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1. Proje Özeti  

Günümüzde teknoloji her geçen gün gelişmektedir. Bununla birlikte engelli 

bireylerin günlük hayatlarında yaşadıkları sıkıntılar teker teker ortadan kalkmaktadır. Ama 

ne yazık ki, göremeyen meleklerin baston kullanmasını engelleyecek veya günlük 

hayatlarında daha rahat hareket etmelerini sağlayacak bir teknoloji üretilmemiştir. Bu 

soruna çözüm olarak “SmartSeer” projesi üretilmiştir. Giyilebilir bir teknoloji olan 

SmartSeer projesiyle sunulan bir kemer, göremeyen meleklerin etrafındaki cisimlere olan 

uzaklığını 360 derece ölçerek ona uygun uyarıyı yapar. 

1.1.Tasarım: 

 Tasarım olarak, etrafındaki cisimlere olan uzaklığını ölçmek için 7 tane ultrasonik 

sensör kullanılmıştır. Bunların 2’si sağda, 2’si önde, 2’si solda ve 1 tanesi arkadadır. 2 tane 

ultrasonik sensörün bir tanesi 90 derecelik açıyla karşısına bakarken diğeri, aşağısındaki 

cisimleri algılayabilmesi için 45 derecelik açıyla aşağıya bakmaktadır. Onun dışında 

üzerinde bu değerleri kontrol etmek için Arduino Nano, Arduino’dan geleni alıp ona uygun 

sesli komudu vermesi için Raspberry Pi vardır. Ayrıca gündelik hayatta görme engelli 

bireylerin üzerinde taşıyabilecekleri bir aparat olduğu için kemer üzerinde çalışma 

yapılmıştır. 
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1.2.Yazılımsal: 

 Yazılımsal olarak, her bir ultrasonik sensörden alınan değerler bir değişkene atanır. 

Bu değerler, koşul ifadelerine sokulur ve ona uygun bir durum ortaya çıkar. Koşul 

ifadelerinin sonunda oluşan değer, Raspberry Pi’a serial ile atılır. Raspberry Pi’da alınan 

string değişkeni sayesinde uygun ses dosyası çalınır.  

İlk denemelerde, sensörler kolları gördüğü için sürekli uyarı vermiştir. Bu yüzden 

yazılan bir kodla kol mesafesini görmesinin önüne geçilmiş, böylece kollar için uyarı 

vermemektedir. 

 

  Koşul ifadelerindeki string değişkenleri ve anlamları: 

- A = “Etrafınız sarılı.” 

- B = “Sağa dönün.” 

- C = “Sola dönün.” 

- D = “Ön üst.” 

- E = “Sol üst.” 

- F = “Sağ üst.” 

- G = “Arka.” 

- H = “Ön alt.” 

- I = “Sol alt.” 

- J = “Sağ alt.” 

1.3.Montaj: 

 Malzemeler, kemerine üzerine çift taraflı bant ile yapıştırılmıştır. Bu sayede kemeri 

kullanırken herhangi bir sensörün düşme durumu olmayacaktır. Kemerin üzerindeki 

bağlantılar ise, jumper kablo ile bağlanarak yapılmıştır.  

 

2. Problem: 

Projenin ortaya çıkışı, göremeyen meleklerin hayatlarını inceleyerek başladı. Görme 

engelliler ellerinde baston taşıyıp, dokundukları tek noktaya güvenerek hareket etmek 

zorunda kalıyorlar. Onun dışında 360 derece etraflarında ne olduğu hakkında bilgileri 

olmuyor. Bu sorun yüzünden günlük hayatlarında rahatça dolaşamıyorlar, bu da onların 

tedirgin ve mutsuz olmalarına neden oluyor. Hatta sokakta yürürken birisinin onlara 

yardım etmesi gerekiyor. Mesela önünde ve sağında bir engel ya da nesne varsa, onlar 

bastonları sayesinde sadece alt tarafı kontrol edebilirler. Yani sağ üstünde veya ön üstünde 

bariyer gibi bir engel olup olmadığını anlayamazlar. Bu sorunlara çözüm olarak da 

“SmartSeer” projesi tasarlanmıştır. 
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3. Çözüm  

Bu kemer sayesinde göremeyen meleklerin etraflarındaki cisimlere olan uzaklığı 360 

derece ölçüleceği için endişe etmelerine gerek kalmayacaktır, çünkü sensörler sayesinde 

anında uyarı alacaklardır. Bu sayede sokakta veya herhangi bir yerde rahatça hareket 

edebileceklerdir. Ayrıca baston ihtiyacı ortadan kalkacağı için kendilerini daha güvende 

hissedeceklerdir ve özgüvenleri yerine gelecektir. Bu sayede onları topluma kazandırarak 

sosyal birliktelik sağlanmış olacaktır.  

 

Kemerin işleyişinin görselleştirilmiş hali: (Siyah dalgalar giden dalgaları, kırımızı dalgalar 

ise engele çarpıp yansıyan ses dalgalarını göstermektedir.)  
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4. Kullanılan Yöntem 

SmartSeer projesinde 7 tane ultrasonik sensör kullanılmıştır. Bu ultrasonik sensörlerle 

kişinin cisimlere olan uzaklığı hesaplanır. Böylece ona uygun sesli komut verilir. 

 

Kemerin işleyişi: 

Ultrasonik sensörler, ses dalgalarını göndererek geri dönüş sürelerini hesaplarlar. Bu 

sayede kod kısmında da, kişinin cisme olan uzaklığı hesaplanır. Bu adım kemerin 

üzerindeki tüm ultrasonik sensörlerde uygulanır ve hepsinden bir uzaklık değeri alınır. 

Sonra bu uzaklık değerleri koşul ifadelerine sokularak hangi ultrasonik sensörün bir cisim 

algıladığı bulunur. Koşul ifadelerinden sonra oluşan string değişkeni (Hangi string 

değişkeninin ne olduğu özet bölümünde açıklanmıştır.)  serial kütüphanesi ile Raspberry 

Pi’a iletilir. Raspberry Pi’da, pythondaki serial kütüphanesi ile Arduino’dan gelen string 

değişkeni elde edilir. Bu değişken, uygun koşul ifadelerine sokularak kullanıcıya ses 

dosyasını çalar. Python’da kullanılan ses kütüphanesi simpleaudio’dur. 

 

Yapılan Denemeler 

 Test 1 Test 2 

 Verilen değeler: Verilen değerler: 

Ön üst 105 cm 95 cm 

Sağ üst 98 cm 90 cm 

Sol üst 98 cm 90 cm 

Arka 105 cm 95 cm  

Ön alt 110 cm 100 cm  

Sağ alt 100 cm 90 cm 

Sol alt 100 cm 90 cm  

Neden 

istenilen 

sonucu 

vermedi? 

Tepki vereceği uzaklık değerleri çok büyük 

olduğu için, kullanıcı için erkenden bir uyarı 

olabilirdi ve bu da kemeri kullanan kişinin aklını 

karıştırabilirdi. Yürüyorken arada yanlış 

sonuçların çıkmasına sebep olmuştur. 

Test 1’de olduğu gibi, 

tepki vereceği uzaklık 

değerleri çok büyüktü.  

Not: Sadece kemerin çalışmasının gidişatını etkileyen testler gösterilmiştir. 
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Güncel Uzaklık Ölçümleri 

Sensörler Tepki vermesi için belirlenen uzaklıklar 

(x cm’den küçükse) 

Ön üst 85 cm 

Sağ üst 75 cm 

Sol üst 75 cm 

Arka 55 cm 

Ön alt 85 cm 

Sağ alt 80 cm 

Sol alt 80 cm 

Not: Hala prototip denemeleri devam etmektedir. Yukarıda belirtilen değerler değişebilir. 

  

  Sonuç olarak, kemerin uzaklık değerleri hassas bir şekilde ölçülüp ayarlanmıştır. 

Bu sayede göremeyen melekler, kemeri kullanırken ne beklenenden erken ne de geç bir 

uyarı alacaklardır. Bu sayede en güvenli şekilde günlük yaşantılarını sürdürebileceklerdir.  

 

Planlanan Geliştirme Aşaması: 

Şuanda tasarlanmış kemere ekstra olarak eklenmek istenen iki tane özellik vardır: 

 

1- Kızılötesi Sensör ile Boşlukların Algılanması: 

Birçok denemenin sonucunda, ultrasonik sensör ile boşlukların ölçülemeyeceği 

sonucuna varılmıştır. Bu yüzden kızılötesi sensörü ile boşlukları algılama yönüne 

gidilmiştir. Şu anda kızılötesi sensörün ölçüm testleri yapılmaktadır. Eğer istenilen 

sonuç olursa, kemerin üzerine eklenecektir. 

   

  Kızılötesi uzaklık sensörünün kemerin üzerine takılması halinde, görme engelli 

bireyin etrafındaki boşluklar bulunabilecek, böylece merdiven boşlukları veya 

kaldırım boşlukları fark edilebilecektir. 

 

2- Gyro ile Düşme Durumlarının Fark Edilmesi:    

 MPU6050 ivme ve gyro sensörü sayesinde görme engelli bireyin yürürken düştüğü 

fark edilirse, IoT sayesinde bu durum telefonda yazılmış olan bir uygulamaya 

iletilecektir ve eğer birey iyi olduğunu belirtmezse, rehberinde belirlediği kişi veya 112 

otomatik olarak aranacaktır. Bu sayede oluşabilecek sakatlık durumu veya hayati 

riskler ortadan kalkacaktır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Smartseer projesi sayesinde görme engellilerin bastona olan ihtiyacı kaldırılmıştır ve 

günlük hayatlarında daha güvenli hareket etmeleri sağlanmıştır. SmartSeer, 360 derece 

etrafını taraması sayesinde bir engele yaklaşmadan görme engelli bireyi uyarmaktadır. 

SmartSeer, bir tek alt tarafın kontrolü için değil, aynı zamanda üst taraflarını da kontrol 

edip uygun uyarıları vermektedir. Bunlar da projenin yenilikçi tarafıdır. 

 

 

Benzer Ürünler:    

1- Sunu Band:  



7 

 

Sunu Band, üzerinde bir tane ultrasonik sensörü olan bir akıllı bilekliktir. Bu bilekliğin 

amacı, değnek haricinde, üst taraftaki cisimleri algılayıp kullanıcıyı uyarmasıdır.  

 Sunu Band’ın özellikleri: 

- Basit navigasyon sistemi 

- Telefon bulma, alarm kurma  

SmartSeer ile farkları: 

- Sunu Band’da sadece bir tane ultrasonik sensör bileğinde olduğu için, bir 

cismin olup olmadığını anlamak için elini durmadan hareket ettirmesi 

gerekmektedir. Sadece bileğinin önündeki cisimlerin uyarısını verebilir. 

SmartSeer’da ise, tüm etrafları taranır ve ona uygun durumlar verilir.  

- Sunu Band ile birlikte bir de baston kullanmak zorunda kalırlar. SmartSeer’in 

amacı ise, baston kullanımını kaldırmaktır.  

 
2- WeWalk: 

Wewalk, birkaç fonksiyonu bulunan, üzerinde bir tane ultrasonik sensörün bulunduğu 

bir akıllı değnektir.  

 WeWalk’un özellikleri: 

- Bastonun önündeki ultrasonik sensör sayesinde önündeki cisimleri bulma 

- Navigasyon ile istenilen konuma gidebilme 

- Akıllı asistan 

SmartSeer projesi ile farkları: 

- SmartSeer, etrafını 360 derece tarar. WeWalk ise sadece önündeki cisimleri 

algılayabilir. 

- SmartSeer, baston kullanımını kaldırarak görme engelli bireylerin hayatlarını 

kolaylaştırır, özgüvenlerini yerine getirir. Bu sayede toplumsal bütünlük 

sağlanmış olur.  
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3- iAid: 

iAid, görme engelliler için tasarlanan, önünde 4 tane ultrasonik sensörü olan bir akıllı 

kemerdir. Önündeki cisimlerin yerlerine göre joystick’i hareket ettirir.  

 SmartSeer projesi ile farkı: 

- iAid, sadece önündeki cisimleri algılayabilir. SmartSeer ise 360 derece 

etrafındaki tüm cisimleri algılayabilir.  

- SmartSeer, kullanıcının sağındaki, solundaki ve altındaki cisimleri 

algılayabiliyorken iAid algılamamaktadır. 

- SmartSeer, her duruma göre sesli bir komut veriyorken iAid kullanıcıyı joystick 

ile yönlendirmektedir. Bu da oluşabilecek tüm durumları kullanıcıya veremez. 

 
 

Yerlilik ve Özgünlük: 

Üzerinde koyulan Raspberry Pi ve Arduino Nano dışındaki tüm malzemeler yerli 

üretimdir. Raspberry Pi yerine yerli üretim olan Deneyap Kart kullanılabilir. Çalışmada 

kullandığım kemerin donanımı ve tasarımı yerli imkanlarla üretilmiştir. Tüm tasarımı ve 

yazılımı bana aittir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

SmartSeer projesi, kolaylıkla günlük hayatta kullanılabilecek bir ürün haline getirilebilir. 

Üzeri deri ile kaplanıp, birkaç testten geçirdikten sonra piyasaya sürülebilir. Planlanan 

geliştirme aşamalarıyla ve yenilikçi yönüyle, fark edilip dünyada yaygınlaşmasının uzun 

sürmeyeceği düşünülmektedir.  

 Eğer ürün haline getirilirse oluşabilecek riskler: 

  -   Suya karşı koruması olmadığı için ürün arıza yapabilir. Bunu önlemek amacıyla     

      ürün su geçirmez hale getirilebilir.  

- Görme engelliler baston kullanmaya çok alıştıkları için SmartSeer’ı     

yadsıyabilirler. Ama zamanla alışacakları düşünülmektedir. Çünkü özgür ve diğer 

insanlar gibi engelleri aşmak en çok onların arzuladıkları bir konudur. 

7. Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

SmartSeer’da Kullanılan Malzemeler ve Fiyatları 

Malzeme Birim Fiyatı Tutar 

7 tane HC-SR04 Ultrasonik 

Sensör 

8,51 TL 59,57 TL 

Raspberry Pi 4 – 2 GB 443,01 TL 443,01 TL 

Arduino Nano 54,36 TL 54,36 TL 

Anker Powerbank 20000 mAh 200 TL 200 TL 
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Kemer 30 TL 30 TL 

40 Pin Ayrılabilen Jumper 

Kablo 

Dişi - Dişi = 5,85 TL 

Dişi – Erkek = 5,85 TL 

11,7 TL 

Orta Boy BreadBoard 6,67 TL 6,67 TL 

Çift Taraflı Bant 35 TL 35 TL 

TOPLAM: 840,31 TL 

Planlanan Malzemeler  

Sharp 2Y0A710 Uzun Mesafeli Kızılötesi Sensör 100 – 550 

cm 

184,64 TL (Birim fiyatı)  

3 x 184,64 = 553,92 TL 

MPU6050 6 Eksen İvme ve Gyro Sensörü  11,28 TL (Birim fiyatı) 

7.4V 30C 850mAh Lipopil 111,04 TL (Birim fiyatı) 

PLANLANAN MALİYET: 1.516,55 TL 

 

Fiyat Karşılaştırması 

Ürünler Fiyatları SmartSeer’in Maliyeti 

Sunu Band 2.630 TL  

840 TL 

 

 

WeWalk 5.260 TL 

iAid - 

 

İşin Tanımı 1.ay 2.ay 3.ay 4.ay 5.ay 6.ay 7.ay 

Literatür 

Taraması 

X       

Malzemelerin 

Satın Alımı 

X       

Tasarım ve 

Yapım 

Aşaması 

 X      

Test Aşaması   X X X X  

Değerlendirme       X 

Raporlama       X 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi:  

Projenin hedef kitlesi, 7’den 70’ e görme engeli olan herkestir.  

 

9. Riskler 

Her üretilen projede olduğu gibi, SmartSeer’ı kullanmanın da bazı ortaya çıkaracağı risk 

unsurları vardır: 

 

Risk Açıklaması Ortaya  Çıkma 

Olasılığı 

Projeye 

Etkisi 

Risk Nasıl Azaltılabilir? 

Yağmurlu havalarda 

kemer kısa devre 

yapabilir. 

Normal Normal Eğer doğru materyaller ile 

kaplanılırsa, su geçirmeyeceği 

için kısa devre yapmayacaktır. 
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Kemeri kullanırken 

birden şarjı bitmesi. 

Not: Üzerinde 

kullanılan pil 

sayesinde kullanıcı, 

en az 15 gün şarj 

etmeden 

kullanabilmektedir.   

Az Az 1) Üzerine güneş panelleri 

yerleştirilebilir. Böylece gündüz 

yürürken kendini şarj etmiş 

olacaktır. 

2) Şarj yüzdesi %25’in altına 

düştüğünde uyarı vermesi 

sağlanabilir. Böylece kemerin 

şarjı bitmeden tekrar şarjı 

doldurulabilir. 

 

Sensörlerden birisi 

bozulup ona göre 

yanlış uyarılar 

verebilir. 

Az Çok Böyle bir durumda, üzerine 

yerleştirilecek olan katlanabilir 

bir baston ile günlük hayatına 

sıkıntısız devam edebilir. 

 

10. Kaynaklar  

Sunu Band  

URL: https://www.sunu.com/tr/index.html  

WeWalk  

URL: https://wewalk.io/tr/   

iAid 

URL:https://www.donanimhaber.com/18-yasindaki-gencten-gorme-engellilere-ozel-kemer-

iAid--75584 

Raspberry pi Serial Communication  

URL:https://electropeak.com/learn/raspberry-pi-serial-communication-uart-w-arduino-pc/  

Ultrasonik Sensör Bilgilendirme        

URL:https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ultrasonic-sensor-hc-sr04/  

Python SimpleAudio Kütüphanesi: 

URL:https://github.com/hamiltron/py-simple-audio  

C+ Serial Sınıfı Bilgilendirme: 

URL:http://wjwwood.io/serial/doc/1.1.0/classserial_1_1_serial.html  

Serial Port Haberleşme: 

URL:https://www.8051projects.net/files/public/1347193247_22104_FT57363_serial-port-

complete-com-ports-usb-virtual-com-ports-and-ports-for-embedded-systems-complete-guides-

series.9781931448062.31506.pdf s.1-41 

V A Zhmud, N O Kondratiev, K A Kuznetsov, V G Trubin, L V Dimitrov, Application of 

ultrasonic sensor for mesuring distances in robotics (2018) : 

https://www.researchgate.net/publication/325276350_Application_of_ultrasonic_sensor_for_

measuring_distances_in_robotics  

https://www.sunu.com/tr/index.html
https://wewalk.io/tr/
https://www.donanimhaber.com/18-yasindaki-gencten-gorme-engellilere-ozel-kemer-iAid--75584
https://www.donanimhaber.com/18-yasindaki-gencten-gorme-engellilere-ozel-kemer-iAid--75584
https://electropeak.com/learn/raspberry-pi-serial-communication-uart-w-arduino-pc/
https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ultrasonic-sensor-hc-sr04/
https://github.com/hamiltron/py-simple-audio
http://wjwwood.io/serial/doc/1.1.0/classserial_1_1_serial.html
https://www.8051projects.net/files/public/1347193247_22104_FT57363_serial-port-complete-com-ports-usb-virtual-com-ports-and-ports-for-embedded-systems-complete-guides-series.9781931448062.31506.pdf
https://www.8051projects.net/files/public/1347193247_22104_FT57363_serial-port-complete-com-ports-usb-virtual-com-ports-and-ports-for-embedded-systems-complete-guides-series.9781931448062.31506.pdf
https://www.8051projects.net/files/public/1347193247_22104_FT57363_serial-port-complete-com-ports-usb-virtual-com-ports-and-ports-for-embedded-systems-complete-guides-series.9781931448062.31506.pdf
https://www.researchgate.net/publication/325276350_Application_of_ultrasonic_sensor_for_measuring_distances_in_robotics
https://www.researchgate.net/publication/325276350_Application_of_ultrasonic_sensor_for_measuring_distances_in_robotics

