
1 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ 

FESTİVALİ 

 

 
İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI 

    PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

 
PROJE KATEGORİSİ: Engelli Dostu 

PROJE ADI: Engelli Dostu Fonksiyonel Kapı 

 
TAKIM ADI: YFL Engelsiz Tekno 

 
Başvuru ID: 63769 

 
TAKIM SEVİYESİ: Lise  

 

 



2 

 

İÇİNDEKİLER 

1- Proje Özeti (Proje Tanımı)                                                              2-3 

2- Problem/Sorun                                                                                   3                           

3- Çözüm                                                                                                 3 

4- Yöntem                                                                                               4-5-6-7 

 

5- Yenilikçi (İnovatif) Yönü                                                                   7 

 

6- Uygulanabilirlik                                                                                  7 

7- Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması                                  7-8 

8- Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)                                       8 

9- Riskler                                                                                                   8-9 

10- Kaynaklar                                                                                             9-10 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Görme engelli bireyler günlük hayatta pek çok sorunla karşılaşmaktadır. Bu sorunların büyük 

bir kısmı günlük hayattaki cihazların sesli uyarı sisteminin bulunmamasından 

kaynaklanmaktadır [2]. 

Projede hazırladığımız bir elektronik düzenek ve yazılım sayesinde görme engeli bireylerin 

kapıya yaklaşmaları durumunda ses ile uyarı verilmesini sağladık. Bu sayede görme engelli 

bireylerin herhangi bir cisme çarparak kaza geçirme ve yaralanma oranlarını azaltmayı 

hedeflemekteyiz. Şekil 1’de kapının iç kısmı gösterilmiştir.  

 

 

                                   
Şekil 1: Kapının iç kısmının görünüşü 
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Hazırladığımız elektronik düzeneğin sadece görme engelli bireylerin kullanımıyla sınırlı 

kalmamasını için bazı ek donanım ve yazılımlar eklenerek zenginleştirilmiştir.  

Tasarladığımız Görme Engelli Bireylere Duyarlı Fonksiyonel Kapı 

1) Görme engelli bireylerin kapıya yaklaşması durumunda uyarı zilini aktifleştirerek 

çarpmalara engel olmaktadır. 

2) Kapının içerisine yerleştirilen şerit LED lambalarla gece lambası görevi görmektedir. 

Böylelikle başuçlarında bulunan harici bir gece lambası ihtiyacını ortadan kaldırmıştır. 

Klasik gece lambaları gibi başucunda bulunmadığından büyüme hormonu (melatonin) 

salınımı engellemez [9]. Ayrıca ürünümüzün kapı özelliğin yanında gece lambası 

özelliği de göstermesinden dolayı minimalist yaşam biçimine de uygundur [5,6]. 

3)  Kapıya yaklaşıldığında ışık şiddetinin giderek artması sağlanarak gören kişilerin 

geceleyin kapıyı etrafındaki nesneleri daha rahat görmeleri amaçlanmıştır. 

Ürünümüz özelikleri ve kullandığımız yazılım dolayısıyla yerli ve milli bir üründür. Ulusal ve 

uluslararası patent veri tabanlarında buluşumuzla ilgili araştırma yapılmıştır. Benzer bir ürüne 

rastlanmamıştır.  Bundan dolayı ürünümüze patent başvurusunda bulunulmuştur, süreç devam 

etmektedir [4]. 

 

2. Problem/Sorun: 

Dünya genelinde yaklaşık 285 milyon insanın görme engelli olduğu varsayılıyor. Dünya Sağlık 

Örgütü ülkemizde 8,5 milyon engelli vatandaşımız olduğunu varsayarak, görme engellilik 

oranını % 0,4 den fazla olarak belirlemiştir [3]. Günlük hayatta kullandığımız cihazlarının pek 

çoğunda görme engelli bireylere uygun özellikleri bulunmamaktadır. Sesli yönlendirme ve 

uyarı cihazlarının sayılarının azlığı görme engelli bireylere günlük hayatta büyük bir sorun 

teşkil etmektedir [13]. Mevcutta kullanılan yönlendirme ve uyarı cihazlarının fonksiyonel 

özelliklere sahip olmaması ve sadece yönlendirme amaçlı kullanıldığı görülmüştür. Bizim 

projemizde sesli uyarı sistemlerine farklı özellikler eklenerek daha kapsamlı ve gören bireyler 

için de kullanışlı bir ürün geliştirilmiştir. 

3. Çözüm  

Evlerdeki oda kapılarında, banka, okul, hastane, iş yerleri ve kamusal alanlar gibi 

yönlendirilmeye ihtiyaç duyulan mekanlardaki kapıların görme engellilerin çarpmasını 

engelleyen herhangi bir uyarı sisteminin olmadığı görülmüştür.  Bu sorundan yola çıkılarak 

görme engelli bireylerin  kapıya 1 metre yaklaşması durumunda ses ile uyarı veren ve gören 

bireyler için de geceleyin kapıya yaklaşıldığında ışık şiddetini artıran, gece lambası özelliği 

gösteren çok fonksiyonlu ve dekoratif bir kapı tasarlanmıştır. 
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        Şekil 2: Kapının ön yüzü                                            Şekil 3: Kapının arka yüzü 

         

4. Yöntem 

Bu projede problemin tespit edilmesinden sonra görme engelli bireylerin kullandıkları uyarı ve 

yönlendirme sistemleri, mevcut kapı modelleri ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Ayrıca 

ürünümüze patent başvurusunda bulunulduğu için ulusal ve uluslararası patent veri 

tabanlarından da detaylı bir araştırma yapılmıştır. Benzer bir ürün bulunmadığı görülmüştür. 

                                                                                  

Problem: Görme engelli bireylerin evlerde ve 

kalabalık mekanlarda, kapılara ve etraftaki nesnelere 

çarpmalarını engelleyen fonksiyonel bir sistemin 

olmaması. 

Hipotez: Kapılara yerleştirilecek elektronik bir sistem 

ile çarpma ve yaralanmaların önüne geçilebilir. Ayrıca 

bu sistem gören bireylerin de kullanabileceği 

fonksiyonlar eklenerek zenginleştirilebilir. 

Projede elektronik düzenek Arduino üzerinden kontrol 

edilmektedir. Projede kulladığımız kodlar C ve C++ 

dilleri kullanılarak yazılmıştır. Projede kullandığımız 

kodlardan bir bölüm Şekil 6.1 ve 6.2’de gösterilmiştir. 

                                                                                      Şekil 5: Kullanılan Yöntem Basamakları 

Problemin tespiti

Gözlemler ve 
analizler

Literatür taraması 
ve hipotezin 

oluşturulması

Tasarım ve 
yazılımın 

geliştirilmesi

ARGE çalışmaları 
ve iyileştirmeler
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                               Şekil 6.1 ve 6.2: Projede kullandığımız kodlardan bir bölüm    

Ürünümüzün teknik çizimlerini yaptık. Şekil 7’de kapının 3 boyutlu temsili görünümü, Şekil 

8’de kapının güç bağlantı noktası ve anahtarının temsili görünümü ve Şekil 9’da kapının içten 

temsili görünümü verilmiştir. 

Resimlerde Referans Numaraları İle 

Gösterilen Parçaların Açıklanması  

1. İç Oda Kapısı 

2. Dekoratif Cam Yüzeyler 

3. Ses Sensörü 

4. Mesafe (Yaklaşım)  Sensörü 

5. Menteşe 

6. Cam Üzerine Tasarlanan Çizimler 

7. Kapı Çerçevesi 

8. Kapı Kolu 

9. Anahtar Yuvası 

10. Elektronik Düzenek 

11. Şerit LED                                                                   

12.  Ana Güç Kablosu 

13.  Bağlantı Kabloları 

14.1. Kapının İç Paneli 

14.2. Kapının Dış Paneli 

15.  Kapının Et Kalınlığı 
     Şekil 7: Kapının 3 boyutlu temsili görünümü 



6 

 

16. Açma Kapama Düğmesi 

17. Kablo Koruyucu Çelik Helozon Boru 

18. Açma Kapama Düğmesinin Duvara 

Montaj Aparatı 

 

 

 

 

Şekil 8: Kapının anahtar bağlantısının görünümü         Şekil 9: Kapının içten temsili görünümü 

                     

Ürünümüzün prototipi gerçek kapı ölçüsünün 1/6 ölçeğinde küçültülmesi ile hazırlanmıştır. 

Prototipin hazırlanma ve montaj sürecine ait görüntüler Şekil 10 ve 11’de gösterilmiştir. 

Elektronik düzenekte ultrasonik mesafe sensörü kullanılarak kapıya bir metre yaklaşıldığının 

algılanıp, buzzerın uyarı sesi göndermesini sağladık. Bu sayede görme engelli bireyler bu sesi 

algılayarak önlerinde kapı olduğunu belirleyecek ve kapıya çarparak yaralanmaların önüne 

geçilmiş olacaktır. 

 

 

                              

                           Şekil 10 ve 11: Prototipin hazırlanma süreci 

Kapının iç kısmına, camların çevresine şerit LED lambalar yerleştirdik. Bu sayede kapımıza 

gece lambası işlevi kazandırdık. LED’lerin gece boyu minimum düzeyde ışık vermesini 

sağladık. Klasik gece lambalarının aksine başucunda bulunmadığı için karanlıkta salgılanan 

büyüme hormonu (melatonin) salınımına engel olmayacaktır. Geceleyin kapıya yaklaşıldığında 
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kapıyı ve etraftaki nesnelerin daha iyi görülebilmesi için ışık şiddetinin giderek artırılmasını 

sağladık.  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz için patent başvurusunda bulunulmuştur. Detaylı inceleme aşamasında Türk Patent 

Enstitüsü tarafından ulusal ve uluslararası patent veri tabanlarında ürünümüze benzer ürünler 

olup olmadığı araştırılmıştır. Buluşumuz TR2021/00316 başvuru numarasıyla Türk Patent 

Enstitüsünün bülteninde yayınlanmıştır. Fonksiyonlar kullanım alanları, hedef kitle, yazılımsal 

ve elektronik donamımlar bakımında projemizin sanayiye uygulanabilir, yenilikçi bir ürün 

olduğu ortaya koyulmuştur. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz yönlendirilmeye ihtiyaç duyulan kamusal mekanlarda ve evlerdeki oda kapılarında 

kullanılabilir. Bu mekanların tümünde projemizin en önemli özelliklerinden biri olan görme 

engelli bireylerin kapıya çarpmasını engelleyici uyarı sistemi var olup, diğer özellikleri olan 

gece lambası, dekoratif özellik, yaklaşıma bağlı ışık şiddetinin değişkenliği kullanıldığı 

mekanlara bağlı olarak istenen özellikler ön plana çıkarılarak yeniden tasarlanabilir. Örneğin 

yatak odası, çocuk odası kapılarında gece lambası özelliği ön plandayken salon, mutfak, yemek 

odası gibi kapılarda içten aydınlatmalı dekoratif özellik  ön plana çıkarılabilir. Hastane, okul, 

iş yerleri gibi kamusal alanlarda  ise kapıya yerleştirilen cam panellerin içersindeki ledlerle, 

odanın kullanımına bağlı olarak bilgilendirme ekranı ( örneğin doktor odasını kapısında 

hastaların rendavu sırası, iş yerlerinde reklam akış ekranı, okul koridarlarındaki kapılarda 

öğrencileri bilgilendirme ve odanın kullanımına ilişkin bilgileri gösteren ekran vb.) olarak 

kullanılabilir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Projemizin teknik çizimler doğrultusunda 

prototipini oluşturduk ve hedeflediğimiz şekilde 

çalıştırdık. Kullandığımız malzemeler ve fiyatları 

aşağıdaki  Tablo 1’de gösterilmiştir. Malzemelerin 

alımında piyasa araştırması yapılarak en ekonomik 

olanlar tercih edilmiştir. Projemiz şu an prototip 

aşamasında olup, büyük ölçeğe uygularsak ortalama 

1.350 TL’lik bir maliyet hesaplanmıştır. 

 

 

Tablo 1: Fiyat malzeme tablosu 

 

Malzeme  Fiyat 

Arduino Uno  55tl 

Ultrasonik Sensör ve Buzzer 20tl 

Şerit LED  40tl 

Jumper kablolar 5tl 

Devre anahtarı ve buton 30tl 

Camlar 30tl 

Ahşap paneller 50tl 

TOPLAM 230TL 
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Tablo 2: İş Zaman Çizelgesi 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Projemizde hedef kitle evlerde iç oda kapılarını ve okul, hastane, laboratuvar, iş yerleri gibi 

kamusal alanları kullanan görme engelli ve diğer tüm bireyler olarak belirlenmiştir. İkinci hedef 

kitlemiz ise kapımızın gece lambası özelliğinden dolayı melatonin hormonunun en çok 

salgılandığı  büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar olarak belirlenmiştir. 

 

9. Riskler 

Projemizde prototipin yapılması ve büyük ölçekte ticari üretiminin yapılması ve kullanımı 

aşamasında oluşabilecek riskler tespit edilmiş, olasılık – etki matrisinde risk puanları 

hesaplanmış  ve çözüm önerileri belirtilmiştir. 

 

 
 

                                Tablo 3: Olasılık- Etki Matrisi 

1- Coranavirüs tehlikesinin tekrar artışa geçerek evden çalışma düzenine geçilme olasılığı 3 

(orta), bu çalışma şeklinin prototipin yapılmasını zorlaştırıcı etkisi 4 (yüksek) olup risk puanı 

İşin Tanımı Aralık Şubat Nisan Haziran Ağustos Eylül 

Beyin fırtınası ve proje 

fikrinin oluşturulması. 
X X     

Araştırma ve literatür 

taraması. 
 X     

Planlama ve malzemelerin 

temin edilmesi. 
  X    

 Teknik çizimler ve 

prototipin oluşturulması. 

 

                  X            X   

Prototipin test süreci ve 

rapor yazımı. 
         X X  

Sunum ve değerlendirme. 
     X 
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3*4=12 olarak hesaplanmıştır. Böyle bir riskin oluşması durumunda evden çalışma yöntemleri 

geliştirilecektir.  

2-İnsanların var olan kapıları bu sisteme sahip kapılarla değiştirme olasılığı 3 (orta) , bu 

olasılığın ürünün yaygınlaştırılması olumsuz etkilemesi 4 ( yüksek ) olup, risk puanı 

3*4=12’dir. Bu olasılığın olması durumunda var olan sensörler ve elektronik düzenek modüler 

bir sistem olarak yeniden tasarlanıp var olan kapılara eklenebilir. 

3-Elektronik düzenekte bir arıza olması durumunda kapının içinin açılarak tamirinin zor olması 

olasığı 1 (çok düşük), arıza süreci boyunca kapının fonksiyonel özelliğinin devre dışı kalması 

3 (orta) olup risk puanı 1*3=3 olarak hesaplanmıştır. Çözüm olarak kapının ön ve arka yüzünün 

birbirine basit bir mekanik sistemle bağlanıp istenildiğinde herkesin açıp müdahale edebileceği 

şekilde tasarlanması öngörülmektedir. 

4-Dekoratif camların rüzgar ya da benzeri dış etkenlerle kırılması 1 (çok düşük) , camların 

yaralanmalara yol açması 2 (düşük) olup, risk puanı 1*2=2’dir. Çözüm olarak cam yerine 

saydam reçine ya da saydam plastik kullanılabilir. 

5-Elektriklerin kesilmesi durumunda sistemin çalışmaması 3 (orta), sistem çalışmadığı için 

görme engelli bireylerin bu durumdan olumsuz etkilenmesi 4 (yüksek) olup risk puanı 

3*4=12’dir. Çözüm olarak düzenek elektriğin yanında şarj edilebilir pil ile de çalışabilir şekilde 

ayarlanıp, elektriğin kesilmesi durumunda pil devreye girecek şekilde tasarlanabilir. 
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