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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Görme engelli bireyler hastanelerden randevu almakta ve muayene olmakta zorluk 

çekmektedir. Bu zorluğu azaltmak için bir proje geliştirdik. Projemizin adı “Sağlık 

Bastonda”. Görme engelliler için bir akıllı baston ve uygulama geliştirdik. Görme engelli 

birey bastonu alınca “Sağlık Bastonda” uygulamasını akıllı telefonuna indirip kaydolur. 

Bastonun üzerinde üç adet tuş bulunmaktadır. Bu tuşlardan birincisi aç kapa tuşudur. İkinci 

tuş, bastonumuzun telefonumuzda bulunan “Sağlık Bastonda” uygulamasını aktif hale 

getirmesi için kullanılır. Baston sahibi birey ikinci tuşa basarak “Sağlık Bastonda” 

uygulamasını çalıştırır. Bu uygulama ile hastanelerden randevu alabilir. Üçüncü tuşumuz ise 

baston sahibinin tansiyon, kandaki oksijen oranı, ateş bilgilerini ölçüp uygulamaya 

kaydedecektir. Amacımız görme engelli bir bireyin sağlık hizmetlerinden daha rahat bir 

şekilde faydalanabilmesini sağlamaktır. Bastonun ve uygulamanın ayrıntılı anlatımı 

“Çözüm” ve “Yöntem” kısımlarında verilmiştir. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Görme engelli bireyler hastanelerden randevu alırken ve muayeneye giderken başkalarından 

yardım almaktadır. Randevu alırken telefon kullanma ve bazı bilgileri (T.C. kimlik numarası 

vb.)söylemek konusunda zorluk çekmektedirler Ayrıca muayeneye giderken çok kalabalık 

bir ortama girdikleri için muayene alanını bulmakta ve muayene olmakta zorluk 

yaşamaktadırlar. Bunun önüne geçebilmek ve görme engelli bireylerin randevu alma ve 

muayene olma konularında kendilerine yetebilmelerini sağlamak amacıyla projemizi 

tasarladık. 

 

3. Çözüm  

Görme engelli bir birey hastanelerden randevu alırken ve muayeneye giderken zorluk 

yaşayabilmektedir. Görme engelli bir bireyin bu sorununu çözebilmek veya etkisini azaltmak 

için neler yapılabileceğini düşündük ve projemisi geliştirirken aşağıdaki maddeler üzerinde 

durduk. 

 TC kimlik numarası gibi akılda zor kalan bilgiler, görme engelli birey yerine randevu 

alırken operatöre direkt verilmeli. 

 Bulunacak çözüm kullanımı kolay olmalı. 

 Sadece manuel kullanım değil sesli komut sistemi de olmalı. 

 Görme engelli her bireyin yanında olan bir aparat ya da eşya üzerinde olmalı. 

             Yukarıda sayılan maddeler üzerinde çalışıldıktan sonra projemizi geliştirdik. 

             Projemize “Sağlık Bastonda” adını verdik. Projede geliştirdiğimiz sistem iki parçadan      

oluşmaktadır. Bir baston ve bir cep telefonu uygulaması. Görme engelli bireylerin hemen 

hemen hepsi baston ve  telefon taşıdıkları için bu sistemi tasarladık.  

            Sistemin çalışma aşamaları: 

1. Görme engelli birey akıllı bastonu alır.  

2. “Sağlık Bastonda” uygulamasını cep telefonuna indirir. 

3. Bastonun satıldığı bayide ilk kurulum ve kullanım bilgilendirme yapılır. 

4. Ad, Soyad ve TC kimlik numarasını uygulamaya kaydeder. 

5. Bastonun üzerinde üç adet tuş ve bir adet oksimetre bulunmaktadır. 

6. Her bastonun üzerinde baston sahibi üzerine kayıtlı olan bir baston numarası 

bulunmaktadır. 



4 

 

 

7. Görme engelli bir birey randevu almak için aşağıdaki işlemleri yapacaktır. 

- Bastonun üzerindeki açma tuşuna basarak bastonu aktif hale getirir. 

- İkinci sıradaki tuşa basarak akıllı telefonundaki “Sağlık Bastonda” uygulamasını 

açar. 

- Sağlık Bastonda uygulaması kullanıcıya sesli olarak “Randevu talebi mi oluşturmak 

istiyorsunuz?” sorusunu yöneltir. 

- Kullanıcı “Evet” cevabını verir. 

- Sağlık Bastonda uygulaması kullanıcıya sesli olarak “Randevu talebi için arama 

yapıyorum onaylıyor musunuz? Onaylıyorsanız evet diyebilirsiniz” der. 

- Kullanıcı “Evet” der. 

- Sağlık Bastonda uygulaması 182 yi arar. 

- Operatör bağlandığında operatöre “………… nolu Sağlık Bastonda uygulama sahibi 

randevu alacaktır. Hastanın TC kimlik numarası ……………… dır. Şimdi sizi 

randevu alacak hastaya bağlıyorum” der ve görme engelli birey operatörle görüşür. 

8. Baston üzerindeki bir diğer tuş oksimetre tuşudur. Bu tuşa basıldığında Sağlık Bastonda 

uygulaması sesli olarak “Lütfen parmağınızı bastonunuzun üzerinde bulunan oksimetre 

cihazına yerleştiriniz” der. Kullanıcı baston üzerinde bulunan oksimetrenin kapağını 

kaldırır ve parmağını koyar. Sağlık Bastonda uygulaması kullanıcının tansiyon, kandaki 

oksijen oranı, ateş bilgilerini sesli olarak söyler ve kendi bulut sistemine kaydeder. Eğer 

ölçülen değerler normalin üzerinde ise kullanıcıyı sesli olarak uyarır.   

 

  

4. Yöntem 

Çözüm yöntemimizi hayata geçirirken iki farklı aparat üzerinde çalışmamızı gerçekleştirdik. 

Sistemimiz bir cep telefonu uygulaması ve bir bastondan oluşmaktadır. 

Bastonumuzun özellikleri: 

- 70 cm-103 cm arasında ayarlanabilir gövde uzunluğuna sahiptir 

- Gövde kısmı alüminyum katkılı hafif malzemeden yapılmıştır 

- Tutacak kısmı şok emici, kaymayan yumuşak malzeme ile kaplıdır 

- Ergonomik tasarıma sahiptir 

- Üzerinde üç adet tuş ve bir oksimetre bulunmaktadır. 

- Şarj edilebilir batarya bulunmaktadır. 

            Sağlık Bastonda uygulamasının özellikleri: 

- Baston ile cep telefonu bluetooth üzerinden iletişim kurmaktadır. 

- Uygulamamız android cihazlar için tasarlanmıştır. 

- Uygulamamız kotlin platformu üzerinde tasarlanmıştır. 

- Uygulamamızın aktif hale gelmesi için bastonumuzda bulunan aktifleştirme tuşuna 

basılması gerekmektedir. 

- Uygulamamız sadece sağlık hizmetleri için randevu alma konusunda 

kullanılmaktadır. 

            Uygulamamızın açılış ekran görüntüsü ve bastonun 2B el çizimi: 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Görme engelliler için şuan kullanımda olan iki tür baston vardır. Birinci grup bastonlar klasik 

bastonlardır. Bu bastonlar sadece yürürken yardımcı olmaktadır. İkinci grup bastonlar ise 

akıllı bastonlardır. Bu bastonların en bilineni WeWALK akıllı bastondur. Projemizde 

kullandığımız bastonumuz kullanım açısından WeWALK bastonuna göre daha kolaydır ve 

sadece sağlık hizmetleri alanında özelleşmiştir. Projemiz, görme engelli bireylere, hayatta 

yardım etmek için bir aparat üretmektense bir sistem oluşturmayı amaçlamıştır. 

Kullandığımız uygulama ve baston sağlık hizmetlerinde engellilere yönelik bir sistem 

oluşturmaktadır. Bu sisteme kaydolan görme engelli bireyler sağlık hizmetlerinden 

faydalanmak için daha hızlı ve daha rahat randevu alabilecektir. Ayrıca tansiyon, kandaki 

oksijen oranı, ateş bilgileri sisteme düzenli olarak işlenecektir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Bir ürünün ortaya çıkması için öncelikle yapacakları ve o üründen beklenenler 

belirlenmelidir. Ardından gerekli malzeme listesi hazırlanmalı ve tasarım yapılmalıdır. Son 

olarak tasarım ve çalışma mekanizması üzerinde düzenlemeler ve geliştirmeler yapılmalıdır. 

Projemizde kullanılacak tüm malzemeler belirlenmiş, tasarım oluşturulmuş ve denemeler 

yapılmıştır. Malzemeler ulaşılabilir ve projemiz yapılabilirdir. Bu alanda benzer baston 

uygulamaları bulunmaktadır. Kullanıcıların projemizi seçmesini sağlamak oldukça 

önemlidir. Çünkü bir proje talep gördüğü ölçüde yatırım alacaktır. Bu nedenle 

uygulanabilirlik alanındaki en büyük risk kullanıcıların projemize rağbet göstermemeleridir. 

Bu nedenle rağbet arttırmaya çalışılmalıdır. Kolay ve anlaşılır bir kullanım, uygun maliyet 

ve fiyatlandırma, geniş ölçüde yapılacak etkili bir reklam çalışması projemize olan rağbeti 

arttıracaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje takvimi:  
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Takımın oluşturulması ve 

proje konu belirleme 

X X          

Literatür tarama ve saha 

çalışması 

X X          

Tasarım ve yazılım ilk 

prototipler 

 X X X        

İlk uygulama ve testler    X X       

Teknofest başvuru     X       

Proje ön değerlendirme 

raporu 

    X X      

Projenin fiziki olarak 

yapımı ve imalatı 

     X X     

Prototip test denemeleri 

ve iyileştirmeler 

      X X    

Proje detay raporunun 

hazırlanması 

       X    

Proje geliştirme        X X   

Poster ve sunum 

çalışmaları 

        X X X 

Teknofest final           X 

 

Projemizde kullandığımız malzeme ve yapılacak uygulama için maliyet araştırması            

yapılmıştır. Projemizde uygulamayı biz tasarladık ancak bir android developer tarafından 

yapılsaydı maliyeti 22000 TL olacaktı. Bastonun kaplaması, devre kurulumu, oksimetre ve 

parçalar ile toplam maliyeti 1480 TL dir. Gövdede kullanılan malzemenin daha düşük 

kalitede olması durumunda maliyet 1000 TL ye kadar düşmektedir.  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi görme engelli bireylerdir. Görme engelli bireyler sağlık 

hizmetlerinden faydalanabilmek için randevu alırken veya muayeneye giderken zorluklar 

yaşamaktadır. Projemizde bu zorlukların etkilerini azaltmayı amaçladık. Görme engelli 

bireyler baston kullandığı için projemizde geliştirdiğimiz mekanizmayı bir bastona monte 

ettik. 

 

9. Riskler 

     Projemizde oluşabilecek riskleri belirledik. Bu risklerin oluşma olasılığını ve oluşması 

durumunda etkilerini değerlendirebilmek için “Olasılık ve Etki” matrisi kullandık. 

Oluşabilecek riskleri “Risk Skoru” değerlerine göre düşük riskli, orta riskli ve yüksek riskli 
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olmak üzere üç gruba ayırdık. Ortaya çıkabilecek problemlere yönelik çözüm önerilerini 

hazırladık. 

    

 
 

Risk Riskin Ortaya Çıkma Olasılığı Riskin Gerçekleşmesi 

Durumunda Yapacağı Etki 

Risk 

Skoru 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Proje 

beklenen 

ilgiyi 

görmeyebilir 

          8 

Kullanımı ile 

ilgili 

zorluklar 

yaşanabilir 

          4 

Teknik sorun 

ve 

arızalanmalar 

yaşanabilir 

          3 

 

     Proje beklenen ilgiyi görmeyebilir: Görme engelli bireyler için faaliyet gösteren dernek ve 

vakıflar ile sosyal medya hesapları üzerinden tanıtımlar yapılır. Bilgilendirme ve tanıtım 

çalışmaları arttıkça ilgi gösteren kullanıcı sayısı da artacaktır. 

     Kullanımı ile ilgili zorluklar yaşanabilir: Baston satış merkezlerinde satış ve kurunum 

sırasında kullanım hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapılmalıdır. Ayrıca belirli aralıklarla 

kullanıcılardan geri bildirim almak için aramalar yapılmalıdır. 

     Teknik sorun ve arızalanmalar yaşanabilir: Etkili ve çözüm odaklı bir bayii sistemi kurularak 

ve sigorta şartlarını avantajlı hale getirerek bu sorun çözülebilir. 
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