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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bu proje ile görme engelli vatandaşlar, kullandıkları baston yardımıyla dışarıdaki hayatlarına 

daha konforlu bir şekilde devam edebileceklerdir. Bastona yerleştirilen sensörler ve uyarıcılar 

sayesinde hem önlerinde engelleri fark edebilecek hem de hava karardığı zaman diğer yaya ve 

araçlar kişiyi fark edebilecektir.  

Proje kapsamında, engelin tanınabilmesi için mesafe sensörü, karanlığın algılanabilmesi için 

LDR sensörü, görsel uyarı için led, sesli uyarı için buzzer ve sistemin başlatılıp durdurulabilmesi 

için ise buton kullanılmıştır. Tüm bu elektronik bileşenleri kontrol etmesi için Arduino Mega 

geliştirme kartı kullanılmıştır.  

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Görme engelli vatandaşlar dışarıdaki hayatlarına devam edebilmek için bastondan yararlanırlar. 

Ancak sosyal hayatın ve nüfusun artmasıyla birlikte bu vatandaşlar istediği rahatlıkta hayatlarına 

devam edememektedirler. Görme engelli vatandaşlar için kaldırımlar günümüzde yaygınlığını 

artırsa da önündeki engeli farketmesine olanak tanımamaktadır. Aynı şekilde havanın 

kararmasıyla birlikte bu vatandaşlar, dışarıdaki diğer insan ve araçlar tarafından 

farkedilmemektedir. Bu durum kimi zaman kişilerin hayatına mal olabilmektedir. Bu kişilerin 

dışarıda daha rahat hareket edebilmesinin yolu diğer insan ve araçlar tarafından farkedilebilir 

olmaları ve önlerindeki herhangi bir engeli öncesinden tespit edebilmeleridir. 

Bu projenin amaçladığı görme engelli vatandaşların sosyal hayatlarına daha güvenli bir şekilde 

devam edebilmesini sağlamaktır.  

 

 
Şekil 1 Görme engelli bir vatandaşın özel kaldırımdan yürümesine rağmen karşılaştığı problem 

 

3. Çözüm  

Bastonda yer alan mesafe sensörü ve buzzer yardımı ile önlerindeki engelleri fark ederek rahat 

yürüme olanağı yakalayacaklardır. Ayrıca hava karardığı zaman karanlık seviyesini algılayan 

sensör ve led yardımı ile yoldaki diğer yaya ve araçların kişiyi fark etmesini ve ona göre tedbir 

almasını sağlamaktadır. 

Arduino, mesafe sensöründen aldığı sinyal yardımıyla önünde bulunan engelle arasındaki 

mesafeyi ölçer. Aradaki mesafe 35 cm ye düştüğü andan itibaren buzzera sinyal göndererek sesli 

uyarı vermesini sağlar. Mesafe daha da kısalırsa buzzerın ses verme aralığı da doğru orantılı 

olarak kısalır. Bu sayede kişi, önündeki engele yakınlaştığını farketmiş olur. Bununla birlikte 

kullanılan LDR sensör ortamdaki ışık miktarını belirlemeye yardımcı olur. Belli bir değerin 

altına düşülmesi ortamın karardığını göstermektedir. Bu koşul gerçekleştiğinde ise baston 

üzerindeki led yanarak kişinin dışarıdan farkedilmesini sağlayarak güvenliği sağlamaktadır. 
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Şekil 2 Fark Eden Baston 

 
Şekil 3 Devre şeması 

 

Kullanılan malzemeler ve açıklaması tablo 1’de verilmiştir. 

Malzeme Açıklama 

HC-SR04 Mesafe ölçme 

LDR Karanlık algılama 

Led Karanlıkta görsel uyarı 

Buzzer Engele yaklaştıkça sesli uyarı 

Buton Sistemi başlatma ve durdurma 

220 ohm direnç Led ve buzzer üzerinde düşen gerilimi azaltmak 

1k direnç Buton bağlantısında kullanılır 

10k direnç LDR’den sinyal okumak için kullanılır 

Arduino Mega Mikrodenetleyici 

9V pil Sistemi enerjilendirmek 
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4. Yöntem 

Elektriksel bağlantılar yapıldıktan sonra sistemin başlaması için düğmeye basılması 

gerekmektedir. Düğmenin 1 pinine 5V hattından bir bağlantı yapılır. 2. Pinine 1k’lık direncin 

bir bacağı, direncin boşta kalan ucuna ise toprak hattı bağlanır. Düğmenin direnç ile ortaklanan 

bacağından dijital bir okuma gerçekleştirilir. Dijital okuma sonucunda düğmeye basıldıysa 1, 

basılmadığı durumda 0 değeri Arduino’ya iletilir. Düğmeye basılmasıyla birlikte mesafe sensörü 

ve LDR sensör okuma yapmaya başlar. Mesafe sensörünün 4 adet pini vardır. Bu pinler besleme, 

toprak, trig ve echo pinleridir. Sensör, trigPinden bir ses dalgası gönderir. Engele çarpan bu dalga 

echoPin e geri döner. Arduino, echoPini dinleyerek üzerine gelen sinyali algılamaya çalışır. 

Echo pinine bir sinyal geldiği an süre ölçümü yapılır. Ses hızı bilindiğinden dolayı elde edilen 

süre değeri gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra mesafe bilgisi elde edilmiş olur. Buzzer uyarı 

vermeye, engele 35 cm kala başlamaktadır. 35 cm’lik mesafe, yapılan deneyler sonucunda elde 

edilmiştir. İstenirse kod üzerinde değişkenin değeri değiştirilerek kolay bir şekilde güncelleme 

yapılabilmektedir. Uyarı verme sıklığı engele olan uzaklık ile ters orantılıdır. Bu sayede engele 

yaklaşıldıkça daha seri uyarı vererek kişiye daha dinamik bilgi verilmesi sağlanmış olur.   

LDR sensörün iki bacağı vardır. Bu bacaklardan biri besleme için kullanılır. Diğer bacağa 

10k’lık direncin bir bacağı bağlanır. Direncin boşta kalan bacağına ise toprak hattı çekilir. LDR 

sensörün direnç ile ortaklanan bacağından analog okuma gerçekleştirilir. Okunan bu değer 

önceden belirlenmiş olan eşik değerin altına düştüğünde ledin yanması sağlanır. Bu sayede diğer 

yaya ve araçlara kişiyi farkedebilmeleri için görsel uyarı verilmiş olur. 

Sistem üç boyutlu yazıcıdan alınan baskı içine yerleştirildiğinde çok az yer kaplamaktadır. 

Mekanizma günlük hayatta kullanılan bastona monte edildiğinde sistem hazır hale gelmektedir. 

Bu pratiklik sayesinde günlük yaşama çok uygun bir hale ve vatandaşların çok rahat 

ulaşabilieceği bir ürün haline gelmektedir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Düşük maliyetli bir proje seti içerisinde bulunan elektronik elemanlar yardımı ile bu sistem 

kolaylıkla tasarlanabilmektedir. Böylelikle “Fark Eden Baston” her vatandaşın ulaşabileceği ve 

rahatlıkla temin edebileceği bir ürün haline gelmektedir. Ayrıca üzerinde bulunan açma kapama 

düğmesi ile sistem, istediği zaman aktif, istediği zaman da pasif haline getirebilir. Bu sayede 

enerji tasarrufu da sağlanır. 

Sistemin en önemli avantajı günlük hayatta her markette ulaşılabilen bastonlara gerekli 

bağlantıların kolaylıkla entegre edilebilmesidir. Kullanılan elektronik malzemelerin 

ağırlıklarının da oldukça düşük olması, sistemin uygulanabilirliğini artırmaktadır. Yine bunlarla 

birlikte kullanılan malzemelerin kolay erişebilir ve düşük maliyetlerde olması seri üretim 

açısından önem arz etmektedir.  

Sistemin tasarımında kullanılan materyaller Bölüm 3’deki Tablo 1’de verilmiştir.  
 

 

6. Uygulanabilirlik 
Proje, kullanılan tüm materyallerin kolay ulaşılabilir ve düşük maliyetli olmasından dolayı gerçek 

hayata uyarlanabilmektedir. Bununla birlikte düşük maliyetli olmasından ve çok karmaşık bir 

yapıya sahip olmamasından dolayı Türkiye’nin her yerinde seri üretim yapılmaya müsaittir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin takvim planlaması Tablo 2’ de, maliyet hesabı Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 2 Takvim 

Ay Yapılan İş 

Mart 2022 Proje fikri ve literatür taraması 

Nisan 2022 Sistem tasarımının geliştirilmesi 

Mayıs 2022 – Ağustos 2022 Sistem iyileştirme ve yazılım süreci 

 

Tablo 3 Maliyet hesabı 

Malzeme Fiyat(TL) 

HC-SR04 25,41 

LDR 2,03 

Led 0,4 

Buzzer 8,13 

Buton 1,22 

220 ohm direnç 0,1 

1k direnç 0,1 

10k direnç 0,1 

Arduino Mega 467,61 

9V pil 10,98 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Engelli bireylerin sosyal hayattaki yeri her geçen gün artmaktadır. Dışarıdaki hayatları belki de 

en zor olan görme engelli bireylerin hayatlarını daha rahat idame ettirebilmeleri için bu sistem 

tasarlanmıştır. Bununla birlikte geliştirilen sistem, belirli bir yaşın üzerindeki kişilerin 

kullanımına da uygundur.  

 

9. Riskler 
Sistem 9V’luk pil ile çalıştığından dolayı pilin bitmesiyle birlikte devre dışı kalması en önemli 

dikkat edilmesi gereken unsurdur. Bu sorunu açmak için pilin uçlarına bağlanan kablolar ile 

Arduino üzerinden analog okuma yapılarak pilin mevcut gerilimi hesaplanabilir ve kullanıcıya 

mesaj verilmesi sağlanabilir. Bununla birlikte elektronik malzemelerin sudan hasar görmemesi 

için koruma yapılması oldukça önemlidir.  

 

 

10. Proje Ekibi 
Proje ekibi Şekil 4’te verilmiştir. 
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Şekil 4 Proje ekip tablosu 
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11. Kaynaklar  

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/313400 

https://maker.robotistan.com/arduino-ldr-devresi/ 

https://maker.robotistan.com/arduino-dersleri-19-hc-sr04-ultrasonik-mesafe-sensoru-kullanimi/ 

https://www.tinkercad.com/dashboard 

 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/313400
https://maker.robotistan.com/arduino-ldr-devresi/
https://maker.robotistan.com/arduino-dersleri-19-hc-sr04-ultrasonik-mesafe-sensoru-kullanimi/
https://www.tinkercad.com/dashboard

