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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Görme engelli bireyler, günlük yaşamlarında birçok zorlukla karşılaşmaktadır. Etraflarındaki
nesneleri algılamak, dışarıda engellere takılmadan yürümek veya alışveriş yapmak gibi sıradan
aktiviteleri gerçekleştirirken zorlanmakta ve yardıma ihtiyaç duymaktadır. Bu durum onların
hayatlarını zorlaştırmakta ve toplumla bütünleşmelerini engellemektedir. Projemizde görme
engelli bireylerin yaşadıkları olumsuzlukları ortadan kaldırmak için etraflarındaki nesneleri ve
mesafelerini algılayan, onları uyaracak (ses ve titreşim) ve acil durumlarda yardım istemelerini
sağlayacak yapay zekâ destekli elektronik baston ve gözlük sistemi tasarlayacağız.
Tasarlanacak olan sistem şekil 1’de gösterildiği gibidir.
AKILLI BASTON UM GENEL ÇALIŞMA ŞEMASI
KAMERA
Pi Kamera

KULAKLIK

ACİL DURUM
BUTONU

TİTREŞİMLİ
BASTON

GÖRÜNTÜ İŞLEME KARTI
Raspberry Pi

Şekil 1. Akıllı Baston’um sistem mimarisi
Projemizde öncelikle kendi yapay zekâ modelimizi oluşturarak engelli bireylerin etraflarındaki
nesneleri ve mesafelerini gözlükteki kamera ile algılanmasını, tespit edilen nesneler ve
mesafeleri sesli olarak görme engelli bireylere aktarılmasını sağladık. Bunun için python
programlama dili ve kütüphaneleri kullanılarak yapay zekâ alanına giren ve giderek kullanım
alanı artan derin öğrenme yöntemi, yapay sinir ağları algoritmaları kullanılmıştır. Sonrasında
nesneleri tehlike oluşturabilecek şekilde yaklaşıldığında baston titreşim ile son uyarıyı
yapacaktır. Aynı zamanda görme engelli birey kendini herhangi bir tehdit altında hisseder veya
yaralanmalı bir durumla karşılaşırsa bastona yerleştireceğimiz acil durum butonu ile en yakın
birime (sağlık, emniyet) acil durum ve konum bilgisi iletilecektir.
Projemizin uygulama kısmında;
Yapay zekâ modelimizin oluşturulması:
Yapay zekâ modelimizi oluştururken ilk olarak görme engelli bireylerin sokaklarda
karşılaşabilecekleri engellere yönelik olarak farklı açılardan çekilmiş fotoğraflardan oluşan veri
seti oluşturduk. Daha sonra fotoğraf veri setinde engel türlerine göre etiketleme işlemleri
gerçekleştirilmiştir. Etiketleme işlemi için Label Imaging programını kullandık. Etiketlenen
veri setimizi rastgele olarak %20 test ve %80 eğitim amaçlı iki ayrı kümeye ayırdık. Derin
öğrenme teknikleriyle modelimizi oluşturmak için nesne tanıma algoritmalarını inceledik.
Yaptığımız literatür taraması sonucunda en başarılı ve hızlı sonuçlar verdiği tespit edilen Faster
R-CNN algoritmasını kullanarak modelimizi oluşturmaya karar verdik. Modelimizin eğitimini
gerçekleştirmek için donanımımız yeterli olmadığı için Google Colab üzerinden modelimizi
eğittik. Önişlemlerden geçirilen ve etiketlenen fotoğraf veri setini Google Colab’a girdi olarak
verilerek model eğitimimiz başlatıldı ve ilgili modelin öğrenmesi sağlandı. Modelin öğrenmesi
işlemi tamamlandıktan sonra test veri kümesi kullanılarak modelin doğruluğu test edilmiştir.
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Gözlük, kulaklık ve baston sistemimizin oluşturulması:
Oluşturduğumuz yapay zekâ modelimizi çalıştırmak için raspberry pi kartı ve kamerası
kullandık. Baston içine raspberry pi, güç kaynağı ve titreşim motoru yerleştireceğiz. Gözlük
içine ise pi kamera yerleştireceğiz. Kameradan alınan görüntü anlık olarak işlenecek, algılanan
nesne kulaklık ile görme engelli bireye iletilecektir. Nesneye 30 cm’den az yaklaşıldığında
titreşim motoru ve uyarı sesi devreye girecektir. Aynı zamanda acil durumlarda, baston üzerine
yerleştirilen buton ile cep telefonu üzerinden acil durum bilgisi ve engelli bireyin o anki
konumu ilgili birimlere iletilecektir.

Şekil 2. Akıllı Baston’um yapay zekâ nesne algılama
2. Problem/Sorun:
Dünya Sağlık Örgütü’nün 2017 yılında yapmış olduğu araştırmaya göre Dünya çapında 253
milyon görme engelli birey yaşamaktadır. Bu bireylerin 36 milyonu görme yetisini tamamen
kaybetmiş bireylerden oluşmaktadır. 2023 yılı itibariyle 41 milyon olması öngörülen bu
sayının, 2050 yılında ise neredeyse üçe katlanarak 122 milyon olması beklenmektedir. Görme
engelli bireylerin günlük yaşamlarında kapalı ve açık mekânlarda rahatça yürümeleri,
takılabilecekleri engelleri önceden tespit edebilmeleri, alışık olmadıkları bir ortamda önlerine
çıkan nesnelerin neler olduğunu anlamaları veya aradıkları nesneleri bulmaları oldukça zordur.
Özellikle araç ve insan trafiğinin yoğun olduğu, çukur, tümsek, elektrik direği ve tabela gibi
engellerin sık yer aldığı cadde ve sokaklarda büyük zorluklarla karşı karşıya kalmaktalardır.
Günümüzde görme engelli bireyler tarafından bahsedilen zorlu durumlara karşı en yaygın
şekilde kullanılan yardımcı cihaz beyaz bastondur. Beyaz bastonlar, görme engelli bireylerin
yayalar ve sürücüler tarafından fark edilmelerini ve zeminle birebir temas ederek engelleri fark
etmelerini sağlamak amacıyla üretilmiştir. İlkel bir teknoloji olmasına rağmen kullanımının
kolay ve maliyetinin ucuz olması sebebiyle daha çok tercih edilmektedir. Maalesef sadece
baston kullanımı, görme engelli bireylerin günlük yaşamlarında ihtiyaçlarını tamamen bağımsız
olarak gerçekleştirebilmelerine yetmemektedir. Örneğin; istedikleri bir nesneyi bulma, alışveriş
yapma ve yön bulma gibi durumlarda çoğu zaman başka bir kişinin yardımına ihtiyaç
duymaktalardır. Bahsedilen problemlerden yola çıkarak geliştirilen yeni yardımcı teknolojilerin
temeli Bilgisayar Görüşü (Computer Vision) tekniklerine dayanmaktadır. Bilgisayar görüşü,
insanların doğuştan var olan görme yetilerini bilgisayara vermeyi amaçlayan bir çalışma
alanıdır. İnsanlar, görme yetilerini yitirmedikleri sürece etraflarındaki 3 boyutlu dünyayı
anlayabilmek için gözlerini ve beyinlerini kullanırlar. Gördükleri nesnelerin ne olduğunu ve
nerede olduğunu bu sayede tanımlayabilirler. Benzer tanımlamayı, çeşitli yazılım ve
donanımlar kullanarak bilgisayara vermek de mümkündür. Bu sayede görme yetisini kaybetmiş
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olan bireylere çeşitli yardımcı teknolojiler tasarlanabilmektedir. Geçmişten günümüzde,
bilgisayarlı görme teknolojileri kullanılarak görme engelli bireylere asistanlık edebilecek farklı
araçlar geliştirilmiştir. Apple ve Google Play Store’da yer alan mobil uygulamalardan bazıları
görme engelli kullanıcılar tarafından çekilen bir fotoğrafı tanımlamak yada mobil cihaz
üzerinden çekilen resimdeki metinleri sesli olarak okumaktadır. Bunun için bilgisayarlı görme
teknolojileri kullanılmıştır.
3. Çözüm
Görme engelli arkadaşlarımız etraflarındaki nesneleri algılamak, dışarıda engellere takılmadan
yürümek veya alışveriş yapmak gibi sıradan aktiviteleri gerçekleştirirken zorlanmakta ve
yardıma ihtiyaç duymaktadırlar. Bu durum onların hayatlarını zorlaştırmakta ve toplumla
bütünleşmelerini de engellemektedir. Görme engelli arkadaşlarımızın hayatlarını
kolaylaştırmak, bizlerle kaynaşmalarını sağlamak için etraflarındaki nesneleri ve mesafelerini
algılayacak, onları uyaracak (ses ve titreşim) ve acil durumlarda yardım istemelerini sağlayacak
yapay zekâ destekli elektronik baston ve gözlük sistemini düşündük. Bulduğumuz çözüm ile
görme engelli arkadaşlarımızın günlük hayatlarında kısıtlama, sıkıntı ve engelle karşılaşmadan
toplumla bütünleşmeleri sağlanacaktır. Görme engelli arkadaşlarımız kendi yaş grupları ile
kaynaşabilecekler ve öğrenme kayıpları da birazda olsa azalacaktır.
HAYIR
NESNEYE 30 CM
YAKLAŞILDI MI

BAŞLA

KAMERA İLE
GÖRÜNTÜ
ALMA

YAPAY ZEKA
MODELİ İLE NESNE
TESPİTİ

KULAKLIK İLE
NESNE BİLGİSİ
GÖNDER

EVET

EVET

TİTREŞİM VE
SES UYARISI

KONUM BİLGİSİ
GÖNDER

ACİL DURUM

HAYIR

Şekil 3. Akıllı Baston’um akış diyagramı
4. Yöntem
Projemizde ilk olarak literatür çalışmasını yaptık. Araştırmalarımız sonucu kamera ile nesne ve
mesafe algılama ve sesli olarak aktarma işlemini derin öğrenme yöntemini kullanarak
gerçekleştirebileceğimizi tespit ettik. Bunun için makine öğrenmesi ile bilgisayar görüsü
teknolojilerinden faydalandık. Tasarlayacağımız gözlük sistemi için donanım olarak en uygun
ve performanslı kart olarak raspberry pi kullanacağız. Kamera olarak da pi kamera işimizi
fazlasıyla görecektir. Yazılım kısmında ise kendi yapay zekâ modelimizi oluşturmak için
öncelikle insanların sokakta dolaşırken karşılaştıkları nesnelere (kaldırım, insan, kedi vb.) ait
fotoğraf veri seti oluşturduk. Sonraki aşamada bu fotoğraf veri seti, eğitim ve test adında iki
kümeye ayrılarak derin öğrenme modeline girdi olarak verildi. Bu şekilde kendi derin öğrenme
modelimizi eğitmiş olduk. Bu modele eklediğimiz eklentilerle aynı zamanda algılanan nesnenin
ismi ve mesafeni de kulaklık vasıtasıyla kullanıcıya aktardık. Yaptığımız test sonuçlarında %95
başarı oranında nesne ve mesafe algılanması sağlanmış ve sesli olarak kullanıcıya aktarılmıştır.
İkinci aşamada ise görme engellilerin kullandığı beyaz bastona titreşim motoruyla kamera ile
algılanan nesne ile mesafe 30 cm altına düşüldüğünde motor aktif olmakta titreşimle kullanıcı
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uyarılmaktadır. Son olarak beyaz bastona yerleştirdiğimiz acil durum butonu ile görme engelli
birey kendini herhangi bir tehdit altında hisseder veya yaralanmalı bir durumla karşılaşırsa en
yakın birime (sağlık, emniyet) acil durum ve konum bilgisi iletilecektir.
Yapay Zekâ Modelimizin Oluşturulması
Projemizi gerçekleştirmek için kendi yapay zekâ modelimizi oluşturacağız. Yapay zekâ
modelimizin oluşturulması aşaması Şekil 4.de gösterilmiştir.
AKILLI BASTON'UM YAPAY ZEKA MODELİ
DERİN ÖĞRENME MODELİMİZİN OLUŞTURULMASI

ETİKETLEME

CSV

RECORD

GÖRME ENGELLİLER
İÇİN OLUŞTURULAN VERİ
SETİ ETİKETLEMESİ

NESNELERİ İÇEREN CSV
DOSYASI OLUŞTURMA

YAZILIM GİRDİSİ
İÇİN RECORD
DOSYASI OLUŞTURMA
MODEL EĞİTİM
VE
GERÇEKLEŞTİRME

PROTOBUF

LABELMAP

PROTOBUF
DERLEME

SINIF İSİMLERİNİ İÇEREN
LABELMAP OLUŞTURMA

DERİN ÖĞRENME
MODELİ
* FASTER R-CNN
* YOLO V5

GOOGLE COLAB ÜZERİNDEN
DERİN ÖĞRENME MODELİMİZİN
EĞİTİMİNİ GERÇEKLEŞTİRME

Şekil 4. Akıllı Baston’um yapay zekâ modeli tasarım aşaması
➢
Veri Seti Toplama: Görme engelli bireylerin sokaklarda karşılaşabilecekleri engellere
yönelik olarak farklı açılardan çekilmiş fotoğraflardan oluşan veri seti oluşturmak için
araştırmalar yaptık. Aynı zamanda internetten de fotoğraflar indirdik.

Şekil 5. Veri seti toplama
Veri Seti Etiketleme: Projemiz için veri setlerini elde ettikten sonra bu veri setleri
üzerinde etiketleme işlemlerini gerçekleştirdik. Bunun için pyhton labelImg programını
kullandık. Bu program sayesinde her bir veri setimizde elde etmek istediğimiz sonuca yönelik
olarak etiketleme işlemlerini gerçekleştirdik. Fotoğraf veri seti normalize edildikten sonra
uygun bir yüzdelik oranda öğrenme ve test amaçlı iki ayrı kümeye ayrılmıştır.

Şekil 6. Veri seti etiketleme
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Veri Setimizi Yapay Zekâ Modelimizle Eğitmek: Derin öğrenme teknikleriyle
modelimizi oluşturmak için nesne tanıma algoritmalarını inceledik. Etiketleme işlemini
gerçekleştirdiğimiz veri setlerimizi anlamlandırmak için yapay zekâ modelimizle eğitme
işlemine geçtik. Yapay zekâ modelimizle eğitime başlamadan önce yüklememiz gereken
kütüphaneleri yüklüyoruz. Fotoğraf veri seti sisteme girdi olarak verilerek model oluşturulacak
ve ilgili modelin öğrenmesi sağlanmıştır.

Şekil 7. Yapay zekâ kütüphanelerin kurulumu
Yapay zeka modelimizin eğitim işlemini Google Colab üzerinden gerçekleştirdik. Google
Colab yapay sinir ağları ile derin öğrenme ve model oluşturmak için üzerinde online olarak
ücretsiz olarak kullanıma sunulan Nvidia K-80 grafik işlemciye sahip bulut bilişim ortamında
çalışan sunucuya sahiptir. Aynı zamanda RAM ve Disk desteği de sağlamaktadır. Modelimizin
eğitimini drive üzerinden dosyaları aktararak Google colab’ta gerçekleştirdik.

Şekil 8. Yapay zekâ model eğitme işlemi
Yapay Zekâ Modelimizin Test Edilmesi: Modelimizin öğrenmesi bittikten sonra test
verilerini kullanarak modelin doğru olup olmadığı test edildi. Bu işlemler sonucu hazırladığımız
model (derin öğrenme modeli) kullanılarak gözlük üzerine yerleştirilen kamera sistemi ile
nesne tespit edilmesi ve tespit edilen nesnelerin kulaklık ile görme engelli bireye aktarılması
yapılacaktır.

Şekil 9. Yapay zekâ model test etme
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Gözlük, kulaklık ve baston sistemimizin oluşturulması:
Oluşturduğumuz yapay zekâ modelimizi çalıştırmak için raspberry pi kartı ve kamerası
kullandık. Baston içine raspberry pi, güç kaynağı ve titreşim motoru yerleştireceğiz. Gözlük
içine ise pi kamera yerleştireceğiz. Kameradan alınan görüntü anlık olarak işlenecek, algılanan
nesne kulaklık ile görme engelli bireye iletilecektir. Nesneye 30 cm’den az yaklaşıldığında
titreşim motoru ve uyarı sesi devreye girecektir. Aynı zamanda acil durumlarda, baston üzerine
yerleştirilen buton ile cep telefonu üzerinden acil durum bilgisi ve engelli bireyin o anki
konumu ilgili birimlere iletilecektir.
ACİL DURUM
BUTONU

TİTREŞİM
MOTORU VE
BASTON

GÖRÜNTÜ
İŞLEME KARTI
(RASPBERRY Pİ)

KULAKLIK

KAMERA
(Pİ KAMERA)

Şekil 10. Akıllı Baston’um genel şeması
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Projemizde kendi yapay zeka modelimizi oluşturarak görme engelli bireylerin çevrelerindeki
nesnelerin ve mesafelerinin algılanması, kulaklık vasıtasıyla kullanıcıya aktarılması, algılanan
nesne ile mesafe 30 cm altına düşüldüğünde beyaz bastonda titreşimle uyarı verilmesi, acil
butonu ile herhangi bir tehdit altında hissedilmesi veya yaralanmalı bir durumla karşılaşılması
durumunda en yakın birime (sağlık, emniyet) acil durum ve konum bilgisi iletilmesi sistemi bir
bütüncül olarak tasarlanmıştır. Projemizde milli ve yerli özellik kendi yapay zeka modelimizin
oluşturulması ve geliştirilmeye açık olmasıdır. Yaptığımız yazılım ve donanım bileşenleri bir
bütün halinde sistemsel olarak çalışmaktadır.
6. Uygulanabilirlik
Proje fikrinin uygulanabilir olması için görme engelli arkadaşlarımızdan yaşadıkları sorunlar
hakkında bilgiler toplanmış, literatür çalışmaları yapılmıştır. Projemizde geliştirilen yapay zeka
modeli ile ilgili sokak ve caddelerden rastgele fotoğraf ve videolar çekilip testler yapılmıştır.
Test sonuçları sonucunda başarım oranının yüksek olduğu, yapay zeka modeli nesne
tespitimizin ve ses aktarımının düzgün çalıştığı doğrulanmıştır. (prediction rate - %90 ve üzeri).
Projenin uygulanabilir ve ticari bir ürün olması için prototip ürün geliştirilip görme engelli
arkadaşlarımızın test etmesi, onlardan gelecek geri dönütlere göre çalışmalar ve iyileştirmeler
yapılması planlanmaktadır.
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Projemizin önemli bir kısmı olan yazılım aşaması (yapay zekâ modellemesi) Google Colab
üzerinden ücretsiz olarak yapılmıştır.
S.N
1
2
3
4
5
6
7
8

MALZEME ADI
Raspberry Pi 3
Pi Kamera
Kulaklık
Titreşim Motoru
Buton
Baston
Taşınabilir Batarya
Güneş Pili

ADET

FİYAT

1
380
1
210
1
30
1
30
1
10
1
30
1
60
1
60
Toplam Maliyet

TOPLAM
380
210
30
30
10
30
60
60
810

Tablo 1. Akıllı Baston’um maliyet tablosu

Şekil 12. Akıllı Baston’um proje zaman çizelgesi
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Projemizde hedef kitlemiz görme engelli bireylerdir. Görme engelli bireylerin günlük
hayatlarında kısıtlama, sıkıntı ve engelle karşılaşmadan, herhangi bir yardıma muhtaç kalmadan
toplumla bütünleşmelerini amaçlıyoruz. Hedef kitleyi seçmemizin bir nedeni de çevremizde
fazla sayıda görme engelli arkadaşımızın olmasıdır.
9. Riskler
Projemizde öngörebildiğimiz ve öngöremediğimiz riskler olacaktır. Öngörebildiğimiz
risklerden ilki görme engelli bireylerin yürüyüş mesafesinin fazla olması ve batarya gücündeki
azalmadan kaynaklı sistemimizin çalışmaması riskidir. Bu riski ortadan kaldırmak için, yapay
zeka modelimize ekleyeceğimiz kodla batarya gücü %20 seviyesine geldiğinde uyarı verecek,
batarya seviyesi %10 ve altına indiğinde nesne tanıma işlemi devre dışı kalacaktır. Ayrıca akıllı
bastonumuz üzerine yerleştireceğimiz güneş panelleri ile yürüyüş sırasında da enerji elde
etmeyi planlıyoruz. İkinci risk; Akıllı Baston’ um hatalı veya bilinçsiz kullanımı, kullanımdaki
deneyimsizlikten kaynaklı elektronik birimine gelebilecek zarar riskidir. Bu riski ortadan
kaldırmak için, tam kullanımdan önce güvenli bir alanda denemeler gerçekleştirilecektir.
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Üçüncü risk yapay zekâ modelimizin yazılımından kaynaklı arızalar. Çözüm için Akıllı
Baston’um her kullanım öncesi yazılım otomatik kontrol edecektir, sistem kontrolü yapacaktır.
Şu anda öngöremediğimiz, uygulama sırasında ortaya çıkacak sorunlar içinde gerekli akademik
ve bilimsel çalışmalar yapılarak çözümler bulunacaktır.
Çok Düşük
1

Düşük
2

Orta
3

Yüksek
4

Çok Yüksek
5

Hiçbir etkisi yok
veya önemsiz

Akıllı Baston’um
elektroniğinde
projeyi etkileyecek
arızalar oluşmaz.
2
Akıllı Baston’um
performansta
azalma, tolere
edilebilir.
4
Nesne tespit
doğruluğunda
küçük sapma
olabilir.

Akıllı Baston’um
elektroniğinde
arızalar olur fakat
giderilebilir.
3
Akıllı Baston’um
titreşim motoru
zayıflar, tolere
edilebilir.
6
Nesne tespit
doğruluğunda orta
derece sapma
olabilir, tolere
edilir.

Akıllı Baston’um
elektroniğinde
önemli arızalar olur
fakat giderilebilir.
4
Akıllı Baston’um
şarj çabuk biter,
sistem acilen
kontrol etmelidir.
8

Akıllı Baston’um
elektroniğinde
giderilemez arızalar
olur.
5
Akıllı Baston’um
batarya hatası,
sistem çalışmaz

Nesne tespit
doğruluğunda çok
yüksek derece
sapma olabilir,
sistem çalışmaz.

6
Akıllı Baston’um
performansta
azalma

9

Nesne tespit
doğruluğunda
yüksek derece
sapma olabilir,
sistem acilen
kontrol etmelidir.
12

OLASILIK
ETKİ

Hava Durumu
1

Batarya
Sorunu
2

1
Hiçbir etkisi yok
veya önemsiz

2
Yapay Zekâ
Modelinin
Çalışmaması
3

Nesne tespit
doğruluğunda
düşük derecede
azalma olabilir,
sorun olmaz.
3
Hiçbir etkisi yok
veya önemsiz

Bilinçsiz
Kullanım
4
4

8

Akıllı Baston’um
elektronik arızası
olur, fakat
giderilebilir.

Akıllı Baston’um
kamera, kulaklık ve
titreşim motoru
sistemi arızaları
olabilir,
giderilebilir.

12

16

10

15
Kablolama hatası,
kamera kırılması,
kısa devre ve arıza
oluşabilir,
giderilemez.
20

Tablo 2. Olasılık-Etki matrisi
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