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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Eğitimin tüm bireyler için oldukça önemli olduğu bir çağda yaşıyoruz. Ancak bazı bireyler
için eğitim süreci oldukça zor olabilmektedir. Görme engelli bireyleri düşünerek onların eğitim
hayatlarında onlara yardımcı olabileceğimiz bir akıllı çanta geliştirdik. Projenin diğer bir amacı
ise hem günlük hayat telaşı içinde hem okul yoğunluğu içinde öğrencilerin zaman zaman
yaşadığı problemlerden birisi olan ders materyallerini unutmaya karşı çözüm üretmektir.
Öğrencinin okula giderken ders materyallerini unutması hem öğrenci için hem de öğretmen için
birtakım sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Öğrenci derslerden geri kalabilmekte ve aynı
zamanda ders takibi de zor olmaktadır. Geliştirilen uygulama sayesinde öğrencilerin ders
programları sisteme tanımlanarak okula hazırlık sürecinde defterlerin ve kitapların
unutulmasının önüne geçilmesi hedeflenmiştir.
Geliştirdiğimiz sistem iki aşamalı olarak çalışıyor. İlk aşamada App Inventor programı ile
öğrencinin ders programını uygulamaya tanıttığımız bir uygulama geliştirdik. İkinci aşama ise
öğrencinin çantasının üst kısmına yerleştirebileceği bir Arduino ile yapılan elektronik devre yer
almaktadır. Devrede bulunan RFID kart okuyucu öğrencinin kitaplarına yerleştirdiğimiz her bir
ders için tanımlı olan manyetik kartları algılamaktadır. Öğrenci telefon uygulamasından seçtiği
güne göre hem yazılı hem de görme engelliler için sesli uyarı olarak çantasına koymak istediği
defterin ya da kitabın takibini yapabilmektedir. Telefon uygulaması ve devre arasındaki iletişim
ise bluetooth teknolojisi kullanılarak sağlanmıştır.
2. Problem/Sorun:
Günümüzde eğitim tüm bireyler için oldukça önemlidir. Eğitime sadece okulda olan bir
süreç olmayıp, bu süreç okuldan kalan zamanlarda da devam etmektedir. Okula hazırlığın en
önemli aşamalarından biri ise ders materyallerini tam olarak hazırlamaktır. Ancak görme
engelli bireyleri düşündüğümüz zaman bu hazırlığı kendi başlarına yapmaları oldukça zor
olabiliyor.
Bir diğer durum ise öğrencilerin okula hazırlık süreçlerinde kendilerine okul tarafından
verilen ders programlarını takip ederek ertesi gün için hazırlık yapmaktadır. Ancak zaman
zaman öğrenciler programda olduğu halde bazı ders materyallerini unutabilmektedir. Bu durum
ise hem öğrenci açısında hem öğretmen açısından sıkıntı oluşturmaktadır. Öğrenci açısından
düşünüldüğü zaman ders takibi zorlaşırken öğretmen açısından bakılırsa öğrenciyi derse uyum
sağlaması zor olabilmektedir.
3. Çözüm
Proje engelliler için olduğu için herhangi bir engeli bulunmayıp ders programı takibinde
zorlanan öğrenciler için de kullanılabilmektedir. Hem günlük hayat telaşı içinde hem okul
yoğunluğu içinde öğrencilerin zaman zaman yaşadığı problemlerden birisi olan ders
materyallerini unutmaya karşı çözüm üretmektir.
Öğrenci çantasına eklemek istediği ders kitabını önce çantanın üst kısmında yer alan kart
okuyucuya gösterecek, kart ise örneğin pazartesi matematik dersi varsa “Pazartesi matematik
var.” ya da yoksa “Pazartesi matematik yok.” şeklinde dönüt verecektir. Görme engelliler için
ise yazılı uyarılar yerine sesli uyarı şeklinde dönüt verecektir.
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4. Yöntem
Projenin geliştirilmesinde App Inventor uygulaması ve Arduino geliştirme kartından
faydalanılmıştır.
4.1. App Inventor Programı
MIT App Inventor, Google tarafından ortaya çıkarılan ve sonrasında Massachusetts
Institute of Technology (MIT) tarafından geliştirilen, özgür bir uygulama geliştirme aracıdır.
Yeni başlayanların Android işletim sistemi için blok kodlama yöntemiyle uygulama
geliştirmesine olanak sağlar [3]. Kullanabilmek için bir Google hesabı olması gereklidir.
4.2. Elektronik Devre İçin Gerekli Malzemeler

Arduino Uno Geliştirme Kartı: Devrenin
hazırlanmasında kullanılan geliştirme kartıdır.
Resim 1: Arduino UNO Kartı
RFID Kart Okuyucu: Ders materyallerine ait
manyetik kartları okutmak için kullanılmıştır.
Resim 2: RFID Kart Okuyucu

Resim 3: 16x2 LCD Ekran

Resim 4: LCD Seri Arayüz Kartı

Resim 5: HC-06 Bluetooth Modülü

16x2 LCD Ekran: Dış dünyadaki kullanıcı ile
program arasında görsel bir iletişim
sağlamaktır. Devrede yazılı dönüt alabilmek
için kullanılmıştır.
LCD Seri Arayüz Portu: Projede LCD
ekranın daha az pinle ve daha kolay
kullanılabilmesi içindir.
HC-06 Bluetooth Modülü: Elektronik devre
ve telefon uygulaması arasındaki iletişim
içindir.

Manyetik Kartlar: Ders defter ve kitaplarının
her birine özel kartlar tanımlanmıştır.
Resim 6: Manyetik Kartlar
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Buzzer: Görme engelli bireyler için sesli uyarı
vermek amacıyla kullanılmıştır.
Resim 7: Buzzer (Zil)
Breadboard: Kurulan devrenin elemanlarının
birbirlerine lehimlenmeden kolaylıkla iletişimi
içindir.
Resim 8: Breadboard

Jumper Kablo: Projede iletim için bu kablolar
kullanılmıştır.
Resim 9: Jumper Kablo

Resim 10: 9V Pil ve Pil Başlığı

9V Pil ve Pil Başlığı: Devrenin herhangi bir
yerde bilgisayar bağlı olmasına gerek
kalmadan kullanılmasını sağlar.

4.3. Arduino Programı
Arduino için Entegre Geliştirme Ortamı (IDE), C ve C ++ [2] dilleri ile yazılmış bir
platformlar arası uygulamadır (Linux, macOS, Windows için,). Arduino uyumlu kartlara
program yazmak ve yüklemek için kullanılır, aynı zamanda 3. taraf çekirdekler ve satıcıların
geliştirme kartları içinde kullanılabilir.
4.4. Arduino Yazılımının Yazılması
Aşağıda yer alan kodlar LCD ekranın, RFID kartın kullanılması için gerekli olan
kütüphanelerdir [5].
#include <Wire.h>
//
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
//lcd ekran kütüphanesi
#include <SPI.h>
//Lcd dönüştürücü için kütüphane
#include <MFRC522.h>
//RFID kütüphanesi
#include <MFRC522Extended.h>
//RFID kütüphanesi
Aşağıdaki kartlar oluşturduğumuz prototipte kullandığımız manyetik kartların
tanımlanması içindir. Her bir karta bir isim tanımlayarak kartların sahip olduğu 4 bölümlü
numaraları yazılmıştır.
byte ID[4] = {22, 94, 5, 117};
//Yetkili kart ID'sini tanımlıyoruz. Matematik
byte ID2[4] = {252, 175, 49, 84};
//Yetkili kart ID'sini tanımlıyoruz. Türkçe
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Aşağıdaki kodlar ile telefon uygulamasından gelen bilginin karşılaştırılması yapılmıştır.
Kodda gösterilen “incoming_value == '3'” bilgisi “PAZARTESİ” seçildiği anlamına
gelmektedir. Bu kod her bir gün için gelen bilgiye göre yazılmıştır.
if (incoming_value == '3'){
Serial.println("Bugün Pazartesi");
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Bugun Pazartesi");
p_matematik = 3;
p_turkce = 0;
p_fen = 3;
p_sosyal = 0; }
Aşağıdaki kodlar ise okunan manyetik karta ait kitabın seçilen günde ders programında
olup olmadığını görmek içindir. Bu kısımda görme engelli bireyler için sesli uyarı, diğer
öğrenciler için ise görüntülü uyarı şeklindedir. Örneğin: LCD ekranda “Pazartesi Matematik +”
yazısı görünmektedir. Bunun anlamı ise pazartesi matematik dersinin olduğudur.
if (rfid.uid.uidByte[0] == ID5[0] &&
//Okunan kart ID'si ile ID değişkenini
karşılaştırıyoruz.
rfid.uid.uidByte[1] == ID5[1] && rfid.uid.uidByte[2] == ID5[2] &&
rfid.uid.uidByte[3] == ID5[3] && p_matematik == 3) {
Serial.println("Pazartesi matematik dersi var.
digitalWrite(led, HIGH);
digitalWrite(buzzer, HIGH); //Görme engelliler için ses çalması sağlanmıştır.
ekranaYazdir();
Serial.println(" "); lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Pazartesi");
lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Matematik +");}
4.5. Bluetooth Bağlantısının Yapılması
Bluetooth bağlantısı için 1 adet HC-06 modülü kullanılmıştır. Arduino kartla bağlantısı ise
App Inventor aracı ile sağlanmıştır. Aşağıdaki blok kodları telefon uygulaması ve geliştirme
kartı arasındaki bağlantının sağlanması içindir. Resim 11’de yer alan blok kodlar ile bağlantı
sağlandıktan sonra “BLUETOOTH BAĞLANTISI YAPILDI” şeklinde telefon uygulamasında
bağlantı yapıldığı görülmektedir.

Resim 11: Bluetooth bağlantı kodları
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4.6. App Inventor Yazılımının Yazılması
İlk olarak Resim 13’te gösterildiği gibi günlerin yazdığı butonlar bulunmaktadır. Bu
butonlardan “PAZARTESİ” seçildiğinde “3”, “SALI” seçildiğinde “4”, ”ÇARŞAMBA”
seçildiğinde “5”, “PERŞEMBE” seçildiğinde “6”, “CUMA” seçildiğinde “7” bilgileri Arduino
karta gönderilmektedir.

Resim 12: Seçilen günden karta giden bilgiler
Resim 12’de gösterilen kodlarda Arduino karta gönderilen bilgiler gösterilmiştir. Bu
bilgiler karta ulaştığında giden bilgiye göre defterlerin ya da kitapların çantaya eklenmesi ile
program takibi yapılabilmektedir.

Resim 13: Telefon uygulamasının görüntüsü
Resim 13’teki telefon uygulamasında günler gösterilmiştir. Örneğin, pazartesi günü
seçilirse Resim 14’teki gibi LCD ekranda “Bugün Pazartesi” bilgisi gösterilmektedir.

Resim 14: Telefon uygulamasının görüntüsü
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4.7. Projenin Çalışması
Proje geliştirme ve uygulama aşamaları iki adımdan oluşmaktadır:
Adım 1: İlk olarak App Inventor programı ile bir Android telefon uygulaması
geliştirilmiştir. Bu uygulamaya öğrencinin uyması gereken haftalık ders programı
tanımlanmıştır. Öğrenci telefon uygulamasından hazırlanmak istediği günü seçiyor. Bu seçimde
bluetooth ile Arduino karta seçilen günün bilgisi gidiyor.
Adım 2: Öğrencinin kullanacağı çantanın içine bir devre geliştirilmiştir. Bu devrede RFID
kart okuyucu, LCD ekran, LCD seri arayüz kartı, bluetooth modülü, buzzer, LED breadboard,
jumper kablolar, pil ve pil başlığı kullanılarak aşağıda devre yapılmıştır. Karta gelen gün bilgisi
ile kitapların arkasında bulunan manyetik kartları çanta üstünde bulanan kart okuyucuya
okutunca o gün o kitabın çantada olması ya da olmaması gerektiğini LCD ekranda görebilir ya
da sesli uyarı alabilir.
Ders defterlerinin ve kitaplarının her birinin arka tarafına yerleştirilen kartlar sayesinde her
defter ve kitap çantada olduğunda ya da olmadığında LCD ekrandan ve telefon uygulamasında
takip edilebiliyor. Bu takibi ise kitap çantaya eklenmesinde ve çıkarılmasında arkasında
bulunan manyetik kartı RFID kart okuyucuya okutarak yapabiliyor. Örneğin; Türkçe kitabı
çantaya eklendiği zaman eğer o günkü ders programında matematik dersi varsa kitabın arkasına
yerleştirdiğimiz manyetik kartı çantanın üstünde bulunan okuyucuya okuttuğumuz zaman
“Matematik dersi programda var.” (Resim 15) yazısı, o gün matematik dersi yok ise “Matematik
dersi programda yok” (Resim 16) şeklinde yazı görünecektir. Bu tanımlama ise ders
programında yer alan bütün dersler için yapılmıştır.

Resim 15: Kartı okutunca gelen uyarı 1

Resim 16: Kartı okutunca gelen uyarı 2
Resim 15 ve Resim 16’da LCD ekranda yazma alanı oldukça sınırlı olduğu için “Pazartesi
Matematik +” ve “Salı Matematik -” şeklinde kısaltılarak gösterilmiştir.
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Yukarıdaki devre öğrencinin çantasının fermuar bölümünün hemen altında bir alan küçük
bir bölmeye yerleştirilmiştir.
4.8. Proje Ekibi
Proje ekibi Kayseri Bahçeşehir Koleji Ortaokulunda öğrenim gören 6. Sınıf tarafından
geliştirilmiştir. Proje geliştirme sürecinin bütün aşamalarında aktif görev almıştır.
ADI SOYADI
GÖREVİ
Ali Göktuğ SOYLU
Araştırma, devre hazırlanması, yazılım, prototip hazırlama
Tablo 1: Proje ekibi
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Araştırmalarımız sonucunda daha önce engelliler için birçok proje yapılmış olsa da
projemize benzer şekilde bir proje yapıldığına rastlamadık. Geliştirdiğimiz uygulama sayesinde
var olan tablo şeklindeki ders programlarına ihtiyaç duymadan kolayca kitaplarını ya da
defterlerini çantaya ekleyerek gelen uyarılarla takip program takibi yapabileceklerdir.
6. Uygulanabilirlik
Günümüzde eğitimin önemini tüm bireyler için düşündüğümüz zaman bütün bireylerin en
iyi şekilde yararlanabileceğini düşündüğümüz için böyle bir proje ortaya çıkmıştır. Asıl
amacımız görme engelli bireylerin eğitim hayatını kolaylaştırmak olsa da tüm öğrencilerin
böyle bir projeden yararlanabileceğini belirtebiliriz.
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Projenin maliyet hesaplaması Tablo 2’deki gibidir.
Ürün
Adet
Arduino Uno Geliştirme Kartı
1
RFID Kart Okuyucu
1
LCD Ekran 16x2
1
LCD Seri Arayüz Kartı
1
HC-06 Bluetooth Modülü
1
Manyetik Kartlar
10
Buzzer
1
LED
1
Breadboard
1
Jumper Kablolar
40
Güç Kablosu
1
9V Pil ve Pil Başlığı
1
TOPLAM
Tablo 2: Maliyet tablosu

Fiyat

₺ 30
₺ 15
₺ 25
₺6
₺ 25
₺5
₺4
₺1
₺ 20
₺5
₺7
₺7
₺ 150

Yukarıdaki materyal listesi bütün öğrenciler içindir. Ancak görme engelli bireyleri
düşündüğümüz zaman buzzer (zil) ve kart okuyucu yeterli olacaktır.
Proje geliştirme aşamasında Tablo 3’te yer alan süreci tamamlanmıştır.
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İşin Tanımı
Literatür
taraması

Ağus
tos
X

Verilerin
toplanması
Proje
kodlarının
yazılması
Elektronik
Devrenin
Hazırlanması
Telefon
Uygulaması
Hazırlanması

Eylül

Ekim

Aralı
k

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

AYLAR
Ocak Şuba
t

Kası
m

Mart

Nisan

Mayı
s

X

X

Hazir
an

X

ÖDR
Yazımı

X

X

Projenin
Geliştirilmesi
Proje Detay
Raporu Yazımı

X

X

Tablo 3: Proje zaman planlaması
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)
Günümüzde eğitimin önemini tüm bireyler için düşündüğümüz zaman bütün bireylerin en
iyi şekilde yararlanabileceğini düşündüğümüz için böyle bir proje ortaya çıkmıştır. Asıl
amacımız görme engelli bireylerin eğitim hayatını kolaylaştırmak olsa da tüm engelli bireyler
böyle bir projeden yararlanabileceğini belirtebiliriz.
9. Riskler
Geliştirdiğimiz yazılım görme engeli bulanan ve bulunmayan öğrenciler içindir. Görme
engelliler için tanımlanan uyarı sesleri birbirinden farklı tonlardan oluşmaktadır. Ancak bireyin
bu tonları öğrenmesi ve karıştırmaması için bir süre alışma sürecinden geçmesi gerektiğini
öngörüyoruz. Çözüm olarak ise farklı tonlardaki zilleri kullanmak yerine konuşma yolu ile
dönüt veren bir sistem geliştirilebilir. Ancak bu sistemin maliyeti artıracağını belirtebiliriz.
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