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1. Projenin Özeti
Engelli birey, sağlık durumu nedeniyle normal yaşam imkânlarından yararlanamayan
bireydir (Metin 1996). Günümüzde sosyo-ekonomik ve kültürel koşullar bakımından engelli
bireylere uygun mekânsal tasarımlar dünyada ve ülkemizde yeterli olmamakla birlikte artış
göstermektedir. Bu sayede engelli bireylerin normal yaşam imkânlarından maksimum
düzeyde faydalanmaları hedeflenmektedir. Özellikle işitme ve görme engelli bireylerin bu
hizmetlere erişiminin sınırlı olduğu görülmektedir.
İşitme engelli bireyler sosyal yaşam içerisine dahil olurken evden dışarı çıktıkları andan
itibaren ulaşım esnasında ve trafikte birçok tehlike ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu
nedenle işitme engelli bireylerin sosyal-kültürel aktiviteler, iş, eğitim ve sağlık hizmetlerine
olan erişimini kolaylaştırmak için daha fazla teknolojik ürünler geliştirilmelidir.
Biz
“Engelleri
Aşanlar
Takımı” olarak, “Sese Duyarlı
Kemer” projemiz ile işitme
engelli bireylerin toplumsal
yaşama
daha
fazla
katılmalarını sağlayacağız.
Bir kemer üzerinde 5 farklı
yöne ses sensörleri ve titreşim
motorları yerleştireceğiz. Ses
sensörleri ile dış ortamdan
“Sese Duyarlı Kemer” Tasarımı
gelen sesin şiddetini ölçeceğiz.
Ölçülen değerlerden en yüksek olanı bulup, kendimizin belirleyeceği bir değerden
(hassasiyet ayarı test aşamasında belirlenecek) yüksek olması durumunda bu değeri ölçen
ses sensörünün yanında bulunan titreşim motorunu çalıştıracağız. Bu sayede sesin hangi
yönden geldiğinin belirlenmesine yardımcı olacağız. Kemerdeki titreşimler, çevredeki
yüksek seslerin yönünün algılanmasını sağlayacaktır ve böylelikle işitme engelli bireyler
kendilerini olası tehlikelerden daha iyi koruyabileceklerdir.

“Sese Duyarlı Kemer” yardımıyla dış ortamdan gelen uyarı sesleri titreşimler sayesinde farkedilebilecek.

Geliştireceğimiz Sese Duyarlı Kemer, işitme engelli bireylerin evden dışarı daha rahat,
özgür ve daha güvenli çıkabilmelerini sağlayacaktır.
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2. Problem / Sorun
Birleşmiş Milletler, engellilerin refah ve gelişimi için 8 kritik sorun alanı belirlemiştir.
Bunlar, eğitim, istihdam, gelir sağlama, sosyal güvence, aile yaşamı ve kişisel entegrasyon,
kültür, eğlence-spor, din ve ulaşılabilirliktir (Aysoy, 2004: 48). Bu bağlamda ülkemizde de
“Engelsiz Kentler” planlamaları yapılmaktadır. Özellikle belediyeler, sivil toplum
kuruluşları ve bazı özel kuruluşlar engelli bireyler ile ilgili sosyal sorumluluk projeleri
yürütmektedirler. Fakat bu imkanlara ve hizmetlere erişebilmek engelli bireylerimiz için ayrı
bir engel oluşturmaktadır. Erişimde karşılaştığı zorluklar nedeniyle birçok işitme engelli
birey bu imkanlardan faydalanmak yerine evde kalmayı tercih ediyor. Bazı işitme engelli
vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarını bile yerine getirmekten çekiniyor.

Günümüzde teknoloji, hayatımızın her alanında kullanılıyor ve hayatımızda birçok kolaylık
sağlıyor. Aynı şeyi dezavantajlı gruplar için maalesef söyleyemiyoruz. Özellikle engelli
bireylerin hayatın olağan akışına kazandırılması ile ilgili teknolojik çalışmalar maalesef
diğer teknolojik gelişmeler kadar hızlı ilerlemiyor.
2018 yılında ilimizde yaşanan trafik kazası haberi aşağıdadır.
Rayda dram… İşitme engelli baba ve bebeğine
tren çarptı
Osmaniye'de raylar üzerinden geçmek isterken
yük treninin çarptığı işitme engelli Mustafa
Kavun (28) ve kucağındaki 35 günlük bebeği
Mehmet Kavun, yaşamını yitirdi.
Kaza saat 11.30 sıralarında Rızaiye
Mahallesi’nde meydana geldi. Kucağında
bebeğiyle raylardan geçmek isteyen işitme
engelli Mustafa Kavun’a, Memure- Osmaniye
seferini yapan Hüseyin E. idaresindeki 53507
sefer sayılı yük treni çaptı. ( hurriyet.com.tr )
Her yıl bu habere benzer birçok üzücü haber duyuyoruz ve bu konuda kendimizi vicdanen
sorumlu hissediyoruz.
3. Çözüm
Gelişen teknolojinin ergonomik yapısı ile robotik kodlama araçları sayesinde engelli
bireylerin hayatını kolaylaştıracak birçok ürün kişisel çabalar ile yapılabilir.
“Sese Duyarlı Kemer” projemizde üreteceğimiz titreşimli kemer ile işitme engelli bireylerin
çevreden gelecek olan sesleri, kemerdeki titreşimler sayesinde hissedebilmelerini
sağlayacağız. Bu sayede kemeri takan bireyler sesin geldiği yönü fark etmiş olacak ve
gerekli önlemleri alabileceklerdir.
Tasarlayıp geliştireceğimiz ürün ile işitme engelli bireyler, özellikle büyükşehirlerde dışarda
özgürce ve güvenli bir şekilde hareket edebilecekler. Bu sayede kendileri için sunulan
hizmetlere daha kolay erişebilecekler.
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Örneğin markete gitmek için evden çıkan işitme engelli bir birey, trafikte arkasından gelen
korna gibi uyarı seslerini duymasa bile hangi tarafından geldiğini kemerdeki titreşimler
sayesinde hissedebilecektir.
Programımız ortamda ses olması durumunda çalışacak. Her gelen seste titreşim oluşmaması
için testlerde ortaya çıkacak olan bir değeri minimum titreme değeri olarak bir değişkene
(Enb) atayacağız (Aşağıdaki algoritmada 300 olarak belirledik). Daha sonra ses
sensörlerinden gelen değerleri bu değer ile karşılaştırıp yüksek olması durumunda, sensör
değerini bu değişkene (Enb) aktaracağız. Bütün ses sensörlerinden gelen değerleri
karşılaştırdıktan sonra en büyük değeri (Enb), ses sensörlerinden gelen değerler ile
karşılaştırıp bu değere sahip olan sensörü tespit edeceğiz ve ona bağlı titreşim motorunu
çalıştıracağız.

Projemize ait çözüm uygulama algoritmamız aşağıdaki gibidir.

“Sese Duyarlı Kemer” Projesi Uygulama Algoritması

4. Yöntem
4.1 Tasarım

“Sese Duyarlı Kemer” Maketi

“Sese Duyarlı Kemer” projemizde kemer gibi vücudumuzu
saran, etrafında minik titreşim motorları ve ses sensörleri
bulunan bir ürün oluşturmayı düşünüyoruz.
Çevreden gelen seslerin belli bir desibelden fazla olması
durumunda kemerin hangi tarafındaki ses sensörü daha fazla
değere sahip ise o bölümdeki titreşim motoru çalışacak ve
sesin geldiği yönün hissedilmesine yardımcı olacak. Bu
sayede kemeri takan bireyler sesin geldiği yönü algılayacak ve
gerekli önlemleri alabilecekler.

4.2 Donanım
Bu proje için milli yazılım kartımız Deneyap yazılım kartı, titreşim motoru, ses sensörü, 9V
pil, pil başlığı, kablolara ve kemere ihtiyacımız olacak.
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Projemize ait devre şeması taslağı aşağıda verilmiştir.

“Sese Duyarlı Kemer” Projesi Devre Şeması

4.3 Yazılım
Bu projeyi geliştirirken blok tabanlı ve eğlenceli bir programlama dili olan Scratch ve
Arduino programları kullanılacak. Hazırladığımız algoritmayı bu programlama dillerini
kullanarak donanımların doğru bir şekilde çalışmasını sağlayacak olan kodlara
dönüştüreceğiz.
Projeyi geliştirirken robotik ve kodlama eğitimi sürecinde deneyapkart.org web sitesindeki
“Deneyap Blok” simülasyonundan yararlanacağız.
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Yaptığımız literatür taramasında ve gözlemler neticesinde işitme engelli bireylerin sesin
yönünü algılamasına yönelik bir ürünün geliştirilmediğini fark ettik. Piyasada benzer ürün
bulunmadığından kıyaslama imkanımız olmadı. Bu bağlamda geliştireceğimiz ürün ve
ürünün kodları tamamen özgün ve yerli olacaktır. İşitme engelli bireyler bu proje sayesinde
günlük yaşam faaliyetlerini daha kolay ve rahat gerçektirebilecekler.
Teknofest’in “Teknolojiyi özgün ve milli kaynaklar ile hayata geçirme” hedefini
benimsedik. Projemiz ile dezavantajlı bireylere yardımcı olabilecek teknolojik ürünler,
materyaller ve yenilikler geliştirilmesi için örnek teşkil etmeyi de amaçlıyoruz.
6. Uygulanabilirlik
Projemizde üreteceğimiz kemer tamamen ergonomik bir yapıda, günlük kullanıma uygun
olacak ve kolaylıkla takılıp çıkarılabilecektir. Her yaş grubu tarafından kullanılabilecektir.
İşitme Engelliler Derneği ile yaptığımız bilgi alışverişinde projemizin gerçek hayatta
uygulanabileceğini öğrendik. Ayrıca ürünün test aşamasında İşitme Engelliler Derneğinden
yardım alacağız. Bu sayede ürünümüzü gerçek hayattan örneklerle test edebileceğiz.
Tasarladığımız kemer işitme engelli bireylerin çok önemli bir ihtiyacını karşıladığı için ticari
bir ürüne dönüştürülebilir. İşitme engelli bireylerin günlük yaşamlarını daha güvenli ve
özgür olarak sürdürübilmeleri için bu ürüne kolaylıkla erişebilmeleri gerektiğini
düşünüyoruz.
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
7.1 Maliyet
Malzeme
Deneyap Mini Yazılım Kartı
Titreşim Motoru
Ses Sensörü
40 Pin Jumper Kablo
9V Şarj Edilebilir Pil
9V Pil Başlığı
Kemer

Adet
1
5
5
1
1
1
1

Fiyat
40 TL
8 TL
17 TL
5 TL
50 TL
2 TL
30 TL

Toplam
40 TL
40 TL
85 TL
5 TL
50 TL
2 TL
30 TL

Toplam

252 TL

Projemizin maliyeti 252 TL olarak hesaplanmıştır. Ürünün ticari kullanıma açıldığı
düşünüldüğünde toplu alımlar sonrası maliyeti daha da düşük olacaktır. Fayda-Fiyat
denkleminde çok yüksek bir avantaja sahip olacaktır.
Projemizde kullanacağımız yerli üretim olan Deneyap Yazılım Kartı’nın yeni olması ve
sensör, motor gibi modüllere uyum gibi oluşabilecek entegrasyon risklerine karşı alternatif
malzemeleri alacağız. Fakat kullanılacak malzeme fiyatları birbirine yakın olduğu için proje
maliyetine etkisi olmayacaktır.
7.2 Proje Takvimi
Açıklama
Literatür Taraması
Problem Tarama Anketi
İşitme Engelliler Derneği ile
Bilgi Alışverişi
Teknik Donanım Satın Alımı
Yazılım ve Kodlama Eğitimi
Tasarım ve Yazılım Testleri
Değerlendirme ve Son Testler
Raporlama
Ürün
İşitme Engelliler Derneği ile
Prototip Testi

Şubat
X

Mart
X

Nisan
X

Mayıs
X

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi
İşitme Engelli bireyler ve İşitme Güçlüğü bulunan bireyler projemizin hedef kitlesidir. Bu
kemer yardımıyla işitme engelli bireyler günlük yaşamlarını daha güvenli ve özgür
sürdüreceklerdir.
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9. Riskler
9.1 Proje Risk Yönetimi

Olasılık

Proje Risk Tablosu
Yüksek
Orta
Düşük

Etki
Orta

Düşük

Yüksek
3- Sunum

1- Maliyet

2- Zaman

1- Maliyet: Maliyet tahminleri güncel fiyatlardan hesaplanmıştır. Proje takvimi göz önünde
bulundurulduğunda fiyatlardaki değişimler toplam bütçede büyük farklar oluşturmayacaktır.
Ayrıca kullanılacak olan malzemelerin modüler entegrasyonunda sorun çıkması durumunda
alternatif ürünler alınacaktır, fakat ortalama fiyatlar yakın olduğu için yine toplam maliyete
etkisi pek olmayacaktır. Bu yüzden Maliyet elemanını, düşük olasılıklı düşük etkili risk
olarak görmekteyiz.
2- Zaman: Proje takvimi uzun olduğundan ve iş paketlerine yeterli süre verildiğinden,
takvimde sapma yaşanmasını düşük ihtimal olarak görmekteyiz. Fakat pandemi dolayısı ile
eğitimin seyrekleşmesi, malzeme temininin zorlaşması gibi öngöremediğimiz nedenlerden
dolayı projemizin belirlenen sürede bitmemesi halinde, etkisi yüksek olacaktır. Bu sebeple
Zaman elemanını düşük olasılıklı yüksek etkili risk olarak görmekteyiz.
3- Sunum: Projenin tamamlanmasının ardından ürünün sunumu esnasında oluşabilecek
aksaklıkları, ikinci bir prototip geliştirerek çözebiliriz. Ayrıca takvimimizde yer alan “İşitme
Engelliler Derneği ile Prototip Testi” esnasında video kaydı alarak da çözebiliriz. Sunum
elemanını orta olasılıklı yüksek etkili risk olarak görmekteyiz.
9.2 Ürün Risk Yönetimi

Olasılık

Ürün Risk Tablosu
Yüksek
Orta
Düşük

Etki
Orta

Düşük

3- Çevresel Faktörler

Yüksek
1- Pil Bitmesi
2- Donanım Arızası

4- Psikolojik Etki

1- Pil Bitmesi: Kullanım esnasında beklenmedik bir zamanda pilin tükenmesi ürünümüzün
çalışmasını engelleyecektir. Ürünümüzde şarj edilebilir pil kullanımı tavsiye edilecektir.
Düzenli aralıklarla pilin şarj edilmesi bu riski ortadan kaldıracaktır.
2- Donanım Arızası: Üründe kullanılan donanımlardan bir veya birkaçının arızalanması
durumunda sesin seviyesinin ya da yönünün belirlenmesinde hata oluşacaktır.Bu durumda
ürün bireyi yanlış yönlendirebilir. Hata oluşan parçanın onarılması ya da değiştirilmesi ile
çözüm sağlanabilir.
3- Çevresel Faktörler: Kışın soğuk havalarda kemerin üzerine giyilen mont, kaban gibi
giysiler ses sensörlerinin ölçüm değerlerinde azalmaya sebep olacaktır. Bu gibi durumlarda
belirlediğimiz minimum titreme değerinin değişken olması ürünün daha kullanışlı olmasını
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sağlayacaktır. Bunu da ürün ticari olarak kullanıma geçtiğinde eklenebilecek bir modül ile
çözebiliriz.
Ayrıca çevresel faktörler göz önünde bulundurulduğunda ürünümüzün donanımsal altyapısı
bel çantası, şapka gibi aksesuarlara entegre edilerek geliştirilebilir.
4- Psikolojik Etki: Ürünü kullanan bireyin dışarıdan bakıldığında işitme engelinin
bulunduğunun anlaşılıyor olmasından rahatsızlık duyması düşük ihtimalli düşük etkili bir
risktir.
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