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1.Proje Özeti (Proje Tanımı):
Görme engelli insanlar hayatın birçok yerinde sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Örneğin
karşıdan karşıya geçerken başka bir insanın yardımına muhtaç duruma düşmektedirler. Yine de
görme engelli bireyler özel yapılmış aletler sayesinde bir çok işini başkalarına bağımlı olmadan
kendi başlarına yapabilmektedirler. Görme engelli bir kişi özel olarak yapılmış kabartma haritalar
sayesinde ülkelerin, şehirlerin, dağların, denizlerin, nehirlerin bulunduğu yerleri ve yönleri
kafasında canlandırabilmekte; geometri çizim araçlarıyla her türlü şekil kavramını çizip
algılayabilmekte; konuşan elektronik araçlar yoluyla saatleri bilmekte; hesap yapmak, çeşitli
şeyleri ölçmek tartmak olanağına kavuşmaktadır. . Biz de görme engellilerin etrafındaki nesneleri
algılamak için kullandığı bastonu geliştirerek daha fonksiyonel hale getirilmesini sağlıyoruz..
Projemizde tasarladığımız bastonla görme engelli insanların yaşamlarını kolaylaştırmak için onları
toplumdan soyutlamadan hayata kimseden destek almadan karışmalarını hedeflemekteyiz. Aynı
zamanda teknolojiyi verimli kullanabilmek için örnek teşkil edecek çalışmamızda görme
engellilerin daha özgüvenli olmasını sağlıyoruz Projenin şu anki hali küçültülmüş bir prototiptir
ve sistemin çalışma prensibini göstermektedir.Nihai hedef trafik ışıklarına ve bastona sistemi
monte edip bir görme engelli birey tarafından kullanıma sunulmasıdır.

1.1Tasarım:
Bastonun üzerine Halocode, buzzer , batarya ve lityum pilleri trafik ışığına ise Halocode ve
batarya ve lityum pilleri kullandık. Ayrıca trafik lambalarını simüle edebilmek için Halocodeun bir
tanesinin 45 saniye kırmızı, 5 saniye sarı, 15 saniye yeşil yanmasını sağladık. Diğer Halocode ise
ışığın yandığı renge göre aldığı sinyallere uygun ses çıkarmaktadır.

Şekil 1:Yaptığımız prototip
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1.2Yazılım: mblok5 blok tabanlı yazılım dilini kullanacağız.

Şekil 2: Bastonun yazılımımı

Şekil 3:Trafik ışığının yazılımı

1.3Montaj:
Bir görme engelli bastonu temin edip bastonda kullanacağımız malzemeleri uygun boyutlarda bir
kutuya yerleştirerek baston üzerine monte edeceğiz.

2.Problem/Sorun:
Körlük kişilerin görme alanının gözlük, lens, ameliyat veya ilaç tedavisiyle iyileştirilemediği ,
görme düzeyinin çok az ya da hiç gerçekleşmeme durumudur. Yasal olarak görme gücünün
20/200 (onda bir) olması veya görme açısının 20 derecenin altında kalması kişileri kör olarak
nitelemektedir. Dünya üzerinde yaklaşık 284 milyon görme engelli birey olduğu tahmin
edilmektedir Bu azımsanacak bir sayı değildir. Yapılan bir araştırmaya göre görme engelliler
otomobilleri %90 oranında tehlikeli bulmaktadır.Onlar için karşıdan karşıya geçmek büyük bir
problemdir. Görme engelli bir kişinin yaşadığı en önemli sorun, kendisine sağlanan olanakların
yetersizliği ,sosyal çevre düzeninin yeterli olmaması ve
diğer insanlarla arasındaki fırsat
eşitsizliğidir .Bu durum görme engellilerin yaşadığı sıkıntılara bir yenisini daha eklemektedir.
Bunun sonucunda söz konusu şahısta psikolojik sorunlar baş göstermekte, hali hazırdaki sorunlar
artmakta ve kişide asosyallik, bunalım, depresyon gibi sorunlar görülmekle birlikte kişideki engel
artmakta, yeni engeller ortaya çıkmaktadır.(2020 insanlık yararına teknoloji yarışması,sosyal
inovasyon, Base takımı) Bu gibi durumları başlamadan önlemek en mantıklısıdır. Bunun için de
fırsat eşitsizliğini en aza indirgemek gerekmektedir. Eskişehir’de yaşayan görme engelli bir
vatandaşımızın serzenişi ise şöyledir: "Caddeden karşıya geçerken zorlanıyorum. Trafik
lambalarında engellilere yönelik ses sistemleri yok. Bulunmuş olduğum yerde insanlar olmasa
kırmızı ışıkta karşıya geçerken yaşadığım sıkıntıyı sizlerle yaşadım. Trafikte şoförlerin engellileri
gördüğünde öncelik vermeleri bizler için çok önemli. Geçtiğimiz günlerde başıma bir olay geldi.
Karşıdan karşıya geçerken elektrikli motor bana çarptı ve kendisini haklı buldu. Görmüyor musun
gibi davrandı. Bu durumlarda da çok sıkıntı yaşıyoruz.’’ Tasarladığımız ürünü diğerlerinden ayıran
en önemli özellik ışığın rengine bağlı olarak çıkarttığı ses ile görme engelli bireyi uyarması,
güvenliğini sağlaması ve günlük hayata kendi adımlarıyla katılmasını sağlamaktır.
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Görme engelli bir birey görme engelliler için
tasarlanmış bastonuyla karşıdan karşıya
geçmek istiyor.

3.Çözüm:
Teknolojiyi görme engelli insanların yaşadığı fırsat eşitsizliğini en aza indirmeye karşı bir çözüm olarak
görmekteyiz. Biliyoruz ki birçok insan trafiğin akışını sağlayan trafik ışıklarında renkleri algılayarak
karşıdan karşıya geçiyor. Bunun için de görme duyusunu kullanıyor. Trafik direğinin içinde kullandığımız
halocode , bastondaki halocode ‘a yolladığı uyartıyla ışığın durumuna bağlı olarak buzzerdan bir ses
çıkartıyor ve bu sayede kullanan kişinin ışıktan haberdar olması sağlanıyor. Tasarladığımız bastonda
görme engelliler için ışığın rengine bağlı olarak farklı şekillerde ses çıkarıyor .Bastonu kullanmak için
trafik ışığının yanına gelince bastonu açmaya yarayan tuşa basması karşıdan karşıya geçtikten sonra da
kapama yerine dokunması yeterli oluyor ve böylece görme engelli birey rahatça karşıdan karşıya
geçebiliyor. Arabaları bir tehlike olarak görmesine gerek kalmıyor..Projemizde kullandığımız malzemeler:
1.Halocode
2.Buzzer
3.Batarya
4.Baston

Görme engelli bireylerin karşıdan karşıya
güvenle geçmesi için özel olarak tasarladığımız
bastonu kullanıyorsa

Yayalar için yeşil yandığında bastondan çıkan
sesi duyar böylece yeşil olduğunu algılar ve
sapasağlam karşıdan karşıya geçer

SORUN ÇÖZÜLDÜ

Sadece önündeki engelleri anlamasını sağlayan
baston kullanıyorsa

Önünde başka bir engel bulunmadığını anlar
araba sesi duymadığı için karşıdan karşıya geçer
fakat ışık yayalar için kırmızıdır ve çok hızlı bir
araba gelmektedir.

İSTENMEYEN SONUÇLAR İLE KARŞILAŞILDI

Şekil 4:Çözüm algoritması

4.Yöntem:
Öncelikle körlük ve karşıdan karşıya geçerken yaşadıkları zorluklar hakkında gerekli bilgilerin
toplanması amacıyla literatür taraması yaptık.Bu konu hakkında daha önce yapılmış çalışmaları
araştırdık. Nasıl iyileştirilebileceği konusunda münakaşa yaptık. Uzman kişilerle görüşerek
projemizin ilk halini oluşturduk.
Yaptığımız araştırmalar ve
çalışmalar neticesinde ilk projede kullanacağımızı ifade ettiğimiz
baston üzerindeki Ardunio Unoyu, Ardunio Nano ile değiştirmeye
ayrıca RF alıcı modülünü NRF24l01 modülü ile değiştirmeye karar
verdik. Sebebi ise NRF modüllerinin RF alıcı verici modüllere göre
daha stabil çalıştığını öğrenmiş olmamızdır. Ayrıca Ardunio Uno
yerine Nano kullanmamızın sebebi de baston üzerinde daha az yer
kaplamasıdır. Trafik lambası tarafında ise yine Ardunio Uno ve
NRF24l01modülü kulladık fakat NRF24l01 alıcı verici modülü voltaj
dalgalanmalarına karşı oldukça hassas olduğundan. aynı zamanda
klon Ardunio kullandığımız için yeterli miktarda stabil veri elde
edemediğimizi seri port ekranında gördük. Voltaj dalgalanmasının
istediğimiz değer aralığında olmadığını fark ettik.Bu yüzden daha
stabil çalışan, birbirleriyle problemsiz haberleşebilen Halocode
kullanmaya karar verdik.Test ettik ve Halocode’un istediğimiz gibi
Şekil 5: Kullandığımız Halocodelar
çalıştığına şahit olduk.
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Şekil 6:Yeterli miktarda stabil çalışmayan Ardunio kart modülü modellemesi

5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü: Yakın zamanda bu konu hakkında birçok çalışma yapılmıştır. Örneğin
hayata geçirilen bir projede trafik lambalarına kurulan bir cihaz ışığın rengine göre komut vererek görme
engelli bireyin karşıdan karşıya geçmesini sağlamıştı. Fakat görme engelli birey, sarı yolların bulunmadığı
,sosyal çevre düzeninin yeterli olmadığı durumlarda trafik ışığını nasıl bulacağını bilememektedir. Bu
durum ise projenin uygulanabilirliğini zorlaştırmaktadır. Bizim tasarladığımız bastonda ise kullandığımız
halocode sayesinde görme engelli birey trafik lambasının yakınında olmasa bile baston uyarı verebilmekte
bu sayede de trafik ışığını rahatlıkla bulabilmektedir Ayrıca hali hazırda bulunan görme engelli

insanların kullandığı bastonların güvenliği sağlama açısından yetersizliği bu bireylerin hayatını
büyük bir riske atmaktadır. Tasarladığımız ürünü diğerlerinden ayıran en önemli özellik ışığın
rengine bağlı olarak çıkarttığı ses ile görme engelli bireyi uyarması, güvenliğini sağlaması ve
günlük hayata kendi adımlarıyla katılmasını sağlamaktır.
6.Uygulanabilirlik:
Kullandığımız ürünler seri üretim ile çok maliyetli olmadığından piyasaya kolaylıkla sürülebilir ve
seri üretime geçilebilir. Aynı zamanda kullandığımız ürünlerin hafif ve küçük olmaları kullanmaya
daha elverişli hale getirmektedir.
7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Şekil 7: Proje zaman planlaması
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ÜRÜN ADI

HARCAMA

TAHMİNİ BİRİM

DÖNEMİ

FİYATI

Halocode

Haziran

Batarya

ADET

TOPLAM

290TL

2

580TL

Haziran

70TL

2

140TL

Buzzer

Haziran

4TL

1

4TL

Baston

Temmuz

130TL

1

130TL

TOPLAM: 854TL
Şekil 8: Tahmini maliyet tablosu

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Projemizin hedef kitlesi günlük hayata adapte olamayan görme engelli bireylerdir.

Şekil 9:Projemizin hedef kitlesi
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9.Riskler:
1)Projeyi yaptıktan sonra trafik ışıklarına
yerleştireceğimiz
sistem
için
yerel
yönetimlerden izin alınamayabilir. İzin
alınamama olasılığı 3,sonucunda projeyi
gerçekleştirme konusunda etkisi 4 tür. Risk
puanı 3*4=12 dir.
9.1.Riskin B Planı: Proje görme engelli
bireylerin hayatlarını kolaylaştıracağı için
haber kanalları aracılığıyla kamuoyuna
sürülerek yerel yönetimler ikna edilebilir.

RİSK SKORU =
OLASILIK X
ŞİDDET

OLASILIK

ETKİ
1- Çok hafif

2-Hafif

3- Orta

4-Ciddi

5- Çok ciddi

Önemsiz
1

Düşük
2

Düşük
3

Düşük
4

Düşük
5

2- Küçük

Düşük
2

Düşük
4

Düşük
6

Orta
8

Orta
10

3- Orta

Düşük
3

Düşük
6

Orta
9

Orta
12

Yüksek
15

4- Yüksek

Düşük
4

Orta
8

Orta
12

Yüksek
16

Yüksek
20

5- Çok yüksek

Düşük
5

Orta
10

Yüksek
15

Yüksek
20

Kabul
Edilemez
25

1 - Çok küçük

2) Her engelli birey bu bastonu kendi
bütçesiyle alamayabilir. Olasılığı 4, etkisi 2 dir. Risk puanı 4*2=16 dır.
9.2 Riskin B Planı: Yerel yönetim alabilmeleri için destek sağlayabilir.

3)Bu bastonları görme engelli bireylerin kullanabilmeleri için kullanım ile ilgili eğitim almaları
gerekiyor. Bu eğitimin nerede nasıl verileceği belli değildir. Olasığı 3, etkisi 1 dir. Risk puanı
3*1=3 tür.
9.3Riskin B Planı: Hali hazırda normal bir baston için eğitim veren gönüllü insanlar
bulunmaktadır. Bizim hazırladığımız baston normal bir görme engelli insanın kullandığı bastondan
çok farklı değildir. Sadece sesi başlatmak için bir düğme ve hangi sesin hangi ışık için yandığını
öğrenmek gerekmektedir. Gönüllü insanlar bu eğitimi verebilirler. Yaygınlaştığı sürece kurslar
açılabilir.
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