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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

              İsmini "Illuminate to Nothingness of Unillumed (Karanlığın Hiçliğine Işık 

Tutmak)"dan alan INU, görme engelliler için geliştirilmiş, AI (yapay zeka) ile birlikte 

kullanılan görüntü işleme teknolojisi temelinde tasarlanmış bir gözlüktür. Adından da 

anlaşıldığı gibi INU, görme engellilerin karanlığına bir ışık olması için tasarlanmıştır. 

Görme engellilerin sosyal hayata tam bağımsız ve eşit katılımında eşlik edecek bir akıllı 

gözlüktür. INU iki ana farklı çalışma biçimine sahiptir; birincisi görüş alanındakileri 

tanımlamak, ikincisi telefonda var olan sesli asistanı çalıştırmak. Bu çalışma şekilleri 

içerisinde INU komut aldıktan sonra server ile haberleşir ve bu haberleşme sesli asistana 

iletildikten sonra oluşturulan çıktı kullanıcıya INU aracılığıyla geri döner. Komutları yerine 

getirirken INU'da bulunan kameralar, hoparlörler ve bağlantı sistemi kullanılır. Bu iki farklı 

çalışma biçimine gözlük sapında bulunan tuşa farklı basım şekilleriyle ulaşılabilmektedir. 

Görüntü işleme özelliğine sahip AI (yapay zeka) bu uygulamada bulunur. Uygulamanın 

amacı, INU’nun kamerasından aktarılan görüntülerin AI ile tanımlanmasını sağlamaktır. 

Gözlük sapının üzerinde bulunan tuşa tek seferde tıklandığında INU uyku modundan çıkar 

ve uygulama çalışır. Ayrıca uygulama kullanıcı yakınlarının telefonlarına da indirilerek, 

GPS sistemi ile birlikte kullanıcının nerede olduğunun tespit edilmesini de sağlar. Kısacası 

INU, yapay zekayı ve yenilikçi özelliklerini modaya uygun bir tasarımla bir araya 

getirmektedir. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) engelliliğin tanımını “kişiden ya da bir bütün olarak kişilerin 

vücut fonksiyonlarından beklenen gelişimde ve vücudun fonksiyonlarını yerine 

getirmesinde eksiklik ya da sınırlılık” olarak açıklamaktadır [1]. Görme engeli; bireylerin 

zihinsel, sosyal gelişimlerinin ilerlemesini, öğrenme becerilerinin arttırılmasını ve kişilerin 

günlük aktivitelerini olumsuz etkileyen bir engeldir [2]. Görme engelliler; sokakta karşıdan 

karşıya geçmek, markette alacakları ürünleri seçmek, evlerinin kapısı açmak gibi gündelik 

işlerde dahi çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu işler ne kadar küçük görünse de 

görme engellilerin hayatlarını zorlaştıran fiziksel ve ruhsal sorunlar ortaya çıkardığı 

gözlemlenmiştir. Bu nedenle çoğu görme engelli, gündelik yaşamında ona yardım edecek 

birilerine ihtiyaç duymaktadır. Bu sorunlar dikkate alındığında, günümüzde hayata 

geçirilmiş olan uygulamalardan farklı olarak; bir kesim görme engellinin dışına çıkarak 

görüntü işleme teknolojisiyle tüm görme engellilere yardım etmeyi amaç edinerek daha 

ekonomik ve gündelik hayata daha hızlı entegre edilebilen bir ürün ortaya çıkarmak 

hedeflenmiştir. Günümüzde görme engelliği adına hizmet veren ürünler tasarlanmıştır INU, 

pazardaki benzer amacı hedefleyen diğer ürünlerle karşılaştırıldığında birçok artısıyla ön 

plana çıkmaktadır. Bu ürünlerden biri de “rehber köpekler”dir.  Ancak Türkiyedeki  Rehber 

Köpekler Derneği Kurucusu Avukat Nerdeniz Tuncer'in açıklamalarına göre, görme 

engellilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayan rehber köpeğe Türkiye'de 756 bin görme engelli 

kişinin sadece 4 görme engelli kişi rehber köpek sahibi. Bunun yanında rehber köpek 

sahiplenebilmek için %90 oranında görme kaybının olma koşulu bulunmakta; bu koşulda 

her görme engelli kişinin rehber köpeğe sahip olma imkanının olmadığı görünüyor. INU, 

yapay zekayı ve yenilikçi özeliklerini modaya uygun bir tasarımla bir araya getirerek hem 

kullanım açısından hem de maliyet açısından pazarda rakiplerinden ayrılmaktadır. Bu 

sorunlar doğrultusunda rehber köpeklerden yola çıkılarak tasarlanan INU, daha kolay 

ulaşılabilir bir ürün olarak tasarlanması hedeflenmiş, tüm görme engellilere hitap ederken 

gündelik hayatlarına “tam bağımsız ve eşit” devam edebilmelerini sağlamaktadır. Dünya 

Sağlık Örgütünün yayınladığı rapora göre dünyada 285 milyon görme engelli kişi 

bunmakta ve bu sayede görme engelli kişilerin hayatı tamamen değişilebilip hayatlarını 

daha kolay sürdürülebilir bir hal alabilmektedir. 
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3. Çözüm 

Son verilere göre dünya üzerinde yaklaşık 285 milyon görme engelli tanısı koyulmuş birey 

bulunmaktadır. [3]. Projede, bu görme engellilerin yapay zeka ile birlikte kullanılan 

görüntü işleme teknolojisiyle sosyal hayata tam katılımlarını sağlamasını hedefleyen bir 

çözüm geliştirilmiştir. Görme engellilerin bu sorununa karşılık en çok kullanılan çözüm 

rehber köpeklerdir. Ancak verilere bakıldığında görme engellilerin yalnızca %2’lik bir 

kısmının rehber köpeklere sahip olduğunu ve bunun tüm görme engellilere yönelik 

olmadığına dair deneyimlerin belirtildiği gözlenmiştir [4]. Proje, rehber köpeklerin avantaj 

ve dezavantajlarından yola çıkarak geliştirilmiştir. Rehber köpeklerin yaptığına benzer 

olarak bir görme engellinin karşısına engel çıktığında onu uyaracak ancak aynı zamanda da 

görüntü işleme teknolojisiyle görme engellinin karşısına çıkan nesne hakkında 

bilgilendirme yapacak ve yol tarifi hava durumu gibi konularda da yardımcı nitelikte 

olacaktır. Projede görsellerin algılanması şekilde belirtilen prototipe yerleştirilmiş 

kameralar yardımıyla yapılır. Sesli komut algılaması için de hoparlörler ve mikrofonlar da 

gözlük sapına yerleştirilmiştir.  

 

Şekil 1: Gözlük Çerçevesine Yerleştirilmiş İki Kamera  

 

Şekil 2: Gözlüğün Genel Görünümü 

Bahsedilen çözüm dört adımda gerçekleştirilmektedir.  

 

Şekil 3: Adımlar 

Birinci adımda görüş alanındakiler tanımlanır. Tanımlanmanın ardından telefonda var olan sesli 

asistan çalıştırılır. Görme engelli birey sesli asistana ihtiyacı olan soruyu sorar ya da komut verir. 

Aynı zamanda komuttan bağımsız olarak karşılaşılan bir engel durumunda uyarı komutu iletilir. 

Prototip komut aldıktan sonra server ile haberleşir ve bu haberleşme sesli asistana iletildikten sonra 

oluşturulan çıktı kullanıcıya prototip aracılığıyla geri döner. Bu çıktı kullanıcın önünde ne olduğu 

ya da gitmesi gereken yol tarifi gibi çeşitli iletiler olabilir. Bu iletiler de prototipteki bulunan 

kameralar, hoparlörler ve bağlantı sistemi ile kullanıcıya iletilir. Prototipteki kullanıcı kontrol 

butonları farklı bölümlerde yer alır.   
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Şekil 4: Kamera, Kontrol Butonu ve Gözlük Sapı 

4. Yöntem 

Proje donanımsal ve yazılımsal olarak iki kısma ayrılmaktadır. Donanımsal parçalar olarak 

aşağıda verilenler kullanılmıştır. Kullanılacak donanımsal parçaların seçimi, günümüz 

standartlarına uymasına dikkat edilerek seçilmiştir, bunun ile birlikte uzun ömürlülük ve 

sağlık gibi birçok faktör de dikkate alınmıştır.  

Raspberry Pi Zero: Oldukça küçük hacmi ile oluşturulan gözlüğün içerisine sığabilecek bir 

yapıya sahiptir. Bu küçük çipsetin içerisinde tüm sistemi şarj edebilecek bir MicroUSB 

yuvası bulunmaktadır. Bu sayede güç yönetimi de Raspberry üzerinden gerçekleşecektir.  

Raspberry Bluetooth Module: 

Raspberry sistemi ile birlikte Bluetooth Modülü gerekmektedir. Bu modül sayesinde, telefon ile 

sorunsuz bağlantı aktarımı ve JSON alışverişi yapılacaktır. 

Raspberry Kamerası ve Hoparlörleri: 

Raspberry ile çalışabilecek sistem parçaları. Bu parçalar Raspberry’den gelen komutları 

dinleyecektir. 

Kullanılacak Yazılım: 

2013 yılında Google tarafından geliştirilen Dart yazılım dili kullanılacaktır. Bu yazılım 

dilinin Flutter framework’ü sayesinde mobil uygulama arayüzü geliştirilecektir. Yapay zeka 

için Firebase ML Kit API kullanılacaktır. Bu API dünya üzerinde gelişmiş olan sistemlerden 

en büyüğüdür. 

Yazılım aşağıda belirtilen aşamalar doğrultusunda yapılmıştır.  
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Şekil 5: Kodlar 

processImage, fonksiyonu çekilen fotoğrafı BIT değeri olarak istemektedir. Gelen fotoğraf önce 

sistem hafızasına atılır. Daha sonrasında ise _imageLabeler.processImage komutu ile MLKit 

API'sine gönderilir. Devamında ise API iki temel değeri beraberinde getirir. Bunlardan biri 'label' 

diğeri ise 'confidence' ilk değer bize cismin özelliklerinden bahsederken, ikinci değer bu sonucun ne 

kadar doğru olduğunu gösterir. 

 
Şekil 6: Kodlar 

Raspberry içerisinde komut beklemekte olacak komut budur. Bu komut bloğu açıldıktan sonra 

Flutter üzerinden bir bağlantı beklemekte olacaktır. Daha sonrasında ise bağlantı gerçekleşecektir 

ve Raspberry kendini başka değerlere karşı kapatacaktır. 



7 

 

 

 
Şekil 7: Kodlar 

Burada ise Flutter ile Raspberry bağlantısının uygulama kısmı. Flutter uygulaması bağlantı 

gerçekleşmesi için öncelikle belirli HEX komutları gönderir. Bağlantı sağlandığı vakit ise uygulama 

arkaplanda bile olsa komutları dinlemeye ve işlemeye devam eder. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

    Projede görme engellilerin karanlığına bir ışık olmayı hedeflemektedir. Bunu da piyasada 

bulunan diğer yöntemlerden farklı olarak bir gözlükle yapılmasını sağlayıp görme 

engellilerin her an kullanabileceği ve günlük hayatlarına kolaylıkla entegre edebilecekleri 

bir ürünle sağlanmaktadır. Görme engelliler için geliştirilen diğer ürünlerden farklı olarak 

yalnızca engellerin algılanması değil, günlük hayatlarını kolaylaştırabilecek harita ile yön 

gösterme ve hava durumu bilgilendirmesi gibi işlevler de projeyi rakiplerinden ayıran 

özelliklerdendir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

    Gözlüğün önüne yerleştirilmiş kameralar, gözlük sapının altında bulunan hoparlörler, 

gözlük sahibine görüntü işleme sistemiyle tespit edilenleri; kısacası sesli asistanın 

açıklamaları kullanıcıya aktarır. Gözlük sapının içerisinde bulunan bağlantı sistemi 

Bluetooth ile, INU'nun telefonla haberleşmesini sağlar. Bu sistem ise INU APP ile kontrol 

edilir. Uygulamanın telefona indirilmesiyle kullanıcı gözlüğünü telefonla eşleştirebilir. 

Ayrıca uygulama kullanıcı yakınlarının telefonlarına da indirilerek, GPS sistemi ile birlikte 

kullanıcının nerede olduğunun tespit edilmesini de sağlar. Uygulamanın daha iyi sonuçlar 

vermesine yönelik çalışmalar yapılabilir. Gözlüğün çerçeve boyutu, 48-23-150; ağırlığı ise 

60 gr olduğundan kullanım açısından uyguluğu günlük hayatta kullanılmasını 

kolaylaştırmaktadır. Piyasadaki benzer ürünlerin INU’ya göre inovatif olmamasının yanı 

sıra kullanım kolaylığına sahip olmayışı günlük hayatta sorunlar çıkarmaktadır. INU, yapay 

zekâyı ve yenilikçi özelliklerini modaya uygun bir tasarımla bir araya getirmesi ile birlikte 

hem kullanım açısından hem maliyet açısından pazarda rakiplerinden ayrılarak günlük 

hayat uygulanabilirliğini arttırmaktadır. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

      Yapılan alan yazın çalışmaları sonrası ürünümüz muadili olarak gösterilebilecek bir ürün 

bulunamamış olup, “akıllı baston” olarak piyasada görme engellilere yönelik olan ürünler 7.385 

TL olarak piyasada bulunmaktadır. Projede kullanılan ve aşağıda belirtilen parçaların yaklaşık 

maliyeti 2695 TL olup muadil olarak bahsedilen makinelerin fiyatı 7000 TL civarlarındadır. 

Eğer seri üretim yapılırsa ve malzemeler toptan alınırsa bahsedilen bütçe daha aşağı çekilebilir. 
 

Ürün Adı Birim Fiyatı 

Raspberry Pi Zero 1000 TL 

Raspberry Bluetooth Modülü 70 TL 

Raspberry Kamerası 700TL 

Raspberry Hoparlörü 325TL 

Gözlük Çerçevesi 200TL 

Batarya 400TL 

Toplam 2695TL 

Tablo 1: Tahmini Maliyet 
 

 Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Literatür 

Taraması 

X X      

Veri 

Toplanması 

  X X X   

Proje 

Üzerinde 

Çalışılması 

   X X X  

Proje 

Raporu 

Yazımı 

    X X X 

Tablo 2: Proje İş Zaman Çizelgesi 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

     Yaşam her insanın temel hakkıdır ve bunun ön koşulu sağlıklı olmaktır. Sağlık, sadece 

hastalık ve sakatlık durumunda olmamakla değil, aynı zamanda fiziksel, psikolojik ve sosyal 

açıdan iyi durumda olma halidir [5]. Bundan ötürü sağlık her şahıs için temel bir haktır, fakat 

doğuştan veya daha sonradan bazı sebeplerden kaynaklı bireylerde engellilik görülebilmektedir. 

Engellilik vücut fonksiyonlarıyla ilgili, bir aktiviteyi yapabilme becerisinde eksiklik ya da 

yetersizlik olarak tanımlanabilir. Sosyolojik açıdan engelli birey, patolojik problemlerinden 

dolayı değil, toplumsal baskılar sonucu erişilebilirliği büyük ölçüde sınırlandırılmış kişidir [6]. 

Engelliler, zihinsel engelli, işitsel engelli, konuşma engelli, görme engelli ve ortopedik engelli 

olmak gibi pek çok türle karşımıza çıkmaktadır. Projemizin konusu yukarıda da ifade edildiği 

gibi görme engelliler üzerine hitap etmektedir. Ülkemizde, 2010 yılında TÜİK’ in yaptığı 

Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması çerçevesinde görme engellilerin yüzdelik 

dağılımları şöyledir: Görme özürlüler toplam yüzdeliğin %8.4’nü oluşturmaktadır. Bu dilim 

içerisindekilerin %67’ si erkek ve %33’ ü kadın; %59.2’ si kent, %40.2’si kırsal yerleşimli; 
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görme kaybı (özür oranı) %20-39 arası olanlar %28.3; %40-69 arası olanlar %28.1; %70 ve 

yukarısı olanlar %43.6’tür. Yaş grubuna göre ise 0-6 yaş arası olanlar %1.4; 7-14 yaş arası 

olanlar %5.1; 15-24 yaş arası olanlar %16.1; 25-44 yaş olanlar %36.2; 45-64 yaş arası olanlar 

%25.5 ve 65 yaş ve yukarısı olanlar %15.8’ ini oluşturmuştur. Yaptığımız literatür çalışmaları 

ve elimizde veriler sonucunda görme engellilere hitap eden insanlık yararına teknoloji 

çalışmamızla tamamen veya kısmen görme engellilerin hayatında tam bağımsız olmalarını 

sağlamak ve bu doğrultuda özgün bir ürün geliştirmek hedeflenmiştir. 

  

9. Riskler 

• INU kullanıcının telefonuna bluetooth ile bağlıdır. Bluetooth bağlantısının kopması 

kullanıcıyı şüpheye düşüren bir durumdur. Bu durumda INU APP kullanıcısı olan 

aile veya yakınlarına bildirim gönderilebilir. INU ile bağlantılı harici 

aksesuarlar/ürünler satışa sunulabilir. 

• INU tam şarjıyla yaklaşık 4.5 saat kullanım süresi olan batarya ile çalıştığından 

batarya bitmesi durumunda kullanılabilecek kablosuz hızlı şarj özelliğine sahip bir 

gözlük kabı üretilebilir. 

• Aynı zamanda INU Elektromanyetik Alan üzerine kurulu olacağı için, hamile 

bireylerde kullanılması risk oluşturabilir. Günümüz teknolojisinde SAR değerleri çok 

fazla düşük ve önemsiz seviyelere gelmiştir. INU üzerinde kullanılacak Bluetooth 

alıcısı ve çipset günümüzde minimum limit olan 1.6'ın çok çok altında kalmaktadır. 

Yine de hamile bireyler üzerinde negatif etki oluşturabileceğinden kullanılmaması 

tavsiye edilmektedir. 

• Teknik olarak SAR değer ölçümleri ülkemizde yapılamasa da, kullanılan Bluetooth  

Modülünün baş bölgesine olan etkisi 1.1 SAR'dan düşüktür. 
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