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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Görme engelli bireylerin günümüz dünyasında en zorlandıkları durum belki de bir başka 

insanın yardımına duydukları ihtiyaçtır. Bireyler bağımsız yaşayabildikleri müddetçe daha 

rahat ve özgür hareket edebilme kabiliyetine sahip olacaklardır. Gerek bireysel ihtiyaçlarını 

karşılayabilme, gerek sosyal hayatlarını devam ettirebilme noktasında bu bağımsızlık 

önemlidir. 

Proje kapsamında görme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak amaçlanmıştır. Bu 

amaç için günümüzde hemen her bireyin sahip olduğu mobil cihazlardan ve yapay zekâ 

teknolojisindeki gelişmelerden faydalanılmıştır. Bu bağlamda mobil bir uygulama 

gerçekleştirmek için MIT App Inventor platformundan faydalanılmıştır. Görme engelli 

bireylerin kullanımına uygun olarak sesli komutlarla çalışan ve ortamın fotoğrafını çekerek 

yorumlayan bir uygulama tasarlanmıştır. 

Uygulama sesi yazılı bir metne (SpeechRecognizer), yazılı bir metni sese dönüştürme 

(TextToSpeech), İngilizce bir metni Türkçeye çevirme (GoogleTranslate), fotoğraf üzerindeki 

nesneleri yaklaşık ifadelerle yanında, altında, üstünde, önünde, altında gibi kelimelerle metne 

dönüştürme (DeepAI.org sitesinin DenseCap) API’lerini kullanmaktadır. Engelli bireyin sesli 

komutla ortamın fotoğrafını çekmesi ile başlayan süreç uygulamanın bireye sesli olarak 

fotoğraftaki ortamı anlatmasıyla sonuçlanmaktadır. 
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Bu uygulama sayesinde görme engelli birey ev içi veya dışı bir ortamda kendi bireysel 

ihtiyaçlarını karşılamada zorluk yaşamayacaktır. 

Projemiz 15.Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında Malatya Bölgesinde 

Yazılım alanında bölge birincisi olmuştur. 

 

2. Problem/Sorun: 

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde 284 milyon kişi görme engelli, bu 

kişilerin 39 milyonu tamamen 245 milyonu ise orta veya ileri düzeyde görme kusuruna 

sahiplerdir (Acar, 2019). Ülkemizde ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Mart 

2020 İstatistik Bültenine göre 1.039.000 görme engelli birey vardır (Bülten, 2020).  

Körlük, ışık görememe veya ışık görse bile onu temel ihtiyaçları için kullanamamaktır. Az 

görme, okuma-yazma, araba kullanma, yemek hazırlama gibi temel yaşam işlerinde görme 

azlığından zorluk çekmektir (Hasıripi, 2020). 

Görme engelli bireylerin günlük yaşamlarını başka insanlardan bağımsız olarak 

sürdürebilmeleri önemli bir avantajdır. Bu bağımsız yaşam şeklinde olası tehlikeli durumlar 

yaşamamaları, gerek ev içerisinde gerekse ev dışı sosyal hayat içerisinde kendi ihtiyaçlarını 

karşılayabilmeleri çok önemli bir insani ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın karşılanması engelli bireyin 

hem özgüveni yüksek hem de üretken olma durumunu artırmaktadır.  

Yapay zekâ artık günlük hayat problemlerinde başvurulan önemli çözümler sunmaktadır. 

Yapay Zekâ Teknolojisi kullanılarak görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştırıcı ve onlara 

rehberlik edeceği çözümler üretmek mümkündür. 

 

3. Çözüm  

Projemizdeki belirtilen probleme yönelik olarak geliştirilen çözüm; Yapay Zekâ 

teknolojilerinden; Derin Öğrenme-Bilgisayar Görüsü yöntemini kullanarak engelli bireye anlık 

olarak ortamın tasvirini sesli olarak yapan bir yazılım geliştirmektir. Bu sayede engelli bireyin 

mobil uygulama üzerinden ev içerisinde rahat hareket etmesi ve aradığı bir nesneye kolayca 

ulaşmasını, ev ortamı dışında güvenli bir şekilde hareket edebilmesi sağlanmış olacaktır. 

Bu çözüm engelli bireyin sosyal hayat içerisinde kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen, 

başkalarına olan bağımlılığını (zorunlu) olabildiğince azaltan ve kişinin özgüveni yüksek bir 

birey olmasına yardımcı olacaktır. 

Günümüzde herkesin ucuz maliyetlerle mobil cihazlara (telefon, tablet vb.) ve iletişim 

olanaklarına (GSM, internet vb.) sahip olması mümkündür. Bu cihazların var olan özelliklerini 

daha aktif bir şekilde kullanılmasıyla (kamera, mikrofon, GPS, internet bağlantısı, küçük ve 

hafif olması vb.) görme engelli bireyler için normal kullanım amaçlarının dışında yeni kullanım 

https://www.birunihastanesi.com.tr/dunya-gorme-gunu/
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amaçları da oluşturulmuştur. Bu amaçlar; bulunulan ortam için gören göz olması, gördüklerini 

aktarması ve tüm bunları sesli komutlarla yapması sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Yöntem 

Projenin geliştirilme metodu, danışman öğretmenimizin rehberliğiyle planlanmıştır. 

Yazılımı hazırlarken kullandığımız araçlar; mobil uygulama için MIT App Inventor 

(https://appinventor.mit.edu/) uygulaması, komut almak için MIT App Inventor’ün 

SpeechRecognizer Medya aracı, görüntü işleme için DeepAI.org sitesinin DenseCap apisi, 

apinin çıktısı olan İngilizce metni Türkçeye çevirmek için GoogleTranslate apisi, Türkçe metni 

seslendirmek için ise MIT App Inventor’ün TextToSpeech Medya aracı kullanılmıştır. 

Ayrıca, çekilen fotoğrafların telefonda yer kaplamaması ve DeepAI.org sitesinin 

DenseCap Apisi telefondan fotoğraf yükleme(upload) sistemindeki sıkıntılar nedeniyle 

ImgBB.com ücretsiz resim depolama sitesi ara depolama ortamı olarak kullanılmıştır. 

ImgBB.com sitesinin MIT App Inventor için bir API’si bulunmaktadır. Çekilen fotoğrafları 

kişisel verileri korumak amacıyla 5 dk. içerisinde silinecek şekilde ayarladık. ImgBB.com 

sitesinin bir diğer avantajı, bulut ortamında olduğu için, projemizi geliştirmek amacıyla ileride 

engelli bireyin nerelerde bulunduğunu anlamak üzere bireyin yakınlarının bu fotoğraflara 

engelli bireyin komutuyla aktarılması şeklinde kullanmayı düşünmekteyiz. Fotoğrafların 

sadece linklerinin telefonda saklanması yeterli olacağı için uzun vadede telefon hafızası 

etkilenmeyecektir.  

 

4.1 Araştırma Deseni 

Gerçek hayat problemimiz tamamen veya kısmen görme problemi yaşayan engelli 

bireylerin hayatlarını daha konforlu bir şekilde yaşamalarına yardımcı olacak bir yazılım 

https://appinventor.mit.edu/
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geliştirmektir. 

Araştırmamızda en başta yapay zekâ ağ yapılarına bakarak, kullanım alanlarına göre ağ 

modellerini ve bizim problemimize en uygun sinir ağı modelinin ne olabileceğini araştırdık. 

Tüm araştırmalarımız için danışman öğretmenimizden yardım alarak planladığımız üzere 

internet üzerinden Türkçe kaynaklı web sitelerden yararlandık. En çok faydalandığımız 

kaynaklar: Deep Learning Türkiye (Deep Learning Türkiye Medium, 2018), (Deep Learning 

Türkiye GitHub, 2019), (Deep Learning, 2019) platformlarıdır. Ayrıca “http://medium.com” ve 

“https://github.com” gibi yabancı platformlardan da yararlandık. 

 

4.2 Projemizin Çalışma Metodu 

Projemizi tasarlarken görme engelli bireylerin mobil cihazlar vasıtası ile bulundukları 

ortamın fotoğrafını çekmelerini, yapay zekâ tabanlı uygulama ile ortamda bulunan nesnelerin 

sesli bir şekilde kullanıcıya aktarılması amaçlanmıştır; 

1. Sesli komutla çalışan mobil uygulama öncelikle komut alma konumuna ekrana uzun süre 

dokunulmasıyla geliyor. 

2. Uygulama SpeechRecognizer apisi ile algıladığı sesin metin halinin Foto Çek olup 

olmadığını kontrol ediyor. Foto Çek komutunu algılayamadıysa “Komut Anlaşılmadı” sesli 

uyarısını kullanıcıya veriyor. “Foto Çek” komutu algılandı ise mobil cihazın kamerası ile 

kullanıcının doğrulttuğu konumun fotoğrafını çekiyor ve bu fotoğrafı “imgbb.com” 

hesabına yüklüyor. 

3. Yükleme işlemi başarısız olursa kullanıcıya “Foto Yüklenemedi” uyarı mesajı sesli olarak 

veriliyor. Yükleme gerçekleşti ise fotoğraf ekranda görüntüleniyor ve fotoğrafın linki 

DeepAI/DenseCap apisine gönderiliyor. 

4. DenseCap apisi gelen fotoğrafları nesneler bazında parçalara ayırarak ve nesneler arasında 

üstünde, yanında, önünde, arkasında gibi temel parametrelerle ilişki oluşturuyor. Bu ilişki 

İngilizce bir metin olarak raporlanıyor. 

5. Bu İngilizce metin GoogleTranslate apisi ile Türkçeye çevriliyor. 

6. Türkçeye çevrilen rapor metni TextToSpeech apisi ile kullanıcıya sesli olarak aktarılır. 

 

http://medium.com/
https://github.com/
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4.3 Projemizin Yapım Aşaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Projemizin çalışmasının algoritma akış şeması 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Proje https://appinventor.mit.edu/ sitesine üye olarak online platform üzerinden 

oluşturulmuştur. Proje bitiminde test çalışmaları yapılmış ve istenen hedef gerçekleştirilmiştir.  

Projemizde kullanılan uygulamalar şunlardır: 

5.1. App Inventor Computer 

Projemizde android uygulama geliştirmek için https://appinventor.mit.edu/ sitesine üye 

olundu. Üyelik için siteye girildikten sonra Google hesabıyla giriş yapılır. Projeler burada iki 

sayfa üzerinden görsel olarak ve kod yapısı olarak oluşturulur. Yapılan tüm işlemler otomatik 

olarak kayıt edilir. Site üzerinden mobil cihaza USB veya AI Companion seçeneklerinden 

biriyle bağlanarak oluşturulan uygulamanın testi yapılır. 

Mobil uygulama 
geliştirmek için 

ai2.appinventor.mit.edu/ 
sitesine üye olundu ve 

mobil cihaza App 
Inventor uygulaması 

yüklendi.

Uygulamada kullanılacak 
fotoğraflara internet 

üzerinden ulaşmak için 
imgbb.com sitesine üye 

olundu

Uygulama içi kullanılacak 
apilerin seçilmesi ve 

indirilmesi

Mobil uygulamanın 
kodlarının ve arayüzünün 

yapılması

Projenin test edilmesi ve 
geliştirilmesi

https://appinventor.mit.edu/
https://appinventor.mit.edu/
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5.2. App Inventor Mobil 

 https://appinventor.mit.edu/ sitesinde hazırlanan uygulama mobil cihaza indirilen App 

Inventor uygulaması sayesinde cihaz üzerinden test edilir. Site üzerinde hazırlanan uygulama 

connect menüsü üzerinden AI Companion seçeneğiyle bağlantı kodu veya QR kod sayesinde 

mobil cihaz üzerinde anlık olarak yüklenir ve çalıştırılır. 

 

5.3. Imgbb.com  

 https://imgbb.com sitesine üye olundu. Bu siteye üye olunmasının sebebi, fotoğrafların 

bulut ortamında tutulmasının avantajlarının kullanılmasıdır ve bunun için kullanışlı olan MIT 

App INVENTOR eklentisinin ve API’sinin bulunmasıdır. Bu sayede engelli bireyimizin 

komutlarıyla fotoğraf linki yakınlarına ulaştırılacak, ve bir sorun çıktığında telefondan bağımsız 

bu görüntülere ulaşılacaktır. Ayrıca görüntüler uzun vadede düşünüldüğünde telefon üzerinde 

yer kaplamayacak, sadece linkleri tutulacaktır. Bu fotoğraflar kişisel verilerin korunması 

amacıyla istediğimiz zaman aralığında otomatik olarak silinmektedir biz projemizde prototip 

olduğu için bu ayarı şimdilik 5 dk. olarak ayarladık. Uygulama içerisinde çekilen fotoğraflar 

buraya yüklenecek ve ImgBB.com sitesi uygulamaya fotoğrafların url adresini geri döndürecek. 

Bu link DeepAI.org sitesinin DenseCap API’sine verilecek ve bu API sayesinde fotoğraftaki 

nesnelerin neler olduğu text dosyası şeklinde geri döndürülecek.  

 

 5.4. DeepAI.org DenseCap API’si Kullanımı ve Projeye Uyarlanması 

 DenseCap API’sini kullanmak için MIT APP Inventor’ün kullanımı değil daha çok Python, 

Javascript, cURL, C# ve Rubby metin tabanlı dilleri için tasarlanmış olup sitede bu diller için 

örnekler bulunmaktadır. Biz yaptığımız araştırmalar sonucunda böyle benzer API’lerin MIT 

APP INVENTOR’ün Web aracıyla http response ve request yöntemleriyle kullanılabileceğini 

gördük ve yaptığımız denemeler sonucunda bu API’nin MIT APP INVENTOR ile 

kullanılmasını sağladık. Gelen çıktılar JSON formatındadır yine yaptığımız araştırmalar 

sonucunda MIT APP INVENTOR’ün Dictionary ve List veri yapılarıyla bu JSON formatındaki 

bilgileri metin olarak ayıklayarak İngilizce olan bu metinleri Türkçe’ye Google Translate API 

yardımıyla çevirdik. 

 

https://appinventor.mit.edu/
https://imgbb.com/
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 5.5 Konum Adresine Ulaşma ve Yakınlarına Bildirme 

 Görme engelli bireyimizin hem kendisinin hem de yakınlarının öğrenmesi amacıyla engelli 

bireyimizin MIT APP Inventor’ün konum sensörü’nü kullanarak bulunduğu adresi 

“neredeyim” sesli komutuyla öğrenmesini sağlayarak, “adresimi gönder” seçeneğiyle 

yakınlarına engelli bireyimizin konumunu ve adresinin göndermektedir. 

5.6. Uygulamamızın Arayüzü’nün Gerçekleştirilmesi 

Uygulamamızın arayüzü MIT APP INVENTOR’ün “Design” kısmında kullandığımız 

araçları, sürükle bırak yöntemiyle ekranın sol tarafında bulunan “User Palette” bölümünden 

sanal telefon ekranına yerleştirilerek yapılmıştır. Yerleştirilen araçların niteliği ise ekranın  

sağında bulunan “Properties” kısmından ayarlanmıştır.  

Kodlama blok ise ekranın sağ üst konumunda bulunan “Bloks” düğmesine tıklanarak kod 

kısmında gerçekleştirilmiştir. 

 

 
 

Resim 1. Uygulamamızın Arayüz Tasarım Görüntüsü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2. Projemizin Gerçek Telefondaki Arayüzün Ekran Görüntüsü 
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Resim 3. Projemizin Kod Ekranından Bir Kısmının Görüntüsü 

 

6.   Uygulanabilirlik 

Proje fikrimizin prototipi yapılmış ve test edilmiştir. Süreç ilerledikçe yeni özellikler 

eklenmeye devam etmektedir. Ürün yazılım tabanlı olduğundan dolayı son kullanıcı için bir 

akıllı telefonun olması yeterlidir. 

Projemiz hakkında, okulumuzda ve çevremizde çok olumlu eleştiriler elde ettik. Yapay 

Zekâ temelli uygulamaların gerçek hayat problemlerinin çözümünde verimli olabileceğini 

anlamış olduk. Yapay Zekâ ağlarının ve bilgisayar görüsünün gün geçtikçe geliştiğini ve günlük 

hayat problemlerinin çözümünde çok etkili ve kullanışlı olduğunu; ileride gelişen teknolojiyle 

birlikte ne kadar ileri gidebileceğini farkına vardık. Bilim ve teknolojinin dezavantajlı bireylerin 

hayatlarını kolaylaştırmada geçmişte ve gelecekte ne kadar etkili olacağını gördük.  

Projemiz kullanılan apilerin yapısı itibariyle geliştirilmeye ve uluslararası kullanıma 

uygun bir projedir. Uygulama sadece Türkçeye değil 50 ye yakın başka dilde de hizmet 

verebilme yeteneğine sahiptir. 

Proje hâlihazırda çalışan bir projedir. Daha profesyonel yazılım platformları kullanılarak 

ticari bir yazılım haline dönüştürülebilir. 

7.   Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje bu haliyle harcanan zamanın dışında bir maliyet kalemi içermemektedir. Ticari bir 

yazılım haline dönüşürse o durumda seçilen apilerin ticari kullanım bedelleri devreye girebilir. 

Ayrıca profesyonel bir destek ekibi kurulması zorunlu hale gelir. 

AYLAR 

İşin Tanımı Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart 
Nisan-Mayıs 

Haziran 

Literatür 

Taraması 
X X X     

 

Verilerin 

Toplanması ve 

Analizi 

  X X    
 

Kodlamanın 

Yapılması 
   X X X  
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Geliştirme 

Yapılması 
      X X 

Proje Raporu 

Yazımı 
       X 

 

8.   Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projenin kullanıcıları kısmen veya tamamen görme engelli tüm bireylerdir. Ayrıca yabancı 

bir ülkede bulunan dil bilmeyen bir bireye de nesnelerin o ülkenin dilindeki karşılığını 

öğrenmede fayda sağlayabilir. 

9.   Riskler 

Proje yapısı itibariyle fikri haklar noktasında riskler içerebilir. Proje fikri başkaları 

tarafından çalınabilir. Ayrıca görme engelli bir bireyin hayatını tek başına idame 

ettirebileceğinin tam garantisini vermeyecektir. Bu durum kullanıcının dikkatinden kaçarsa 

istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Ayrıca nesnelerin tespitine yönelik yapay zekâ ve makine 

öğrenmesine yönelik veri tabanının güçlendirilmesi gerekmektedir. Daha çok ev içi kullanıma 

yönelik düşünülen uygulamada makine öğrenmesinin bu durumu merkeze alınarak eğitilmesi 

daha sağlıklı verilerin oluşmasına katkı sağlayacaktır. 
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