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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

“Dünya’da yaşanan nüfus artışı ile birlikte farklı engel türlerine sahip bireylerin oranında da bir 

artış olduğu görülmektedir. Bu engel türleri içerisindeki bireylerden birisi de görme engelli 

bireylerdir. Görme engelli bireylerin, kamusal bir mekân olan ve engelli bireyler için önemli 

sosyalleşme alanı olan parkları, herkes gibi rahat, konforlu ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi 

anayasal hakkıdır.” (1) Biz de görme engelli çocuklarımızın yaşadığı problemlerden yola çıkarak 

ve sahip oldukları anayasal hakları da önemseyerek, zarar görmeden ve bağımsız bir şekilde hareket 

edebilmelerini göz önünde bulundurarak projemizi tasarladık. Mevcut parkların kullanımında 

başkalarının yardımına ihtiyaç duyan görme engelli bireylerimiz projemizin teknolojik alt yapısı 

sayesinde özgürce, kimseden yardım almadan kendilerine özgü hazırlanan parklarda 

oynayabileceklerdir. 

 

Tasarım: Oyun parkımız içinde, konumlandırılmış oyuncaklarımız ve çarpabilecekleri tüm noktalar 

herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermeyecek şekilde iç mekan oyun parklarında kullanılan 

yumuşak malzemelerle kaplanmıştır. Oluşturmuş olduğumuz prototipimizde (Şekil-1) salıncağımız, 

dönme dolabımız ve kaydırağımız Eva A4 ( yumuşak yüzeye sahip köpüksü kâğıt ) ile kaplanmıştır. 

Oyun alanlarımız çocukların kendi başına bağımsız hareket edebilmesi adına yine yumuşak alanlarla 

çevrelenmiş olup her oyun alanı için tek giriş ve çıkış kapısı konumlandırılmıştır. Görme engelli 

bireylerimiz parkın ana giriş kapısından konumlandırılmış merkeze, merkezden de gitmek istediği 

oyuncağı seçerek akıllı baston yardımı ile zemin üzerinde renklendirilmiş çizgiyi takip etmesiyle 

sistemi kullanacaktır. Oyun alanına geldiğinde bastonu hissedilebilir yüzey alanlarının yanına 

oluşturulan baston yerine bırakacaktır. Baston üzerinde üç adet buton ve bu butonların aktifleştirdiği 

rengi simgeleyen kabartmalı yazılar bulunmaktadır. Renkler ve kabartmalı yazılar Teknofest 2020 

Piksel Mühendisleri takımının raporunda yer alan “Braille Renk Kodları” (2020, İnsanlık Yararına 

Teknoloji, Sosyal İnovasyon, Piksel Mühendisleri Takımı) incelenerek belirlenmiştir. 

Görme engelli bireyimizin oyun alanında baston yardımı olmadan güvenli bir şekilde hareket 

edebilmesi için oyuncağın çevresi kılavuz izi öğeleri ( kılavuz iz olarak da ifade edilen bu iz yüzeyi 

kılavuzlanma dokusu olan karolarla düzenlenir ve görme engelli bireyleri gidecekleri yere güvenli 

şekilde yönlendirir.) (2) ve yön değiştirme öğeleri (kılavuz izlerin birleştiği veya güzergâhın farklı 

yönlere ayrıldığı kesimlerde kullanılır.) ile döşenmiştir.(Şekil-2) Hissedilebilir yüzeyler, 

öğrencimizin 3 boyutlu tasarım Tinkercad programını kullanarak çizmesi ve baskısını almasıyla 

sistemimize entegre edilmiştir. Teknik çizimlerimiz Şekil-3’te gösterilmiştir. 
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 Şekil-1 Şekil-2 

 

 
                                                                      Şekil-3 

 

Yazılım : Ekip üyelerimiz 4. Sınıf öğrencisi olduğundan dolayı parkımızın çizgi takip sistemi 

yazılımı için öğrencilerin seviyesine uygun olan blok tabanlı kodlama araçları seçilmiştir. Hem Lego 

boost hem de blok tabanlı programlama dili olan Scratch arayüzü kullanılarak belirlemiş olduğumuz 

çizgileri takip eden algoritmayı oluşturarak test işlemi gerçekleştirilmiştir. Kullanmış olduğumuz 

Lego boost (Şekil-7’deki sol görseldeki robot) ve entegre edilen harici renk sensörü, zemine 

yerleştirilmiş renkleri algılayarak engelli bireyin baston üzerinde bulunan butona basmasıyla  kod 

blokları çalıştırılarak sistem aktif hale getirilecektir. Projemizin geliştirme aşaması devam etmekte 

olup kullanacağımız arduino ile uyumlu TCS3200 renk sensörünün  ve sesli uyarı vermesi için 

kullanılan buzzer sensörünün arduino uno ile devre bağlantısı şekil-4’te gösterilmiştir. Belirlemiş 

olduğumuz takvime göre ilerleyen süreçte Arduino ile mblock5 programı kullanılarak sistemimiz 

burada da test edilerek aktif edilecektir. TCS3200 renk sensörünün kullanımı için gerekli 

araştırmalar yapılarak basit birkaç uygulama ile zemine yerleştirdiğimiz renkleri tanıma hassasiyeti 

test edilecek olup, çizimine başladığımız şekil-5’te gösterilen bastonumuza monte edilerek 

sistemimiz son haliyle hazır olmuş olacaktır. Uygulamada kullanacağımız TCS3200 renk sensörü  

daha hassas renk okuması yaptığından tutulduğu yüzeyin rengini algılayarak seri port üzerinden 

karta aktaracaktır. Doğru rengi algılayan sensör baston hareketini sağlayacak olan motorları aktif 

hale getirecektir. Bastonun çizgiden çıkması durumunda sesli uyarı verilecektir. 
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                                              Şekil-4                                                       Şekil-5 

 

2. Problem/Sorun 

Projemizin yapılma fikri öncelikle 4. sınıf öğrencimiz Rohat’ ın görme engelli arkadaşı olan Bager’ 

in parkta karşılaştığı çarpma, yaralanma ve de bağımsız hareket edememe gibi sorunlarını 

gözlemlemesi ile tespit edilerek ortaya çıktı. Görme engelli çocuklar için kendilerine özel 

tasarlanmış, yazılımsal anlamda da desteklenen parkların olmayışı bu projenin çıkış noktası oldu. 

Projemizin ismi için (Yumuşak Engelsiz Duyu Park) önayak olan takım kaptanımız Bager parkın 

özellikle yumuşak yapılmasını istedi. Çünkü yakın zamanda da parkta oynadığında oyuncakların 

sert maddeden yapılmış demirine çarparak gözünün kenarında morarma meydana gelmişti. Var olan 

parklar incelendiğinde görme engelli bireyler için özel tasarlanmış bağımsız parkların olmayışı fikir 

olarak hepimizi heyecanlandırmıştı.  

Şekil-6’da gösterilen park ilimizdeki parklardan sadece birine örnek olarak sunulmuştur. Parkta 

kullanılan malzemelerin sertliği ve engelli bireyler için yönergelerin olmadığı birçok parkta olduğu 

gibi bu görselde de yer almaktadır.Bager’in parkta yaşadığı sorunları anlatan video linkimiz 

aşağıda paylaşılmıştır.İzlediğimizde göreceğimiz üzere onlara ait özel tasarlanmış parkın, 

bağımsız hareket edebilmeleri ve oyuncaklara kolay erişebilmeleri adına ne kadar önemli 

olduğuna dikkat çekilmiştir.   

( https://www.youtube.com/watch?v=Y9lpdeS7N7k ). 

Şekil-6 * 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9lpdeS7N7k
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3. Çözüm  

Görme engelli bireylerimizin daha rahat hareket edebileceği uygun park koşullarını oluşturduğumuz 

prototipimizde istedikleri oyuncaklara herhangi bir kişiye ihtiyaç duymadan ulaşıp oynayabilme 

imkanı sunulmuştur.  

Tasarladığımız projemiz ile (Şekil-7) görme engelli bireyler parkın girişinde kendilerine verilecek 

bastonlarla zemine sabitlenen yeşil kılavuz çizgisini takip ederek park içerisinde belirlenen merkez 

noktasına ulaşacaktır. Burada kendisine verilen yönergelerle kullanmak istediği oyuncağı, baston 

üzerinde bulunan Braille renk kodlarının işlendiği buton yardımıyla sistemimiz rengi okumaya 

başlayacaktır. Baston sistemin çalışmasıyla beraber ilgili rengi takip etmeye başlayıp engelli bireyi 

oyun alanına ulaştırırken çizgi dışına çıkması durumunda sesli uyarı ile bireyi tekrar çizgiye 

yönlendirecektir. Şekil-7’de de gösterilen Lego boost ve üzerine entegre edilmiş renk sensörümüz 

ile birlikte yapılan tasarım ile, her oyun alanı içerisinde bulunan ve Tinkercad üzerinden tasarımı 

yapılmış, 3D yazıcı ile basılmış kılavuz ve yön değiştirme öğelerinin prototipleri zemine 

yapıştırılarak oyun alanında baston yardımı olmadan güvenle ve özgürce hareket etmesi 

sağlanmıştır. Görme engelli çocuğumuz oyun alanından çıkmak istediğinde hissedilebilir yüzeyleri 

takip ederek bırakmış olduğu bastona ulaşarak merkeze tekrar geri gelecektir. Bu döngü parktan 

ayrılana kadar devam edecektir. Parktan tamamen ayrılmak isteyen engelli birey baston üzerindeki 

çıkış butonuna basarak merkez üzerinden çıkış kapısına gidecek ve bastonu park görevlisine teslim 

edecektir.  

Bu projemizle toplumda görme engelli bireyler için çözüm üretmeye çalıştık. Bu nedenle sosyal 

alanlardaki eşitliği sağlamaya yönelik yapılan projemiz ile ilkokul kategorisinde öğrencilerimizin 

engelli bireylere ve onların yaşadıkları sorunlara karşı bakış açısını değiştireceğine inanıyoruz. 

 

 

 
 

 
 

Şekil-7 
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4. Yöntem 

Problemimize çözüm yolları bulmadan önce takım kaptanı olan Bager’in park sahasına bırakılarak 

oyuncakları bulması sırasında yaşadığı zorluklar gözlemlenerek süreç içerisinde çözüm yollarına ait 

yöntemler belirlenmiştir. Yukarıda da problem/sorun bölümünde linkini paylaştığımız video 

yöntemimize temel teşkil etmiştir. Şekil-8 de Bager’in park içerisinde oyuncaklara ulaşması 

çalışması resmedilmiştir. Zorlanan bireyimiz için çözüm olarak belirlenen kılavuz çizgiler ile 

hissedilebilir yüzeyleri prototipimizde takip etmesi kolaylık sağlamıştır. Yaşanılan problemlerin 

analiz edilmesi sonucunda geliştirdiğimiz bastonun yazılımsal çözümü Şekil-9’da verilen akış 

şemasında gösterilmiştir. Şekildeki akış şeması, parkın girişinden merkez noktasına ulaştıracak yeşil 

çizgi takibi ve merkez noktasından salıncağa ulaşımı sağlayacak mavi çizgi takibi için 

oluşturulmuştur. Çözüm yolu diğer butonlar için de uygulanacaktır.   

 
Şekil-8 

  

Şekil-9 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Mevcut parklara baktığımız zaman oyuncakların görme engelli bireylerin bağımsız kullanımlarına 

uygun olmadığını görmekteyiz. Projemizde yer alan ürünlerin yumuşak iç mekan malzemeleriyle 

kaplanması, sensörler, donanım ve yazılımlarla desteklenmesiyle engelli bireylerin herhangi birinin 

yardımına ve yönlendirmesine ihtiyaç duymadan dilediği gibi oynayabilme imkanı sağlamasıyla 

muadillerinden ayrılmaktadır. Ayrıca yaptığımız araştırmalarda bulunduğumuz ilde ya da 

Türkiye’de benzeri olan hizmete rastlanmamış olması ülkemize bir ilk ve yenilik olarak farkındalık 

kazandıracaktır. Projemizin tasarımından yazılımına kadar benzerinin olmaması sunulan çözüm 

önerilerinin özgünlüğünü sağlamaktadır. Bunun yanı sıra görme engelli bireyin ebeveyni olmadan 

kendi kendine sallanabilmesi ya da yaşına bağlı fiziksel olarak yetersiz kalması durumunda buton 

ve servo motor aracılığıyla kendini sallayan salıncaklar projenin bir başka yenilikçi yönünü 

oluşturmaktadır. Oyun alanlarının çevresinin sınırlandırılması, hissedilebilir yüzeyler kullanılarak 

alan içerisinde bastonsuz yönlendirmenin sağlanması da bir ilk olacaktır. Projenin hayata 

geçirildikten sonraki geliştirme sürecinde bastonlar yerine otonom arabalar da dahil edilerek inovatif 

eklentiler yapılabilecektir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizin hayata geçirilmesi aşamasında valilikler ve belediyelerle görüşülerek görme engelli 

bireylerin sosyalleşmelerini, topluma uyum sağlamalarını, toplumsal farkındalık kazandırılacağını 

ifade edip destek vermelerini beklemekteyiz. Ayrıca sosyal sorumluluk anlamında başta projeyi 

oluşturmuş olduğumuz ilimiz dahil olmak üzere özel kurumların da desteği ile görme engelli 

bireylere verdiğimiz değeri gösterme adına hayata geçirilmesini önemsiyoruz. Her ilde . 5 – 16 yaş 

arası görme engelli çocuk sayısı göz önünde bulundurulup oluşturulacak engelsiz yumuşak duyu 

park sayısına karar verirken istatistiki verilerden yararlanılacaktır. Parklara yerleştirilecek 

oyuncakların belirlenmesinde çocukların güvenliğinin tehlikeye atılmaması ve keyif alabilmeleri 

hassasiyetle yaklaştığımız bir önceliktir. Görme engelli çocuklarla yapılan görüşmeler ile oyun 

parklarında hangi oyuncakları kullanmak istedikleri sorularak oyuncaklara karar verilmiştir.   

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Prototipimizi hazırlarken oyun parklarının tasarımında çoğunlukla elimizde bulunan malzemelerden 

yararlandık. Oyuncakların yapımı için marketlerden topladığımız atık kolileri ölçeklendirdiğimiz 

boyutlarda keserek iç mekan oyun parklarındaki yumuşak malzeme hissini vermek için Eva A4 ( 

yumuşak yüzeye sahip köpüksü kâğıt )  ile kapladık. Prototip zemini 2 adet 50x70 suntanın yine eva 

ile kaplanmasıyla oluşturulmuştur. Donanımsal olarak kullanılacak ürünler elimizde mevcut olup 

TCS3200 renk sensörü sipariş edilecektir. Ayrıca kullanılan hissedilebilir yüzeyler takım üyeleri 

tarafından açık kaynak yazılım ile tasarlanmış olup yine 3D yazıcımızdan baskısını aldık. Projemizin 

bütçesi hesaplandığında maliyetin minimum düzeyde tutulduğu söylenebilir. Mevcut parklara ek 

olarak, yumuşak yüzeyler ve akıllı sistemimiz entegre edilerek maliyetlendirmeler göz önünde 

bulundurulacaktır. Maliyetlendirilmenin düşürülmesi adına var olan parklar revize edilerek 

sistemimiz entegre edilirse maliyet daha düşük olacaktır. 
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Prototip Malzeme Listesi Fiyatlandırma (Birim) 

Arduino Uno 56,64 TL 

Servo Motor 15,93 TL 

TCS3200 Renk Sensörü 53,10 TL 

Jumper Kablo 40 TL 

Breadboard 12,35 TL 

Buzzer 4,12 TL 

Renkli Eva 8,5 TL 

50x70 Sunta 15 TL 

3D Filament 120 TL 

Lego Boost  1.500 TL 

Buton 1,18 TL 

Motor Sürücü Kartı 16,92 TL 

9V Şarj Edilebilir Pil 95 TL 

Tekerlek  16,59 TL 

Uygulanabilir Park Maliyet Listesi Fiyatlandırma (Birim) 

3 Oyuncaklı Oyun Parkı 21.940 TL 

Yumuşak Zemin Ve Yumuşak Yüzey Kaplama 24 TL (40 CM X 40 CM) 

Hissedilebilir Yüzey (Tpu1001) 55 TL (30 x 100 ) 

Akıllı Baston 1.814,82 

ÇALIŞMA TAKVİMİMİZ 

AYLAR  YAPILACAK İŞLER  GÖREVLİ KİŞİLER  YÖNTEM/TEKNİK 

ŞUBAT 

MART 

- Fikir Bulma 

- Kaynak Taraması 

- Veri Toplama 

Rohat Okcu 

Bager Çalışçı 

Araştırma 

Problem Çözme 

Kaynak taraması 

NİSAN 

MAYIS 

- Verilerin Analizi 

- Beyin Fırtınası 

- Planlama Yapılması 

- Projenin Detaylandırılması 

Rohat Okcu 

Bager Çalışçı 

Araştırma 

Problem Çözme 

Kaynak taraması 

Beyin fırtınası 

HAZİRAN 

TEMMUZ 

- İlk Prototip park oyuncakların 

yapımı 

- 3B baston tasarımı 

- Kılavuz çizgilerin tasarımı 

Rohat Okcu 

Bager Çalışçı 

Gösterip yaptırma 

Üretim 

Denemeler yapma 

AĞUSTOS 

- Test Aşaması (Arduino ile 

oluşturulan akıllı sistemin 

prototip olarak çizgi takip sistemi 

ile test edilmesi ve otonom 

salıncak testi yapılması. 

Rohat Okcu 

Bager Çalışçı 

Salih Kan 

Test Etme 

Uygulama 

Deneme 

EYLÜL 
- Test sonuçlarına göre eksiklerin 

giderilmesi ve 

geliştirme çalışmaları  

Rohat Okcu 

Bager Çalışçı 

Salih Kan 

Geliştirme 

Uygulama 

Deneme 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz 5 – 16 yaş arası görme engelli çocuklara yönelik olarak yapılmıştır. Türkiye’de Milli 

Eğitim Bakanlığı’nın Özel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 17 görme engelli okulu bulunmaktadır. 

Anasınıfından lise seviyesine kadar okullara devam eden öğrenci sayısı 2020 – 2021 eğitim öğretim 

yılı itibariyle kayıtlı 620 öğrencidir. Muş İlimizde takım kaptanımız Bager ile birlikte toplamda 3 

görme engelli öğrencimiz bulunmaktadır. Hedef kitlesi olarak 17 okulumuz baz alınırsa 

okullarımızın bahçesine projemiz ilk etapta entegre edilerek sonrasında şehir merkezlerinde 

bulunacak şekilde her ilimizde parklarımızın sayısı arttırılabilir. 
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9. Riskler 

Bulunduğumuz bölgenin iklimsel koşulları düşünüldüğünde kış şartlarının kurmuş olduğumuz park 

sisteminin işlevselliğini olumsuz etkilemesi en büyük risklerimizden biridir. Var olan riski en aza 

indirme amaçlı parkların üzeri açılabilir tavanla kapatılabilir. Pandemi sürecinde salgın hastalık 

sebebiyle bastonların ortak kullanımından doğacak bulaşma riskinin artması da bir başka risk olarak 

değerlendirilebilir. Bu soruna çözüm olarak kişiye özel bastonların üretilmesi maliyet açısından da 

risk oluşturacaktır. 

RİSK SKORU = 

ŞİDDET*OLASILIK 

ETKİ(ŞİDDET) 

1 2 3 

 HAFİF ORTA YÜKSEK 

O
la

sı
lı

k
 3 

3 6 9 
YÜKSEK 

2 
2 4 6 

ORTA 

1 
1 2 3 

HAFİF 

 

 

RENKLER ve RİSK SKORU 

  
Katlanılabilir Risk (Düşük 

Risk) (1,2) 

    Orta Düzey Risk(3,4,6) 

  Önemli Risk (Yüksek Risk) (9) 

 

 

TESPİT EDİLEN RİSK ETKİ(ŞİDDET) OLASILIK RİSK PUANI 

(ETKİ X 

OLASILIK) 

İklim koşullarının 

malzemelere zarar 

vermesi 

 

3 

 

2 

 

6 

Pandemi sürecinde Bulaş 

Riski 

 

3 

 

3 

 

9 

Malzemelerin zamanla 

aşınması 

 

2 

 

2 

 

4 

Oyuncaklarda Güvenlik 

kemerlerinin zamanla 

aşınması 

3 2 6 

Yazılımın Güncellenmesi 
 

3 

 

1 

 

3 

Hissedilebilir Yüzeylerin 

Aşınması 

 

3 

 

1 

 

3 

Çarpma ve Yaralanma 
 

3 

 

2 

 

6 
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10. Kaynaklar  

*Muş Merkez Lale Vadisi Parkı 

(1)  https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkjforsci/issue/49806/629721  

(2) http://hissedilebiliryuzeyler.com/pdf/calistay3.pdf  

(3) http://www.tmatristasarim.com/ (Hissedilebilir yüzey fiyatlandırması )  

(4) https://www.robolinkmarket.com/ (Sensörlerin temini) 

(5) https://www.robotistan.com/ (Filament ve arduino temini) 

(6) http://www.gormeengelliurunleri.com/hissedilebilir-

yuzey/?gclid=CjwKCAjwrPCGBhALEiwAUl9X0wW_Bo6DUB5taJVh2tl54x1Dl5ED85Be8C

DnQrpLhq_3Mm7IiS97BxoC4NwQAvD_BwE (Hissedilebilir yüzey bilgilendirme) 

(7) https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/42250/istatistik-bulteni-2020-mart.pdf (Görme 

engelli istatistikleri)  

(8) http://www.turged.org.tr/bilgi.php?bid=3  (Görme engelli eğitim veren okul bilgisi) 

(9)  https://www.savassakar.com/proje-yonetiminde-olasilik-ve-etki-matrisi/  ( Risk etki & olasılık 

matrisi bilgi toplama için rehber) 

(10) https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/sgdb_13281.pdf ( Risk etki & olasılık matrisi bilgi toplama için 

rehber) 
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