesi ihtimaline yönelik titreşim anında çevresine mors kodunda S.O.S. sesi verecek 

şekilde tasarlanmasına karar verildi. 

  Tasarımın teorik olarak belirlenmesinin ardından uygun malzemelerle yapılabilecek sistem 

devre şemalarının çizimleri yapıldı. İlk denemelerde boyut kısmı düşünülmeden Arduino Uno  

geliştirme kartı kullanılarak sadece çalışabilirlik üzerine çalışmalar yapıldı. 

  Yapılan ilk çizime uygun olarak devre deneme çalışmalarına başlandı ve ilk devre Arduino 

Uno geliştirme kartı kullanılarak tamamlandı. 

Resim 5: İlk deneme devre çizimi  

arduino kullanımlı 
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   Yapılan ilk devrede ses sensör kartından okunan değerlere göre titreşim motorunun çalışması 

ve buzzer üzerinden mors kodunda S.O.S. sesi verilmesi sağlandı. Bu aşamada sistemin uygun 

ses düzeyinde çalışmasının sağlanması adına ses sensörü ile kurulan devre kullanılarak farklı 

uzaklıklardan ses denemeleri yapılarak ses seviyesi kontrolü gerçekleştirildi. Bu aşamada ilk 

olarak kullanılan sensörler tarafından sadece 2 metre uzaklıktan ses algılaması yapılabildi. 

Farklı marka ve kalibrelerde 6 farklı ses sensörü üzerinde denemeler yapılarak hem maliyet, 

hem de sesi kapalı alanda 5 metreye kadar uzaktan algılama konusunda ki başarısı ile Sparkfun 

ses sensörü en uygun sensör olarak görülmüştür.  

 
Resim 6: İlk deneme devresi kurulumu 

 

  Sessiz bir ortamın ses değeri seri port üzerinden okunup "0" olarak ayarlandı. Bu ses değeri 

sistemin çalışması için eşik değeri olarak belirlenerek titreşim motoru ve buzzerın bu değerin 

üstünde ses algılanması durumunda çalışması sağlandı. Bu devre oluşturulurken titreşim 

motorları henüz temin edilemediği için motorun çalışıp çalışmadığı led ışık kullanılarak test 

edildi. 

  İlk deneme devresinin çalışmasının ardından kullanılabilirlik testlerine geçildi. 

Kullanılabilirlik adına sürekli titreşimin alışkanlık yaratıp hissizleşmeye sebep olacağı 

düşüncesi ile ses algılanması durumunda titreşim motorunun 2 saniye çalışıp 1 saniye duracak 

şekilde çalışmasına ve bu döngüyü 5 kez tekrarlayarak 15 saniye boyunca uyarının devam 

etmesine karar verildi. Aynı süreç içerisinde titreşim motoru ile eş zamanlı olarak 15 saniye 

boyunca buzzerın da S.O.S. sesi vermesine yönelik sistem kodları güncellendi. Ayrıca buzzer 

tarafından verilen ses, ses sensör kartı tarafından algılanacağı için duyulan sesin ardından 15 

saniyelik titreşim ve ses uyarılarının verildiği süreçte sistemin ses sensör kartı üzerinden değer 

okumayı durdurması ve 15 saniye sonrasında tekrar aktif hale gelerek okuma yapması sağlandı. 

Tüm geliştirmelerin ardından yapılan testlerde, eşik değeri olarak belirlenen ses değeri üzerinde 

sistemin aktif hale geldiği, titreşim motoru ve buzzerın istenildiği gibi çalıştığı gözlemlendi. 

  İlk deneme devresinde yapılan doğrulamaların ardından ürün boyutlarının küçük olması ve 

üretim aşamasına geçilebilmesi için esas tasarımda kullanılacak devre elemanlarını belirleme 

çalışmalarına geçildi. Devre elemanları seçiminde boyut dışında pil değeri, direnç değeri ve 

voltaj yükseltici için yapılan elektriksel ölçümlerden yararlanıldı. Ardından, belirlenen 

malzemeler ile kurulacak devreye ait şema çizimleri yapılarak teorik olarak uygunluk testleri 

gerçekleştirilmeye başlandı. Bu devrede Digispark ATtiny 85 Kartı kullanımı Arduino 

kartlarına göre daha küçük olması için tercih edildi. 
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Resim 7: Küçültme işlemi devre çizimi Digispark ATtiny 85 Kartı kullanımlı 

 

  Teorik çizim ve denemelerin ardından yeni bir deneme devresi kuruldu ve Digispark ATtiny 

85 Kartına uygun kodlar yazılarak sistemin çalışabilirliği önce ki devrede belirlenen aynı 

koşullara göre test edildi. 

 
Resim 8: Son deneme devresi 

  

  Tüm sistem kartları ve kabloların çevresinde ısı yalıtımını sağlamak ve suya karşını direncini 

artırmak adına ısı ile daralan makaron kullanıldı. Son deneme devreleri üzerinde sistemin doğru 

çalıştığı tespit edildikten sonra üretimin son aşamasında kutulama işlemine geçildi. Ürünün 

taşınabilir özellikte olması adına ürünün son hali için kolye veya saat şeklinde taşınmasına karar 

verildi. Malzemeler ve PCB’nin boyutlarına göre Autodesk firmasına ait Fusion 360 programı 

üzerinden 3 boyutlu kutu tasarımı yapıldı ve 3 boyutlu yazıcıdan ABS filament kullanılarak 

baskı alındı. Kutunun basılmasının ardından montaj işlemine başlanılmış ve ürüne son hali 

verilerek ilk protipler üretilmiştir. 

 

Resim 9: Ürün açık hali 

 

  Tüm bu işlemlerin ardından prototip çalışmaları sonlandırıldı ve istenilen şekliyle kusursuz 

olarak çalıştığı görüldü. 

  Sistemin çalışır haline ait Digispark ATtiny 85 Kartı'nın programlanmasında kullanılan kod 

dizilimi aşağıdaki gibidir; 

#define buzzer 5 

#define tmotor 0 

const int OUT_PIN = 1; 

const int SAMPLE_TIME = 10; 

unsigned long millisCurrent; 

unsigned long millisLast = 0; 

unsigned long millisElapsed = 0; 

int sampleBufferValue = 0; 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(buzzer, OUTPUT); 

if (millisElapsed > SAMPLE_TIME) { 

  Serial.println(sampleBufferValue); 

  sampleBufferValue = 0; 

  millisLast = millisCurrent;}} 

if (digitalRead(OUT_PIN) == LOW) { 

  sampleBufferValue++;   

int a; 

for(a=0; a<4;a=a+1){ 

  for(b=0; b<4;b=b+1){ 

    digitalWrite(buzzer, HIGH); 

    delay(250); 

    digitalWrite(buzzer, LOW); 

    delay(500);} 

 for(d=0; d<4;d=d+1){ 

    digitalWrite(buzzer, HIGH); 

    delay(250); 

    digitalWrite(buzzer, LOW); 

    delay(250);}} 

int e; 

for(e=0; e<6;e=e+1){ 

    digitalWrite(tmotor, HIGH); 

    delay(2000); 
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  pinMode(tmotor, OUTPUT);} 

void loop() { 

  millisCurrent = millis(); 

  millisElapsed = millisCurrent - 

millisLast;} 

    digitalWrite(buzzer, LOW); 

    delay(250);} 

for(c=0; c<4;c=c+1){ 

    digitalWrite(buzzer, HIGH); 

    delay(500); 

    digitalWrite(tmotor, LOW); 

    delay(1000);} 

    else {digitalWrite(tmotor, LOW); 

       digitalWrite(buzzer, LOW);} 

   

  Prototipler üzerinde elde edilen başarının ardından ürünün daha küçük ve daha stabil şekilde 

çalışması adına geliştirme çalışmaları başlatıldı. Hedeflenen cihazın boyutlarının mümkün olan 

en küçük ölçüde olabilmesi için Autodesk Eagle programı kullanılarak cihaza özel SMD 

komponentler kullanılarak PCB tasarımın yapıldı. Bu PCB üzerinde lehimleme için dizgi 

işlemlerinde gözümüz görebilmesi için 0201 gibi küçük boyutlar yerine 0603 kılıfındaki 

dirençler ve 1206 kılıfındaki kondasörler kullanıldı. PCB'nin üzerindeki iletimin en iyi seviyede 

olması için HASL kaplama yerine İmmersion Gold kaplama tercih edildi. Tasarımı hazırlanan  

PCB üzerinde, küçük boyutları ve düşük güç tüketimi  nedeni ile Attiny 85 mikrodenetleyicisi 

kullanıldı. Güç kaynağı olarak küçük boyutlara sahip olması sebebi ile CR2032 piller tercih 

edildi. PCB üzerinde bulunan 2 adet CR2032 pil parelel bağlanarak 3 volt elde edildi. Elde 

edilen bu 3 volt Pololu 5 volt voltaj yükseltici ile 5 volta sabitlendi. Ses algılama kısmında SMD 

SOIC-14 kılıfına sahip LMV324M amplifikatör birimi kullanan Sparkfun ses sensörü kartının 

tasarımı revize edilerek kullanıldı. SMD titreşim motoru Türkiye içerisinden temin edilemediği 

için şaftsız titreşim motoru kullanıldı. Titreşim motoru için gerekli olan 3.3 voltu elde etmek 

için düşük maliyetli olan AMS1117 kullanıldı. Attiny 85 mikrodenetleyicisinin bootloader ve 

programlama işlemleri için pinleri dışarı çıkarıldı. Mümkün olan en küçük boyutta en yüksek 

ses verebilen buzzer kullanıldı. PCB tasarımı tamamlandıktan sonra 3 boyuta aktarıldı. PCB 3 

boyuta aktarıldıktan sonra PCB ye göre kenar hatları yumaşatılmış kutu tasarımı yapıldı.  

Kullanılacak olan anahtar 3 boyutlu modellendikten sonra PCB de boşluk olan tarafa 

yerleştirildi. 

 

Resim 10: Tasarımı yapılan ürünün son hali 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

  Bu çalışmanın araştırma konusu ile ilgili yapılan alan taraması için özellikle benzer amaçlara 

hizmet eden farklı çalışmaların tespiti üzerinde duruldu. Var olan araştırmalar arasında benzer 

amaçlara ulaşmak adına yapılan çalışmalara rastlanmasına rağmen, benzer yöntemlerle sonuç 

elde eden herhangi bir araştırmaya rastlanmadı. 

  Alan taraması sonucunda konumuzla ilgisi olduğu tespit edilen araştırmalardan kayda değer 

niteliklere sahip olan çalışmalar; 

1- 2020 yılında Hasan Atacan Tonak ve Ali Kitiş tarafından, işitme engelli bireylere yönelik afet 

öncesi, afet anında ve afet sonrasında yapılması gereken doğru hareketler ile ilgili farkındalık 

oluşturma ve bilgilendirme amaçlı çevrim içi eğitimlere yönelik bir çalışma yapılmıştır. (Tonak, 

Kitiş, 2020) 
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2- 2018 yılında Esma Buluş Kırıkkaya ve Serpil Gerdan tarafından, engelli ve engelli adayı 

bireylerin bir afet anında nasıl davranacaklarına ilişkin görüşleri üzerine bir çalışma yapılmıştır. 

(Kırıkkaya, Gerdan, 2018) 

  Bu iki çalışma ve  bunlara benzer bir çok çalışmanın deprem öncesi, sırası ve sonrasında 

alınması gereken önlemlere yönelik çalışmalar olduğu ancak enkaz altında kalan işitme engelli 

vatandaşların yardım çağlarını duymalarına yönelik bir öneri veya çözüm üretmediği görüldü 

  Bazı çalışmaların ise ürettikleri çözümler bazında, alınacak genel önlemler konulu diğer 

çalışmalardan farklılıklar gösterdiği görüldü. Örneğin; 

3- 2020 yılında Ramazan Biçkin tarafından yapılan çalışmada afet anında engelli bireylerin 

güvenliğinin sağlanması ve zararların azaltılması konusunda köpeklerin önemi üzerinde 

durulmuştur. (Biçkin, 2020) 

4-  2012 yılında Atsushi Ito ve arkadaşları tarafından yapılan "A study of flexiblility in designing 

the Information Delivery System for Deaf People at a Larger Disaster" başlıklı çalışmada ise 

deprem gibi acil durumlarda işitme engelli vatandaşların yerlerini ve durumlarını belirleme 

amaçlı mobil uygulamalardan yararlanılmıştır. (Ito, Watanabe, Kakuda & Hiramatsu, 2012) 

 Ancak ülkemizde herhangi bir doğal afetin hemen ardından internet ve iletişim kanallarında 

yaşanan sorunlar düşünüldüğünde bu ve benzeri mobil iletişim tabanlı uygulamaların işe 

yaramama ihtimalleri bulunmaktadır.  

   Ayrıca Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kendi resmi sitelerinde 

yayımlanan bildiride işitme ve konuşma engelli bireylerin deprem anında enkaz altında kalması 

durumunda onları bulmak adına var olan teknolojilerden bahsedilmiş ve işitme ve konuşma 

engelli olan kişilerin düdük gibi ses çıkarabilecekleri bir aracı yanlarında taşımalarında fayda 

olacağını belirtilmiştir. (AFAD- Erzurum, 2018) Ancak enkaz altında bitkin ve belki yaralı 

birinin sürekli olarak düdük çalmasının mümkün olmadığını düşünülürse, düdüğü çalmak için 

doğru zamanı anlamak, yani dışarından gelen sesleri algılayabilmek için kullanılacak bir aracın 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

  Tüm bunların dışında, özel sektör tarafından geliştirilen ürünlere bakıldığında ise işitme 

engelliler için ışıklı ve sesli uyarı sistemlerin varlığı ön plana çıkmaktadır. Ancak bu sistemler 

de enkaz altında kalma gibi durumlarda yardımcı çözüm araçları değil, afet öncesi bilgi verici 

ve ikaz edici sistemler şeklindedir. 

  Yapılan tüm araştırmalar ışığında varılan sonuç ise bu çalışmanın amacına ve çözüm yoluna 

benzer bir çalışmanın olmamasıdır. 18 Kasım 2020 tarihli bir haberin başlığı aslında bu 

çalışmanın gerekliliğini en net şekilde ortaya koymaktadır, "İşitme engellilerin deprem korkusu: 

'Sesimi duyan var mı?' sorusunu duyamazsak..." (Gerçek Gündem, 2020). Benzer şekilde 12 

Kasım  2020 tarihli bir haberde işitme engelli çocukları olan bir annenin "enkaz altında kalsalar 

hiçbir sesi duyamayacaklar" diye korkudan geceleri uyuyamadığını belirttiği haber de bu 

çalışmayı gerçekleştirmenin nedenli önemli olduğunu göstermektedir. (Haberler.com, 2020) 

 

6. Uygulanabilirlik  

 Tasarlanan ürün son aşamada kullanılabilirlik ve uygulanabilirlik açısından çeşitli testlere tabi 

tutulmuştur. Bu testler sonucunda; 

 Sistemin eşik değeri olarak belirlenen ses düzeyinin üzerinde aktif hale geldiği, 

 Titreşim motorlarının istenilen şekilde (2sn aktif -1sn pasif) 15 saniye çalıştığı, 

 Titreşim gücünün uyarma anlamında yeterli seviyede olduğu, 

 Buzzer üzerinden titreşim motoru ile eş zamanlı mors kodunda S.O.S. sesi alındığı,  

 Buzzer sesinin 15 metre uzaklığa kadar duyulabilir ses desibel değerleri içerisinde olduğu, 
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 Sistemin istenildiği gibi uyarı devrede iken 15 saniye pasif hale geçip uyarı döngüsü 

bittiğinde tekrar aktif olduğu, 

 Açma-kapama düğmesi sayesinde sistemin acil durumlar dışında çalışmasının önüne 

geçilerek gereksiz çalışma ve enerji kaybının önüne geçildiği, 

 Sistem aktif halde iken bekleme durumunda 72 saat, uyarı durumda iken kesintisiz 5 saat 

çalışabildiği yani yaklaşık 1200 kez ikaz verebildiği, 

 Ürünün boyutlarının bir aksesuar olarak taşınması için uygun olduğu, sonuçları tespit edildi. 

  Bütçe ve üretim anlamında sistemin elle üretimde 350 lira gibi düşük bir maliyete sahip 

olduğu, seri üretime geçilmesi durumunda bu maliyetin daha da düşebileceği görülmüştür. Bir 

kişinin canı ile hiçbir maliyet kıyas edilemez ancak sistemin uygun maliyetli olması, 

yaygınlaştırma açısından olumlu bir veridir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

  Prototip ve deneme amaçlı malzemelerin siparişleri Mart ayı itibari verildi ve yaklaşık 750 

TL civarında bir harcama yapıldı. Ürünün PCB tasarımı ve son haline ait temel elemanların 

siparişleri ise Temmuz ayı içerisinde tamamlanacak ve ürünün son hali Ağustos ayı içerisinde 

elde edilecektir. 

  Tüm malzemelerden 3 er tane yedekli alınması planlandı. Bu malzemeler ve fiyatları; 

 İmmersion Gold 0.8MM PCB - 10 Tanesi 67 Dolar + Kargo 41dolar  

 Lehimleme İçin Stencil - 15 Dolar 

 Esun ABS+ Karbeyazı Filament - 175TL  

 Krem Lehim 60gr - 60tl+12tl Kargo 

 Attiny 85-20SU 3 Tane - 34*3= 102 TL +11,0 TL Kargo 

 Sparkfun Ses Sensörü 3 Tane - 130*3=390 TL (1 Tanesi Test Amaçlı 2 Tanesi Türkiye'de Temini Olmayan 

Malzemelerin Kart Üzerinden Alıp PCB’de Kullanmak İçin) 

 Pololu 5 V Voltaj Yükseltici 3 Tane - 55*3 165 TL 

 Şaftsız Titreşim Motoru 3 Tane – 6TL*3 18 TL + 12 TL Kargo 

 0603 Paketinde Çeşitli Dirençler ve 1206 Kondansatörler - 50 TL+ 18 TL Kargo 

 LMV324 3tane 6*3 - 18 TL + 12 TL Kargo 

 AMS1117 3 Tane – 7.5 TL +10 TL Kargo 

 8 Pinli Smd Header 3tane – 6TL*3 18 TL + 15 TL Kargo 

 7.5MM 5V 82db Buzzer 3 Tane – 6TL*3 18 TL +13 TL Kargo 

 M2 4mm YSB Vida 20 TL+ 12 TL Kargo 

 M2 10mm YHB Vida 20 TL + 12 TL Kargo 

 2032 Pil Yatağı -  2.60tl*6  15.6 TL +15 TL Kargo 

 On-Off Anahtar 3 Tane - 3.5TL*3 10.5 TL  

 Duracell Long Lasting Power 2032 Pil 6 Tane – 10TL*6 60 TL + 12 TL Kargo 

 Lehimleme İşlemlerinden Sonra Kartı Temizlemek İçin İzopropil Alkol - 40 TL  

 Programlama Ve Bootloader Yükleme İşlemleri İçin Arduino Uno - 40 TL  

 

  Tüm deneme çalışmaları ve gerçek üretim için öngörülen maliyet toplamda 3500 TL 

civarında tutmaktadır. Seri üretime geçilmesi durumunda  İmmersion Gold PCB ile yapılacak 1 

prototipin yaklaşık maliyeti 375 TL, standart PCB ile 1 prototip fiyatı 250 TL civarında 

belirlenmiştir. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Projenin hedef kitlesi tüm işitme engelli bireylerdir. Ancak özellikle kullanım amacı olarak 

deprem sonrasında enkaz altında kalan işitme engelli bireyler için tasarlanmıştır.  
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9. Riskler 

  Özellikle pandemi süreci sebebiyle yurt dışından sipariş edilen malzemelerin gecikmeli 

olarak gelmesi devre kurulumu ve tasarım geliştirme çalışmaları esnasında bazı zaman 

kayıplarına neden olmuş ve yeni verilecek siparişler için bu durum devam edebilecek 

niteliktedir. Bu nedenle birden fazla prototip hazırlanması planlanırken çalışır vaziyette yalnız 

bir adet ürün üretilebildi. Ancak ilerleyen süreçte bu durumun önüne geçebilmek adına şimdiden 

yurt dışı siparişleri verilmeye başlandı. 

  Bunun dışında yine pandemi nedeniyle evde çalışma gereksinimi ve evde ki imkanlar 

dahilinde ürün yalnızca 50mm x 50mm x 15mm boyutlarına kadar küçültülebildi. Gerekli atölye 

araç gereçleri ve ortamın sağlanması durumunda daha da küçültülebileceği öngörülmektedir. 

Son olarak da yurt içi ve yurt dışı piyasalarda bulunabilen ses sensörleri ile en fazla 15 metreye 

kadar sesin algılanabildiği tespit edildi. Bu mesafenin artırılması için çalışmalar devam 

etmektedir.  
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