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1. Proje Özeti
Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve
sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle, toplumsal yaşama uyum
sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım,
rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiye engelli denir.
Görme engellilerin hayatını kolaylaştıran Braille alfabesi kendisi de görme engelli olan
Louis Braille tarafından 1821 yılında icat edilmiştir. Braille alfabesi 3 satır 2 sütun olmak
üzere 6 bölgede yapılan kabartmaların farklı sayıda ve farklı yerdeki kombinasyonlarından
oluşmaktadır. Braille alfabesi ile hazırlanmış basılı yayınların maliyeti yüksek olmakla
birlikte çok da yaygın değildir. Bu sebeple görme engelli bireyler eğitim hayatlarında yeterli
kaynaklara ulaşmada ve eğitim-öğretim sürecinde not tutma sırasında sıkıntı çekmektedirler.
Bu proje ile görme engelli bireylerin yanlarında taşıyabilecek boyutlarda olan ve kabartma
harflerin kullanıldığı Braille alfabesi ile yazılar oluşturan bir yazı/not yazma cihazı
geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Braille alfabesi not cihazı tasarlanırken basit mekanik yapı olmasına kolay kullanım
sağlamasına ve boyutlarına dikkat edilmiştir. Modelde iğne batma hareketleri için servo
motorlar, iğne sisteminin kağıt üzerindeki hareketi için step motorlar ve sistemin çalışması
için Arduino kullanılmıştır. Son olarak gerekli kodlar hazırlanarak Arduinoya yüklenmiştir.
Bu proje ile yapılan taşınabilir Braille yazıcısı hem kolay ve hızlı bir şekilde görme
engellilerin not almasını sağlarken hem kendi yazılı kaynaklarını oluşturabileceklerdir. Ayrıca
yazılı kaynaklara ulaşmak için gereken yüksek maliyetler ortadan kalkacaktır. Bu projenin
günlük hayatta görme engelli bireylerin kullanımına sunulması durumunda engelli bireylerin
eğitim ve sosyal hayattaki yazılı kaynak durumunda karşılaştığı sorunları ortadan kaldıracağı
düşünülmektedir. Prototip modelin mühendisler tarafından geliştirilerek seri üretime
geçirilmesi ve günlük kullanıma sunulması önerilmektedir.
2. Problem/Sorun:
Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve
sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle, toplumsal yaşama uyum
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sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım,
rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiye engelli denir (5378
sayılı Engelliler Hakkında Kanun, 2005). Engellilik türleri; işitme, görme, fiziksel/bedensel
ve zihinsel engellilik olarak dörde ayrılmaktadır (Özgüç, 2018).
Engelli bireylerin uyum konusunda yaşadıkları güçlükler, özellikle Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sorun olarak devam etmektedir. Engelli bireyler, bir
taraftan sahip oldukları engelle yaşama mücadelesi verirken, diğer taraftan yaşadıkları
çevreye sosyal uyum sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu iki yönlü güçlüğü, engelli birey çoğu
zaman sahip olduğu özel olanaklarıyla yenmeye çalışmaktadır (Aykara, 2011). Görme engelli
bireylerin yönlerini bulmaları için akıllı bastonlar, GPS teknolojisi ile çalışan haritalandırma
sistemleri gibi teknolojik yenilikler kullanılmaktadır. Eğitim ve sosyal hayatta ise okumayazma faaliyetleri için kabartma harflerin olduğu Braille alfabesi kullanılmaktadır.
Bugün görme engellilerin hayatını kolaylaştıran Braille alfabesi kendisi de görme
engelli olan Louis Braille tarafından 1821 yılında icat edilmiştir. (Sığırcı, 2019). Braille
alfabesi 3 satır 2 sütun olmak üzere 6 bölgede yapılan kabartmaların farklı sayıda ve farklı
yerdeki kombinasyonlarından oluşmaktadır. Braille alfabesi aynı zamanda 0-9 arasındaki
rakamlar içinde kullanılmaktadır. Rakamlar ve Türkçe harfler için kullanılan Braille alfabesi
Resim 1’de verilmiştir.

Resim 1. Braille Alfabesi
Son yüzyılda teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi ve Endüstri 4.0 evresine geçilmiş
olması sebebiyle birçok alanda insanların yaşamını kolaylaştıran robotik teknolojileri
geliştirilmekte ve AR-GE çalışmalarıyla insanların kullanımına sunulmaktadır. Çınar ve
Erdem (2008)’e göre ulusal ve uluslararası platformlarda, bireylerin hayatlarını kolaylaştıran
çözüm ve çözüm önerilerinin tartışıldığı 21.yüzyılda, gelişmiş ülkelerde engellilere yönelik
uygulamalı çözümler ciddi boyutlara ulaşmıştır.
Braille alfabesi ile hazırlanmış basılı yayınların maliyeti yüksek olmakla birlikte çok
da yaygın değildir. Bu sebeple görme engelli bireyler eğitim hayatlarında yeterli kaynaklara
ulaşmada sıkıntı çekmektedir. Bunun yanı sıra eğitim hayatlarında notlarını ses kaydı ile
alırken basılı not almak için Resim 2’de görülen kendilerinin el ile not almalarını sağlayan
delikli plastik zemin ve kabartma yapan özel uçlu kalemi kullanmaktadırlar.
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Resim 2. Braille Not Tutucu
Resim 2’deki Braille not tutucu kullanımı zaman açısında sorunlar oluşturmakla birlikte
büyük olanların yanlarında taşınması da durumu zorlaştırmaktadır. Bu proje ile bu sorunları
ortadan kaldırarak görme engelli bireylerin yanlarında taşıyabilecek boyutlarda olan ve
kabartma harflerin kullanıldığı Braille alfabesi ile yazılar oluşturan bir yazı/not yazma cihazı
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu projenin görme engelli bireylerin yaşamlarındaki hızlı yazı
yazma, not alma gibi önemli bir sorunu çözmesinden dolayı da bu projenin önemli olduğu
düşünülmektedir.
3. Çözüm
Görme engelli bireyler gerek kendi yazılı metinlerini oluştururken zaman kaybı
yaşamakta, ani not tutma gereksinimi oluştuğu zaman ses kayıtları yapmaktadırlar. Ancak ses
kayıtlarını cihaz içinde bulamamaktadırlar. (Onur, 2016). Bu sorunun çözümü için görme
engellilerin yanlarında taşıyabilecek boyutlarda olan ve Braille alfabesi ile kabartma yazı
yazılmasını sağlayan taşınabilir Braille not alma cihazının yapılması bu sorunları azaltacaktır.
Bu proje ile hazırlanan prototip model hem kolay ve hızlı bir şekilde görme engellilerin not
almasını sağlarken hem kendi yazılı kaynaklarını oluşturabileceklerdir. Ayrıca yazılı
kaynaklara ulaşmak için gereken yüksek maliyetler ortadan kalkacaktır. Bu projenin günlük
hayatta kullanılacak şekilde geliştirilerek seri üretime geçmesi ve görme engelli bireylerin
kullanımına sunulması durumunda engelli bireylerin eğitim ve sosyal hayattaki yazılı kaynak
durumunda karşılaştığı sorunları ortadan kaldıracağı düşünülmektedir.
4. Yöntem
Bu bölümde algoritma, prototip model yapım aşamaları, devre tasarımı ve Arduino Kod
yazılımından bahsedilmiştir.
4.1 Algoritma
Projenin prototip modelinin çalışma algoritması Şekil 1’de verilmiştir. Braille
yazıcısının klavyeden gelen komutlara göre uygun harf için uygun kabartma işlemini yapması
sağlanmıştır. Projeye eklenecek yeni özellikler ile algoritmanın geliştirilmesi gerekebilir.
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Şekil 1. Projenin Çalışma Algoritması
4.2 Prototip Model Yapımı
Prototip model yapılırken ilk olarak taşınabilir yazıcının mekanik kısmının yapılması
gerektiğine karar verilmiştir. Ardından kullanılan malzemeler için devre tasarımı yapılmış ve
son olarak hazırladığımız algoritmaya göre Arduino kodları yazılmıştır. Prototip modelin
yapım aşamaları Şekil 2’de verilmiştir.
TAŞINABİLİR BRAİLLE
YAZICI TASARIMI

DEVRE TASARIMI

ARDUİNO KOD YAZILIMI
Şekil2. Projenin Prototip Modellerinin Yapılma Aşamaları
4.2.1. Braille Yazıcının Tasarlanması
Taşınabilir Braille yazıcısı tasarlanırken ilk olarak kabartma işlemlerini yapacak iğne
sisteminin aşağı yukarı hareket etmesi için 3D yazıcıdan dişli sistemi basılmıştır. Dişli sistemi
servo motorlara bağlamış ve hareketli kısma toplu iğneler yerleştirilmiştir. Ardından dişli
sistemini X-Y eksenlerinde taşıyacak olan step motor tutucuları için Tinkercad programında
3D çizimler yapılmıştır. Dişli sistemi ve step motor tutucular için hazırlanan 3D çizimler
Resim 3’te verilmiştir.
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Resim 3. Step ve Servo Motor Tutucu 3D Çizimleri
3D çizimlerin baskısı alındıktan sonra servo ve step motorlar bu parçalara takılmış,
yapıştırıcılar ile sabitlenmiştir. Ardından sürtünmelere ve mekanik konumlarına dikkat ederek
birleştirme işlemi yapılmıştır. İğnelerin batma hareketi için yumuşak zemin olarak 5mm
kalınlığında strafor köpük zemine yerleştirilmiştir. Son olarak Arduino Uno, step ve servo
motorların bağlantıları yapıldıktan sonra klavye hazırlanmıştır. Klavye için breadboard
üzerine butonlar ve dirençler yerleştirilmiştir. Klavyedeki butonlardan hangisinin hangi harf
veya rakama karşılık geldiğini anlayabilmesi için yine butonların üzerine koyabilecekleri
kabartma harfler Tinkercad Programı ile çizilmiştir. Elde edilen 3D çizim Resim 4’te
verilmiştir. Bu çizimlerden alınan baskı klavyedeki butonların üzerine yapıştırılmış ve görme
engelli bireyin butonlardaki harfleri algılaması sağlanmıştır.

Resim 4. Butonların Üzerine Yerleştirilen Kabartma Harfler ve Rakamlar
4.2.2. Devre Tasarımı
Proje için yapılan Arduino devre tasarımı Fritzing programında çizilmiş ve elde edilen
devre Resim 5’te verilmiştir.

Resim 5. Braille Yazıcısının Devre Tasarımı
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4.2.3. Arduino Kod Yazılımı
Braille yazıcısı için aşağıdaki kodlar yazılmış ve Arduino içine yüklenmiştir. Kodlar
yazılırken her bir harf ve rakam için ayrı ayrı iğnenin hareket etmesi sağlanmıştır. Aşağıdaki
kodlarda başlangıçta kütüphane ile giriş/çıkış pin ayarlaması yapıldıktan sonra sadece A
harfinin yazılması için gereken kodlar verilmiştir. 42 ayrı buton için yazılan kodların tamamı
30 sayfadan fazla tuttuğu için kodların tamamı verilmemiştir. Aşağıdaki kodlarda kalın olarak
yazılanlar asıl kodlar olup yanındaki // işaretinden sonraki yazılar hangi amaçla yazıldığını
gösteren açıklamalardır. Açıklama kısımları olmadan da kodlar çalışmaktadır.
#include <Servo.h>
#include <AFMotor.h>
AF_Stepper motor1(50, 1);
AF_Stepper motor2(50, 2);
Servo servo1;
Servo servo2;

//Servo kütüphanesi eklendi
//L293D motor shield kütüphanesi eklendi
//1. nolu step motorun adim sayısı 50 olarak belirlendi
//1. nolu step motorun adim sayısı 50 olarak belirlendi
//servo motora servo 1 ismi verildi
//servo motora servo 2 ismi verildi

int t = 100;

//t isimli değişken oluşturuldu. Kodlarda zamanlama
için kullanılacak
//a isimli değişken oluşturuldu. Kodlarda servo motor
açısı ayarlaması için kullanılacak
//adim isimli değişken oluşturuldu. Kodlarda adim
sayısı için kullanılacak

int a = 60;
int adim = 15;

void setup() {
pinMode(A0, INPUT);
servo1.attach(10);
servo2.attach(9);
servo1.write(90);
servo2.write(90);
motor1.setSpeed(50);
motor2.setSpeed(50);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
int deger = analogRead(A0);
//Serial.println(deger);
if (deger > 465 && deger < 475)
{
servo1.write(90); delay(t);
servo2.write(90 + a); delay(t);
servo1.write(90); delay(t);
servo2.write(90); delay(t);

//A0 pini giriş olarak ayarlandı
//servo1 10 numaralı pine takıldı
//servo2 9 numaralı pine takıldı
//servo1 90 derece konumuna ayarlandı
//servo2 90 derece konumuna ayarlandı
//step1 motor hızı 50 olarak ayarlandı
//step2 motor hızı 50 olarak ayarlandı
// Seri haberleşme başlatıldı

//A0 pini analog olarak okutuldu
//okunan değer seri ekrana yazıldı
//Eğer deger 465 ile 475 arasında ise… //A HARFİ
//servo1 90 derece olsun t(15ms) kadar beklesin
//servo2 90+60 derece olsun t(15ms) kadar beklesin
//servo1 90 derece olsun t(15ms) kadar beklesin
//servo2 90 derece olsun t(15ms) kadar beklesin

//2.step motor geriye adım atsin
motor2.step(adim, BACKWARD, MICROSTEP);
//2t(30ms) beklesin
delay(2 * t);
//servo1 90 derece olsun t(15ms) kadar beklesin
servo1.write(90); delay(t);
//servo2 90derece olsun t(15ms) kadar beklesin
servo2.write(90); delay(t);
//servo1 90 derece olsun t(15ms) kadar beklesin
servo1.write(90); delay(t);
//servo2 90 derece olsun t(15ms) kadar beklesin
servo2.write(90); delay(t);
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motor2.step(adim, BACKWARD, MICROSTEP); //2.step motor geriye adım atsin
delay(2 * t);
//servo1 90 derece olsun t(15ms) kadar beklesin
servo1.write(90); delay(t);
//servo2 90derece olsun t(15ms) kadar beklesin
servo2.write(90); delay(t);
//servo1 90 derece olsun t(15ms) kadar beklesin
servo1.write(90); delay(t);
//servo2 90 derece olsun t(15ms) kadar beklesin
servo2.write(90); delay(t);
motor2.step(2 * adim, FORWARD, MICROSTEP); //2.step motor geriye adım atsin,
2t (30ms beklesin)
delay(2 * t);
motor1.step(3
*
adim,
BACKWARD, //1.step motor ileriye adım atsin
2t (30ms beklesin)
MICROSTEP); delay(2 * t);
}

Prototip modelin tamamlanmış ve kutulanmış halinin açık, kapalı durumlarının farklı
açılardan alınmış görüntüleri Resim 6’da verilmiştir.

Resim 6. Prototip Modelin Farklı Açılardan Görünümü
Hazırlanan proje ile rastgele harflere basılarak oluşan kabartma yazıların görüntüleri
Resim 7’de verilmiştir. Prototip model toplamda 5 satır ve her satırda 8 harf olmak üzere 40
karakterlik bir yazma alanına sahiptir. Ürünün taşınabilir boyutta olduğu düşünüldüğünde
yeteri kadar alan olduğu söylenebilir.

Resim 7. Prototip Model İle Oluşturulan Bazı Kabartma Harfler
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5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü
Görme engelli bireyler için yapılan Braille yazıcıları araştırıldığında herhangi bir yerli
ürüne rastlanmamıştır. Bu açıdan bakıldığında ilk yerli ürün olacaktır. Ayrıca Braille
yazıcıları hantal yapıları sebebiyle taşınabilir değildir. Bu proje ile cepte/çantada taşınabilen
boyutlarda olan, görme engelli bireyin anında not almasını sağlayacak olan Braille yazıcısı
üretmek projenin özgün tarafını oluşturmaktadır.
6. Uygulanabilirlik
Son yüzyılda teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi ve Endüstri 4.0 evresine geçilmiş
olması sebebiyle birçok alanda insanların yaşamını kolaylaştıran teknolojiler geliştirilmekte
ve AR-GE çalışmalarıyla insanların kullanımına sunulmaktadır. Çınar ve Erdem (2008)’e
göre ulusal ve uluslararası platformlarda, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıran çözüm ve
çözüm önerilerinin tartışıldığı 21.yüzyılda, gelişmiş ülkelerde engellilere yönelik uygulamalı
çözümler ciddi boyutlara ulaşmıştır.
Yine gelişen teknoloji sayesinde son yüzyılda bir çok ürün daha küçük boyutlara
getirilmiştir. Odalar dolusu büyüklükteki bilgisayarlar artık taşınabilir, hantal yapıdaki ilk
telefonlar artık cebe sığabilir boyutlara küçültülmüştür. Buradan hareketle bu projede de
büyük boyutlarda olan Braille yazıcılarının boyutlarının küçültülebileceğinin mümkün olduğu
bu projede gösterilmiş olup mühendisler tarafından yapılacak geliştirmelerde daha da
küçültülerek son kullanıcılara ulaştırılabileceği ve taşınabilir Braille yazıcılarının
uygulanabilir bir fikir olduğu düşünülmektedir.
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Projenin prototip modelinin maliyeti aşağıdaki Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1’de yer
alan fiyatlar Türkiye piyasasında karşılaşılan en uygun fiyatlar üzerinden hesaplanmıştır.
Tablo 1. Prototip Modelin Maliyeti

Malzeme İsmi
Arduino Uno
L293D Motor Sürücü Shield
MG90 Servo Motor
Mini CD ROM Step Motor
On-Off Anahtar
Mini Buton (5X5mm)
Direnç (220 ve 330 ohm)
BüyükBreadboard
Jumper Kablo (40’lı) (MM, MF, FF)
Şarjlı 18650 Lipo pil
18650 pil için pil yatağı
3D baskılar için filament
Yapıştırıcı ve Diğer Malzemeler
TOPLAM

Birim Fiyatı
25.78 TL
18.46 TL
11.20 TL
21,06 TL
1.75 TL
0,20 TL
0,1 TL
9.50 TL
4.53 TL
10.99 TL
4,75 TL
120.00 TL
15.00 TL

Miktar
1 Adet
1 Adet
2 Adet
2 Adet
1 Adet
42 Adet
42 Adet
1 Adet
3 Adet
2 Adet
1 Adet
0,5 Kilogram
Yeteri Kadar

Maliyet
25.78 TL
36.92 TL
22.40 TL
42,12 TL
1.75 TL
8.40 TL
4,20 TL
9,50 TL
13.59 TL
21.98 TL
4,75 TL
60.00 TL
15.00 TL
266,39 TL
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Proje yapım sürecindeki tüm iş ve işlemler aşağıda Tablo 2 de verilen iş-zaman
çizelgesine göre yapılmaya başlanmış olup olağan üstü durumlar yaşanmazsa çizelgedeki gibi
sürece devam edilecektir.

5
6
7
8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proje ön değerlendirme ve detay
raporlarının yazılması
TEKNOFEST’e başvuru yapılması ön ve
detay raporların hazırlanması
TEKNOFEST’e katılım (Kabul edilirse)

X

Eylül

X

X

Nisan

X

X

Mart

Ağustos

4

Temmuz

3

Probleme yönelik mevcut çözüm olup
olmadığının araştırılması
Problemin çözümüne yönelik farklı
modeller belirlenmesi
Uygun prototip modele karar verilmesi ve
gerekli araç-gereçlerin temin edilmesi
Prototip modelin oluşturulması

Haziran

2

Problem durumunun hissedilmesi / tespit
edilmesi – Literatür taraması

Şubat

1

İşin Tanımı

Ocak

Sıra
No

Mayıs

Tablo2. İş-Zaman Çizelgesi

X

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Gerek günlük hayatta gerek eğitim hayatında görme engelli bireyler kendi notlarını
oluştururken ya plastik not tutucularını kullanmayı ya da ses kaydı almayı tercih
etmektedirler. Plastik not tutucuları not alma işleminin yavaş olmasına sebep olurken ses
kayıtlarını ise görme engelliler cihaz içinden bulamamaktadır. Bu sebeple proje sonucunda
ortaya çıkacak ürünün kısa vadede ulaşması istenen ilk hedef kitle görme engelli bireylerdir.
Ayrıca bu ürünün geliştirilerek Braille alfabesi ile yazılmış yayınların yaygınlaşabilmesi için
uzun vadedeki hedef kitlesi ise yayınevleridir.
9. Riskler
Projenin prototip modelinin yapımında herhangi bir risk bulunmamaktadır. Fakat
projenin gerçek hayatta uygulanması durumunda teknik ve ekonomik açılardan bir takım
riskler bulunmaktadır.
İlk olarak teknik riskler incelendiğinde, günümüzdeki Braille yazıcıları büyük ve hantal
yapılara sahiptir. Bu projede her ne kadar taşınabilir boyutlara küçültülmüş olsa da daha da
küçültülerek, cep telefonu boyutlarına kadar küçültülmesi ve ek özellikler eklenerek
geliştirilmesi ve üretilmesi gerekebilir. Bunun içinde ekstra bir zaman ve farklı elektronik ve
mekanik parçalar gerektirebilir.
Ekonomik riskler açısından düşünüldüğünde mühendisler tarafından geliştirilecek olan
taşınabilir Braille yazıcısını geliştirmek ve küçültmek için kullanılacak parçalar bizim projede
kullanacağımız parçalardan daha maliyetli olabilir. Bu sebeple elde edilecek ve son
kullanıcılara ulaştırılacak olan nihai ürünü maliyetinden dolayı görme engelli bireyler temin
edemeyebilir. Dolayısıyla bu sistemin gerçek hayata geçirilmesi için yapılacak teknik
geliştirmelerin mümkün olduğu en uygun fiyata mal edilmesi gerekmektedir.
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