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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
Bir kentin yaşanılabilirlik seviyesinin sağlıklı olmasında çocuklar, kadınlar, yaşlılar gibi 

grupların yararına yönelik toplumsal hizmetler yürütmek önemli parametrelerden birisidir. 

Diğer bir önemli parametre de kentte yaşayan engelli bireylerin kamusal alanı diğer bireyler 

kadar rahat kullanabilmeleridir. Bu projede görme engellilerin toplumsal hayatta yaşadıkları 

zorlukları anlamak hedeflenmektedir. Bastonlar görme engelli birey için bir bağımsızlık ve 

güvenlik sembolüdür. Kendi başına gezme becerisi kazanmak açısından büyük öneme sahiptir. 

Sosyal etkinliklere daha fazla katılırlar. Gelişen teknoloji dünyasıyla birlikte görme engellilerin 

hayatlarını daha rahat ve uyumlu geçirebilmeleri için çevremizde birçok fikir,  proje ve ürün 

üretilmektedir. (1)Yaptığımız araştırmalar sonucu birçok proje onların karşılarına çıkan 

engelleri farkedebilmeleri için kullandıkları bastonlara yönelikti. (2) Her ne kadar geçmişten 

günümüze kadar baston onlara güven veren bir arkadaşlık etse de biz onların bastonsuz da 

kendine güven duyarak toplumsal hayatta var olmasını amaçlamaktayız. Daha önce bastona 

takılan otomobil park sensörü ile görme engellileri tehlikelere karşı koruyan bir proje 

tasarlanmış (4).Bizde yelek kullanarak bastona bağımlılığı ortadan kaldırmak istedik. Yeleğe 

takılacak 4 tane sensör sayesinde aşağısında ve karşısında bulunan engelleri algılayıp titreşim 

ve ses yoluyla bireye uyarı verilecek. Bu yeleği istediği zaman kullanabilecek, sensörler yeleğin 

içine monte edilecek bu sayede dışarıdan bakıldığında farkedilmeyecek. 

 

 

(2görsel) 

 

2.Problem Durumunun Tanımlanması  

  

Projemizi, görme engellilerin sosyal hayata daha çok adapte olmaları baston olmadan 

diğer insanlar gibi yaşamaları fikrinden yola çıktık.Bu fikirle bastonu ortadan kaldırarak yeleğe 

takılacak sensörlerle bu engelleri farketmeleri hedeflenmekte. Maliyeti en aza indirerek 

yenilikçi bir yelek tasarlamayı hedeflemekteyiz. 

 

 

 

 

 

Şekil 1(Görme engelliler için sensörlü 

baston)beyazgazete-03.05.2018-Siirt 
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3.Çözüm  

Bu projenin yapılması için Arduino kullanmayı hedeflemekteyiz. Fazla gürültüden 

dolayı sesin duyulmama olasılığına karşı titreşim yoluyla uyarı verilecek. Engel hangi taraftan 

algılanıyorsa titreşim o yönde olacak. Engel ne kadar yakınsa titreşim ve ses o yönde artarak 

devam edecektir.  

 

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Yöntem 

 

Aşağıdaki resimde görmüş olduğunuz tinkercad programı kullanılarak hazırlanmış olan 

devre kuruldu ve yeleğe sabitlemeden önce test edildi.Yeleğin sağında, solunda ve arkasında 

olmak üzere toplamda 5 adet mesafe sensörü, 5 adet titreşim sensörü ve 5 adet buzzer 

kullanılarak, yeleğe monte edilecektir. Arduino kullanılmasının sebebi, kolay bir şekilde  

programlanabilir; temel parçalarının ve alt bileşenlerinin maliyet-etkin olmasıdır. Diğer sebebi de 

ekibin, Gençlik Merkezimiz de  robotik ve kodlama kursuna katılıp Arduino eğitimi alarak bu alanda 

donanımlı olmasıdır. 

 

 

1İhtiyaç 

Listesinin 

Yapılması 

2.Prototipin 

hazırlanması 

3.prototipin yazılım kısmı 

tamamlandıktan sonra deneme 

aşaması tamamlanacak. 

4.Deneme yapıldıktan 

sonra var olan hatalar 

giderilecek. 

Şekil 2:Sağ taraf 

 

Şekil 3:Sol taraf 

Arduino Uno HC-SR04 Mesafe 

Sensörü 
Buzzer Titreşim 

Motoru 
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Şekil 4:Arduino ile hazırlanan devrenin monte edildiği yelek 
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5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Piyasada engellilere yönelik buna benzer birçok proje yapılmakta fakat yelek üzerine 

herhangi bir benzerine rastlamadık.Dıştan bakıldığında yelekte sensör olduğu 

gözlemlenmeyecek bi şekilde tasarlanması amaçlanmakta.Arduino Uno bu projenin 

kodlanması kısmında kullanılacak en bilindik yönlerden bi tanesi.Arduinoyu kendi yazılımsal 

kodlarımızla çalıştıracağız. 

 

6.Uygulanabilirlik 

  

Hazırladığımız yelek giyim piyasası üzerinde ticari bir ürüne dönüştürülebilir. Görme engelli 

insanlar bu yeleği günlük hayatlarındaki bir aksesuar gibi kullanabilecekler. Maliyetinin az 

olması da bu yeleği pazarlama açısından avantaj sağlayacaktır. 

 

 

 

 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

 
Şaftsız titreşim motoru (5 adet) 

 
Adet fiyatı =10,16 TL 

 

Toplam=50,8 TL 

HCSR-04 Ultrasonik Mesafe Sensörü 

(5 adet) 

 

 

 

Adet fiyatı=24 TL 

 

Toplam =120 TL 

Arduino Uno R3(2 adet) 

 
169 TL 

 

Toplam=338 TL 

Buzzer (5 adet) 
 

Adet fiyatı=7 TL 

 

Toplam=35 TL 

Toplam maliyet=543,8 TL 
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 Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

1.Literatür 

Taraması 
x x        

2.Problem 

durumunun 

tespiti 

 x x       

3.Maket Tasarım 

ve Baskı 
   x x     

4.Devre tasarımı 

ve kurulumu 
     x x   

5.Programlama        x  

6.Test        x x 
Tablo 1:İş-Zaman Çizelgesi   

 

 
8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 

Projemizin hedef kitlesi öncelikle görme engelli bireylerdir. Bununla birlikte görme 

bozukluğu yaşayan bireylerde bu yeleği kullanabileceklerdir. 

  

9.Riskler 

 

Yeleğin en büyük riski sensörün nesneleri algılayamayıp düzgün çalışmaması ya da 

hassasiyet gösterip birden fazla nesneyi algılamasıdır. Bunu önlemek için kaliteli malzeme 

kullanımı, prototip hazırlandıktan sonra deneme aşamasında bütün hataların giderilmesi ve 

eksiklerin tamamlanması halinde artık risk teşkil etmeyecektir. 

 

10.Kaynaklar 

 

Kaynakça 
[1] https://onedio.com/haber/engellilerin-hayatini-kolaylastiran-10-mobilite-cozum-930929  

[2] https://www.youtube.com/watch?v=l33jwFVFujw adresinden alındı 
[3]https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/313400 

[4]http://www.altinokta.org.tr/yazardetay.asp?idnourun=39 

 

 

http://www.altinokta.org.tr/yazardetay.asp?idnourun=39

