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Giriş 

 

Değerli Jüri tarafından yapılan değerlendirmede ön değerlendirme raporumuz elemeyi 9. olarak 

geçmiştir. Ön tasarım raporunda da belirttiğimiz üzere: engellilerden başlayarak milletimize ve 

topluma karşı mühendislik-mesleki sorumluluğumuzu yerine getirmek için gösterdiğimiz 

çabaya vermiş olduğunuz destekten dolayı; bu süreçte başta Değerli Jüri ve Teknofest olmak 

üzere emeği geçen herkese tekraren teşekkürlerimizi sunarız. 

 

Spektrum Teknoloji Takımı 

Hedefler ve Çalışma Süreci 

 

Proje fikrinin ortaya çıkarılması ve geliştirme sürecinde hedefimiz, öncelikle engelli bireylerin 

engellerini aşma hususunda onlara yardımcı olmaktır. Bunula beraber yerli yeni bir ürün ortaya 

çıkarıp dünya geneline sunulması ile ülke ekonomisine katma değer sunmak ve girişimcileri 

engelliler konusunda daha fazla proje üretmeye teşvik etmek ikincil hedefimizdir. 

Proje önerimize, yarışma başvuru öncesinde başlamıştık. Çalışma sürecimizde araştırma 

bölümü içerisinde 6 Nokta Körler Derneği yetkilileri ve dernek üyesi olan engelli bireyler ile 

görüştük. Genel olarak toplum içinde yaşadıkları sosyal ve teknik sorunları dinledik. Engelli 

okulları ile iletişimlerde bulunduk. Projemizi konuşmacı olarak katıldığımız 2019 Görme 

Engelliler Çalıştayı’nda yetkililere ve engellilere sunduk. Bununla beraber çalıştayda kurulan 

değerlendirme ve çözüm masalarında yer aldık. Engellilerin teknik ve sosyal sorunlarını 

dinledik çözümler ürettik.  

Proje önerisi için yapılan ön çalışmada dijital ortamdan ve bireysel olarak anketler (100 Kişiye 

Sordum ) yaptık. Anket sonuçlarına göre problemleri güncelledik.  

Önerdiğimiz projemizi ilerletebilmek ve hayata geçirebilmek çeşitli fonlama platformlarına 

maddi destek alabilmek başvurular yaptık. Fonbulucu isimli platforma ait Fikirler yarışıyor 

isimli yarışmada birinci seçildik.  

BASYA Projesinin geliştirilmesinde sizin de desteklerinizi beklemekteyiz. Tarafınızca 

yapılacak olumlu derecelendirmenin seviyesi, projemizin gerçekleştirilmesi ve görme 

engellilerin problemlerinin çözülmesine katkı sağlayacaktır.   

Saygılarımızla… 

 

Bu rapor Ön Değerlendirme Raporunun genişletilmesi ile oluşturulmuştur. 

Sayfa sınırı nedeni ile istenen seviyede bilgi verilememiştir. Ön prototip ve test 

çalışmalarına ilişkin detaylar aşağıdaki link üzerinden verilen video ile incelemenize 

sunulmuştur. Tüm detaylar final sunumunda sizinle paylaşılacaktır.  

 

Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=ikUmTVwXbmU&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=ikUmTVwXbmU&feature=youtu.be
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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Proje önerisi, BASYA (Bastonsuz Yaşam) olarak isimlendirilmiştir. Proje ile görmeyen 

insanlara gören gözler olmak hedeflenmektedir. Temel olarak BASYA, engelleri tanıma, 

konum algılama ve akıllı asistan özelliği ile görme engellinin hayatını kolaylaştırılacak ve 

engellinin sosyal hayata katılımı artırılacaktır. Kulaklık (kablosuz veya kablolu), ayak 

sensörü, baş sensörü ve akıllı asistan olarak dört birimden oluşmaktadır. 

 

 

2. Problem/Sorun 

 

Problem tespitinde; anket çalışması, görme engelliler ile direk irtibata geçilmesi, engelli 

yakınları ile irtibata geçilmesi, görme engelliler derneği ve görme engeliler çalıştayına katılım 

sağlanarak problem tespiti yapılmıştır. Görme engellinin hareket ederken yanında daima bir 

baston taşıyor olması, bu bastonun dahi tespit edemediği baş hizasında engellerin olması, baston 

taşıyan engellinin taşıdığı baston nedeniyle asosyal bir hayat sürüyor olması, toplu taşımayı 

kullanırken daima birilerine ihtiyaç duyması ve engellinin kaybolma durumudur. Bununla 

beraber engelli, sosyal hayatta en basitinden rengini kendisi görmemesine rağmen giydiği 

gömleğin rengini bilmek istemektedir. Yine engelli alışveriş sırasında iki elini birlikte 

kullanamamaktadır. Baston taşıması, engelli için yine önemli bir problemin kaynağını 

oluşturmaktadır.  

 

3. Çözüm  

 

Engellinin eksik yönlerini tamamlayacak bir akıllı asistan (Şekil 2) ve sensör düzeneği (Şekil 

1) ile engellinin önüne çıkan fiziksel engeller tespit edilerek engellinin baston kullanımı 

azaltılacak ve kullanıcının projeye adapte olmasının ardından baston kullanımı tamamen 

ortadan kaldırılacaktır. Kaybolma, toplu taşıma ve sosyal problemler – akıllı asistan desteği ile 

yüksek oranda çözülecektir. 

 

 

4. Yöntem 

 

Tespit edilmiş problem yukarıda da belirtildiği gibi görme engellileri farklılaştıran bastondur. 

Bu problemi ortadan kaldırmak için kullanıcıya özel ayakkabı ve gözlüklerin dikkat çekmeyen 

bölümlerine sensörler yerleştirilecektir. Ayakkabının; bir adet burun bölümüne, sağ 

ayakkabının sağ tarafına ve sol ayakkabının sol tarafına bir adet ultrasonik mesafe sensörü 

ergonomik bir şekilde konumlandırılacaktır. Buna ilaveten burun kısımlarına birer adet hassas 

renk sensörünün görünmeyecek şekilde yerleştirilmesi hedeflenmektedir. Gözlüğün (Tercihe 

göre şapkanın) ön tarafına bir adet lazer mesafe sensörü yerleştirilmesi düşünülmüştür. 

Gözlükte doğrusal bir engeli algılamak için lazer mesafe sensörü kullanılması hedeflenirken 

ayakkabıda alan taraması yapmak istediğimiz için ultrasonik mesafe sensörü kullanılması tercih 

edilmiştir. Tüm bu sensörler, uygun boyutlarda seçilmiş işlemci ve güç kaynağına bağlanmıştır. 
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Bu işlemci, sensörler ve güç kaynağı ayakkabıya takılabilen portatif bir aparat şeklinde 

üretilmesi amaçlanmıştır.  

Kullanıcıya ait akıllı cep telefonunda bulunan olan GPS ve bu GPS’e bağlı olacak “Yakınımı 

Bul” uygulaması ile kullanıcının kaybolması halinde gözlükte bulunan botuna basmasıyla 

yakınlarının telefonlarına bildirim 

gönderilmesi planlanmıştır. Bu yazılım ilk 

olarak android tabanlı olarak yazılım 

optimizasyonu ve testlerinin ardından Google 

Play Store’dan ayakkabı sahipleri aldıkları 

şifreleri ile ücretsiz indirebileceklerdir. 

Android tabanlı yazılım başarı ile çalıştıktan 

sonra IOS yazılım tabanlı cihazlar için de 

yazılım çalışması yapılacaktır. Aynı zamanda 

yakınları kullanıcının yerini görmek istemesi 

durumunda uygulamadan yerini tespit 

edebilecektir. GPS sayesinde kullanıcının bulunduğu önemli yerler kulaklıktan kişiye aktarımı 

sağlanacaktır. Örneğin kullanıcımız Cumhuriyet Meydanı’na gittiği takdirde kişiye Cumhuriyet 

Meydanı’nda olduğunu bilgilendirip engellinin kaybolma riski azaltılacaktır. Bunun yanı sıra 

kullanıcımızı bulunduğu yerdeki önemli yapılarla (Tarihi eserler, Valilik vb.) ilgili bilgiler 

verilecektir. Böylelikle önemli yapılar sesli şekilde betimlenerek görme engellilerin zihninde 

canlandırmak amaçlanmıştır. Akıllı telefona yüklü yazılım ile telefondaki navigasyona bağlanıp 

kişinin ulaşmak istediği adrese kablosuz kulaklıkla yapılan yol tarifi ile ulaştırılması 

hedeflenmiştir. Yol tarifinde sarı çizgilerin bulunduğu konumlarda bu çizgiler ile desteklenmesi 

hedeflenmiştir. Bu şekilde engelli, istediği konuma daha güvenli bir şekilde varmış olacaktır. 

Projenin donanım alt yapısı genel olarak aşağıdaki görselde verilmiştir.  
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Önerilen projenin en inovatif yönü kurulu sensör ve yazılım düzeneği ile engellinin bastona 

olan bağımlılığını ortadan kaldırmaktır. Diğer taraftan geliştirilen akıllı asistan ile engellinin 

sosyal hayata tutunmasını sağlamak ve onlara gören gözler olmaktır. Fonksiyon olarak 

benzerleri olmasına karşın baston hala ana eleman olarak kullanılmaktadır. Bu projede 

Kullanıcının baston ihtiyacı ortadan kaldırmaktadır. Bastondan kurtulan engelli iki elini de 

rahatlıkla kullanabilecektir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Proje önerisi uygulanabilirliğini gelişmiş teknoloji desteklemekte ve artırmaktadır. Günümüzde 

engelli ya da engelsiz bireylerin birçoğu dijital teknolojiden istifade etmektedir. Bu durum 

gerek devletler tarafından düzenlenen eğitimler ile desteklenmektedir. Bununla beraber devlet 

tarafından yapılan e-dönüşüm, teknolojinin kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Verilen 

eğitimler ve zorunluluklar, dünya üzerinde bulunan engelli ekosistemi içinde projenin 

uygulama alanını genişletmektedir. Proje önerisinin cep telefonu ile kablosuz haberleşen sensör 

gruplarından oluşması ve bu sensörlerin insanların sosyal hayatta kullandıkları kıyafetlerine 

ergonomik bir şekilde entegre edilebiliyor olması projenin uygulanabilirliğini sağlamaktadır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje önerisine ait iş-zaman planı ve tahmini maliyet planı aşağıda verilmiştir. Maliyetlendirme, 

ön prototip ve prototipin 2. Versiyonu için planlanmıştır. 

İş zaman planı 
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Bütçe Planı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Projemizin hedef kitlesi %40 ve üzeri görme yetisini kaybeden engellilerdir. Yapılan 

araştırmalarda dünya çapında 50 milyon görme engelli insan bulunurken bu sayının 2050 

yılında 115 milyonu bulması bekleniyor.[8] Bu da hedef kitlemizin sürekli büyüdüğü ve global 

çapta olduğunu bizlere gösteriyor. Teknolojik ürünlerin günümüzde olmazsa olmazlar arasına 

girmesi, tüm dünya üzerinde yaşayan insanlarda görme bozukluklarının oluşmasında 

kaçınılmaz bir senaryo çizmektedir. Görme engellilerde görme bozukluklarının zamanla 

artması hedef kitlenin büyüyor olması, mali kazanç durumu ikinci planda bırakılarak insani 

anlamda projenin etki alanını göstermektedir.  

 

9. Riskler 

Proje önerisi, elektronik aksam bulundurması sebebi ile kullanıcı ve projenin çalışması ile ilgili 

bazı riskleri de beraberinde getirmektedir.  

Bu riskler:  

• Ayak ve baş bölgesinde bulunan elektronik aksamın su alarak arızalanması 

• Teknik donanım ve bataryanın enerji kapasite sorunu 

• Proje önerisi ile birlikte çalışan donanım konfigürasyonun kullanıcıya ait cep telefonu 

gerektirmesi sebebi ile ek donanım gerektirmesi 

• Projeye entegre olacak kullanıcı cihazının batarya sorunu 

• Kullanıcı hatasına dayalı sensör arızaları 

• Kullanıcının bilgi eksikliği 

Yukarıda belirtildiği üzere beklenen genel riskler donanım arızalarına yöneliktir. Bu arızaların 

çözümü için B planı olarak elektronik aksama sıvı dayanımlı kılıf tasarımı yapılabilir.  
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Kullanıcı hataları için ise yazılımsal güvenlik önlemleri ve kısa yollar eklenerek kullanıcının 

rahat bir şekilde uygulamayı kullanabilmesi sağlanabilir. 

Batarya sorunu için kolay değişebilir ve yeniden şarj olabilir bataryalar tercih edilebilir. 

 

Projenin hayata geçirilmesinde karşımıza projenin bazı bölümlerinde alınmış patentler engel 

teşkil edebilir. Bu engeller sponsor desteği ile patent kullanım hakları satın alınarak rahatlıkla 

aşılabilir. Bu konuda ciddi devlet destekleri bulunmaktadır. Bunun dışında üretim anlamında 

ciddi problemler görünmemektedir. Gelişen teknoloji ve üretim hacmi büyük ülkelerin sunduğu 

düşük maliyetler, optimum projenin son kullanıcı için hazırlanmış halinde son kullanıcıya 

rahatlıkla ulaştırılabilir. 

 

10. Proje Ekibi 

 

Takım Lideri: Halil İbrahim SABUR Erciyes Üniversitesi elektrik elektronik 

Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Halen Anadolu Üniversitesi İşletme bölümü 4. 

sınıf öğrencisidir. Takım proje görev dağılımı ve resmi sözcüsüdür. 

  

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Ali Sefa 

AKBULUT 

 Elektronik Donanım Erciyes Üniversitesi 

Elektrik elektronik 

Mühendisliği 2. Sınıf 

öğrencisidir 

Elektronik donanım 

konfigürasyonu 

anlamında tecrübelidir.  

Yakup Abdullah 

DOĞAN 

Gömülü ve Android 

Yazılım  

Erciyes Üniversitesi 

Elektrik elektronik 

Mühendisliği 2. Sınıf 

öğrencisidir 

Projenin yazılım alt 

yapısını oluşturmuştur. 

Yazılım hakkında 

tecrübelidir. 

Emrah BEYZO Elektronik Tasarım ve 

Optimizasyon 

Erciyes Üniversitesi 

Elektrik elektronik 

Mühendisliği 4. Sınıf 

öğrencisidir 

Elektronik devre 

tasarımı konusunda 

tecrübelidir. 

Hasan Burak 

UYSAL 

Maaliyet ve Bütçe 

Planlama 

Erciyes Üniversitesi 

Elektrik elektronik 

Mühendisliği 2. Sınıf 

öğrencisidir 

Proje için daha önce 

maliyet ve bütçe 

planlarını yapmıştır.  

Obeid ABDALLA Uluslararası proje ve 

patent araştırma 

Erciyes Üniversitesi 

Elektrik elektronik 

Mühendisliği 2. Sınıf 

öğrencisidir 

Proje için uluslararası 

yapılan projelere 

benzerlikler 

istatistikler ve patent 

araştırması yapmıştır. 
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11. Kaynaklar  

1-)http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/gorme-engelliler-icin-akilli-ayakkabi 

2-)https://www.log.com.tr/gorme-engellilere-gercek-zamanli-sesli-destek-sunan-akilli-gozluk-

video/ 

3-)https://wewalk.io/tr/product/wewalk-akilli-baston/ 

4-)  https://maker.robotistan.com/arduino-ile-basit-park-sensoru-yapimi/ 

5-) https://www.youtube.com/watch?v=FmCFY_0Wz_U&feature=youtu.be 

6-) https://www.youtube.com/watch?v=GL8dkw1NbMc&feature=youtu.be 

7-) https://www.youtube.com/watch?v=JOO2FBP9RE4 

8-) http://www.altinokta.org.tr/yazardetay.asp?idnourun=40 

 

12. Ek Görseller 

Projemizin kavramsal tasarımı, SolidWorks 3D Tasarım programı ve Java dilinde Android 

uygulama çalışmaları ile hazırlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Projenin 3D Kavramsal Tasarımı 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Ön Prototip 

Şekil 2: Cep Telefonu Uygulama Tasarımı 

http://www.altinokta.org.tr/yazardetay.asp?idnourun=40

