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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Engelli bireyler istek ve ihtiyaç bakımından diğer insanlarla aynı özelliklere sahiptir.
Engelli bireylerin diğer insanların yardımına ihtiyaç duymadan bağımsız bir şekilde
yaşayabilmeleri önemlidir. Bunlardan en önemlisi de kendi yaşamlarında kontrol sahibi olarak
yaşayabilme ve ihtiyaçlarını giderebilmektir. Bu ihtiyaçların karşılanmasındaki temellerden
biri de alışveriş yapabilmektir. Engelli bir birey markette alışveriş yaparken engel durumuna
göre farklı zorluklarla karşılaşmaktadır. Görme engeli varsa marketteki ürünlerin yerini
bilemez, tarif edilse dahi farklı zorluklar yaşayabilir. Tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren
biri için de aynı durum geçerlidir. Tekerlekli sandalye ile daha önceden gitmediği bir markette
ürünün yeri tarif edilse bile dolaşması yorucu olacaktır. Buna benzer örnekler çoğaltılabilir.
Tasarlanacak robot ile engelli müşterilerin market içindeki alışverişine yardım edilmesi
amaçlanmaktadır. Market girişinde bulunan yapay zekâ ile eğitilen robot, gelen müşteriyi
yüzünden tanıyacak ve sesle karşılayacaktır. Yapay zeka ile engel türü tanınmaya (yaşlı, görme
engelli, tekerlekli sandalye) çalışılacak ve kişiye yardım isteyip istemediği sesli olarak
sorularak sesli olarak cevap alınacaktır. Yardım istemesi halinde almak istediği ürün sorulacak
ve robota daha önceden yüklenen koordinatlar sayesinde kişinin robotu takip etmesi
istenecektir. Örneğin görme engelli bir kişi, istemesi halinde robot hareket ederken gittiği
yönleri de söyleyecektir veya kişi robota tutunarak ilerleyebilecektir. Robot doğal dil işleme
yöntemiyle müşteriden aldığı cevapları işleyecek ve müşterinin söyleyebileceği ürünleri
kategorize edecektir. Robotun ilerlemesi ise market içerisinde oluşturulmuş çizgilerin takibi
şeklinde olması planlanmaktadır. Şekil 1’de projenin kısaca çalışma prensibi görülmektedir.

Şekil 1. Alışveriş asistanının çalışma prensibi
Geliştirilecek projeyi kullanacak işletmeler engelli dostu işletme olarak tanımlanacak ve
sosyal sorumluluklarını yerine getirecektir. Bu proje ilerleyen zamanlarda hastane, kamu
kurumları ve özel kuruluşlarda da engellilere, yaşlılara veya ihtiyaç duyan kişilere de yardımcı
olabilecektir.
Çalışmanın geri kalan kısmında karşılaşılan problem ve çözüm önerisi, projede izlenen
yöntem, projenin yenilikçi yönü, projenin uygulanabilirliği, projenin tahmini maliyeti ve iş
süreçleri, projede karşılaşılabilecek riskler hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir.
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2. Problem/Sorun:
Normal bir kişinin kendi kendine yapabildiği işleri herhangi bir eksiklikten dolayı
yapamayan kişilere engelli denir[1]. Fiziksel engelli kişilerin hareket yeteneğindeki
kısıtlamalar kişiyi toplumdaki diğer bireylerden farklı kılar.
İstek ve ihtiyaç bakımından normal kişilerle aynı özelliklere sahip engelli bireyler, normal
kişiler gibi kendi yaşamlarında kontrol sahibi olmak ve ihtiyaçlarını kendileri görmek isterler.
Bu ihtiyaçları karşılamanın temellerinden biri de alışveriş yapmaktır. Görme engelli veya
tekerlekli sandalyeye bağımlı bir kişi alışveriş yaparken farklı sıkıntılarla karşılaşmaktadır.
Görme engelli kişi almak istediği ürünün yerini bilemez, tarif edilmesi halinde dahi yerini
bulmakta zorlanacaktır. Projedeki amacımız engelli bireylerin markette tek başlarına alışveriş
yapabilmelerini kolaylaştırmaktır.
Günümüz şartlarında engelli bireyler daha çok aile bireylerine bağımlı olmaktadır. Genelde
alışveriş ihtiyaçları ailesi tarafından karşılanmaktadır. Tekerlekli sandalye kullanan kişiler,
yaşlı kişiler, görme engelli kişiler nadir de olsa alışverişlerini kendileri yapmaya çalışmaktadır.
Örneğin, bir markete girdiklerinde market çalışanı bulup almak istediği ürünü söylemekte ve
market çalışanı yardımcı olabilmektedir. Marketlerde ve mağazalarda engelli veya yaşlı kişilere
özellikle yardımcı olacak personel görevlendirilmemektedir. Personel görevlendirmesi
genellikle kasalarda olmaktadır. Yardıma ihtiyaç duyan biri mağazaya veya markete girdiğinde
herhangi bir personele ulaşması çok zor olmaktadır. Günlük hayatta alışverişte karşılaşılan
problem Şekil 2’de görülmektedir.

Şekil 2. Engellilerin alışverişlerde sıklıkla karştığı problem
3. Çözüm
Markete gelen engelli bir bireye isteği halinde alışverişinde yardımcı olacak yapay zekaya
sahip bir robot tasarımı yapılacaktır. Robot markete gelen müşterileri yüz tanıma teknolojisi ile
tespit ettikten sonra gelen müşterinin engel durumu yapay zeka ile tespit edilecektir. Robot
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Müşteriye yardım isteyip istemediğini soracaktır. Soru sorma ve cevaplama işlemleri sesli
olarak yapılacaktır. Yardım isteyen müşteriye hangi ürünü satın almak istediği sorulacak ve
müşteriye ürünün bulunduğu yere kadar kılavuzluk yapacaktır. Projenin yazılımsal olarak
çalışma sırası Şekil 3’teki gibi olacaktır.

İnsan yüzü tanıma
ile müşterinin
algılanması

Müşterinin ses ile
karşılanması

Yapay zeka ile engel
durumunun tespiti

Yardım ihtiyacının
sorulması

Müşterinin kasaya
götürülmesi

Ürün yerinin
gösterimi

Müşteriye klavuzluk
edilmesi

Sesli sohbet
uygulaması ile
almak istediği
ürünün sorulması

Şekil 3. Projenin yazılımsal olarak genel işleyişi
Geliştirilecek prototipte robot arkadan 2 motorlu ve önden ise serbestçe hareket eden bir
tekerleğe sahip olacaktır. Robotun mağaza içerisinde hareketi için ise zemine çizilen siyah
renkli yol üzerinde olacaktır. Robotun mağaza içindeki konum tespiti yolun sağına ve soluna
yerleştirilen renk çubukların tespiti ve yorumlanması şeklinde olacaktır. İstenilen ürünün
yanında gelinip gelinmediği ise raflara yerleştirilen QR kodların okunarak tanınması ile de teyit
edilecektir. Robotun ön tarafına herhangi bir müşteriye çarpmadan ilerlemesi için ultrasonik
mesafe sensörü yerleştirilecektir. Bu sensör sayesinde herhangi bir engel 15 cm yaklaşıldığında
robotun durması sağlanacak, sesli olarak ise engel uyarılacaktır. Engel durumu ortadan
kalktığında robot kılavuzluk görevine devam edecektir. Şekil 4’te Alışveriş asistanının mekanik
tasarımı ve ortamın prototipi görülmektedir. Çizgi izleyen robotun üzerine tablet yerleştirilecek
ve yapay zeka programları buradan yönetilecektir.

Şekil 4. Projenin prototip tasarımı
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Bu projenin yazılımsal değişikliği yapılarak diğer alanlarda da (örneğin hastanelerde
hastalara poliklinik yerlerini gösterme, danışmanlık hizmetleri gibi) kullanımı sağlanabilir.
4. Yöntem
Bu projede özellikle görme engelliler, yaşlılar ve fiziksel olarak hareket kısıtlamasına sahip
bireyler için alışveriş asistanı tasarımı yapılacaktır. Belirtiğimiz hedef kitlede görme engelliler
ve hareket kısıtlamasına sahip olan kişiler olduğu için, robot ile iletişim dokunsal temas
gerektirmeyen sesle iletişim şeklinde olacaktır.
Robotun çalışabilmesi için öncelikle karşısındaki insanı tespit edebilmesi gerekmektedir.
Bu amaçla kamera ile donatılmış taşınabilir bir bilgisayar sistemine ihtiyaç bulunmaktadır. Yüz
tanıma işlemi yapılarak markete gelen müşteri algılaması yapıldıktan sonra müşteri ses ile
karşılanır. Yapay zeka ile müşterinin engel durumu tespit edilmeye çalışılarak ve müşteriye
yardım isteyip istemediği sorulacaktır. Bu amaçla yazıdan sese çevirme işlemi yapılacaktır.
Ardından müşterinin sesle cevap vermesi beklenecektir. Müşterinin sesle verdiği cevaplar
programın anlayabileceği şekilde yazıya dönüştürülecektir. Sonrasında müşteriye almak
istediği ürün sorulacak ve kişinin ürünü almak için robotu takip etmesi istenecektir. Robota
ürünlerin konumları daha önceden yüklenecek ve robotun market içerisindeki ilerlemesi ise
önceden oluşturulmuş çizgilerin takibi şeklinde olacaktır. Soru sorma ve cevaplandırma
işlemleri sesten yazıya, yazıdan sese çevirme ve soru-cevap analizi ise chat bot şeklinde
olacaktır. Çizgi takibi ve konum tespiti renk algılayıcı sensörlerin bulunduğu bir Arduino
geliştirme seti ile yapılacaktır. Yüz tanıma, sesten yazıya, yazıdan sese, chatbot ve QR kod
okuma işlemleri ise blok tabanlı bir programlama ortamı olan PictoBlox ile yapılacaktır[2].
Müşterinin engel durumunun tespiti için yaşlı, genç(normal), görme engelli ve tekerlekli
sandalye kullanan kişilerin fotoğrafları toplanarak yapay zeka ile eğitilecektir.
Çizgi izleme işlemi için 8 sensörden oluşan çizgi sensörü kullanılacaktır. Sensörlerden
gelen konumlara göre robotun sola, sağa veya düz gitmesi sağlanacaktır. Şekil 5’te Robotun
hareket etme şekilleri ve motorların kontrol edilmesi verilmiştir.

Şekil 5. Robotun hareket mekanizması
Robotun hareket esnasında engellere çarpmaması gerekmektedir. Bu amaçla robotun ön
tarafına ultrasonik mesafe sensörü yerleştirilecektir. Test amaçlı mesafe ölçer devresini Şekil
6’daki gibi kurduktan sonra Arduino programlanır ve aradaki mesafe 15 cm’den küçük
olduğunda robotun durması ve uyarı verilmesi sağlanır. Engel durumu ortadan kalktığında
alışveriş asistanı görevine devam edecektir.
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Şekil 6. Mesafe ölçer test devresi kurulumu
Projede yapay zekâ ile engel türlerinin tespitinin testlerini yapmak için internetten Şekil
7’deki gibi 42 normal, 64 tekerlekli sandalyeli, 42 görme engelli ve 55 yaşlı insan fotoğrafı
indirildi. Sonra bu fotoğrafları normal, tekerlekli sandalye, görme engelli ve yaşlı olmak üzere
eğittikten sonra engel tanıma programı yazdıldı[3]. Yapay zekayı engelli resimleri ve normal
resimleri tanımak için eğittikten sonra çalışıp çalışmadığı test edildi.

Şekil 7. Yapay zekanın engelli ve sağlıklı kişilerin fotoğrafları ile eğitilmesi
Yapay zekayı engelli ve normal sağlıklı insanları tanıması için eğittikten sonra çalışıp
çalışılmadığı test edildi. Web kamerası ile yapılan testlerde doğru sonuçlar elde edildi. Test
sonuçlarına önekler Şekil 8’de verilmiştir. Pandemi şartlarında tekerlekli sandalyeye
ulaşılamadığı için tekerlekli sandalyeli için test yapılamadı.
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Şekil 8. Yapay zekanın engelli ve sağlıklı kişilerin fotoğrafları ile eğitilmesi
Yapay zekanın bazı kişilerde ve bazı durumlarda doğru sonuç vermediği görüldü.
Kameranın karanlıkta iyi çalışmadığı görüldü. Yapay zekanın daha fazla resim ile eğitilmesi
sağlanabilir.
Yapay zekâ ile sesten metne çevirme uygulaması ve buradan da müşterinin almak
istediklerinin tespiti çalışması yapıldı. Temel bir chat bot uygulaması ve QR kod okuma testi
yapıldı. Bunların yanında, geliştirme aşamasında projeye ekstra özellikler kazandırılabilecektir.
Örneğin; pandemi şartları için maske kontrolü de yapılabilir.
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Bu proje ile engelli kişiler diğer kişilere bağımlı olmaksızın marketlerde alışverişini
yapabilecektir. Bu da engelli kişilere özgüven sağlayacaktır. Yapılan araştırmalarda ülkemizde
kullanıcı ile etkileşim kurabilen robot çalışmasının Konya’da olduğu görüldü[4]. Bu robot
profesyonel sevide ve deneysel durumlar için kullanılmaktadır. Marketlerde, asistan olarak
kullanıldığına dair bir bildirim yapılmamıştır. Bildiğimiz kadarı ile tasarlanacak robot
ülkemizde yapay zekaya sahip ilk alışveriş asistanı olacaktır.
Bu projenin yazılımı değiştirilerek, asistanın başka alanlarda da. Örneğin belediyelerdeki
danışmada bulundurularak, engelli insanlara yol göstermesi sağlanabilir.
6. Uygulanabilirlik
Projede ürün bilgilerinin ve konumlarının güncel tutularak sisteme tam olarak girilmesi
gerekmektedir. Engelli tanıma işleminin daha düzgün çalışması için daha çok fotoğrafla
eğitilmesi gerekebilir. Bu belirlenen işlemler de yapıldıktan sonra belli bir süre test edilmesinin
ardından uygulamaya geçilebilir. Projede kamera kullanıldığı için robotun bulunduğu yerin iyi
aydınlatılmasında fayda olabilir.
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Projede müşterilerle iletişim kurulması, yapay zekâ sisteminin çalışabilmesi için ve
Alışveriş Asistanının görsel ara yüzü olarak kullanılabilmesi için kameralı tablet bilgisayara
ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun haricinde çizgi sensörü, mesafe sensörü, 2 adet renk sensörü,
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motor sürücü devresi, araç şasesi, batarya ve Arduino Uno’ya ihtiyac olacaktır. Yaklaşık proje
maliyeti Tablo 1’de verilmiştir. Benzer kabiliyetlere sahip olan, ama marketlerde kullanımına
rastlanılmayan mini - ada robotunun maliyetinin 141.600 TL olduğu görülmektedir[5]. Yapılan
proje ise 1500-2000 TL arasında yaklaşık bir maliyetinin olacağı söylenebilir.
Tablo 1. Tahmini maliyet
S.No

Malzeme Adı

Birim Fiyatı

S.No

Malzeme Adı

1

Tablet Bilgisayar

1280 TL

5

Motor sürücü

Birim
Fiyatı
15 TL

2

Arduino Uno

40 TL

6

2xRenk sensörü

56 TL

3
4

Çizgi sensörü
HC-SR04 mesafe ölçer

35 TL
8,50 TL

7
2S Batarya
8
2WD araç seti
Toplam

110 TL
29,50 TL
1574 TL

Projenin tasarım, üretim ve test süreçlerini içeren bir zaman çizelgesi Tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo 2. Projenin tasarım, üretim ve test süreçleri için zaman çizelgesi

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Bu çalışmadaki hedef kitle; marketlerde alışveriş yapan engelli bireyler, yaşlılar ve
istemeleri halinde diğer müşterilerdir. Çalışmada özellikle görme engelliler ve hareket kısıtlılığı
olan kişilerin fayda sağlaması amaçlanmaktadır. Proje aynı zamanda diğer kurumlarda
engelliler için yol gösterme ve danışmanlık hizmetlerinde de kullanılabilir. Örneğin çok büyük
şehir hastanelerinde hastalara yol gösteriminde kullanılabilir.
9. Riskler
Olasılık X Şiddet skorları Tablo 3’te görülmektedir.
Tablo 3. Olasılık X Şiddet Skorları
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Tablo 3’e göre yeşil renkli alanlar riskler; kabul edilebilir riskler, sarı renkliler dikkate değer
riskler ve kırmızı renkliler ise kabul edilemez risklerdir. Tablo 4’te risk analizi tablosu
verilmiştir.
Tablo 4. Risk analizi tablosu
S.
No

Riski

Olasılık

Şiddet

Risk
Puanı

Önem
derecesi

Yapılacak Düzeltme

1

Maddi
sorunların
yaşanması
Engellilerin
tanınmasının
iyi
yapılamaması
Herhangi bir cihazın
arızalanması
İnternetin kesilmesi
Cihazın
karanlık
ortamda bulunması

3

3

9

1

Sponsor bulunabilir

2

4

8

2

Daha çok resim ile eğitim yapılır,
aydınlatma yapılır

2

4

8

1

1
1

5
3

5
3

1
2

Tamiri yapılır, yenisi tedarik
edilir
Mobil bağlantı sağlanabilir
Aydınlatma yapılır

2

3
4
5
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