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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Görme engelli kişi görme yetersizliğinden çok ağır derecede etkilenen görsel duyu ile alması 

gereken uyarıcılardan yoksun kalan kişidir. Tüm bireyler yaşama, eğitim, çalışma, sosyal ve 

kültürel hayata katılma gibi temel haklara sahiptir. Türkiye Özürlüler Araştırması (TÜİK, 2010) 

verilerine göre; Türkiye nüfusunun %12,29’unu engelli bireylerin oluşturduğu belirlenmiştir. 

Toplumdaki çeşitliliği göz önünde bulundurarak bireylerin engellilik durumlarına yönelik 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek uygulamaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda 

yapılan hizmetlere bakıldığında, çoğunlukla bedensel engelli grubunun dikkate alındığı, görme 

engelliler gibi özel materyal ve hizmetlere ihtiyaç duyan engel gruplarına yönelik çalışmaların 

yetersiz olduğu gözlenmiştir. Ancak, Türkiye’ de engelli gruplarının oranlarına bakıldığında, 

bedensel engellilerin %8,8’ini, görme engellilerin ise %8,4’ ünü oluşturduğu belirlenmiştir. 

Engeller insanın bedeninde olmadığının inancıyla görme engeli olan kişilerin hayatını nasıl 

kolaylaştırırız diye çıktığımız bu yolda birçok projeyle karşılaştık. Onlar için yapılmış akıllı 

bastonlar gözlükler, alfabeler, yollar mevcut. Görme engelli bireyler için yapılan 

çalışmalar kategori kategori ayrılmış olup her alanda onlarca konu için farklı buluşlar 

üretilmiştir. Dış mekân için üretilmiş ürünler, eğlence mekânı için üretilmiş ürünler ev içi için 

üretilmiş hobi amaçlı, sağlıklı yaşam için vb. yani hayata kolay adapte olmaları için birçok 

alanda ürünler tasarlanmış ve üretilmiştir. Projemizin görme engelli bireylerin hayatlarını 

kolaylaştıracak onları yaşama kolayca adapte ettirecek birçok güzel özelliği bulunan akıllı bir 

ayakkabıdır. Günlük yaşantılarında dışarı çıktıklarında birçok problemle karşılaşıyorlar. 

Araştırmalarımız sonucunda akıllı bir ayakkabı üretmeye karar verdik. Bu ayakkabının içerisine 

yerleştireceğimiz sensörler sayesinde karşısına çıkan engeli kolayca algılayıp hamlelerini 

adımlarını vb. ona göre planlayabilecekler. Ayakkabımızda bulunan sensörler karşısındaki 

engelin ne olduğunu algılayıp yönlendirme yapacak olan kulaklığa bilgi aktaracaktır. Aynı 

zamanda içerisinde bir navigasyon bulunduracak olan akıllı ayakkabımız nerede olduğunda 

anlık olarak  kişilere bildirecektir. Bu işlemi ayakkabı bileklik ve kulaklık üçlüsü ile 

gerçekleştireceğiz. Ayakkabı engelleri algılarken bileklikten komut verilip kulaklığa veriler 

aktrarılacaktır.Böylelikle hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştırmanın mutluluğu bize 

yetecektir. Ayakkabımız üzerindeki sensörler sayesinde dış mekanlarda veya iç mekanlarda 

görme engelli bireylerin karşılarına çıkacak olan engelleri algılayıp yönünü ona göre 

belirlemişini sağlayacaktır. Ayakkabı üzerinden alınan sinyallerle engele yakınlığı 

uzaklığı,üzerindeki kamerası sayesinde karşısında engeli algılayıp ona göre hareket etmesi 

sağlanacaktır.Ayakabbıyla etkileşim halinde olan blueetooth kulaklık ve bir de akıllı bir bileklik 

olacaktr.Yani projemiz aslında hem görme hem duyma engeli olan bireyleri kapsamaktadır. 

Pratik ve oldukça etkili bir çözümle bireyleri toplumdan soğutmak yerine topluma kazandırmış 

olacağız. 

  

2. Problem/Sorun: 

Görme engelli bireylerimiz bu toplumun bir parçası olduğunu kabul etmemiz ve onlar için 

çeşitli projeler üretmemiz bizim toplum olarak görevimizdir.En azından bizler Şampiyon 3lü 

takımı olarak bu bilinçte yaşayıyoruz. Engelli bireylerin sıradan insanlar gibi yaşamlarını bir 
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başkasına ihtiyaç duymadan sürdürebilmesi ve toplumsalsosyal yaşama katılım sağlayabilmesi 

için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.   

Bu bireyler için ne yapabiliriz demezsek gerçekten insanıi duygularımızı yitirmiş olacağız. 

Maalesef toplumumuzun tamamı bu düşünce yapısına sahip değil ve bu yüzden engelli bireyler 

sürekli topluma adapte olma sorunları yaşıyor.Sadece birkaçından bahsedecek olursak ,toplum 

tarafından dışlanma sorunu ile karşı karşıya kalmakta,iş bulma konusunda çok mağdur olmakta 

ulaşım problemleriyle eğitim ihtiyaçlarının yeteri kadar karşılanamamakta. Toplu taşıma 

araçlarına yeterli düzeyde adapte edilememesinden kaynakllı binememesi,yani kaldırımda bile 

rahat yürüyememesi kimisinin psikolojini bozup toplumdan uzaklaşımasına,kimisinin ise 

insanlara karşı sevgisini kaybetmesine yol açmaktadır.Resim 1deki  problemi görme engeli 

olmayan birisi yaşasa bile o kadar üzülürken zaten hayata yenik başlayan olan bireyler günlerce 

psikolojik sorunlarla savaşıyorlar. Bu konuda birçok proje geliştirilsede kimisi verimli kimisi 

verimsiz çalışmaktadır. Örneğin Geleneksel” beyaz baston, bir sonraki adımın atılacağı yere 

doğru bastonun bir yandan diğer yana hareket ettirilmesi veya yere vurulmasıyla kullanılır. Bu, 

bastonun ucunun engele dokunmasıyla kullanıcının yakınındaki engellerin algılanmasını 

sağlar.Bu dünya çapında yapılan güzel bir projedir fakat bu proje ilk yapıldığında çok pahalı 

idi ve hiçhimse alamıyordu.Proje geliştirilip fazlalaşınca hemen hemen bütün bireyler alabilir 

düzeye geldi. Bu projenin serüveninden de  anlaşılacağı gibi engelli bireyler için ne kadar çok 

proje geliştirilirse o kadar çok alınabilir hale getirilir.O yüzden bizde takım olarak kendimize 

böyle bir hedef belirleyip bu yola çıktık. görme engelli bireyler için de basite indirgenmesi ve 

ikinci bir kişiye bağımlı olarak yaşamını sürdürmek zorunda kalmadan giysi satın alabilme ve 

giysilerini seçebilme öz yeterliliğini yerine getirebilmesi açısından önem arz etmektedir.   

 

 
                           RESİM 1                                                              RESİM 2 

3. Çözüm  

Görme engellilerin toplumsal hayata katılımı ve bilgiye erişiminin sağlanması için gerekli 

hizmet ve teknolojiler geliştirilmiştir. Alan yazında ve projelerde görme engellilerin gündelik 

yaşamını kolaylaştırmak adına yapılan çalışmaların yeterli olmadığı düşüncesinden hareketle 

yapılan çalışmada; daha önce fikir ortaya konulmuş. Dünyada en az 10 milyon kişinin görme 

engelli olduğu verisine eriştik. Görme engeli olan kişilerin birkaç eylemini kolaylaştırabilirsek 

diğer kalan hayatlarıda sağlıklı insanlar gibi geçirebilirler diye umut ediyoruz. -Yukarı 
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açıkladığımız probleme yönelik, geliştireceğimiz akıllı ayakkabı görme engelli vatandaşların 

dışarıdaki hayatlarını oldukça kolaylaştıracaktır. 

İçerisindeki engeli tanıma, yön navigasyonu engelin cinsi ölçüsü ve şekli durumlarını bildiren 

sensörler sayesinde eve kapalı olan hayatlarından çıkıp kolayca normal bireyler gibi en doğal 

hakları olan temiz havayı doyasıya soluyacaklardır. - Halkın en doğal hakkı olan eğitim 

öğretimden mahrum kalan küçük görme engelli arkadaşlarımızın çok faydasına olacaktır. 

Onlarda koşup eğlenecek ve ailelerinin yardımına ihtiyaç duymadan okula gidebileceklerdir. 

Görme engellilerin, görmekten daha büyük engellerle karşı karşıya oldukları açıktır. Onlara 

uygun iş imkanları yaratılamadığı gibi günlük yaşamlarını devam ettirirken de fazlasıyla 

engelle karşı karşıya kalmaktadırlar. Oysa ki, eğitim, öğretim, sağlık gibi temel haklardan 

yararlanmak herkesin hakkıdır ve bunları kullanırken hiçkimse engelle karşılaşmamalıdır.  
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4. Yöntem 

Akıllı ayakkabı projemizde kullanacağımız yöntem deneyap kart ile ve birçok sensörden 

faydalanarak olacaktır.Ayakabımızın üzerinde bulunan  Gps modülü ile konum bilgimizi 

Deneyap Kart Bluetooth özelliği sayesinde kulaklık ve bileklik ile senkronize tutuyoruz. 

Duyma engeli olmayan kişiler direk kulaklık yardımı ile nerede olduklarını ve bir nesneye ne 

kadar yaklaştıklarını, karşılarındaki engelin özelliklerini kulaklık yardımı ile anında 

duyacaklar. Ayrıca görme engelinin yanı sıra işitme engeli olanlar içinde saat gibi görünen akıllı 

bir bileklik tasarladık. Bir nesneye yaklaştığında veya engelle karşı karşıya kaldığında 

devremize yerleştirdiğimiz titreşim modülü ile sinyaller göndereceğiz. Gpsden alınan konum 

bilgisi istenirse ara ara otomatik verilecek istenirse de akıllı bileklik üzerinde bulunan düğme 

ile sorgulanabilecek. Akıllı ayakkabımızın üzerinde bulunan diğer bir özellik mesafeyi ölçüp 

bildirimlerde bulunacak. Bunu da HCSR-04 ultrasonik mesafe sensörü yardımı ile yapacağız. 

Ayakkabımızda bulunan bir diğer özellik bu sistemin tamamının ayakkabımızın üzerine 

yerleştirdiğimiz güneş panellerinden enerji almasıdır. Ayakkabı ve akıllı bilekliğin tasarımları 

konusunda oldukça zevkli tasarımlar yaparak ayrıca şıklığıda göz ardı etmeyeceğiz. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Daha önce akıllı bastonlar üretilmişti. Fakat biz bastonları ortadan kaldırmak istiyoruz normal 

insanlar gibi onlarda ayakkabılarını giyip çıkmalarını istiyoruz. Bastonlar olmadan bir yere 

çıkamayacakları sürekli yanlarında taşımak zorunda oldukları bu bastonlardan kurtulmuş 

olacaklar. Ve psikolojileri açısından da çok rahatlama olacaktır. TÜBİTAK yarışmalarında 

yapılan akıllı ayakkabılarından da oldukça farklıyız. Ses görüntü ve navigasyonu bir arada 

bulunduran bir ayakkabı daha önce üretilmemiştir. Bu bağlamda engelli bireylerin gündelik 

yaşamlarını kolaylaştıracak ve çeşitli ihtiyaçlarını giderecek tasarımlara ve bu tasarımların 

yaygınlaştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bireyler arasında fırsat eşitliği ilkesinin göz 

önünde bulundurularak herkes için sosyal yaşamı hedeflemekteyiz. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje hayata çok basit bir şekilde adapte edilebilir Tasarımında oldukça önem verdiğimiz 

ayakkabımız mali açıdan hem de kullanıcı ve çevre dostu olmasından dolayı tercih edilecektir. 

Şehir yollarına uygunluk açısından bütün koşullar düşünülmüştür. Hali hazırda tek riski 

kullanım dış mekân olduğundan zeminden bulaşacak kir su gibi görünse de Olumsuz hava 

şartlarından etkilenmeyen bir koruyucu kaplamaya sahip olacağından görme engelli bireylerin 

yanından ayırmadığı tek şey olacaktır. Ellerindeki o bastonları havaya fırlattıklarını 

görebiliyoruz. Ticari olaraktan satışı denemeler yapıldıktan sonra hemen piyasaya sunulabilir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Prototipimizi oluşturmak için gereken 530tl gibi 

küçük bir rakamdır. Biz takım olarak bu maliyeti 

deneyap atölyelerimizde bulunan sensörler ve 

sarf malzemeler ile teknofestten hiçbir ücret 

talep etmeden çıkartabileceğiz. 3 Boyutlu 

yazıcılardan yapacağımız çizime göre bir ürün 

çıkartıp sensörlerini üzerine yerleştireceğiz. Ve 

ayakkabımız yüksek hassasiyeti prototip ile 

sunuma hazır hale gelecektir 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Bakanlığın Ulusal Engelli Veri Sistemi'ndeki 2,5 milyon engelliden 281 bin 439'u görme engelli 

olarak kayıtlarda yer alıyor. Türkiye'de 2019 itibarıyla kamuda istihdam edilen 55 bin 196 

engelliden 10 bin 765'i de görme engellilerden oluşuyor. 

Görme engelliler okumak çalışmak aile sahibi olmak istiyor. Yüksek bir hedef kitleleri olan 

görme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırınca bütün bunları çok daha kolay yapılıp daha 

Şubat 
2021 

• Takımların kurulması

• Başvurunun tamamlanması

Nisan
2021

• Rapor hazırlık çalışmaları 

• Görev dağılımı

• Raporu eksiksiz 
tamamlanması

• Ödr Rapor Gönderilmesi

Mayıs 
2021

• Ödr Rapor sonuçlarının 
açıklanmas 

• Pdr Hazırlık toplantılarının  
planlanması

• Pdr Rapor takım prototip 
için ön hazırlık yapılması 

Haziran 
2021

• Pdr Rapor çalışmalarının 
hızlandırılmas

• saha çalışmaları

• Rapor eksiksiz kys 
yüklenmesi 

Temmuz 
2021

• Finale kalan 
takımaların 
açıklanması

• Mali araştırmalar

• Yazılım donanım 
enterasyonu

Ağustos 
2021

• Projenin juriye hazır 
hale getirilmesi

• sunum çalışmaları

• poster baskı hazırlığı

Eylül 
2021

• 21-26 Eylül Festival alanında 
Teknofest final alanında juriye 
sunum 
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mutlu bireyler haline geleceklerdir. Yapılan ileri istatistiki analizlerde bilgilendirildiği takdirde, 

Special Olympics Türkiye ya da Özel Olimpiyatları destekleyeceklerini ifade eden kişilerden 

%40'ının yani yaklaşık olarak 14.000.000 kişinin engelli dostu olduğu saptanmış.1- Türkiye'de 

hanelerin %5,4'ünde engelli bulunmakta. %8,3'ü görme engellidir. Ülkemizde görme 

yetersizliğinden etkilenmiş  birey ve bu bireylerin yakınları düşünüldüğünde ortaya çıkan sayı 

yadsınamayacak niceliktedir 

9. Riskler 

 

 

 
 

 

Risk etki matrisi ve matris anahtarı tablodaki yukarıdaki 

gibidir 
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