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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

      İşitme kaybı belirli bir yaştan sonra çoğu yaşlı bireyde gözüken bir sorundur. Yaşla birlikte 

duyuda kayıplar yaşanmaktadır.. Özellikle 40 yaş sonrası kişilerde yaşlılığa bağlı iç kulak ve 

sinirleri etkileyen hastalıklar gözlemlenmektedir. Enfeksiyonlar veya metabolik hastalıklar: şeker 

veya endokrin hastalıkları gibi enfeksiyonel hastalıklar da işitme kaybında önemli bir rol 

oynamaktadır.         

     Aynı zamanda yüksek ses (gürültü) de işitme kaybına yol açabilmektedir. İşitme kaybı olan 

yaşlıların yaşadığı sıkıntılardan biri de evde yalnız kaldıkları zaman çalan kapıyı duymamalarıdır. 

Projemizin amacı bunun ve oluşturduğu endişe, korku gibi duyguların önüne geçmektir. Aynı 

zamanda işitme kaybı olan yaşlı bireyin kapıyı duymasını kolaylaştırmaktır.  

       Bu projeyi yapmadan önce 50 yaş ve üstüne yaşadıkları bu sorunun üstünde duran bir anket 

uyguladık. Bu anket sonucunda işitme kaybı olan yaşlı bireylerin çoğunun kapı zilini duymakta 

zorluk çektiğini tespit ettik ve sonra bunun nasıl önüne geçilebilir diye düşündük. Bu sorunu 

yaşayan bireyler için bir kapı zili tasarladık. 

         Bu kapı zili kablosuz kapı zili mekanizmasıyla aynı fakat farklı olarak bu zildeki amaç zilin 

düğmesine tıklandığı zaman işitme sorunu yaşayan bireyin kolundaki manşonun titremesi oldu. 

Uygulamayı başarılı bir şekilde tamamladık.Cihaz bu sorunu yaşayan kişilere uygulandı ve olumlu 

sonuç verdi. Cihazı kullanan kişiler cihazdan memnun kaldı. Cihazımızın ortaya çıkma sebebi bu 

sorunu yaşayan bireylerin huzurunu ve çevresinde oluşabilecek korku, endişe vb. gibi duyguları 

ortadan kaldırıp bireylere daha huzurlu bir yaşam sağlamaktır. 

       Proje temel amaç olarak işitme kaybı yaşayan yaşlı bireyler için yapılmış olsa da aynı şekilde 

farklı sebeplerden dolayı işitme kaybı yaşayan bireyler de bu projeden yararlanabilecektir. Aynı 

şekilde o bireylerin de sosyal hayatlarına yardım edip etrafında oluşacak korku, endişe vb. 

duyguları ortadan kaldıracaktır. 

  

Anahtar Kelimeler: : işitme, sensör  , titreşim yaşlı 

 

 

Şekil:1 

Şekil:2 
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2. Problem/Sorun: 

  Projemiz temel amaç olarak yaşa bağlı gerçekleşen işitme kaybının getirdiği sorunlardan biri olan 

kapı zilini duyamama üzerine yapılmıştır. Bu sorun yüzünden hem işitme kaybı yaşayan birey hem 

de çevresi sıkıntı içinde kalmaktadır. Oluşturabileceği kaza, ölüm vb. şeyler için böyle bir proje 

yapmaya karar verdik. Aynı zamanda çevremizde işitme kaybı yaşayan yaşlı bireylere  yaptığımız 

anketler sonucunda böyle bir sıkıntı yaşadıklarını öğrendik. Önüne nasıl geçilebileceğini düşünüp 

bir titreşim sensörü yapmaya karar verdik. Yaşlılık, yetişkinliğin bir uzantısı olarak yaşam 

süresinin ileriki döneminde fiziksel ve ruhsal değişimlerin görüldüğü bir evre olarak 

tanımlanmaktadır.(Durak,2004) İşitme, sesleri algılama süreci olarak tanımlanmaktadır. İşitme 

kaybı, kulak kepçesinden işitsel kortekse kadar uzanan yolda bulunan yapılara ilişkin 

problemlerden doğan, işitsel bilgi edinme becerilerinin tamamen ya da kısmi olarak kaybolmasıdır. 

Sözlü iletişimde temel öge olan işitmenin kaybı durumunda iletişim becerileri de zarar görmekte 

ve bireyin sosyal ilişkileri zarar görmektedir. İşitme kaybı, yalnızca işitmeye ilişkin sorunlara 

değil, birçok farklı soruna da neden olmaktadır. (Şen,2019:1) Projemiz bu sorunu çözmeye 

odaklanmıştır. 

3. Çözüm 

       Çözüm  olarak bir titreşimli kapı sensörü tasarladık. Bu kapı sensörü kablosuz kapı zili ile 

aynı mantıkta çalışıp farklı olarak anahtara basıldığı zaman yaşlı bireyin kolundaki manşon 

titreyecek şekilde yapılmıştır. Bu sensörün titremesi sayesinde işitme kaybı yaşayan birey kapının 

çaldığını kolayca anlayabilecektir.  Hem bireyin sosyal olarak hayatını hem de yakınlarında 

oluşturabileceği endişe, korku vb. Duyguların önüne geçecektir. Yaşlıların yaşadıkları bu işitme 

kaybı sebebiyle çoğu yaşlı birey kapı zilini duyamaz veya duymakta zorluk çeker. Bu onların 

sosyal hayatını oldukça etkilemektedir. Sosyal hayatlarını etkileyen bu sorunun önüne geçmek için 

“Titreşimli Kapı Sensoru ”adını verdiğimiz prototipi tasarladık. Bu cihaz kablosuz kapı zili 

mekanizmasıyla aynı olup farklı olarak alıcı kısmının ses çıkartmak yerine titremesi ve alıcı 

kısmının kola takılan bir manşonun içinde bulunmasıdır. Sıklıkla her iki kulakta birden aynı anda ve 

kademeli olarak görülmesi nedeniyle yaşlılık tipi işitme kaybı hastaları işitme duyularını yitirmekte 

olduklarını fark edemeyebilirler.(URL-2)Cihaz da bu sorunu ortadan kaldırmaya yönelik tasarlanmıştır. 

4. Yöntem 

  Bu cihazı yapmadan önce ne kadar gerekli olup olmadğını anlamak için önce Bilimsel araştırma 

yöntemlerinde anket tekniğini kullandık .  

Soru1: Kaç yaşındasınız? 

 

Seçenek Sıklık Yüzdesi 

50-65 47 %47 

65-75 31 %31 

75+ 22 %22 

Toplam 100 %100 
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Tablo 1’ de anketimize katılan yaşlılarımızın yaş aralığı verilmiştir. Katılan 100 kişi 

arasından 50-65 yaş aralığındaki bireyler katılanların %47’sini 65-75 yaş arasındaki 

bireyler %31’ini 75+ bireyler katılanların %22’sini oluşturmaktadır. 

 

Soru2: İşitme sorununuz var mı ? 

 

Seçenek Sıklık Yüzdesi 

evet 43 %43 

hayır 37 %37 

kısmen 20 %20 

Toplam 100 %100 

 

Tablo 2’ de anketimize katılan yaşlılarımızın işitme sorunu olup olmadığı verilmiştir. 

Katılan 100 kişi arasından %43’ü “Evet” %37’si “Hayır” %20’si “Kısmen” şıkkını 

işaretlemiştir. 

 

Soru3: İşitme sorununuz yüzünden kapıyı duymakta zorlanıyor musunuz ? 

 

Seçenek Sıklık Yüzdesi 

evet 52 %52.5 

hayır 27 %27.3 

kısmen 20 %20.2 

Toplam 99 %100 

 

Tablo 3’te anketimize katılan yaşlılarımızın işitme sorunları yüzünden kapıyı duymakta 

zorlanıp zorlanmadığı yüzdeliği verilmiştir. Katılan 100 kişi arasından %52,5’i “Evet” 

%27.3’ü “Hayır” %20.2’si “Kısmen” şıkkını işaretlemiştir. 
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Soru4: Bu durumdan rahatsız oluyor musunuz ? 

 

Seçenek Sıklık Yüzdesi 

evet 36 %37.1 

hayır 33 %34 

kısmen 28 %28.9 

Toplam 97 %100 

 

  Tablo 4’te anketimize katılan yaşlılarımızın kapı zilini duymakta yaşadıkları durumdan 

rahatsız olup olmadıklarının yüzdeliği verilmiştir. Katılan 100 kişi arasından %37.1’i 

“Evet” %34’ü “Hayır” %28.9’u “Kısmen” şıkkını işaretlemiştir. 

 

Soru5: Bu durumu engellemeye çalıştığınız bir yöntem var mı ? 

Seçenek Sıklık Yüzdesi 

evet 34 %34.3 

hayır 65 %65.7 

Toplam 99 %100 

 

     Tablo 5’te anketimize katılan yaşlılarımıızn kapı zilini duymakta yaşadıkları sıkıntıdan 

rahatsız olmadıklarının yüzdeliği verilmiştir. Katılan 100 kişi arasından %34.3’ü “Evet” 

%65.72si “Hayır” şıkkını işaretlemiştir. 

 

Aynı zamanda projemizi tasarlarken Arduino  yardımı ile kodladık.  

const int buttonPin = 2;   // 2.pin Button olacak 

const int buzzerPin = 3;   // 3. pin buzzer olacak 

const int titresimPin = 4;          // 4. pin titresim motoru olacak 

int buttonState = 0;          // buton durumu 

void setup() { 

Serial.begin(9600); 

pinMode( zilPin, OUTPUT);           // 4.pin çıkış olacak 

pinMode(buzzerPin, OUTPUT);   // 3.pin çıkış olacak 

pinMode(buttonPin, INPUT);      // 2.pin giriş olacak 

}  

void loop(){ 
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buttonState = digitalRead(buttonPin);    // 2.pinden gelen değeri oku 

if (buttonState == HIGH) {                        // gelen deger 1 ya da high ise yani butona basılmışsa 

Serial.print("motor titredi"); 

digitalWrite(zilPin, HIGH);           // motoru titrestir 

digitalWrite(buzzerPin, HIGH);     // zili çal 

delay(1000);                                         // 1 sn boyunca motor titresin 

   } 

   else { 

digitalWrite(buzzerPin, LOW);    // motor dursun  

digitalWrite(ledPin, LOW);           // zil dursun 

 } 

} 

Şekil:1                                                                                                          Şekil:2    

      Titreşim motorunu   çalıştırmak için  

     Aurdunio ile uzaktan kodladığımız buton                                       Manşon                             

                                                                              

  Şekil.3                                                                                           

Aurdunio Alıcı                                                                                  Şekil:4 

                                                                                           Titreşim motorunun bağlı olduğu devre 

                                                                                                       

 

 Devre şeması bundan farklı olarak zilin yerinde titreşim motoru olacaktır. 
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   Titreşimli işitme sensörünün  uygulanışı: 

 

       1. Aşama;Manşon sorunu yaşıyan bireyin koluna takılır.(Şekil-2) 

       2.aşama: Mansonu titretecek olan anahtar kapının önüne takılır.(Şekil-1) 

       3.asama: Dışardan gelen kişi düğmeye tıkladığı zaman manşon titrer .(Şekil-4) 

       4.Aşama :Manşon titreyince uygulama yapılan birey kapının çalındığını anlar. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

     Projemize benzer olarak işitme sorunu olan bireyler için yapılan aynı mantıkta çalışan fakat 

anahtara tıklandığı zaman odada ışık veren sensorler vardı. Ama bu sensorlerin sıkıntısı işitme 

kaybı yaşıyan birey bu odaya uzak olunca kapının çalıp çalmadığını anlayamıyordu. Bu proje 

taşınabilir olduğu için  sorunu yaşıyan birey nerde olursa olsun motor titreyeceğinden dolayı rahat 

bir şekilde kapının çalıp çalmadığını anlayabilir. Amacımız yaşlı bireyler için olsa da orta yaşlı 

veya genç ama işitme kaybı yaşıyan bir birey de bu cihazdan yararlanabilir ve az da olsa bu kişinin 

sosyal hayatında kolaylık sağlar.Maliyet olarak da o kadar yüksek olmayan projemiz Arduinuo 

robotik kodlama ile kodlanmıştır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

       Projemiz hayata ürünü kullanmak isteyen bireylerin alması sonucu manşonu kollarına takarak           

geçireceği bir projedir. Ürün sadece yaşlılara yönelik değildir. Artık hayatta çoğunlukla teknolojik 

aletlerin başında veya kulaklıklayız. Kapı zili sesini duymakta hepimiz zorluk yaşıyoruz. Olası   

kötü bir durumun önüne geçmek için özellikle yaşlı bireylerde kullanılabilir ve yaşlı olmayan  

bireylerin de satın alabileceği ticari bir ürüne dönüştürülebileceğini düşünüyoruz. Oluşacak riskler 

ise ürünümüz biraz ağır bir üründür. Bireylerde uzun süreli kullanım sonucu kol ağrısı 

yapabilmektedir.Ama geliştirildiği takdirde küçük boyutlara ulaşıp rahatlıkla taşınabilir bir ürün 

elde edilebilecektir. Maket olarak yaptığımız cihaz işitme sorunu yaşıyan bir kaç birey üzerinde 

denenmiş ve olumlu sonuç vermiştir ama bu cihazın ağır olması nedeniyle daha hafif bir cihaz 

tasarlanacaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin  Uygulama  maliyeti tablo – 1 de görülmektedir. 

  

 

 

 

 

  

 

Tablo:1  Projemizin uygulama  maliyet tablosu 

Tahmini Maliyet: Fiyat: 

Arduino 2 kademeli sürgülü aç-kapat anahtarı 6,00 TL 

Jumper Tel 40 Adet $2,61 

AA Pil Kutusu 3,90 TL 

Arduino Titreşimli Motor Modülü 20.60 TL 

Arduino  IR Alıcı-Verici Modül 9.07 TL 



 

9 

 

 

Projemizin Prototip maliyet tablosu tablo-2  de görülmektedir. 

 

 

 

 

 

Tablo:2 Projemizin prototip maliyet tablosu 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

    Projemiz başta işitme sorunları olan yaşlı bireylerimiz ve kapı zili sesini duymakta zorluk                           

yaşayan her bireye yöneliktir. Kapı zili duyma sorunun birçok sebebi olmaktadır..Bu yüzden 

yalnızca bir hedefe yönelik olduğunu söylemek yanlış olur. Kısaca projemiz genel olarak  işitme 

kaybı yaşayan  veya kapı zilini duyamayacak durumda olan herkese hitap etmektedir. 

 

9. Riskler 

 a) Projede takılı olacak ledler motor titremediği durumda bile yanacağı için olası bir motor 

sıkıntısında bile kişi kapının çaldığını anlayabilecektir.  

 b) Temel olarak tüm olumsuzluğu ortadan kaldırmasa da bu sayede olumsuzluk olasılığı 

azaltılmıştır.  

c) Projenin ciddi manada oluşturabileceği bir risk yoktur . Sadece sorunu yaşayan bireyin çevresi 

pilleri 2 haftada bir değiştirmelidir.  

 

 10.Proje Ekibi: 

 

 

 

 

Proje Zaman Planlanması Mart  Nisan Mayıs Haziran 

Literatür Taraması      X       X       X  

Veri Toplanması      X        X   

Tasarımın Yapılması         X       X 

Yazılım Hazırlanması         X       X 

Prototip Hazılarnması         X       X  

Devre Şeması Çizimi       X    

Rapor Yazımı       X    

ADI-SOYADI PROJEDEKİ GÖREVİ  OKUL Görevi 

AHMET HAŞİM SEVİM  Sistem tasarımı ve yazılım   Rekabet Kurumu 

Cumhuriyet Fen 

Lisesi   -10 

    C# ve Arduino 

programlama    

SEFA DENİZHAN   Yazılım   Rekabet Kurumu 

Cumhuriyet Fen 

Lisesi   -10 

Görüntü İşleme 

Teknolojisi, C, 

C#, Pyhton 

ZEYNEP ARSLAN Danışman   Rekabet Kurumu 

Cumhuriyet Fen 

Lisesi   -Öğretmen 

  Teknik destek 
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