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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Görme

engelli

bireylerin

günlük

hayatını

kolaylaştıracak

birçok

ürün

bulunmaktadır.[1] Bunlardan en çok kullanılanı 1921 yılında James BIGGS tarafından
geliştirilen beyaz bastondur. Teknolojinin gelişmesiyle beraber akıllı bastonlar da
geliştirilmiştir. Mesafe algılama sensörü, GPS, akıllı asistan gibi birçok teknoloji
kullanılarak görme engelli bireylerin istedikleri konuma gitmeleri kolaylaştırılmıştır. Ancak
sadece konuma gitmeyi sağlayan bu cihazlar görme engelli bireylerin çevrelerini keşfetmeyi
sağlayacak özellikleri bulundurmamaktadır.
Günlük hayatımızda çoğu zaman işlerimizi planlı olarak gerçekleştirememekteyiz.
Yolda giderken marketi gördüğümüzde alışveriş yapmakta ya da bir mağazanın önünden
geçerken kampanyalı ürünleri gördüğümüzde kıyafet almaktayız. Projemiz ile görme engelli
bireylerin çevrelerini keşfetmelerini, o an önünden geçtiği marketle, mağazayla veya kamu
kuruluşu ile ilgili bilgileri öğrenmeleri sağlanmaktadır.
Geliştirdiğimiz proje üç bölümden oluşmaktadır. Cep telefonları için mobil
uygulama, Yol-Ay akıllı baston ve online veri tabanı bulunmaktadır. Projede genellikle
apartman kapılarını açmak için kullanılan RFID kartlardan yararlanılmıştır. RFID kartlar
önemli mekânların önündeki sarı çizgilerin üzerine yerleştirilecektir. Yol-Ay bastonumuz bu
kartları RFID okuyucusuyla okuyarak bluetooth üzerinden görme engelli bireyin cep
telefonuna rfid kart bilgisini iletmektedir. Gelen kart bilgileri geliştirdiğimiz mobil uygulama
sayesinde online veri tabanında sorgulanarak kartın bulunduğu konum bilgisi sesli olarak
kullanıcıya iletilecektir. Ayrıca sadece konum değil aynı zamanda detaylı bilgiyi kullanıcı
istediği takdirde telefonu sallayarak ya da detay butonuna dokunarak detaylı bilgiye
(mağazadaki kampanyalı ürünler, duraktan geçen otobüsler gibi) erişilecektir.
Kullanımı kolay ve sesli komut özelliğine sahip “YolAy” akıllı bastonumuzla görme
engelli bireylerin çevrelerini keşfetmeleri, mağaza kampanyaları, duraktan geçen otobüslerle
ilgili gibi birçok bilgiye ulaşması sağlanacaktır.
Tasarım
Baston tasarımımızda kartları okumak için RFID okuyucusunu
oluşturduğumuz kutunun alt kısmına yerleştirdik. Engelleri algılamak
amacıyla da ultrasonik mesafe sensörünü de kutunun ön yüzüne ve
engel algılandığında gelen bildirimlerin kolay duyulabilmesi için
buzzerı kutunun üst yüzüne yerleştirdik. Ayrıca yan tarafında da bir
adet açma kapama düğmesi bulunmaktadır. Görme engelli
öğretmenimize danışarak ondan tasarım konusunda tekerlerin sarı
çizgilerin arasındaki boşluklara gelmesi gerektiği fikrini alarak tekerler
arasındaki mesafeyi de bu şekilde konumlandırdık. Telefon için
geliştirdiğimiz mobil uygulamada oldukça sade ve büyük butonlardan
oluşan bir tasarım benimsedik.
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Yazılım
Mobil uygulamamızı appinventor platformunda
android cihazlar için geliştirdik. Appinventor
uygulamamız bastonumuzun okumuş olduğu RFID
kart bilgilerini Firebase veri tabanında sorgulayarak
ona karşılık gelen konum ve detay bilgisini mobil
uygulamaya iletmektedir.
Yol-Ay bastonumuzda açık kaynak kodlu arduino ide
yazılımını kullandık. Kütüphanelerimizi ekleyerek
RFID kart okuyucusunu başlattık. Gelen kart bilgilerini
Software
Seriale
bluetooth
üzerinden
cep
telefonumuza ilettik. Arduino ve Appinventor
kodlarımız
aşağıdaki
linkten
ulaşabilirsiniz.

https://drive.google.com/drive/folders/1uHmgW6sZK10Q4UUII7PCrswCUqvmy_T?usp=sharing

Montaj
Projemizin en az maliyetle kullanıcılara ulaşabilmesi için görme engelli bireylerin kullandığı
beyaz bastonların Yol-Ay cihazımıza monte edilebilir olarak tasarladık. Bastonun
tekerleklerini kullanıcının isteğine göre değiştirilebilir yaptık. Tekerlerin ortasında bulunan
vidalar yardımıyla farklı türdeki tekerleklerin montajı sağlanacaktır.
2. Problem/Sorun:
Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Engelli bireylerin hayatlarını olağan veya
olağana yakın sürdürmeleri için tüm imkân ve teknolojiyi kullanmamız gerekmektedir.
Görme engelli bireyler için sarı çizgiler bulunmaktadır fakat buradan yürürken o an nerenin
önünden geçtiğini yanında hangi mekânın olduğunu bilememektedir. Bizler çoğu zaman
planlı bir şekilde evden alışveriş yapmak için çıkmamaktayız. Marketin önünden geçerken
afişleri gördüğümüzde ihtiyacımız olan ürünü almak için markete girmekteyiz. Görme
engelli bireyler maalesef önünden geçtiği marketteki kampanyalı ürünleri ya da otobüs
durağından hangi otobüslerin geçtiği bilgisine ulaşamamaktadır.
Görme yetersizliği olan çocuklar bilişsel gelişimle paralel olan dil ve sosyal ve motor
gelişim alanlarında da güçlüklerle karşılaşabilirler. Bu güçlükler yaşantı eksikliği, yetersiz
uyaran veya görsel girdi sınırlılıklarından kaynaklanabilir. Görme yetersizliği olan çocuklara
sağlayacağınız zengin uyaranlar, fırsatlar ve ortamlar sayesinde görme yetersizliği olan
çocuğunuzun tüm gelişim alanlarını destekleyebilirsiniz. [4] Bu bağlamda görme engelli
bireylerin uyaran eksikliğini karşılamak için onların çevrelerini algılayacağı, keşfedeceği
projelerin geliştirilmesi gerekmektedir.
Görme engelli bireyler için yapılan çalışmalar incelendiğinde UltraCane [5]
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SmartCane[6] ve WeWalk[7] olmak üzere akıllı baston projeleri geliştirilmiştir. UltraCane
ve SmartCane akıllı bastonları telefonla veya internette bağlantısı olmayıp sadece bireylerin
karşısındaki ve başüstü engelleri ultasonik mesafe sensörleri yardımıyla tespit edip titreşim
motoru ya da sesli uyarılar şeklinde kullanıcıya bildirmektedir. WeWalk akıllı bastonu diğer
bastonlarda olduğu gibi engelli algılamakta ayrıca telefona bağlanabilmektedir. Gps, ivme
gibi sensörleri bulunan baston sayesinde kullanıcılar istedikleri konuma gidebilmektedir.
Kapalı mekanlarda gps sensörünün çalışmamasından dolayı yol tarifi yapamamaktadır.
Ancak projemizin amacı olan hangi mekânın önünden geçtikleri ve o mekânla ilgili detaylı
bilgileri kullanıcılara sunamamaktadır.
Yaptığımız proje ile onların bilişsel, dil ve sosyal motor gelişimine katkıda bulunacak
onların çevrelerini keşfetmelerini sağlayacağız. Çarşıda sokakta gezerken hangi mekânın
önünde bulunduklarını nereden geçtiklerini ve daha da önemlisi orayla ilgili detaylı bilgiye
ulaşmaları sağlanmaktadır.
3. Çözüm
Projemizde görme engelli bireylere hangi
konumda olduklarını öğrenmek için bir işaretçiye
ihtiyacımız bulunuyor. Bu işaretçi bir karekod
olabilirdi fakat yağmurdan kirden etkilenebileceği
için RFID kartını kullanmayı tercih ettik. RFID
kartları çalışırken pile ihtiyaç duymaması ve
çevrelerdeki faktörlerden en az etkilenmesi tercih
sebebimiz olmuştur. Yaptığımız bastonda bulunan
RFID kart okuyucusu ile sarı çizgilerin üzerinde
kartlar okunacaktır. Okunan kart bilgisi Arduino
Nano’ya

daha

sonra

da

bluetooth

üzerinden

telefondaki mobil uygulamamıza iletilmektedir.
Bastonumuzda ayrıca engelleri algılamak için
ultrasonik

mesafe

sensörü

ve

buzzer

da

bulunmaktadır.
Mobil uygulamamız gelen kart bilgilerini
internete bağlanarak online firebase veritabanından
sorgulayarak adres bilgilerini sesli olarak kullanıcıya
iletecektir. Tekrar dinle butonuyla en son gelen adres
bilgisi

tekrar

edilebilecek,

kullanım

kılavuzu

butonuyla kullanım bilgileri sesli olarak kişiye
iletilmektedir. Kart tanımlama ile daha önce sisteme
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tanımlanmamış

kartlar

veritabanına

eklenebilmektedir.

Konuş

butonuyla

machinelearningforkids platformundan yararlanarak yapay zekâ desteği eklenmiştir. Mesafe
sensörünün kullanımı tek bir komuta bağlı kalmadan yapay zekâ tarafından komutlar analiz
edilerek kapatılıp açılabilmektedir.
Daha önce yapılan WeWalk, SmartCane, Ultracane gibi son kullanıcı ile buluşmuş
akıllı baston projeleri incelendiğinde görme engelli bireyleri istedikleri hedefe ulaştırmak
üzere geliştirilmiştir.
Örneğin bir hastanenin önündeki sarı çizgilere yerleştirilmiş RFID kart Yol-Ay
bastonumuz tarafından algılandığında o hastanede bulunan poliklinik bilgisi bireye sesli
olarak iletilecektir.

RFID
Algılayıcısı
Mesafe
Algılayıcısı

.

Beyaz baston
montaj
bölümü

4. Yöntem
Projemiz üç ana bileşen üzerine tasarlanmıştır. Bunlar “Yol-Ay” bastonumuz, mobil
uygulamamız ve veri tabanımız.
Yol-Ay Baston
Yol-Ay bastonunda ana unsur olarak RFID teknolojisi kullanılmaktadır. RFID radyo
frekansı kullanarak nesneleri tekil ve otomatik olarak tanıma yöntemidir[2]. Projemizde
önemli mekânların (otobüs durağı, hastane, okul market) önündeki sarı çizgilerin üzerine
yerleştirilecek RFID etiketler, akıllı bastonumuza eklediğimiz RFID okuyucusu ile okunarak
ve etiket bilgisi cep telefonundaki mobil uygulamaya Bluetooth vasıtasıyla iletilmektedir.
Ayrıca bastonun önündeki mesafeleri bildirmek için mesafe algılama özelliği de
bulunmaktadır. Bu işlem için bastonumuzda Arduino Nano, RFID RC522 Okuyucu Kart,
Hc05 Bluetooth Modülü, Ultrasonik Mesafe Sensörü, Buzzer Tekerlek, Lipo Pil ve şarj
devresi kullanılmaktadır.
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Mobil Uygulama
Mobil uygulamada ise RFID etiketler ve karşılığındaki adres,
detay, kampanya bilgisi Firebase veri tabanında depolanmaktadır.
Akıllı baston ile okunan, RFID etiketine karşılık gelen adres
mobil

bilgisi,

uygulamamız

iletilmektedir.
platformunda

Sesli

ile

komut

geliştirilen

sesli

ile

yapay

olarak

kullanıcıya

Machinelearningforkids
zekâ

desteği

sayesinde

kullanıcının mesafe sensörünü açıp kapatabilmektedir.

Mobil

uygulamamızda ayrıca kart tanımlama özelliği de bulunmaktadır.
Uygulamayı indiren kişiler baston ile okudukları RFID kart
bilgilerini veri tabanına ekleme işlemi yapmaktadırlar.

Firebase Veritabanı
Bastonumuzdan gelen RFID veriler bluetooth ile telefonumuzdaki mobil uygulamaya
iletilmektedir. RFID kart bilgilerini ve karşılık gelen bilgileri online veritabanında
depolayarak herkesin güncel verilere ulaşmasını amaçladık. Ayrıca kart bilgilerinin
güncellenmesini ve kullanıcılardan gelen bilgilere göre bilgi doğruluğu oluşturmayı
amaçlıyoruz.
Projemizi prototip haline getirerek Ankara Altındağ Hacıbayram Ortaokulunda görev
yapan görme engelli İbrahim öğretmenimizle denedik. Projeyle ilgili görüşleri şunlardır:


Beyaz bastonların kalınlıkları slim ve normal olmak üzere iki farklı ölçüdedir.
Yol-Ay cihazının bastona monte edilebilmesi için farklı bir aparat geliştirilebilir.



Hafif

olması

görme

engellilerin

uzun

kullanım

sonucunda

kolunu

ağrıtmayacaktır.


Verilerin online ortamda saklanması güncellik açısından oldukça verimli. Her
zaman doğru bilgiye erişim imkânı sağlıyor



Sarı çizginin üzerinde RFID kartının tek olması baston tarafından algılanmasını
zorlaştırıyor. Bastonunun kartı algılaması için mutlaka
üzerinden gitmesi gerekiyor.



Cihaz iki tekerlekli olduğunda yönlendirilmesi zor olabiliyor.
Bunun yerine her yere kolaylıkla dönebilen sarhoş teker tercih
edilebilir.

Görme engelli öğretmenimizin prototip üzerinde deneyimleri
sonucunda aşağıdaki değişiklikleri yapmayı amaçlıyoruz:
Şekil 11
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Yol Ay cihazı tarafından kartların kolay algılanması için sarı çizğinin üzerine
tek bir kart yerine aynı ID bilgisine sahıp kartları yan yana yerleştireceğiz. (Şekil 11)

Yol Ay cihazımız üzerinde bulunan tekerlekler yumuşaktı bu da zeminin
algılanmasını zorlaştırıyor. Yumuşak teker yerine daha sert tekerler kullancağız

Yol Ay cihazımızın üzerine rahatlıkla sürülebilmesi için iki teker eklemiştik.
Ancak iki teker yüzünden sağa sola hareket kabiliyeti sınırlanmaktadır. Onun yerine
sağa sola rahatlıkla dönebilen sarhoş teker kullanacağız

Görme engelli birey bir eliyle bastonu diğeriyle de telefonunu tuttuğunda
elleri dolu olmakta örneğin market poşetini taşımakta bile zorlanmaktadır.
Telefondaki mobil uygulamamızın sesli komut özelliğini geliştirerek Yol Ay
bastonumuza ekleyeceğimiz buton yardımıyla sesli komut özelliğini
aktifleştireceğiz. Kullanıcı da telefonu gömleğinin cebine koyarak komut butonuna
bastıktan sonra komutlar verebilecektir.
Oluşturduğumuz prototipin tanıtım ve kullanım videosuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://youtu.be/iRNjijLBTyU

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Daha önce yapılmış ürünler incelendiğinde SmartCane ve UltraCane olmak üzere
sadece bireyin önündeki engelleri algılamak üzere geliştirilmiştir. WeWalk ürününde ise
GPS konum sisteminden yararlanarak bireylerin istedikleri konuma gitmesinde yol tarifi
hizmeti vererek çalışmaktadır. GPS konum sensörünün kapalı alanlarda çalışmamasından
dolayı WeWalk cihazı kapalı alanda yol tarifi hizmeti verememektedir. Yol-Ay bastonumuz
konum bilgisini RFID kartlardan aldığı için kapalı alanlarda da çalışmaktadır. SmartCane ve
UltraCane’in mobil uygulaması ve telefonla bağlantısı bulunmamaktadır. Yol-Ay
bastonumuz sadece geliştirdiğimiz mobil uygulama ile değil başkalarının geliştireceği mobil
uygulamalarla da etkileşime geçebilecektir. Ayrıca mobil uygulamamızda yapay zeka
sayesinde kullanıcıdan aldığı komutlara göre akıllı baston üzerindeki mesafe sensörünü açıp
kapatabilmektedir.
6. Uygulanabilirlik
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Yol- Ay projemiz şuan ki dolar kuruna göre işçilikte dahil 300 liraya
yapılabilmektedir. WeWalk akıllı bastonu ise 2490 TL satılmaktadır. Ürünümüzün uygun
fiyatlı olması insanların erişimini kolaylaştıracaktır. Projemizin ana unsuru olan RFID
kartlar önemli mekânların önündeki sarı çizgilerin üzerine yerleştirilmesi Yol-Ay
bastonumuzun kullanılması için hayati öneme sahiptir. Projemizde kullanacağımız RFID
kartların ücreti 1 TL’dir. Birçok mekânın önündeki sarı çizgilerde bulunması gereken bu
kartın ücretini mekân sahiplerinden alacağız. Marketin, okulun, hastanenin, eczanenin
logusunu kartların üzerine basarak onlarında sosyal sorumluluk projesinde yer aldığını
göstererek reklamı yapılacaktır.
Yol-Ay bastonumuzu kuracağımız web sayfası üzerinden satışını yaparak
kullanıcılarla buluşturacağız. Mobil uygulamamızı AppStore ve PlayStore’a yükleyerek
kullanıcıların ücretsiz indirmesini sağlayacağız.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Malzemenin Adı

Fiyat

Arduino Nano

28 TL

HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü

8,25 TL

HC-05 Bluetooth Modülü

30 TL

Buzzer

4,12 TL

RC522 RFID Kart Okuyucusu

20 TL

18650 Li-ion pil ve şarj modülü

30 TL

Plastik kutu maliyeti

10 TL

İşçilik ve kablolama maliyeti

50 TL

Toplam tahmini maliyet

200 TL

Projemizin mart ayında yukarıdaki malzemeler alınmıştır. Yol-Ay cihazımızın dışına bir
kutu oluşturmak için 3 boyutlu yazıcı nisan ayında 2000 tl ücretle alınmıştır. Projemiz tahmini 200
tl ücretle baston kısmı oluşturulmaktadır. Şuan mobil uygulamamız resmi olarak uygulama
mağazalarında yayınlanmamıştır. Eğer yayınlanırsa tahmini 500 tl yayınlanması için harcama
yapılacaktır.
Faaliyetin Adı

Şubat

Mart

1.Proje konusunun belirlenmesi

✓

✓

2.Literatür taranması ve Yöntemin Belirlenmesi

✓

Nisan

Mayıs Haziran
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3. Mobil Uygulamanın Geliştirilmesi

✓

✓

✓

4.Arduino Kodlarının Geliştirilmesi

✓

✓

✓

✓

✓

5. Test edilmesi

✓

6. Düzeltme ve geliştirilmelerin eklenmesi

✓

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Projemiz bulunduğu bölgede sarı çizgileri olan görme engelli bireyler için
geliştirilmiştir. Öncelikle sarı çizgileri iyi durumda olan şehirlerden başlanarak tüm
Türkiye’ye projemizi uygulamayı hedefliyoruz.

9. Riskler
Projeyi olumsuz etkileyecek riskler ve çözüm önerileri şunlardır:
a) Projede kullandığımız RFID kartları, akıllı bastonumuzla algılanması için tam üzerine
gelmesi gerekmektedir. Bu da görme engelli bireylerin işini zorlaştıracaktır.
Çözüm önerisi: Aynı id bilgisine sahip kartlardan daha fazla yan yana dizerek sarı şeritin
tamamını kaplaması sağlanabilir. Böylece akıllı bastonun algılaması kolaylaşacaktır.
b) Yeni RFID kartların sisteme eklenmesi işleminin sadece Yol-Ay bastonu olan bireyler
tarafından yapılması RFID kartların yaygınlaşmasını yavaşlatacaktır.
Çözüm önerisi: Günümüz telefonlarının birçoğunda RFID okuma özelliği bulunmaktadır.
Mobil uygulamamıza telefondaki RFID okuma özelliğini ekleyerek sadece baston
sahiplerinin değil herkes tarafından sisteme kart tanımlaması yapılabilir. Ayrıca market,
mağaza sahiplerinin kampanyalı ürün güncellemelerinin uygulamadan yapması sağlanır.
c) RFID kart okuyucunun algılama mesafesi datasheetinde belirtildiği üzere 5cm’dir. Bu
mesafe kartların algılanmasını zorlaştırabilmektedir.
Çözüm önerisi: Elektrik elektronik mühendislerinden yardım alınarak RC522 RFID kart
okuyucunun anten bölümü daha fazla okuma mesafesi için yeniden tasarlanabilir.
Zaman planlamasında iş paketleri, iş tanımları ve süreçleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır.
Zamanlama ve bütçe planlaması ile ilgili olarak risk analizleri yapılmalıdır.

OLASILIK

ETKİ

Düşük

Orta

Yüksek

1

2

3

R2

R5

1-2

Kabul Edilebilir Risk

R7

3-4

Dikkate Değer Risk

6-9

Kabul Edilemez Risk

Düşük

1

R1

Orta

2

R3

Yüksek

3

R4

R6

RİSK SKALASI
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OLASI RİSKLER

YAPILMASI GEREKEN

R1

Kullanıcılar tarafından baston tekerleklerinin beğenilmemesi

R2
R3

Proje ekibinden birilerinin ayrılması
Analizin eksik yapılması

R4
R5

Mobil uygulamanın çok kullanılması sonucu veritabanın çökmesi
Zaman Yetersizliği

R6
R7

Kaldırımlardan sarı çizgilerin kaldırılması
Bastonun aşırı güç tüketimi sonucu pillerin erken bitmesi

Problemi çevrenizle
etkileşerek çözebilirsiniz.
Proje yöneticinize danışın
Çalışmayı derhal durdurun ve
proje yöneticiniz ya da
yardımcı olabilecek bir
yetkiliyle görüşün
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