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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Engelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni Nisan 2021 

Bülteni verilerine göre Ulusal Engelli Veri Sisteminde kayıtlı ve hayatta olan engelli sayısı; 

1.414.643’ü erkek, 1.097.307’si kadın olmak üzere 2.511.950*’dir. Görme engeli olan 

bireylerin yüzdesi %9,53’dür.Engelli olan kişilerin topluma entegrasyonu için birçok sosyal 

aktiviteyi yerine getirebilmesi gerekir. Bunu başarması için de uygun ve güvenli seyahat 

yöntemlerini bilmelidir.(ÇAKMAK Salih,2011) Görme engelli bireylerimizin sayısı ülkemizde 

azımsanamayacak kadar çoktur. Bu bireylerin günlük hayatta en sık yaşadıkları sorunlardan 

birisi de ulaşım alanında olmaktadır. Gerek iş için gerekse günlük ihtiyaçları için tek başına 

hareket etmek zorunda kalan bireyler özellikle toplu taşıma kullanacağı zamanlarda hangi 

otobüsün geldiğini ve o otobüsün doğru olup olmadığını bilememektedirler. Yanlış araca binme 

sonucunda da bilmediği bir yere gitme, panik olma gibi daha başka sorunlar yaşamaktadırlar. 

Bizler de bu sorundan yola çıkarak görme engelli bireylerimizin doğru araçlarda, rahat yolculuk 

yapmasını sağlamak amacıyla ENGELSİZ DURAK projemizi tasarladık. Proje kapsamında her 

durağa görme engelli bireyler için özel kart okuyucu sistemler kurulacaktır. Bu sisteme uyumlu 

olan RFID kartlar engelli bireylere verilecektir. Kişi binmek istediği aracın numarasını Braille 

alfabesiyle yapılmış, kabartmalı butonlar yardımıyla tuşladığında, o araçtaki doluluk oranını, 

aracın kaç dakika sonra durağa geleceğini öğrenebilecektir. Projemizi öncelikle protatip olarak 

sunacağımızdan Tinkercad programında 3D çizimleri yaparak işe başladık. Baskı için 3D yazıcı 

ve sağlam olması için PLA Filament kullanmaya karar verdik. . Elektronik devre kartı olarak 

da Deneyap Kartı tercih ettik. Programın tüm kodlarını Arduino IDE programından yazmaya 

başladık Projemiz hayata geçtiğinde toplu taşıma araçlarını kullanan görme engelli bireylere 

hizmet edecektir. 

 
Resim 1: Projemizin 3D görseli 

2. Problem/Sorun: 

Gerek iş yerlerine gitmek için, gerek farklı günlük işler için toplu taşıma kullanan görme engelli 

bireyler otobüsü kaçırma, yanlış otobüse binip bilmediği bir yere ulaşma vb. sorunlar 

yaşamaktadır. Üstelik bunları yaşamamak için çevredeki insanlara soru sormaya çalıştığında 

istediği bilgiyi alamadığı dönemler olmaktadır. Bu bireylerin engel düzeyleri yaşam kalitelerini 

zaten düşürüyorken, onlara ekstra engeller konuyor olması rahatsız edicidir. 
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Ayrıca engelliler için hazırlanmış olan mevcut bilgilendirme tabelaları, bilinçsiz insanlar 

tarafından hasara uğratılarak, okunamaz hale getiriliyor. Bu da daha akılcı çözümler sunmak 

zorunda olduğumuzu bizlere bildiriyor. (Bkz: https://bit.ly/3gLT7AW)Tüm bu sebepler 

dolayısıyla onların tek başlarına ve doğru yöne seyahat etmelerini sağlayacak projemizi 

geliştirdik.  

 
Resim 2: Mevcut çözümlerin yetersizliğini anlatan görseller. 

3. Çözüm  

Görme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, ulaşım problemlerini ortadan kaldırmak 

maksadıyla oluşturduğumuz bu sistem sayesinde bireylerimiz yardımsız bir şekilde kullanmak 

istedikleri toplu taşıma aracının tüm bilgilerine sesli bir şekilde kolayca ulaşabileceklerdir. 

Projemizi hayata geçirebilmek için birçok tarama ve çalışma yaptık. Bu çalışmalar sonucunda 

bazı verilere ulaştık. Görme engelli bireyler için oluşturulan sesli veya akıllı durak projelerinde 

genelde ya tüm otobüs bilgileri aynı anda veriliyordu ya da sesli bir uyarı sistemi yoktu sadece 

şoföre bilgi gidiyordu. Ya da projeye sadece akıllı cihazlardan erişiliyordu. Biz bunlardan farklı 

olarak projemizi bir kart sistemi üzerine geliştirdik ve kartı okutup otobüs kodunu tuşladığında 

engelli bireyimize sesli olarak otobüsün tüm bilgilerini verebilecek bir sistem oluşturduk. Bu 

sistem sayesinde bireylerimizin yanlış otobüse binme, otobüsü kaçırma gibi sorunlarının önüne 

geçtik. Birey durağa geldiğinde kimseye sormadan kendi adına tanımlı olan RFID kartı okutup 

butonları çalışır vaziyete geçirecektir. . Projemiz temelde çok basit bir sisteme sahip olacaktır.  

Örneğin: E-250 nolu otobüs ile seyahat etmek istediğinde, RFID kartı okutup tuş sistemini 

aktive edecektir. Tuşlama sonrası şu bilgileri işitecektir:  

1. E-250 numaralı otobüsü tuşladınız.  

2. Otobüs A konumundan B konumuna doğru seyahat etmektedir. 

            3. Otobüs şu anda C noktasındadır.  

4. D noktasına tahmini varış süresi x dakikadır.  

5. E-250 numaralı araç durağa gelmiştir. 

Yukarıdaki bilgileri söyledikten sonra durağa yaklaşmasına birkaç saniye kalınca durakta sesli 

uyarılar ile kişiye bildirim verilecektir. Bu sayede kişi hem otobüsü kaçırmayacak hem de doğru 

araçla seyahat edebilecektir.  

 

 

 

 

 

 
Resim 3: Projemizin 3D Çizimleri 

https://bit.ly/3gLT7AW
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Resim 4: Çözüm Algoritmamız 

4. Yöntem 

Projemizin üretim yöntemi üzerinde çalışırken, gerçeğe yakın bir ürünle sunmanın, anlaşılırlık 

açısından en etkili yöntem olduğuna karar verdik. Projemizi hayata geçirirken hem donanımsal 

hem de yazılımsal yöntemler kullanmaya karar verdik. Devrenin kodlamasını ARDUINO IDE 

üzerinden yaptık. Elektronik aksam için Arduino, kullanıcı giriş onayı ve buton aktivasyonu 

için RFID kart, durak numarasını tuşlamak için Buton, sesli uyarı için Buzzer, otobüs 

numarasını girmek için Keypad ve diğer yardımcı devre elemanlarını kullandık. Butonların 

üzerine Braille kabartma harfleri yerleştirmeyi planladık. Bu sayede hatasız tuşlama imkânı 

vereceğiz. Tasarıma ait parçaları 3D yazıcıdan çıkartmak için çizimleri 3 boyutlu olarak yaptık. 

Filament olarak, hızlı baskı ve kaliteli sonuçlar veren PLA filamenti tercih ettik. Baskımız ve 

elektronik devremizi birleştirerek denemeler yapacağız. Gerek duyulması halinde revize 

çalışmalarını yapıp, gerçek hayata en yakın haliyle sunacağız. 
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Resim 5: Elektronik Devre Şemamız 

     
Resim 6: Proje Kodlarımızdan Kesitler 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Piyasada şu anda Ankara’da uygulanan sesli durak hizmeti mevcuttur. Fakat bu hizmet cep 

telefonuna tanımlı bir mobil uygulama ile verilmektedir. Her engelli bireyin akıllı telefonunun 

ya da bu uygulamayı indirecek bilgisinin olmaması ya da bilgisi olsa dahi telefon hafızasının 

yetersizliği, şarj bitmesi vb. sorunlar karşımıza çıkmaktadır. Oysa bizim projemizde görme 

engelli bireylerin başkasının yardımına olan ihtiyacı ortadan kaldıracak bir güce sahip olma, 

duraklara kurulacak olan elektronik bir sistemle ihtiyaç duyduğu ulaşım verilerini sesli olarak 

bildirebilme yeteneğine sahip, daha önce yapılmamış kullanıcı dostu bir projedir. Ayrıca 

Bursalı otomotiv mühendisi Muhammed Ali Balkaya “Görme Engellilere Akıllı Durak” 

[9]projesini geliştirmiştir. Bu projede otobüs şoförüne bilgi iletmek vardır. Bizim projemizin 

bu projeden farkı, dışarıdan kullanıma kapatılmış akıllı bir algoritma sistemi ile çalışmasıdır. 

Sadece yetkili birimler tarafından kendisine kart verilen kullanıcılar kartı okutarak sistemi 

çalıştırıp, veri girişi saplayabilmektedir. Kartımızı okutup otobüs kodunu girdiğimizde o 

otobüsün tüm detay/ anlık bilgilerine sesli olarak ulaşabiliyor olmamız da bir başka yönüdür. 

Örneğin durağa kaç dakika sonra gelecek vb. gibi. Bu sayede yaşanabilecek karışıklığın da 

önüne geçmiş oluyoruz. 

 
Resim 7: Projemizden daha basit çalışan farklı bir örnek. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizde gerekli testler yapılmış ve uygulanabilir bir proje olduğu tespit edilmiştir. Şahinbey 

Belediyesinin ilgili birimlerine sunumlar yapılmıştır. Projemizde kullanılan sistemler zaten 

daha önce farklı alanlarda kullanıldığından ve başarılı olunduğundan projemizde de başarılı 

olacaktır. Aynı zamanda projemiz ülkemizde birçok vatandaşa hizmet edeceğinden ve onların 

hayatlarını kolaylaştıracağından tercih edilen bir proje olacaktır. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Hedef kitlemiz toplu taşıma araçlarını kullanan görme engelli bireylerdir. Bu kitleyi 

seçmemizin sebebi, sayıları azımsanamayacak kadar fazla olan bu bireylerin, günlük yaşamda 

sıklıkla toplu taşıma kullanıyor ve yanlış otobüse binme, kaybolma vb. sorunlar yaşadıklarını 

duyuyor oluşumuzdur. Ayrıca bu bireylerin toplumda entegrasyonunun sağlanması için 

bireysel hareket edebilme gücüne sahip olmaları gerektiğinden, bu hassas kesimi tercih ettik. 

9. Riskler 

 

ÜRÜN ADET FİYAT 

Filament 1/10 20 TL 

Buzzer 1 1TL 

Keypad 1 9 TL 

Deneyap Kart Seti 1 195 TL 

RFID Kart 1 19 TL 

Jumper Kablo 1 1 TL 

Ses Çalma Modülü 1 20 TL 

TOPLAM 0 265 TL 

 

 

NİSAN

Literatür Taraması

ÖDR Raporunun Gönderilmesi

Engelsiz Durak Projesi İçin 
ARDUINO IDE Yazılımına Çalışılması

MAYIS

ÖDR Sonuçlarındaki Hakem 
Yorumlarının Gözden Geçirilmesi, 

Gerekli Eklemelerin Yapılması

PDR Hazırlığına Başlanması

3D Çizimlerin Yapılması Ve 3D Baskı

Deneyap Kart Kurulumunun 
Yapılması 

HAZİRAN

Seçilen Yazılımın & Kartın Projeye 
Uygunluk Testlerinin Yapılması

Protatipin Hazırlanması

Risklerin Hesaplanması Ve 
Değerlendirilmesi

Kullanıcı Deneyimi İle Son 
Kontrollerin Yapılması

Proje Detay Raporunun 
Gönderilmesi

TEMMUZ

Protatipte iyileştirme ve 
Geliştirmelerin Yapılması

Protatip üzerinde denemeler 
yapılması ve verilerin toplanması

Şahinbey Belediyesine Proje 
Sunumu

AĞUSTOS

Proje Tanıtım Çalışmalarının 
Yapılması

Teknofest Sunumuna Hazırlık

Maliyet tablosunda yazdığımız 

tüm harcamalar projemizin PDR 

aşamasını geçmesi halinde 

yapılacaktır. Prototip tasarım 

olacağından maliyet düşük 

olacaktır. 
 

Tablo 1 : Olasılık& Etki Matrisi 
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Tablo 2 : Risk Planlaması ve Olası Problemlere Yönelik Çözüm Önerileri 

 

 
Tablo 3 : İş Paketleri Süreç Tablosu 
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