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Proje Özeti (Proje Tanımı)
K-Rod proje detay raporunda cihaz hakkında bilgilendirmelere, görme engellilerin
karşılaştığı problemlere, KUASAR Takımının planlamış olduğu çözüm önerilerine,
yöntemlere, analizlere, prototip, tasarım ve proje süreçlerinin detay aşamalarına yer verilmiştir.
K-Rod, görme engelliler için tasarlanan kamera ve sensörler ile donatılmış, kullanıcısına
güvenlik ve bağımsızlık kazandıran bir yardımcı bastondur (bkz. Şekil 1). K-Rod, ultrasonik
sensörler ve yapay zeka ile çevredeki nesneler hakkında kullanıcıyı bilgilendirir. Cihaz ile tespit
edilen nesneler tercihe göre titreşim, sesli uyarı ve sesli asistan yolları ile kullanıcıya bilgi
vermektedir.
1.

Şekil 1.

Şubat 2021 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) araştırma verilerine göre dünyada 88,4 milyon
kişi tamamen kördür [1]. Görme engellilerin bu denli çok olmasına karşın, günümüzde yapılan
çalışmalar sınırlı kalmakta ve bireylerin ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Proje ile birçok
görme engellinin kullandığı ‘sarı kabartmalı şerit’ kullanımına bağlı kalınmaması
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amaçlanmaktadır. Ayrıca, görme engellilerin sıkça karşılaşabileceği problem olan çukur ve kazı
çalışmaları gibi tehlikelerin fark edilebilmesi hedeflenmektedir.
K-Rod yapay zekâ kullanılarak, ‘K-Rod sesli asistan’ ile karşısında bulunan nesneleri
tespit edip kullanıcıya sesli uyarı verir ve ultrasonik mesafe sensörleri yardımıyla da kullanıcıya
mesafeye göre titreşim veya sesli ikazda bulunur. Mobil uygulama sayesinde kullanıcı, gitmek
istediği mekâna göre mesafe tercih ayarlarını yapabilir. Mobil uygulama üzerinden yapılan
‘nesne seçimi’ seçeneği ile sadece kullanıcı için gerekli olan nesneler tercih edilebilir ve bu
sayede dışarıda ihtiyaç duyduğu nesneleri kolayca bulabilir. Proje sisteminin detaylı açıklaması
‘Yöntem’ başlığı altında ortaya konulmaktadır.
2.

Problem/Sorun
Görme engelliler için erişilebilir ve ulaşılabilir kent mimarisi engelleri tek başlarına
aşmak için yeterli değildir. Çoğu görme engellinin yaşadığı en büyük problemlerden birisi,
sokakta özgürce dolaşamamasıdır. Şekil 2’de görme engellilerin sıkça karşılaştıkları bazı
problemler gösterilmektedir.

Şekil 2. Görme engellilerin sıkça karşılaştığı problemler

Bireyler, çevresindeki olayları algılayamaması sonucunda hem psikolojik hem de fiziksel
olarak problem yaşamaktadırlar. Proje ile ele alınan problemler aşağıda listelenmektedir:
▪ Görme engellilerin çevrelerindeki engelleri görememeleri ve bu engellerden dolayı
ciddi sakatlanmaların yaşanması (bkz. Şekil 2).
▪ Görme engelli bireylerin sosyal hayata dahil olamamaları.
▪ Etraftaki nesneleri algılamada yaşanılan zorluklar.
▪ Piyasadaki akıllı bastonların fiyatlarının çok yüksek olması.
▪ Görme engelli bireylerin sadece kaldırımlarda kullanılan kabartmalı sarı şeritlere bağlı
kalmaları.
▪ Kullanılan sarı kaldırımların işgali sonucunda engelliler tarafından ciddi yaralanmaların
yaşanması (bkz. Şekil 2).
▪ Mevcutta kullanılan manuel bastonların teknik açıdan yetersiz olması ve gerekli
ihtiyaçları karşılayamamaları.
▪ Kalabalık ortamlarda görme engelli bireylerin fark edilememeleri.
▪ Mevcut akıllı bastonlarda tanımlanan nesnelerin yönünün belirtilmemesi ve engelin
yönünün bulunmasında zorluk yaşanması.
3.

Çözüm
Bu proje kapsamında tespit edilen en büyük problem görme engelli bireylerin sosyal
hayata tam olarak uyum sağlayamamalarıdır. K-Rod sayesinde görme engelli bireylerin
kimseye ihtiyaç duymadan kendi sosyal hayatlarına devam edebilmeleri hedeflenmektedir.
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▪

▪

▪

4.

Baston üzerinde yer alan ultrasonik sensörlerin ön çıkışından hedef cisme doğru ses
dalgaları gönderilir. Sonuç olarak baston ile açının görebildiği bütün nesneler
kullanıcıya ses veya titreşim yoluyla bildirilir. Bu sayede kullanıcı engeli fark etmiş
olur.
▪ Baston üzerinde yer alan
kamera ile tanımlanan nesneler
tespit edildikten sonra sesli asistan
yardımıyla kullanıcıya bildirilir.
Kullanıcı karşılaştığı engellerin ne
olduğunu kolaylıkla öğrenir. Sesli
uyarı algoritması ile detaylar
gösterilmiştir (bkz. Şekil 3).
Şekil 3. Raspberry Pi algoritması
▪ Bastonda kullanılan devreli
buzzer ile engelli bireylerin diğer
insanlar tarafından fark edilebilmeleri amaçlanmaktadır.
Yapay zekâ ile tespit edilen nesnelerin yönlerinin kullanıcıya haber verilmesi
sağlanacak ve bu sayede tehlikeli nesnelerden kaçınma kolaylaşacaktır.
▪
Muadillerinde
mevcut
olmayan nesne seçimi özelliğiyle
kullanıcı
seçtiği
nesneleri
çevresinde
kolaylıkla
bulabilecektir (bkz. Şekil 4).
▪
Ürün maliyeti, piyasada
bulunan diğer bastonlara oranla
çok daha ekonomiktir. Temel
Şekil 4. Mobil uygulama ara yüzü
hedeflerimizden birisi ulaşılabilirliği artırmaktır.
Ürünün tasarımının baston olarak seçilme sebebi; yaşanılması muhtemel şarj bitme
durumlarında bastonun manuel olarak kullanılmaya devam edilebilmesidir. Muadil
tasarımlar baston formunda olmayıp, olası güç kesintilerinde işlevsiz hale gelmektedir.
Gönüllü görme engelli bireyler ile anket
yapılarak proje hakkında görüşler alınmıştır.
Bu anketten elde edilen bilgiler solda
gösterilmektedir.

Yöntem

4.1.
Görüntü İşleme
Bu projede görüntü işleme aşamasında YOLO adı verilen ‘Konvolüsyonel Sinir Ağlarını’
(CNN) kullanarak nesne tespiti yapan bir algoritma kullanılmaktadır. Açılımı ‘You Only Look
Once’ (Sadece Bir Kez Bak) anlamına gelmektedir [2]. Bu adın seçilmesinin nedeni
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algoritmanın nesne tespitini tek seferde yapabilecek kadar hızlı olmasıdır. YOLOv4-tiny ağ
yapısını basitleştirmek ve parametreleri azaltmak için YOLOv4 tabanlı olarak yazılım
geliştiricileri tarafından önerilmektedir. Bunun sonucunda mobil ve gömülü cihazlarda görüntü
işleme, geliştirilmeye daha uygun hale getirilmektedir. Nesne algılama ile gerçek zamanlamayı
iyileştirmek için YOLOv4-tiny tabanlı hızlı bir nesne algılama yöntemi geliştiriciler tarafından
kullanılmaktadır. Öncelikle Yolov4-tiny'deki iki CSPBlock modülü yerine ResNet-D ağında iki
ResBlock-D modülü kullanılmakta ve bu da hesaplama karmaşıklığını azaltmaktadır. İkinci
olarak, algılama hatasını minimize etmek ve nesnenin daha fazla özellik bilgisini ayıklamak
için yardımcı bir artık ağ bloğu tasarlandı. Yardımcı ağın tasarımında küresel özellikleri
çıkarmak ve 5x5 alıcı alan elde etmek için ardışık iki 3x3 konvolüsyon kullanıldı. Ayrıca daha
etkili bilgi elde etmek için kanal dikkati ve mekânsal dikkat kullanılmaktadır. Son olarak,
geliştirilmiş YOLOv4-tiny'nin tüm ağ yapısını oluşturmak için yardımcı ağı ve omurga ağı
birleştirildi. Simülasyon sonuçları, önerilen yöntemin YOLOv4-tiny ve YOLOv3-tiny'den daha
hızlı nesne algılamaya ve YOLOv4-tiny ile neredeyse aynı ortalama hassasiyet değerine sahip
olduğunu göstermektedir [3]. Sonuç olarak gerçek zamanlı nesne algılama için YOLOv4-tiny
tercih edildi.
Projede tespit edilen nesnelerin yönleri de kullanıcıya bildirilmektedir. Sistem üzerinde
bulunan kırmızı alana giriş yapan nesneler sesli asistan sistemini aktifleştirecek ve bu sayede
kullanıcı çevresindeki nesneleri kolaylıkla yön bilgisi ile öğrenebilecektir.
Sesli asistan sistemi ‘Python gTTS Kütüphanesi’ ile yazılmaktadır. Sistemin çalışma
mantığı şu şekildedir: Şekil 3’te verilen algoritmayla algılanan nesne, gTTS sistemindeki sesli
asistan uyarı yöntemi kullanılarak sistem tarafından kullanıcıya bildirilmektedir.
Projede görme engelli bireylerin rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımının sağlanması için
öncelikli olarak on adet nesnenin eğitimi gerçekleştirilmiştir. Bu nesneler seçilirken, bireylerin
günlük hayatta en çok karşılaşabileceği ve bu bireylere en çok tehlike oluşturabilecek nesneler
dikkate alınmıştır. Bu nesneler araba, ağaç, bisiklet, kedi, köpek, motosiklet, otobüs, insan,
sokak lambası ve banktır.
Şekil 4’te Raspberry Pi’ den elde edilen örnek görüntü analiz sonucu yer almaktadır.
Yüzde ile gösterilen kısımda nesne tespiti sonucunda oluşan doğruluk oranı gösterilmektedir.
Mevcut sistem ile nesne tanımlama başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Görüntü işleme için
yapılan ve başarılı bir şekilde sonuçlanan bir eğitimden aldığımız grafik Şekil 5’te
gösterilmektedir.

Şekil 4. Raspberry Pi ile alınan oranlar ve uyarı sistemi

Şekil 5. Görüntü İşleme Doğruluk Analiz Sonucu
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4.2.
Mobil Uygulama
Mobil uygulama geliştirme sürecinde App Inventor adlı geliştirme aracı kullanıldı. MIT
App Inventor, geliştiricilerin Android ve IOS akıllı telefonlar ve tabletler için tamamen işlevsel
uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan sezgisel, görsel bir programlama ortamıdır [4]. App
Inventor, projede kullanılan veri tabanı sistemini
de desteklemektedir. Sistemde görme engellilerin
‘mesafe ayarları’ ve ‘nesne seçimi’ tercihlerinin
yapıldığı mobil uygulama K-Rod ile projede yer
almaktadır. Mesafe ayarları tercih butonunda
Raspberry’ de yer alan kırmızı alanın değişimi
sağlanmaktadır. Uygulamada 3 adet mesafe
Şekil 6. Mobil uygulama iletişim diyagramı
butonu bulunmaktadır. Bu butonlar yakın mesafe,
orta mesafe ve uzak mesafe olarak
isimlendirilmiştir. Bu sayede kullanıcının farklı ortamlarda (örneğin kalabalık bir meydan veya
boş bir sokak) ihtiyaç duyduğu kullanıma tam anlamıyla ulaşması hedeflenmektedir. Nesne
seçimi tercih butonunda yapay zekâ ile belirlenen 10 adet nesne yer almaktadır. Bu sayede
kullanıcı tercihine bağlı olarak çevrede öğrenilmek istenilen nesnenin kolaylıkla bulunabilmesi
amaçlanmıştır. Bu
Çalışma algoritması şu şekildedir:
▪ Mobil uygulamada bulunan mesafe
ve nesne seçimi yapıldığında veri
tabanı içerisinde bulunan geçerli ses
ve mesafe ayarları, kullanıcıdan
Şekil 7. Veri tabanı
alınan ayarlar ile değişmektedir. Bu ayarlar veri tabanında bulunan etiketler sayesinde
etkinleştirilmektedir(bkz. Şekil 6,şekil 7).
▪ K-Rod üzerinde yer alan
NodeMCU ile veri tabanı
üzerinden oluşturulan URL
sayesinde belirli periyotlarda
veri tabanını tarayarak elde
ettiği sonuçlar Raspberry Pi’ ye
aktarılmaktadır.
NodeMCU
Şekil 8. NodeMCU çalışma algoritması
çalışma algoritması Şekil 8’de
yer almaktadır.
4.3.
Donanım Sistemleri
K-Rod ile olası engeller, sesli uyarı sistemleri vasıtasıyla kullanıcıya iletilmektedir. Bu
sayede kullanıcının güvenli bir şekilde ulaşım sağlaması amaçlanmaktadır.
Projede kullanılan HCSR-04, devreli buzzer ve titreşim motor modülü ile hareketli ya da
hareketsiz nesneler algılanarak yaşanması muhtemel riskler en aza indirgenmektedir. K-Rod
üzerinde sesli uyarı ve titreşim butonları bulunmaktadır. Bireyler butonlar sayesinde dilediği
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gibi sesli uyarı ve titreşim seçeneklerini açıp kapatabilmektedir.
HCSR-04 uzaklık ölçümü yapabilen ultrasonik bir mesafe sensörüdür. HCSR-04’ün
mesafe ölçüm aralığı 2cm-150cm arasındadır [5]. Titreşim motor modülünün çalışma mantığı
şu şekildedir; bastonun nesneye olan mesafesi azaldıkça, titreşim motor modülü titreşim
sıklığını arttırarak bireyin engele yaklaştığını kullanıcıya haber vermektedir.
Sesli uyarı için devreli buzzer modülü kullanılmaktadır. Devreli buzzer sistemsel olarak
tonlama ve çalma sıklığı şeklinde değişiklik göstermektedir. Engele yaklaştıkça uyarı sesinde
‘do’ notasından ‘mi’ notasına doğru değişim göstermektedir.
Kullanılan bir diğer sensör ise MPU6050’dir. Bu sensör açısal konumu adımlar halinde
değiştirir ve çok hassas sinyaller ile kullanılır [6]. MPU6050 kullanılarak mesafe sensörlerinin
bir eksen etrafında hareket etmesi sağlanacaktır. MPU6050’nin hareket özelliği servo motor ile
gerçekleştirilecektir (Arduino
Nano algoritması üzerinden
gösterilen
MPU6050
algoritması Şekil 9’da yer
almaktadır). Projede, birey
bastonu kullanırken baston
eğimi algılanarak ultrasonik
Şekil 9. Arduino Nano Çalışma Algoritması
sensörlerin sabit bir açıya
bakması sağlanacaktır. Sensörlerin yer aldığı donanım parçalarının bağlantıları Şekil 10’da
gösterilmiştir.

Şekil 10.

Ana bilgisayar olarak Raspberry Pi 4B kullanılmaktadır. Bunun sebebi cihaz maliyetinin
düşük olması ve sistemin performansının maksimum düzeyde kullanılmasını sağlayan en uygun
cihaz olmasıdır. Sıcaklığın optimum düzeyde tutulması için Raspberry üzerinde fan yardımıyla
cihazın sıcaklığı dengede tutulacaktır. Sistemde kullanıcının karanlık bir ortama girebileceği ve
bu durumda da görüntünün sağlıklı bir şekilde çalışması gerektiği göz önüne alınarak gece
görüşüne sahip olan Raspberry Pi kamerasının kullanımı tercih edilmiştir.
Baston üzerinde ayarlanabilir güç kutusu bulunmaktadır. Kullanıcı kutu içerisinde
bulunan güç kaynağını değiştirebilmekte ve içerisinde bulunan kademeler sayesinde kolaylıkla
farklı bir güç kaynağı yerleştirebilmektedir. Bu sayede birey, kullanım alışkanlıklarına göre
tercih ettiği düşük ya da yüksek kapasiteli güç kaynağını kullanabilmektedir.
5.
Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Donanım: Ultrasonik sensörlerden doğru sonuçların alınabilmesi için eğime göre hareket
eden ultrasonik sensörler geliştirildi. Daha önce herhangi bir örneği bulunmayan bu sistem ile
bastonun yere göre konumu değişse dahi sensörlerin sabit kalması sağlanmaktadır. Bu sistem
ile olası kazaların önüne geçileceği öngörülmektedir.
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Mobil Uygulama: Mobil uygulamada kullanılan özellikler ile özgünlük sağlandı. Diğer
akıllı bastonlarda mevcut olmayan ‘nesne seçimi’ butonu ile sadece seçilen nesnelerin
algılanması sağlanacaktır. Örneğin otobüs durağına gidilmesi gerekiyorsa mobil uygulamadan
sadece ‘otobüs’ butonunu seçerek kullanıcı etrafındaki otobüs durağını kolaylıkla
bulabilecektir. Ayrıca mobil uygulama üzerinden nesnelerin algılanma mesafeleri ayarlanabilir
özelliktedir.
Proje, muadillerine göre daha fazla mesafe seçeneği bulunmaktadır. Cihazımızın nesne
tanımlayabilme, nesne tercih sistemi, sesli uyarı sistemi, hareketli ultrasonik sensörler ve
değiştirilebilir mesafe ayarları sayesinde piyasadaki cihazlardan ayrılmaktadır. Piyasada
incelenen ürünlerin detaylı şablonu aşağıda incelenmiştir (bkz. Tablo 1).

Tablo 1. Rakip analiz tablosu

6.

Uygulanabilirlik
Proje, şu anda geliştirme ve test aşamasındadır (bkz. Şekil
10 ve Şekil 11). Test aşamalarının başarılı sonuçlanması
durumunda Tablo 3’te belirtilen ‘4.5 Tasarımın Ürüne
Dönüştürülmesi’ süreci tamamlanacaktır. Elde edilen ürün gönüllü
kullanıcılar tarafından denenecektir. Yapılan anketler sonucunda Şekil 11 Raspberry Pi test aşaması
alınan geri bildirimler doğrultusunda sistem iyileştirmelerin
yapılması için çalışmalara başlanacaktır. Daha sonra yapılması planlanan yerli PCB tasarımının
projeye entegre edilmesi sonucunda ürün maliyeti düşürülecektir. Ayrıca ürünümüz hafif
malzemelerden üretilerek kullanıcı için kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır.
Proje Takviminde yer alan ‘3.3 Mobil uygulama yazılım süreçleri’ tamamlanmıştır (bkz.
Tablo 3). Mobil uygulamanın yazılımları geliştirilmektedir. Bu süreçte kullanıcının geri
bildirimlerinden faydalanılmaktadır.
Mobil uygulama veri tabanı ve K-Rod arasında yaşanılabilecek iletişim sorunları göze
alınarak ek bir Bluetooth sistemi geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca meydana gelebilecek
muhtemel riskler ve çözümleri ‘Riskler’ başlığı altında ortaya konulmaktadır.
Ülkemizde benzer cihazların yurt dışından temin ediliyor olması özellikle yurtiçi pazarda
ekonomik bir değer oluşturmasına sebep olmaktadır. Ayrıca yurtdışı pazarında da benzerlerine
nispetle uygun ve daha fonksiyonel olması ürünü bir adım öne çıkarmaktadır.
7.
Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
7.1.
Tahmini Maliyet
Piyasada bu projede anlatılan özelliklere sahip olmayan, daha basit özellikli yerli ve ithal
bastonlar mevcuttur. Bu bastonların maliyetleri 599$ ile 2.500$ arasında değişmektedir. K-Rod

-7-

akıllı bastonun maliyeti 1284₺’dir. Mevcut olarak kullanılan baston maliyetlerinin yüksek
olmasından kaynaklı ulaşılabilirlik problemleri mevcuttur. Bu problemin projenin
marketleşmesi durumunda aşılacağı düşünülmektedir. Bu anlamda proje daha düşük maliyetle
daha geniş bir kitleye hitap edecektir. Ayrıca cihaz yerli imkanlarla geliştirilebilir olduğundan
projenin gerçekleştirilmesi durumunda ithalatın en aza ineceği ve dolayısıyla ülkemize ve
kullanıcılarına katkı sağlayacağı inancındayız.
Projenin en az maliyetle uygulanabilir olma durumu aşağıdaki adımlarla sağlanmaktadır:
• Kullanılan malzemelerden alınacak verim maksimuma çıkartılması.
• Malzemelerin maliyetleri minimuma indirilmesi.
• Kullanılan malzemelerin olabildiğince yerli malzemelerden seçilmesi.

Tablo 2. Projenin tahmini maliyet planlaması

7.2.
Proje Zaman Planlaması
Proje takviminde geçmiş aylarda yapılan bütün planlar tamamlanmış olup, haziran
ayından itibaren gösterilen planların belirtilen zaman aralığında gerçekleşmesi
hedeflenmektedir. Projenin test süreçleri hala devam etmektedir. Test aşamasından sonra
tasarım ürüne dönüştürülecektir. Detaylar Tablo 3’te bulunan ‘Proje Takvimi’nde yer
almaktadır.
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Tablo 3. Proje takvimi

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre,
Türkiye’deki görme engelli birey sayısı 215.076’dır [7]. Dünyada ise bu sayı 88,4 milyondur.
Bu verilere göre projenin hedef kitlesi görme yetisini kısmen veya tamamen kaybetmiş
bireylerden oluşmaktadır. Ayrıca hem görme engeline hem işitme engeline sahip kişi sayısı da
oldukça fazladır. İşitme engeli bulunan görme engelli bireyler de proje kapsamına dahil
edilmektedir. Sistemde bulunan titreşim özelliğinin kullanımı ile işitme engeli bulunan görme
engelli bireyler için de hedeflenen konfor sağlanmaktadır.
Görme engelli bireylerin çoğunluğu manuel baston kullanmaktadır. Akıllı baston
kullanan kişi sayısı oldukça azdır. Maliyeti düşürüp üretim kapasitesini artırarak akıllı baston
kullanımı yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
8.

9.

Riskler
Proje hayata geçirilirken kullanılan sistemler üzerinde tahmin edilemeyen problemlerin
yaşanması muhtemeldir. Tablo 4’te olasılık ve etkiye göre artan riskler belirtilmektedir.
Belirtilen risklerin yaşanmaması için alınan önlemler Tablo 5’te belirtilmiştir. Ayrıca projede
öngörülen problemlerin yaşanması durumunda oluşturulan B Planı hayata geçirilecektir

Tablo 4. Etki-olasılık matrisi

Tablo 5. Olası riskler ve B planı tablosu

10.
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