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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı) (5 Puan) 

Projemiz takım üyeleri 5 kişiden oluşmaktadır. Projemizde takım kaptanı Milli eğitim ARGE 

birimde proje sorumlusu olarak görevine devam etmekte olup bilişim teknolojileri öğretmeni 

ve proje yarışmalarında aktif görev almaktadır. Takım kaptanı takım üyeleri arasında iletişimi 

sağlamakta , proje kapsamında paydaşlarla görüşme, proje kapsamında elektronik devre 

tasarlama kodlama ve analiz işlerinde aktif görev almaktadır.  

Proje üyelerimiz ise bilişim teknolojileri, turizm bölümü öğrencileri ile bu bölümlerden mezun 

olan kişilerden oluşmaktadır. Üyelerden turizm bölümü öğrencileri engelli turizm konusunda 

detaylı araştırma yapmakta olup , bilişim teknolojileri öğrencileri ise kodlama görevlerinde 

aktif görev almaktadır. Proje raporlama ve diğer kişilerle görüşmelerde tüm takım üyeleri aktif 

görev almaktadır. Tablo 1’de görev dağılımı görülmektedir.  

 
Tablo 1 Takım üyelerin görev dağılımı 

 
 

Özet 

    Engellilik doğuştan veya sonradan oluşan fiziksel veya zihinsel yetersizlik nedeniyle kişinin 

faaliyetlerindeki sınırlamalardan dolayı oluşan sağlık durumudur. (Düşünür Yılmaz, 2019). 

Dünyadaki engelli sayısı göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaştığı görülmektedir. Küresel 

ölçekte bir milyardan fazla insanın veya Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’inin bir tür 

engellilik ile yaşadığı tahmin edilmektedir(Yüksel,2021). Turizm en temel insan haklarından 

biri olan seyahat özgürlüğü temeline dayanan bir aktivitedir. Ancak doğuştan ya da sonradan 

ortaya çıkan engel durumundan dolayı birçok insan turizm faaliyetlerine katılmamaktadır. 

Engelli turizmi özellikle ulaşım ve konaklama tesislerine yönelik ilave yatırım ve maliyet 

gerektirdiği için turizm yatırımcıları, bu pazara mesafeli durmakta ve özellikle Türkiye’de yasal 

zorunluluk sınırı olan toplam oda sayısının %1’i düzeyinin üzerine çıkmamaktadır(Yıldız ve 

ark.,2017) Turizm sektörü gelirini arttırmak isteyen her ülke gibi Türkiye de engelli turizm 

pazarını anlamak ve bu pazara yönelik yatırımlarını arttırarak aldığı payı yükseltmek 

durumundadır.  

Engellere yönelik turizm olanakları incelendiğinde çok sınırlı olduğu görülmektedir. Örneğin 

Engelli dostu olan bir otel incelemesine yapılmak için bilinen bir sitede en yüksek puana sahip 

otel incelenmiştir. Otelde 3 adet Engelli odası mevcut olduğu ve bu odaların 2. kat ve kara 

tarafında olduğu belirtilmiştir. Tekerlekli sandalye kullanımı nedeniyle oda, 2 kişilik dışında 

konaklamalara uygun olmadığı belirtilmiştir. Bunun dışında engellere yönelik herhangi bir bilgi 

olmadığı buda engeller için olumsuzluğa yol açacağı bilinmektedir. 
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Engelli bireyler de seyahat özgürlüğüne sahip olmaları açısından diğer insanlardan farklı 

olmadıkları için çalışmamızda Engelli turizme yönelik bir model geliştirilmesi ve otelleri 

engellilere hazır hale getirilmesi için öneri sunulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 

Engelli bireylerin turizm faaliyetlerine erişe bilirliği ve kullana bilirliğini öğrenebilecekleri bir 

WEB sayfası oluşturularak rezervasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 

Rezervasyon işlemi sonrası üretilecek kişisel dijital kartlar sayesinde engellere otelin ilk 

girişinden, odalarda, etkinlik alanlarında daha rahat hareket etmelerini sağlayacak bir model 

önerisi sunulacaktır.  

Engellilerin turizm faaliyetlerine katılmadaki bazı sorunlara çözüm üretmesine açısından 

çalışmamız önemlidir.  Çalışmamızda önerilen modelin uygulanması ile hem iç hem de dış 

engelli turizmine yönelik hareketlilik artırarak engelli turizmi pazarından daha fazla pay 

alabileceğiz.  

2. Algoritma ve Tasarım (15 Puan) 

Çalışmamız kapsamında geliştireceğimiz algoritmalarımız yarışmanın alt kategorilerinden 

Güvenli ve Akıllı Otelcilik ile Yenilikçi Turizm Tanıtım ilişkilidir. Çalışmamızda belirlenen 

engelli turizm yönelik problemlerin çözümüne iki aşamada çözülecektir.  Birinci aşama engelli 

ihtiyaçlarına belirlemeye yönelik Kurulacak WEB site aracılığıyla, İkinci ise engellerin otelde 

güvenli ve erişebilir bir ortam sağlanarak çözüm üretilecektir.   

WEB sitesine yönelik akış şemamız şekil 1’de verilmiştir.  Akış şeması incelendiğinde 

öncelikle kullanıcı girişinin engelli olup olmadığı tespit edilecektir. Eğer kişi engelli ise engel 

türü belirlenecektir. Engel türüne göre turizm ihtiyaçları ve beklentileri alınarak belirlenen 

kriterlere göre oteller filtre edilecektir.  Sitemizde engellerinin ihtiyaçlarına yönelik olan 

bölümde kişisel ihtiyaçlarına yönelik sorulardan oluşmaktadır. Örneğin yardım almadan 

hareket edebilme, yüzebilme, yardım almadan yemek yeme gibi. Sitenin ikinci bölümünde ise 

engellilerin turizm alanından beklentilerine yönelik sorular sorulacaktır. Örneğin yüzme, 

gezinti, spor isteklerine belirlenecektir.  
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Şekil 1 WEB sistemin akış şeması 

 

Belirlenen bu iki durum sonunda uygun oteller listelenecektir. Kişinin listelenen otellerden 

birine rezervasyon yaptığı zaman kişisel ihtiyaçları ve beklentileri rahat karşılamaları için 

onlara kartlar üretilecektir. Kart üretimine yönelik akış şeması şekil 2’de verilmiştir.  Bu kartlar 

engellileri iki tane verilecektir. İlki otele giriş için kullanılacak ikincisi otel içinde verilecektir.  

 

Şekil 2 Engelliyi Tanıma Kartı Üretme Modeli 

Engellilere yönelik otellerin güvenliğini ve erişebilirliği sağlamak için otopark, kapılar, lavabo 

ve klozetlere, etkinlik alanlarına, yemek yeme alanlarına ve personellerin eğitimine yönelik 

çözüm önerileri bulunmaktadır.  Engellilerin otele giriş yapma sırasında karılaştığı erişe bilirlik 

sorunlarını çözmek için geliştirdiğimiz akış şeması şekil 3’te verilmiştir.  
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Şekil 3 Engelli Bireyin Otele Girişine Yönelik Akış Şeması 

Engelli bireyler otellerine geldiğinde ve kayıt yaptırdıklarında yeni bir RFID kart verilerek 

odalara, yemek alanlarında ve etkinlikler alanlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm 

üretilecektir. Çözmek istediğimiz sorunlar için geliştirdiğimiz akış şeması şekil 4’te verilmiştir. 

 
Şekil 4 Engelli Bireyin Otele İçine Yönelik Akış Şeması 

Yaptığımız bu çalışmamız ile engelli bir birey otele gelmeden önce ve otelle geldiğinde rahat 

bir vakit geçirmelere adına çözümler üretilmiştir.  

 

3. Sistem Mimarisi (15 Puan) 

Sistemimiz genel çalışma mimarisi şekil 5’te verilmiştir.  Sistem incelendiğinde öncelikle bir 

web sitesi tasarlanarak engellilerle uygun otelleri eşleştirilecektir. Otellerde gelecek olan 

engellilere yönelik geliştirilen elektronik sistemler ile daha güvenli ve erişebilir bir tatil 

sürdüreceklerdir.   
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Engeli dostu WEB sistesi etkileşimli olacağı için web uygulama gelişimi teknolojisi olan 

ASP.NET kullanılacaktır. Engellerin ihtiyaçları ve isteklerini belirmek için C# programlama 

dili kullanılacaktır.  Geliştirilecek olan web sitesinin teması şekil 6’da verilmiştir.  Web 

sitesinde kullanıcı ilk giriş yaptıktan sonra engellerine yönelik kişisel bilgileri ve tatil 

beklentileri web sayfası yardımı ile alınarak veri tabanına kaydedilecektir. Kişi tatil yapmak 

istediğinde ona uygun otelleri belirlenecektir.  

 
Şekil 5 WEB sitesi giriş teması 

 

Engelli bireylere yönelik elektronik tabanlı yenilikçi otel tasarımızda yazılım için Arduino Ide 

arayüzü kullanarak elektronik sistem oluşturulması planlanmaktadır. Ayrıca çalışmamızda 

engellilere verilen kartla otel için haberleşmeleri bluetooth aracı ile yapılacaktır. Engellilerin 

otel içinde rahat hareket etmesi için giriş, oda , yemek salonu  etkinlik alanlarına yönelik 

tasarımlar geliştirilmiştir.  Bu tasarımlara yönelik çizimler tablo 2’de verilmiştir.  
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Tablo 2 Otel içinin engellilere uygun hale getirilmesi 

Kapılar :  Otellerde bulunan özellikle dış kapılar engellerin 

tek başına giriş çıkış yapmasına uygun olmadığı için 

çalışmamızda engelli aracına entegre edilebilecek kart 

sayesinde kapılar otomatik açılıp kapatılabilecektir. 

Engellilere yönelik bu kapıları ise sadece engeller 

kullanacaktır. Sisteme yönelik çizim yanda verilmiştir.  

 
Lavablo ve Klozetlere Yönelik Model:  Ortak alanlarda 

hareketli lavabo ve WC kullanılarak engellilerin kolay 

kullanımına sunulabilecektir. Sistem incelendiğinde engelliye 

verilen RFID kart yardımı ile aktif hale gelen klozet ve lavabo 

sistemi motorlar ve raylar sayesinde dikey eksende hareket 

etmesi sağlanarak engellere uygun hale gelmektedir.  

 

Kumsal , Güneş ve Denize Yönelik Bir Sistem Önerisi:  

Öncelikle engellilerin kumda hareket etmesini sağlayacak 

bir tekerli araç tasarlanması gerekmektedir. Yaptığımız 

araştırma sonucunda şişme tekerlekler bu işi rahat olarak 

çözebilecektir. Yandaki Şekilde  kullanılan bir sistem 

bulunmaktadır. Ancak bu sistem pahalı olması durumda ise 

daha ucuz yollarla kumda ve denizde rahat hareket 

edebilecek araç tasarlaması kolaydır. 

Denize girmeleri için oteller gibi platformlar kurarak 

tekerlekli sandalyeli bireylerin denize ve havuza girmeleri 

sağlana bilinir 

 

 

 
 

 

Spor Alanlarına Yönelik Sistem Önerisi: Engelli bireylerin 

yapabileceği bir çok spor çeşidi bulunmasına rağmen bu 

sporları yapacak alanların sınırlı olması ve engellileri o spor 

yetenekleri keşfedebilecek eğitimli kişi sayısının az olması 

bakımından engellileri otellerine çekmek için iyi bir fırsattır. 

Önerilen modelde açık alanda ve kapalı alanda yapılan 

sporlar belirlenerek o alanlarda maksimum verimi almak 

için çevre düzenlemesi yapılması gerekmektedir. Örneğin 

Tekerlekli sandalye basketbolu , Tekerlekli Sandalye Dans , 

Okçuluk , Ağırlık kaldırma, Tekerlekli sandalye tenisi, 

Eskrim gibi sporları tek bir salonda yapılabilmektedir. Açık 
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alanda ise engellilerin rahat hareket etmesi ve 

rahatlamalarını sağlayacak bir yer olması gerekmektedir. 

Engelli futbolu, Bisiklet gibi dışarıda yapılan sporlar içinde 

bir tesisi hazır hale getirmeli yada var olanları engellilere 

hazır hale getirmelidir. Örnek bir alan üzerine yandaki 

şekildeki gibi spor çeşitlerin yapılabileceği yerler tasarlana 

bilinir. 

Yemek Alanı Tasarımı Sistem Önerisi  

Engellilerin en çok zorladığı olayların başında yemek almak 

sistemleri gelmektir. Bunun çözümü için sen gitme yemek 

gelsin mantığı ile açık büfelere yönelik bir sistemdir. 

Hareketli bir sistem ile açık büfe yemekler masaları gezerek 

kişi istediği yemeği almaktadır. Örnek bir tasarım yanda  

verilmiştir.  

 

 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik (20 Puan) 

Projemiz engellilere uygun tasarlanacak otellerle engellileri bir araya getirecek web tabanlı bir 

projedir.  Proje kapsamında engelli ihtiyaçları belirlenerek üretilen sistem öneri modellerimiz 

ile engellerin ve engelsiz insanların rahat tatil yapabileceklerdir. Bu sebeple otellerimiz her 

kesime hitap etmektedir.  

Engelli turizme yönelik geliştirmeyi planlandığımız modeli değerlendirmek ve gerçek 

hayata uyarlana bilirliği için 3 turizm acentesi, 4 engelli bireyden görüşler alınmıştır. Kişilere 

tek soru sorulmuştur. Sorumuz ise geliştirilmesi istenilen modelin günlük hayatta uygulanması 

nasıl olacağına yöneliktir.  Geri dönütlere göre Engelli bireyler ve onlara uygun otel öneri 

sistemin uygulanabilir olduğu, ancak her oteli engelli ve engelsiz insanların tatil ettikleri 

gerçekleştirmek için önerdiğimiz modelin pahalı olacağı için turizm merkezlerindeki otellerin 

günümüzde tercih etmeyeceklerini ancak klasik otelcilik mantığı değiştiğinde tercih 

edilebilecekleri yönünde görüş bildirmişlerdir.  Günümüzde engellileri yönelik böyle 

çalışmalara ihtiyaç olduğunu bu alanda yapılan tüm çalışmalar uzun vadede yüksek kazançlar 

sağlayacaklarını belirtmişlerdir.  Engelliler geliştirilen sistemlerin uygulanması gerektiğini 

hatta bunun için devletten teşvik alınarak yapılmasını istemektedirler. Ayrıca WEB sitesi ve 

elektronik tabanlı turizm öneri modelinde kullanılan malzemeler açısından geliştirilmesi ve 

günlük hayata aktarılması kolay olacaktır.   

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük (15 Puan) 

Konu ile ilgili olarak yapılmış bazı çalışmalarda incelendiğinde engelli turizm 

faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yetersiz olduğu görülmektedir . Bizim 

çalışmamız  engellilerin turizm faaliyetlerine katılma ihtiyaçlarını belirlenmesi ve turizm 

faaliyetlerine katılmalarını sağlayacak otelleri uygun hale getirecek projemiz fikir ve 

uygulamalar açısından yenilikçi ve özgündür.  
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Çalışma kapsamında kullanıcılarla aktif etkileşim sağlanması için geliştirilecek web 

sitesinde C# programı dili ve ASP.NET web uygulamasında kullanılacak algoritma ve kodlar 

tarafımızdan yapılacaktır. Ayrıca çalışmamızda gerçekleştirilen tasarımlar ve mikro denetleyici 

kart kodlanması tarafımızda yapılacak ve ürünlerin yerlileştirilmesi sağlanacaktır.  

 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi (20 Puan) 

Engelli bireyler toplunun birçok alanında zorlandığı gibi turizm alanlara erişebilirlik ve 

etkinliklerde zorlanmaktadırlar. Engelli bireyler turizm hizmetlerini alırken bir kısım sorunlar 

ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu bireylerin turizm faaliyetlerine katılmalarını artırmak, daha 

mutlu bir yaşam sürdürebilmeleri için bu kişilerin ihtiyaçlarını algılamak onları anlamak 

gerekmektedir (Burak;2018). Engelli bireyler turizm faaliyetlerine katılmaları konusunda 

birçok zorlukla karşılaşmaktadır.  Bu kişilerin turizm faaliyetine katılmalarının önündeki en 

büyük sebeplerden biri turizm tesislerinin uygun olmayışı, toplumsal dışlanma gibi nedenler 

mevcuttur (Yılmaz Düşünür;2019).  Engelli bireylere yönelik yasal düzenlemeler olmasına 

rağmen gösterilen duyarlılık yöreden yöreye değişmektedir. Ülkemizde engelli bireyler için 

yapılan düzenlemelerin yetersiz kaldığı söylenebilir (Çelik;2019).  Engelli bireylerin topluma 

adapte olmaları için her insanın en temel haklarından olan seyahat etme, tatile çıkma, turistik 

etkinliklere katılma gibi toplumsal yaşama ve içinde yaşadıkları topluma uyumlarını 

kolaylaştıran faaliyetlerde yer almaları ve aktif şekilde katılmaları son derece önem arz 

etmektedir. Bu açıdan engelli turizmi engelli bireylerin turizm hareketliliği içerisinde yer 

almalarını sağlaması açısından önemlidir (Bıçkı, Ak, Özgökçeler , 2013). 

Turizm faaliyetlerinin, ortam, ürün, etkinlik ve aktivitelerinin neredeyse 

tamamına yakın bir kısmı herhangi bir engel durumu olmayan bireylere yönelik olarak 

evrensel tasarım ilkeleri ve erişilebilirlilik dikkate alınmadan tasarlanmıştır. Bu sebeple 

engelliler için turizm olanaklarının oluşturulması turizm sektöründeki hemen hemen her 

işletme için yeni yatırım maliyetleri oluşturulacağı bir gerçektir. Ancak uzun vadede, 

doğru bir strateji ve pazarlama ile bu yatırım maliyeti altına giren işletmelerin hem yıl  

boyu doluluk oranlarını hem de kar marjını artıracakları, bu uygulamalarla sektördeki 

rakiplerinin önüne geçerek önemli avantajlar elde edecekleri de bir gerçektir.  

Engelli bireylerin ihtiyaçlarına ve isteklerine göre otel önerisi sağlayan tek bir site olmadığı 

için sistemdeki bu açığı kapatılacaktır. Ayrıca çalışmamızda aşağıdaki belirtilen sorunlar 

çözüm üretilmesi hedeflenmiştir.  

Engelliler konaklama için tercih edeceği otelin giriş-çıkış kapısında, giriş rampasında, 

otoparkında ve resepsiyonda yaşadıkları sorunlara, 

Engellilerin konaklama yerindeki odaların ve genel kullanım alanlarındaki tuvalet ve 

lavaboları kullanırken sorunlara, 

Engelliler konaklama yerindeki restoranda yemek ve içeceği alırken sorunlara 

Engelliler denize, havuza girme , spor faaliyetlerini gerçekleştirme konusunda 

sorunlara. 

 

Çalışmamıza yönelik çalışma takvimi tablo 3’de paylaşılmıştır. Çalışmamada literatür 

taraması ve örnek çalışmaların incelenmiş ve engelli turizme yönelik verileri toplanmıştır. 
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Engellilerin otel içinde karşılaştıkları sorunlara ve otel bulmalarında zorlukların 

engellenmesine yönelik web sayfası tasarımına yönelik başlıklardan oluşmaktadır.  

 
Tablo 3  Çalışma Takvimi 

 

7. SWOT Analizi (5 Puan) 

Çalışmamamızın Güçlü Yönleri; Zayıf Yönleri ; 

 

- Engelli turizme yönelik yerli bir çalışma 

olması,   

- Engelli turizmin Pazar payının yüksek 

olması   

- Uzman sistem tabanlı Web sayfasına 

İnternet üzerinden erişim sağlanması  

-Türkiye’mizde engelli turizm yönelik 

yenilikçi çalışmaların tanıtımın 

gerçekleştirilmesi  

-Kolay erişebilirlik   

 

- Turizm gerçekleştirilecek engelli kişilerin 

yapabilecek etkinliklerde kararsız ve 

güvensiz olması,  

- Engelli turizme yönelik projelerde reklam 

eksikliği, 

- Mobil uygulamalarla projenin uyumsuzluğu 

-Yatırım kaynakların eksik olması   

-Bir bölgede gerçekleştirilecek turizm 

faaliyetlerine yönelik alanların azlığı  

Fırsatlar Tehditler 

- Mersin ilinde turizm gelirlerinde artış  

- Mersin ilinde yılın her ayında turist 

sayısında artış  

- Engelli turizme yönelik faaliyetlerin az 

olmasına bağlı sektörde rakip sayısının az 

olması  

- Hizmetimizde ortaya çıkan ihtiyaç ve yeni 

iş alanının oluşması 

 

-Ortaya çıkacak yeni yazılımlar ve 

uygulamalarda sistemin güncelleme 

sorunları 

- Müşterilerin olumsuz tutumları  

- Yazılımın geliştirme ihtiyacın karşılanması 

- Otellerin yeniliklere sıcak bakması   

 

 

İşin Tanımı Şubat Mart  Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Literatür Taraması X X      

Örnek çalışmaların 

incelenmesi ve yetkililerle 

fikir alışverişi sağlanması 

 X X     

Engelsiz turizm verilerin 

toplanması 

  X     

Model tasarımları     X X   

Uzman sistem tabanlı web 

sayfası yapılması  

    X X  

Projenin denenmesi       X X 
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