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1. Proje Özeti
Scout projesi görme engelli bireylerin günlük hayata daha kolay uyum sağlamalarına
ve sürekli karşılaştıkları problemleri çözmelerine teknoloji ve inovasyon aracılığıyla
yardım etmeyi hedefler. Günümüzde tek geribildirim yolu temas olan beyaz bastonlar
ofis, sinema, AVM vb. dar ve birçok objenin/insanın bulunduğu mekanlarda görme
engelli bireylerin günlük yaşama adaptasyonunu sınırlandırmaktadır. Bu soruna çözmek
için Scout temas olmadan kullanıcıya etrafla ilgili geribildirim verebilen yenilikçi tasarımı
ile kapalı alanlarda görme engelli bireylerin çok daha rahat ve özgür hareket etmesini
sağlar.
2. Sorun / Problem
Beyaz bastonlar, her ne kadar açık alanlarda dokunsal zemin bloklarıyla beraber
kullancıya yön bulma konusunda yardımcı olasalar da, kapalı alanlarda gerek koridorların
darlığı gerekse de mekanda bulunabilecek çok çeşitli ve kırılabilecek nesneler dolayısıyla
görme engelli bireylerin günlük hayata adaptasyonunu sınırlamaktadır. Bu da “baston”
konsepti ile tasarlanmış bütün yardımcı araçların kullanıcıya geri bildirim vermesinin
temasa dayanmasından kaynaklanır. Örneğin herhangi bir beyaz bastın aracılığıyla bir
engelden haberdar olmak için önce o engele çarpmanız veya temas etmeniz gerekir. Bu
temasın kapalı alanlarda yaratacağı olası sorunlara karşın Scout kullanıcısının eline sağ
veya sol yönlü bir tork uygulayarak hangi yöne gidebilceğini söyler.
Dar ve kapalı alanlarda sağladığı avatajın yanısıra, akıllı veya gelenksel bir beyaz
bastondan verdiği geribildirimin kapsamı açısından da öne çıkar. Bir beyaz baston
kullanıcısan sadece hangi yönün ilerlemeye uygun olmadığını söyleyebilirken, Scout
kullanıcının hangi yöne gitmesi gerektiği gibi değerli bir bilgiyi kullanıcıya aktarabilir.
Böylece, görme engelli bireyler bir engelle karşılaştığında hangi yöne gitmesi gerektiğini
aramakla zaman kaybetmeden günlük hayatlarını sürdürebilir ve engelin değnek ile fark
edemedikleri bir parçasına çarpmayacaklarından emin olarak yollarına devam edebilirler.
3. Çözüm
Scout’un iki temel yapı taşı vardır bunlar elde tutulacak Scout cihazı ve kullanıcın
telefondunda çalışacak Scout mobil uygulamasıdır.
Scout mobil uygulaması Scout cihazının gözleri niteliğindedir. Herhangi bir akıllı
telefonun kamerası aracılığıyla nesne algılama ve makine öğrenmesi teknoloji yardımıyla
sistem engelleri görebilmekte ve muhtemel güvenli rotalar çizebilmektedir. Telefonun
işlem gücünden faydalanmak adına bütün görüntü işleme ve rota tercihleri telefonda
yapılacak olup Scout cihazına motor hareketleri dizisi halinde iletilecektir. Mobil
uygulamanın ilk aşamada bir “native” Android uygulama olması planlanmıştır.
Uygulamanın geliştirilmesi için Kotlin dilini tercih ettik böylece Google’ın geliştiricilere
sunduğu Android Studio gibi servislerden faydalanabileceğiz. Uygulamanın kalbi olan
yapay zeka algoritmalarını çalıştırmak için ise “Tensorflow Lite” kütüphanesini
kullanıyoruz. Uygulama ve el cihazı arasındaki bluetooth komünikasyonu sağlamak için
“BlueFlow” adında bir kütüphaneyi tercih ettik.
Scout cihazı ise uygulamadan aldığı engel lokasyonlarına göre kullanıcının eline sağa
veya sola doğru bir tork uygulayarak onu yönlendirir. Cihazda mikro kontrol çipi olarak
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ESP32 çipini kullanmaktayız. Böyle bir karar almamızın ana sebebi ESP32’nin içerisinde
bluetooth modülü gömülü olarak olmasıdır ve böylece bir Arduino Nano kartına göre bize
alan avantajı sağlamaktadır. Bununla birlikte DC ve Step motorları kullanmaktayız. DC
motor bir diske bağlı olacak ve sürekli olarak sabit bir RPM ile dönecek. Böylece sisteme
sabit bir açısal momentum kazandırılacak. Şekil 1.1’de gösterilen yönlerde cihazın baş
kısmının dönmesini sağlayacak bir step motor aracılığıyla diskin yarattığı açısal
momentumun yönünün değişmesi sağlanacak. Fakat kullanıcı-cihaz sistemine uygulanan
herhangi bir net tork olmadığından dolayı açısal momentumun korunumu kanunundan
yola çıkarak cihazın üzerinde ter yönlü bir tork olacağı öngörülebilir (Giancoli, 2014).
Sistemin içindeki bu tork ise kullanıcıya sağ veya sol yönlü hareket geri bildirimi vermek
için kullanılacaktır.

Şekil 1.1

Scout sistemini tasarlarken uygulama ve cihazdan oluşan iki parçalı
sistemin en uygun çözüm olduğu kararına vardık. Bu dizaynda Scout
cihazının üzerinde herhangi bir sensörün bulunmasına gerek yoktur. Onun yerine engelleri
tespit etmek için halkın büyük çoğunluğunun hali hazırda sahip olduğu akıllı cep telefonlarını
kullanıyoruz. Bu sayede Scout cihazının birim maliyeti ve boyutunda ciddi tasarruf Şekil
1.2 sağlarken batarya ömrünü uzatıyoruz.
4. Yöntem
Scout’un el modülünün bütün parçalarının hepsi dijital ortamda OnShape programında
çizilmiştir ve bu çizimler .stl formatında dışa aktarılarak 3 boyutlu yazıcıdan çıkarılmıştır.
Aşağıda prototip için basılan prototip parçalarının resmi bulunabilir;
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Resimlerde iki ve üç olarak numaralandırılan parçalar sırasıyla el modülünün kafa ve gövde
parçalarıdır. Bu iki ayrı parça birbirine bir bağlantı parçası kullanılarak hareketli bir biçimde
bağlanacaktır. Bağlantı parçasının bir ucu gövdenin dışına doğru yerleştirilen step motorun
piline bağlıyken diğer ucu ise kafa parçasının arkasında bağlantı parçasına uygun tasarlanan
delikler sayesinde kafaya sabitlenir. Bu hareketli bağlantı step motorun hareketlerinin kafa
kısmında açısal momentumu yaratan diskin açısını değiştirmesi sağlanır. Kafa parçasının
içerisine DC Motor için bir yuva tasarlanmıştır. Bu yuva tasarlanırken DC Motorun pinlerinin
dışarı çıkabileceği boşluklar bırakılmıştır. Böylece kafas kısmındaki DC Motorun gövde
kısmında bulunan bataryadan güç alması ve mikro kontrol cihazı ile iletişim halinde olmasını
sağlayacak kablolar bağlanabilir. Bu kablolar kafa parçasının arka kısmındaki deliklerin tam
ortasında olan deliklerden geçerek gövdeye ulaşır ve burada motor sürücü, batarya veya
kontrol cihazı gibi gerekli elementlere bağlanır. Son olarak kafa parçasının içinde DC
Motorun miline motora dik bir biçimde monte edilen bir tekerlek bulunur. Bu tekerlek DC
Motor sayesinde sürekli olarak sabit bir RPM ile döner ve sistemin ihtiyacı olan açısal
momentumu kazanır.
Scout sistemin bir diğer ana parçası olan Scout mobil uygulamasının iki görevi vardır: Engel
bulma ve Scout el modülü ile komünikasyon. Uygulama ve el modülü arasındaki iletişim
BLE(Bluetooth Low Energy) 4 teknolojisi ile yapılacaktır. Bunun sebebi halihazırda BLE
teknolojisinin çoğu mobil cihazda olması ve BLE modülü bulunduran mikro işlemcilerin
piyasadaki bolluğudur. Ayrıca BLE diğer kablosuz komünikasyon yöntemlerine göre daha az
enerji harcadığından hem mobil cihazın hem de Scout pil ömrünün artmasına yaramaktadır.
Bu kurulacak BLE bağlantısı çözüm kısmında bahsedilen “Blueflow” kütüphanesi
aracılığıyla yapılacaktır. Kurulan BLE bağlantısı üzerinden mobil uygulama el modülüne sağ
veya sola doğru tork uygulaması hakkında komutlar gönderirken el modülü ise batarya
durumu vb. verileri göndermektedir.
Scout mobil uygulamasının diğer ana işlevi engel bulmadır. Uygulama, telefonun
kamerasından gelen fotoğraf akışını obje algılama algoritmaları ile analiz ederek engellerin
kullanıcıya göre olan lokasyonlarını bulmaktadır.Uygulama obje algılama algoritması olarak
YOLO algoritmasını kullanmaktadır. Bunun sebebi YOLO algoritmasının sağladığı düşük
işlem süreleridir. Ayrıca gelecekte, bazı telefonlarda bulunan Lidar sensörünü de engel bulma
sistemimizde kullanarak doğruluk oranımızı yükseltmeyi planlıyoruz.
5. Yenilikçi / İnovatif Yönü
Scout’un açısal momentumun korunumundan faydalanarak kullanıcının eline küçük
boyutlu torklar uygulayan geri bildirim sisteminin benzeri dünyada yoktur. Bu yöntemle
görme engelli bireyler için yardım sistemlerinde daha önce yapılmamış bir dizayn
prensibi üzerinden çözüm üretmektedir. Bu bağlamda Scout yurt dışında üretilen akıllı
beyaz bastonlardan ve diğer yardımcı araçlardan net bir şekilde ayırlarak yerli ve milli bir
tasarım barındırır. Diğer hiçbir görme engelli bireyler için tasarlanan yardım sisteminin
sağlayamadığı geri bildirim kabiliyeti engel algılama ve tanımanın ötesinde görme engelli
bireyler için yüksek hassasiyetli ve kullanıcı tecrübesi (UX) çok pratik bir navigasyon
mekanizması oluşturabilir.

6. Uygulanabilirlik
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Projenin uygulanabilirliği ve ölçeklendirilebilirliğini kanıtlayan en büyük özellik,
sistemin birçok dışarıdan temin edilen pahalı sensör ve kamera yerine günümüzde hemen
hemen herkesin hali hazırda elinde bulunan akıllı telefonlardan faydalanması. Günümüz
teknolojisi ile gittikçe gelişen mobil kamera ve sensörler bu cihazların görüntü algılamada
efektif bir biçimde kullanılabilmesini sağlıyor. Böylece sistemin en detaylı ve dikkat
gerektiren kısımlarından biri olan efektif ve kaliteli ortam farkındalığı güvenilir bir
biçimde sağlanmış oluyor. Aynı zamanda sistemin genel masrafı azaltılarak gelecekte
ticari amaçla bir seri üretime geçildiğinde fiyatın daha alçak olmasını sağlayarak ürünün
ulaşılabilirliği artırır.
Ayrıca elimizdeki prototip parçalarla konsept kanıtı yapıldığı üzere sistemin
oluşturulması için gerekli parçalar düşük bir masraf ile üretilebilmekte ve pahalı makine
işlemleri gerektirmemektedir. Bu sayede pahalı olabilecek AR-GE masrafları elimine
edilerek geliştirme aşaması projenin uygulanabilirliğine zarar vermeden gerçekleşir.
Son olarak geliştirdiğimiz yazılım tamamen millidir ve
proje takımım tarafından hazırlanmaktadır. Oluşturduğu
değer ve üretiminin kolaylığı bakımından bu ürün
gelecekte hem karlı hem de topluma hizmet eden bir ticari
teknolojiye dönüştürülebilir. Burada karın
belirtilmesinin en büyük sebebi ürünün uzun dönemde
sürdürülebilirliği ve ölçeklendirilebilmesi ancak karlı bir
ürünle mümkündür.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
7.1 Malzemeler ve Maliyetleri

1
2
3
4
5
6
7
8

Malzeme Tanımı
3B Baskı Alınan Parçalar
DC Redüktörsüz 2000RPM Motor
ULN2003A Redüktörlü Step Motor
MPU6050 6 Eksen İvme ve Gyro Sensörü
7.4V 2S Li-Po Batarya 850 mAh
ESP 32 Kontrol Kartı
LN298N Çift Motor Sürücü Kartı
A4988 Step Motor Sürücü Kartı
TOPLAM

Fiyatı
150TL
21TL
20TL
11TL
110TL
42TL
40TL
12TL
406TL

Not: Bluetooth modülü seçilen ESP 32 mikro kontrol kartında hali hazırda bulunduğu için
ekstra bir modül almak gerekmemiştir ve kullanılan kameralar ve diğer sensörlerin hepsi
akıllı telefondan geldiği için bunlar da malzemeler kısmına yazılmamıştır
Bütün bu hazırlanan masraflar tek bir prototip için yapılmış olup ürün seri üretim aşamasına
geçtikten sonra birim maliyetin en az 30% oranında düşeceği öngörülmektedir. Örneğin birim
ürün başına 150TL’ye mal olan 3 boyutlu baskı işlemleri seri üretimde hazırlanacak bir kalıp
ile birim üründe çok daha düşük bir masrafla elimine edilebilir. Bunun yanı sıra perakende
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marketten alınan bütün ürünlerin seri üretim aşamasında toptan alınacağı varsayılarak
bunlarında hepsinin birim fiyatının daha ucuza geleceği söylenebilir.
7.2 Proje Takvimi
Sorunun belirlenişi
Potansiyel dizaynların
tartışılması
Hedef kitleden geri
bildirim alınması
Cihazın 3 boyutlu CAD
tasarımının yapılması
Parça listesinin
hazırlanması
Parça tedariği
Mobil Uygulamanın
geliştirilmesi
El modülünün montajı
El modülü yazılımının
geliştirilmesi
Gerçek Dünya testlerinin
yapılması

Şubat
X

Mart Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz Ağustos

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)
Scout projesinin hedef kitlesi görme engelli birleylerdir. Proje ilk başta İstanbul’da
olmak üzere olabildiğince çok görme engelli bireye ulaşmayı ve hayatlarını
kolaylaştırmayı hedeflemektedir.
9. Riskler
Scout’ın ana risklerden biri telefondaki scout uygulamasının bir engeli algılamasıyla
Scout el modülünün bu cevap vermesi arasındaki gecikme. Bu gecikme süresinin
minimize edilmesi için telefonun kamerasının kayıt çözünürlüğünü düşürebiliriz. Obje
tanıma algoritmalarının çalışması için gereken fotoğraf çözünürlüğü telefonun kamera
çözürlüğünden düşüktür. Yani kamera çözünürlüğü düşürülerek obje tanıma
algoritmasının doğruluk payını düşürülmeden hızı artırılabilir.
Diğer bir risk ise yanlış negatifler. Yanlış negatifler , Scout uygulamasının bir engel
varken engellin olmadığı sonucuna varma durumudur. Bu tarz bir hata kullancının
engel ile çarpışması ile sonuçlanabilir. Bu hataya karşı birden fazla veri kaynağı
kullanılarak kararların doğruluk payı artırılabilir. Son zamanlarda (2-3 yıldır) telefon
üreticileri ürünlerine lidar sensörü eklemeye başladılar. Lidar sensörü , kameraya ek
bir veri kaynağı olarak kullanılarak yanlış negatifler minimize edilecektir. Bu
sistemde uygulamanın bir engel olduğu sonucuna varması için sadece lidar veya
sadece kamera verisinin engel olduğunu belirtmesi yeterlidir.
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10. Proje Ekibi
Metehan Öz: Koç Okulu 11.Sınıf öğrencisi olan Metehan Öz doğa bilimleri ve yazılım
konusunda bilgilidir. Bu bilgisi çerçevesinde uluslararası bir sürü yarışmaya katılmış ve
başarılar kazanmıştır. Bu yarışmalar arasında Conrad Challenge ve TSA TEAMS
bulunmaktadır. Bu projede yazılımlardan sorumludur ve Proje Yöneticisidir.
Ahmet Emre Güçer: Koç Okulu’nda 11. Sınıf öğrencisidir. Bursa’da yaşamaktadır ama
İstanbul’da yatılı okumaktadır. 3 senedir Metehan’la oda arkadaşıdır :) 2020’de den8z
suyunun hidrolizi üzerine yürüttüğü projeler sayesinde Vehbi Koç Vakfı Fen Ödülü’ne layık
görülmüştür. Bu projede ürünün tasarımı ve elektroniğinden sorumludur.
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