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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bu projemizde amacımız görme engelli insanların hayatını bir nebze de olsa 

kolaylaştırmak ve hayatlarına daha kaliteli devam etmeleri için olanak sağlamaktır. Bu 

bastonu kullanan görme engelli bireylerin dışarıya çıktıklarında gitmek istedikleri yere daha 

kolay gitmelerini sağlamak ve ayrıca giderken yolda karşılarına çıkan park etmiş araç, bina, 

yükselti gibi ya da herhangi bir engel çıktığında bunlara çarpmadan ve kazaya mahal 

vermeden gitmek istedikleri yere gitmelerine yardımcı olmaktır. Bunu sağlamak için 

izleyeceğimiz yöntemi aşağıda açıklayacağız.  

 

Ülkemizde görme engellilerin takip edeceği, yaya yollarına uygulanan sarı plastik 

plakalar yaygın şekilde kullanılmakta. Bu plastiklerin üzerinde bastonun takip edeceği bir 

siyah şerit yer alacak. Proje uygulamaya geçtiğinde mevcut plakalara siyah şerit eklenecek, 

yeni üretilenler ise siyah şeridi barındıracak şekilde üretilecek. Bu aşama bastonun çalışması 

için bir ön gereklilik. Bu sağlandıktan sonra bastonumuz marifetlerini gösterecek. 

Bastonumuzun beş fonksiyonu var. İlk olarak, baston siyah şeridi takip edecek ve yaya bu 

güzergâhtan ayrıldığında sesli ve titreşimli uyarı verecek. Bu sayede yaya daha emin bir 

şekilde yoluna devam edebilecek.  

İkinci fonksiyon ise bastonun üzerindeki sensörler sayesinde takip ettiği güzergâhta yayanın 

karşısına çıkabilecek çöp konteynırı, ağaçlar, beton saksılar, bisiklet, park etmiş araçlar gibi 

herhangi bir engel çıktığında kullanıcısına sesli ve titreşimli uyarı vermesi. Bu fonksiyon da 

görme engelli yayaların daha güvenle yürümelerine yardımcı olacak; çarpma, düşme ve kaza 

riskini azaltacak. Üçüncü fonksiyonu engelli yayaların yalnızca gündüz değil geceleri de 

güvenle yürüyebilmeleri için ekledik. Işık seviyesinin azaldığını ölçebilen bastonumuzda 

bulunan uyarıcı ışıklar güvenlik tedbiri olarak aktif hale gelecek. Bu sayede yaya, etraftaki 

sürücüler ve diğer yayalar için görünür hale gelecek. Bu üç fonksiyonun birleşmesiyle, görme 

engelli bireylere daha konforlu ve güvenli bir yürüyüş deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz 

çünkü tek başına güvenle yürümenin hayatı devam ettirmek için çok temel ve özgürleştirici 

bir deneyim olduğuna inanıyoruz. Dördüncü fonksiyon ise bastonun kullanım ömrünü 

uzatacak bir özellik. Bastonun yere temas ettiği noktada yer alan tekerleklerin hareketiyle 

oluşan enerji sayesinde bastona monte edilmiş pil kendi kendini şarj edecek. Bu sürdürülebilir 

pil özelliğiyle yayanın yolda kalma riski en aza inmiş olacak. Beşinci fonksiyon ise AirTag 

GPS cihazının bastona eklenmesiyle, yayaya anlık konum paylaşma olanağının sağlanması. 

Bu sayede, akıllı telefon kullanmakta zorluk yaşayan engelli bireyler kendilerini kaybolma 

riskine karşı kendilerini daha güvende hissedecek.  

 Aşağıda prototipi görülen bastonumuzda sensör fonksiyonları Arduino yazılımı ile 

oluşturulmuştur. Sensörler basit mekanizmalarla bastona monte edilmiştir.  
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2. Problem Durumunun Tanımlanması 

Dezavantajlı grupların engellerine yönelik çözümler geliştirerek, başkalarının yardımına 

ihtiyaçları olmadan günlük hayata ve iş hayatına katılmalarını sağlamak toplum ve bununla 

ilgili teknolojiler üreten kişilerin sorumluluğudur. Ülkemizde ise görme engellilere yollarda 

yardımcı olması ve daha rahat yürümelerini sağlamaları için kaldırımlara sarı plastik tabakalar 

eklenmiştir. Bu sayede görme engelliler özellikle bastonlarının yardımıyla tabaka üzerindeki 

kabartmaları takip ederek yürümektedir. Güzel ve faydalı bir adım olarak atılan bu uygulama, 

ne yazık ki bazı uygulama ve diğer yaya ve araç kullananların bilinçsiz kullanma hataları 

yüzünden sekteye uğramaktadır. Sarı plakayı takip ederek yürüyen yaya, bir ağaç, park 

edilmiş araç, scooter, yolun kesilmesi gibi engellerle karılaşmaktadır. Bu engeller, hali 

hazırda dezavantajlı olan bireylerin güvenliğini ve özgüvenlerini azaltmakta ve hayata 

karışma konusunda şevklerini azaltmaktadır. Bu sorunun çözülebilmesi için, daha pratik 

olması açısından engelli bireylerin kullandığı bastonlara sensörler eklenebileceğini böylelikle 

plakaların daha kullanışlı hale geleceğini düşünüyoruz.  

         

         
  

 

3. Çözüm  

Yukarıda bahsettiğimiz, görme engelli bireylerin sıklıkla karşılaştığı bu problemin 

üstesinden gelmek amacıyla görme engelli yayaların rahatlıkla kullanabilecekleri, her ortama 

uyum sağlayabilecek bir baston tasarlamak istedik. Öncelikle görme engelli yayaların 

ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çeşitli gözlemler yaptık. Bunun yanı sıra okulumuzda görev 

yapmış olan görme engelli meslektaşımızın deneyimlerinden ve karılaştığı engellerden 

faydalandık. Bunun sonucunda problemlere çözüm sunacak bir akıllı baston yapmaya karar 

verdik.  

Karşılaşılan en büyük problem sarı plakaların üzerindeki fiziksel engeller. Akıllı 

bastonumuz, kaldırımlardaki ve yollardaki engellerden görme engelli yayayı korumak 

amacıyla etrafındaki engelleri algılayacak ve kullanıcısına hem sesle hem de titreşimle uyarı 

verecek. Diğer problem ise sarı plakaların yerleştirilmesinde yapılan hatalar ve yayanın 

kaybolma riski. Sarı şeritler üzerine yerleştirilen siyah bantları takip ederek kullanıcısının 

güvenli ortamda kalmasına yardımcı olan baston güzergâhı takip ettiği için kaybolma riskini 
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azaltacak. Bu riski en aza indirgemek için ise bastonun AirTag GPS aygıtı özelliğini 

kullanacak. Yine görme engellinin yaşadığı bir problem ise karanlıkta görünürlüklerinin az 

olması ve trafikteki diğer kişiler tarafından fark edilmemeleri. Kullanıcının can güvenliği 

açısından, karanlık ortamda bastonumuzun üzerindeki LED ışıklar otomatik olarak devreye 

girecek ve trafikteki diğer bireylerin görme engelli yayanın fark edilmesi sağlanacak. 

Elektrikli devrenin şarjının bitmesi ya da sürekli pil satın almak gibi problemlerin çözülmesi 

için de bastonun üzerine şarj devresi yerleştirilecek. Bastonun tekerlekleri hareket ettikçe 

piller şarj olacak ve bu sayede piller akıllı baston sistemini sürekli çalışır halde tutacak. Bu 

sayede kendi kendine yeten sürdürülebilir bir sistem oluşturulmuş olacak.  

 

4. Yöntem 

Okuldaki görme engelli öğretmen arkadaşımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda 

bastona eklemek istediğimiz özellikleri belirledik. Ardından farklı kaynaklarda yaptığımız 

araştırmalarla tasarladığımız sistemler için bize hangi parçaların gerekli olduğunu listeledik. 

Gerekli olan parçaları temin ettikten sonra prototipimizi tasarlamaya başladık. İlk olarak teker 

bağlantı aparatımız vasıtasıyla motorlarımız ile tekerlerimizi birleştirdik. Bunu yaptıktan 

sonra motorlarımıza ikişer adet jumper kablo lehimledik ve tekerlerimizi, plastik tablamıza 

vidalar yardımı ile yerleştirdik. Sarhoş tekerlek olarak tabir edilen 360 derece dönebilen 

tekerleğimizi de plastik tablanın ön tarafına vidalar yardımı ile yerleştirdik.  
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Hazırladığımız bu plastik tablanın üzerine kalın mdf tablasını vidaladık. Uyarı LEDlerini 

tablanın yan tarafına, hc sr04 ultrasonik mesafe sensörünü ve şerit ledi tablanın ön tarafına, 

Foto direnç (LDR)’i, Arduino UNO’yu ve buzzerı mdf tablanın üzerinde belirlediğimiz uygun 

yerlere yapıştırdık. Daha sonra sensör yerleştirme aparatı ile çizgi izleme sensörünü ön tarafa 

yapıştırdık.  

Bastonun tutamaç tarafına doğru açma kapama tuşunu ve onun alt tarafına titreşim 

motorlarını bantlayarak gerekli kablolama ve lehimleme işlemlerini yaptık. Daha sonra baston 

bağlantı mafsalını hem bastona hem de mdf tablaya vidaladık ve kablo bağlantılarını yaptık.  

Röle ile şerit LED arasındaki bağlantıyı da yapıp yapıştırdıktan sonra tüm sensörleri 

Arduino UNO’ya jumper kablolar yardımı ile bağladık. Son olarak tekerlerin motorlarından 

gelen kabloları birleştirip şarj devresine bağladık, şarj devresinden gelen kabloları ise 18650 

şarjlı pile bağladık. Bunu kendi kendine dolabilir hale getirip sistemde hem yedek batarya 

görevi görmesini hem de sistemin kendi kendini şarj etmesini amaçlıyoruz. Son olarak 2 adet 

9 V. Pillerimizi de birini röleyi, diğerini ise Arduino UNO’yu beslemek için kullandık. 

Arduino IDE yazılımında gerekli kodlamaları yaptıktan sonra artık akıllı bastonumuz hem 

çizgi izleyebilecek hem de önüne çıkan engelleri algılayabilecek. Böylece çizgiden çıktığında 
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veya önüne engel çıktığında sesli, görsel ve titreşim uyarısı verecek. Ayrıca LDR sensor 

sayesinde ortamdaki ışık seviyesi düştüğünde öndeki LED ışıklarını açıp dikkat çekebilecek 

ve kendi sisteminin enerji ihtiyacını kendiüretir şekilde hazır olmuş olacaktır. 

 

        
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Bahsetmiş olduğumuz problemlerin çözümüne yönelik olarak ülkemizde halihazırda sarı 

plastik tabaka uygulaması var. Projemiz sayesinde, üzerine eklenen siyah şeritler sayesinde bu 

plakalar daha işlevsel hale gelecek. Hatta yeni üretilen sarı plastik tabakaların kendinden 

siyah şeritleri barındıracak şekilde uygulamayı sonraki aşamalarda daha da kolaylaştıracak. 

Akıllı baston tasarımları ise daha önce denenmiş fakat uygulamaya ya da seri üretime 

geçirilmemiştir. Bastonun fonksiyonlarını çeşitlendirdik ve daha işlevsel hale getirdik. Siyah 

şeridi takip ederek güzergahta kalması ve yoldaki engeller karşısında yayaya sesli ve titreşimli 

uyarı vermesi fonksiyonlarına, yayanın karanlıkta görünürlüğünü artıran otomatik LED 

ışıkları ve kendi kendini şarj ederek daha sürdürülebilir olma ve yolda bırakmama 

fonksiyonlarını ekledik. Bunun yanı sıra AirTag GPS cihazının akıllı bastona montajıyla, yaya 

yakınlarına anlık konum bilgisi paylaşabilecek ve kaybolma riskinin azalmasıyla adımlarını 

daha rahat atacak.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje, belediyelerle yapılacak işbirliği ile yeni maliyet oluşturmamak adına mevcut sarı 

plakaların üzerine siyah çizgi eklenmesiyle hayata geçirilecek. Yeni üretilecek olan 

plakaların, siyah şeritli şekilde üretilmesiyle en baştaki iş yükü tek seferlik olacak. Plakalar ne 

kadar yaygın olursa, bastonun işlevselliği o kadar artacak. Bu sebeple, plakaların öncelikle 

hastane, banka, okul, park ve AVM gibi kamu alanlarına ulaşım yollarından başlayarak 

genelden özele bir yaygınlaştırmayla artırılacak. 

Akıllı baston uygun maliyetlidir ve seri üretimle maliyet daha da düşebilir. Bu sebeple 

ticari bir ürüne dönüştürülebilme şansı çok yüksektir. Mevcut haliyle kişiye özel olmaması 

sayesinde birden fazla kullanıcıya da hitap edebilir. Bir akıllı bastonu aynı evde yaşayan 

birden fazla engelli birey kullanabilir.    
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Gerekli malzeme fiyatları ve tahmini toplam maliyet bilgileri ve yapılan çalışmaların 

zamana göre dağılımı iki ayrı tablo ile gösterilmiştir. 

Tablo 1. Gerekli malzeme fiyatları ve tahmini toplam maliyet bilgileri 

Malzeme Fiyat 

1- 1 Adet Arduino Uno 

2- 1 Adet Beyaz Baston 

3- 1 Adet 20*10 MDF Tabla 

4- 2 Adet Teker 

5- 2 Adet Motor 

6- 2 Adet Motor-Teker Bağlantı Aparatı 

7- 1 Adet Sarhoş Tekerlek 

8- 1 Adet 18650 Şarjlı Pil 

9- Pil Şarj Devresi 

10- Farklı Renklerde 3 Adet Mantar LED 

11- 1 Adet 5 Cm uzunluğunda Şerit LED 

12- 2 Adet 12 V. Röle 

13- 5 Mm. LDR 

14- 1 Adet HC SR04 Sensör 

15- 1 Adet Zumo Reflectance Array Sensör (Çizgi İzleme Sensörü) 

16- 1 Adet Plastik Düz Tabla 

17- 1 Adet Baston Bağlantı Mafsalı 

18- 1 Adet Açma Kapama Düğme 

19- 1 Adet Titreşim Motoru 

20- 2 Adet 9 V. Pil 

21- 1 Adet Buzzer 

22- 1 Adet AirTag GPS Cihaz 

 

 250 TL 

 400 TL 

 30 TL 

 20 TL 

 60 TL 

 40 TL 

 20 TL 

 75 TL 

 45 TL 

 20 TL 

 60 TL 

 80 TL 

 50 TL 

 300 TL 

 20 TL 

 100 TL 

 10 TL 

 50 TL 

 80 TL 

 10 TL 

 750 TL 

 

TOPLAM 
 2470 TL 
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Tablo 2. Yapılan çalışmaların zamana göre dağılımı 

Yapılan çalışmalar  Tarih(Ay) 

Proje Fikrinin Belirlenmesi Ekim 

Gerekli malzemelerin temini Kasım  

Kodlama ve yazılım çalışması Aralık  

Tasarımın tamamlanması Şubat  

Deney yapılarak eksikliklerin belirlenmesi Mart 

Projenin son halinin oluşturulması Mayıs 

Projenin videosunun hazırlanması Mayıs 

Proje detay raporunun yazılması Mart-Haziran 

TEKNOFEST  30 Ağustos 2022- 4 Eylül 2022 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Her bireyin özgürce ve tek başına evinin dışında hareket etme, eğitim ve iş kurumlarına 

ulaşma hakkı vardır. Bireylerin dezavantajlı olması bu hakka engel olmamalıdır. Bu sebeple 

proje öncelikli olarak görme engelli bireylere yöneliktir. Proje sayesinde görme engelli 

bireyler, daha özgüvenli ve konforlu bir şekilde kimseye ihtiyaç duymadan toplumsal hayata 

karışabilecek. Baston aynı zamanda GPS aygıtı sayesinde ailelerine de yakınlarını takip etme 

kolaylığı sunmaktadır. Bu işlem akıllı telefonla yapılabilse de, her görme engelli bedensel 

engeller, jenerasyon farkı, görme yetisini sonradan kaybetme gibi sebeplerle akıllı telefon 

kullanma yetisine sahip değil. GPS cihazı ise ekstra bir kullanım zorluğu oluşturmaması 

sebebiyle hem engellilere hem de ailelerine kolaylık sağlamaktadır.  

9. Riskler 

Projenin uygulama aşamasında mevcut sarı plakalara şerit eklenmesi bir maliyet ve zaman 

gerektirir ve mutlaka belediyelerle ortak çalışma zorunluluğu oluşturur. Bu durumda 

belediyelerin yaklaşımı ve bütçeleri önemli olduğu için uygulama konusunda çekimser 

kalabilirler. Böyle bir durumda, sosyal sorumluluk projeleri, dezavantajlı grupları destekleme 

projelerine başvurularak bir bütçe kaynağı oluşturulabilir. Kodlama atölyelerinden yazılım ve 

montaj konusunda destek alınabilir. Aynı şekilde üretim konusunda da meslek liselerinden 

destek alınabilir. Bu sayede maliyet ve iş gücü sorunlarına çözüm üretilebilir.   

Olumsuz hava koşullarında kullanım esnasında, mevcut haliyle baston üzerindeki 

sistemler zarar görebilir. Bunu engellemek adına tüm mekanizma bir panelle kapatılarak bu 

risk en aza indirgenebilir.  

Proje risk tablosu aşağıda yer almaktadır.  

 

Tablo 3: Olasılık Etki Matrisi 

RİSKLER OLASILIK ETKİ ÖNLEM 

Maliyet Orta Yüksek Gerekli bütçe planının yapılması 

Ürün maliyetinin gerçeğe yakın olması 
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Olumsuz Hava 

Koşulları 

Yüksek Yüksek Koruma Paneli Tasarlanması 

Kodun Düzgün 

Çalışamaması 

Orta Yüksek Güncel yazılımların kullanılması, 

Kodun testinin yapılması, 

Kodların yedeklenmesi 

Donanımsal 

Bozukluklar 

Orta Yüksek Düzenli toplantı yapılması 

Kaliteli malzeme kullanılması 

Donanımların düzenli kontrol edilmesi 

 

 

Tablo 4: Proje Ekibi 

Adı Soyadı Okul Projedeki Görevi Tecrübe 

ELİF 

ÖZDERE 

(Kaptan) 

Çaybaşı 

Anadolu imam 

Hatip Lisesi 

Proje fikri geliştirme, 

yazılım ve kodlama 

Tecrübesiz 

Mehtap 

IŞITAN 

Çaybaşı 

Anadolu imam 

Hatip Lisesi 

Proje fikri geliştirme, 

yazılım ve kodlama 

STEM 

Eğitmeni 

 

10. Kaynaklar  

 https://www.gittigidiyor.com/kozmetik-kisisel-bakim/gorme-engelliler-icin-

beyaz-baston_pdp_731896377?utm_source=google-pla&utm_medium=paid-

search&utm_content=&utm_term=&ga_prodid=731896377&ga_merchantid=2244026

73&sc_gcsp=gg&gclid=EAIaIQobChMIlc2Y7ded-

AIVco9oCR2vDwq7EAQYAiABEgKYrfD_BwE  

 https://www.google.com/search?q=arduino+uno&client=avast-a-

1&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=2ahUKEwjZmby00p34AhXMRPEDHWzlA

a8Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=568&dpr=1#spd=145093977859850541

28  

 https://www.google.com/search?q=ah%C5%9Fap+baston&client=avast-a-

1&sa=X&biw=1366&bih=568&tbm=shop&ei=jXmgYrW-G-

uQxc8PsrKQ6A0&ved=0ahUKEwj1uPq10p34AhVrSPEDHTIZBN0Q4dUDCAY&u

act=5&oq=ah%C5%9Fap+baston&gs_lcp=Cgtwcm9kdWN0cy1jYxADMgUIABCAB

DIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgQIABAYMgQIABAYMgQIABAYMgQIABAYMg

YIABAeEBYyBggAEB4QFjIGCAAQHhAWOgQIABBDOgsIABCABBCxAxCDA

ToECAAQDToFCCEQoAFKBAhBGABQAFiDQGC_Q2gHcAB4AIAB0QGIAdsXk

gEGMC4xOC4xmAEAoAEBwAEB&sclient=products-

cc#spd=7554916060345374860 

https://www.gittigidiyor.com/kozmetik-kisisel-bakim/gorme-engelliler-icin-beyaz-baston_pdp_731896377?utm_source=google-pla&utm_medium=paid-search&utm_content=&utm_term=&ga_prodid=731896377&ga_merchantid=224402673&sc_gcsp=gg&gclid=EAIaIQobChMIlc2Y7ded-AIVco9oCR2vDwq7EAQYAiABEgKYrfD_BwE
https://www.gittigidiyor.com/kozmetik-kisisel-bakim/gorme-engelliler-icin-beyaz-baston_pdp_731896377?utm_source=google-pla&utm_medium=paid-search&utm_content=&utm_term=&ga_prodid=731896377&ga_merchantid=224402673&sc_gcsp=gg&gclid=EAIaIQobChMIlc2Y7ded-AIVco9oCR2vDwq7EAQYAiABEgKYrfD_BwE
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