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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bu çalışmada engellilerin boğulma ya da düşme tehlikesi durumlarına karşı açılabilen koruyucu 
hava yastıklarının manuel veya akülü tekerlekli sandalyelere uyarlanarak donanımlı, ekonomik, 
engellilerin başkalarına muhtaç olmadan sokağa çıkabilmesini sağlayabilecek bir tekerlekli 
sandalyenin üretilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma engellilerin boğulma ya da düşme tehlikesi 
durumlarına karşı açılabilen koruyucu hava yastıkları ve bu hava yastıklarını işlevsel hale 
getiren donanımla ilgilidir. Tekerlekli sandalyeye yerleştirilen kutu içerisinde mikrokontrol 
kartı, sıvı algılayan sensör, pil, denge sensörü, hava dağıtım boruları sayesinde hava, 
sandalyenin sağ yan, sol yan ve arka tarafına yerleştirilen hava yastıklarına dolabilmesini 
sağlayacak sistem yerleştirilmiştir. Engelli sandalyesinin devrilmesi sonucu engelli bireyin 
sandalyeyle düşmesi durumunda denge ve sıvı algılayan sensör sayesinde hava yastıkları 
açılacak, GPS’le alınan uyarılar acil çağrı merkezine veya sorumlu kişilere iletilerek kısa sürede 
gerekli müdahale yapılıp engelli bireyin normal yaşamına devam etmesi sağlanacaktır. Bu 
çalışmanın prototip deneme sonuçları doğrultusunda (Görsel 2. A, B), hava yastıklarının, 
engelli bireylerin oturmalarına ve durumlarını korumalarına engel olmadan öne doğru 
kıvrılacak şekilde tasarlanıp sandalyelere uyarlanması dengeyi sağlamada daha etkili olacağını 
göstermiştir. Engelli bireyler, olası herhangi bir durumda gerekli yardımın kısa sürede 
ulaşacağını bilmenin rahatlığı ile hem psikolojik hem de sosyal yönden kendilerini daha iyi, 
daha bağımsız hissetmelerinde tasarladığımız ve teknolojik olarak üretilecek bu donanımın 
kullanıldığı engelli sandalyeler etkili olacaktır. 
 

2. Problem/Sorun: 
 

Problem; Engelli bireylerin güvenlikleri açısından ailelerine ya da arkadaşları olmadan dışarı 
çıkamamaları, sosyalleşememeleri, araçlarının güvenliği, donanımlı tekerlekli sandalye 
fiyatlarındaki oldukça yüksek meblağlar karşımıza problem olarak çıkmaktadır 
(https://www.hepsiburada.com/meyra-optimus-2-akulu-tekerlekli-sandalye-p-HBV00000M6MH5).  
 
Ayrıca fiziki şartlar açısından, köyler kasabalar ve birçok şehir engellilerin sandalyeleri ile rahat 
ve güvende hareket etmesi için uygun değildir. Her geçen gün engelliler için yeni kazanımlar 
sağlansa da mevcut koşullarda engellilerin eşit hak ve fırsatlardan yararlanabilmesi adına yeterli 
görülmemektedir.  Engelli bir birey çevrenin ve mekânsal alanların uygunluğunun yeterli 
olmaması, kaldırımlar, toplu taşıma araçları, kamu kurum ve kuruluşlar engelliye uygun 
değilse, sağlık koşulları yeterli değil, engeline uygun istihdam olanağı sağlanamıyorsa 
engelliler için mücadele edecek ve alınacak daha çok yol bulunmaktadır (Öztabak, 2017).  
 
Bu proje çalışması ile ortaya çıkan ürün, manuel ya da akülü tekerlekli sandalyelere 
uyarlanabilen engellilerin boğulma ya da düşme tehlikesi durumlarına karşı açılabilen koruyucu 
hava yastıkları boğulma ve düşmeyi engelleyecektir. Bulduğumuz problem ve çözümün eğitim 
ve öğretim süreçleri açısından önemi de yürüme engelli bireylerin eğitimlerine daha rahat ve 
güven içinde devam etmesini sağlayacaktır.  
 
 
 



4 
 

3. Çözüm  

Bu ürün, sıvı algılama sensörü ve denge sensörü sayesinde kullanıcıların hayatlarını daha 
güvenli sürdürmelerini sağlayacak mesire yerlerinde, su kenarlarında bağımsız olarak 
korkmadan engelli sandalyeleri ile hareket etmelerine imkân tanıyacaktır. Takılacak olan GPS 
ile de kişiye acil müdahale yapılması sağlanacaktır. Denge durumunun bozulması 
algılandığında uyarılar hava yastıklarına iletilerek hava yastıklarının açılması sağlanacaktır. 
Hava yastıkları sağda, solda ve arkada bulunacaktır. Engelli kişi sandalyesi ile beraber herhangi 
bir olumsuzluk durumunda suya düştüğü zaman suya değen yüzeyi açık bir şekilde kutu içine 
yerleştirilen sıvı algılama sensörü ile uyarı algılanır ve su geçirmez hava yastıklarının açılması 
ile göl, deniz, ırmak gibi su seviyesinin yüksek olduğu yerlerde kişi boğulma tehlikesinden 
korunmuş olacaktır. GPS ile sinyaller çağrı merkezine iletilip kısa sürede gereken müdahale 
yapılabilecektir. Araştırmalarımızda engelli sandalyelerinde hava yastıklı bir modele 
rastlanmamıştır. Daha uygun fiyatlı manuel ve akülü sandalyelere entegre edilerek donanımlı 
ve güvenli kullanılabilecek bir ürün olacaktır.  Bu ürünün entegre edildiği tekerlekli sandalye 
sahibi kişiler engebeli arazilerde, deniz, ırmak, havuz kenarlarında daha rahat, özgür ve güvenli 
gezebilecek, sosyal çevre ile iletişim halinde olabilecektir. Bu çalışma tehlikeli alanlarda 
güvenli bir şekilde kullanılabilecek yeni ve fonksiyonel bir ürünün tasarımını gerçekleştirmek 
amacıyla yapılmıştır. 
 

4. Yöntem 

Tekerlekli sandalyede sistemin içine yerleştirileceği bir kutu tasarlanmıştır. Sistemin içinde   
bulunduğu kutu içerisinde mikrokontrol kartı, sıvı algılayan sensör, pil, denge sensörü, 
GPRS/GPS sensörü, motor sürücü kartı, selenoid hava valfi, basınçlı hava tüpü, hava dağıtım 
borusu bulunmaktadır. Aracın arka tarafındaki hava yastığı, aracın sol tarafındaki hava yastığı, 
aracın sağ tarafındaki hava yastığı hava dağıtım boruları ile bağlantılı olup açılmasını 
engellemeyecek şekilde yerleştirilmiştir. Mikrokontrol kartına sıvı algılayan sensör, pil, denge 
sensörü, GPRS/GPS sensörü, motor sürücü kartı bağlanmıştır. Yazılım programları ile 
yazılımları mikrokontrol kartına yapılmıştır.  
 
Tekerlekli sandalye deniz, göl, ırmak suyu ile temas ettiği zaman uyarılar, suya değen yüzeyi 
açık bir şekilde kutu içine yerleştirilen sıvı algılama sensörü ile algılanır motor sürücü kartına 
aktarılarak basınçlı hava tüpündeki hava, serenoid hava valfinin açılması ile hava dağıtım 
boruları sayesinde yastıklara dolacak ve yastıklar şişme bot görevi görüp sandalyeyi su üstünde 
tutacaktır. Bu arada GPS ile alınan uyarılar acil çağrı merkezine iletilip kısa süre içinde gerekli 
müdahale yapılarak engelli kişinin kurtarılması sağlanacaktır. Ayrıca engelli sandalye bir 
engelle karşılaşıp dengesini kaybettiği durumlarda sağ ya da sol tarafa devrilmesi durumunda 
denge sensörü ile algılanarak uyarılar motor sürücü kartına aktarılacak basınçlı hava tüpündeki 
hava, serenoid hava valfinin açılması ile hava dağıtım boruları sayesinde yastıklara dolacak 
zarar görmesi engellenmiş olacaktır. GPS ile alınan uyarılar acil çağrı merkezine iletilerek kısa 
süre içinde gerekli müdahale yapılıp engelli kişinin normal yaşamına devam etmesi 
sağlanacaktır. Kaynak araştırmalarımız ve literatür taramalarımız sonucu bu yönteme karar 
verilmiştir. Ancak elimizdeki imkanlarla aldığımız sensörlerin çalışması çok verimli 
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olmamaktadır. Bu nedenle daha kaliteli ürünler ile çalışma yeniden yapılacaktır. 

Sistem devre bağlantısının elemanları 

1.Tekerlekli sandalye 
2. Sistemin içine yerleştiği kutu  
3. Mikrokontrol kartı  
4. Sıvı algılayan sensör  
5. Pil  
6. Denge sensörü  
7. GPRS/GPS Sensörü  
8. Motor Sürücü kartı  
9. Selenoid hava valfi  
10. Basınçlı hava tüpü  
11. Hava dağıtım borusu  
12. Aracın arkasındaki hava yastığı  
13. Aracın sol tarafındaki hava yastığı                                                                                            
14. Aracın sağ tarafındaki hava yastığı 

Yukarıda numaraları verilen malzemeler kullanılarak tasarlanan ürün için Şekil 1’de görülen 
sistemin devre bağlantısı şeması hazırlanıp kullanılmıştır. 

                    

Şekil 1- Sistemin devre bağlantı şemasının görünüşü 

Hazırladığımız prototipte yastıklar sadece yanda ve arkada olduğu zaman denge problemi 
ortaya çıkmaktadır (Görsel 2. A, B).  Hava yastıklarının engelli kişinin durumunu korumasına 
engel olmadan, öne doğru uzamış olması sandalyeyi su üstünde daha kolay durmasında etkili 
olacağı kanaatine varılmıştır (Görsel 1.A, B). Çalışmaların bu yönde devam etmektedir. 
Yastıkların gerçek sandalyelere uyarlanınca yerleştirileceği bölüm Görsel 3.’te görülmektedir. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Problem doğrultusunda, tekerlekli sandalyelerin çok pahalı ürünlere göre, daha ucuza mal 
edilebilecek güvenlik sistemleri hem engelli bireylerin başkalarına bağımlı olmadan kendi 
ihtiyaçlarını giderebilecek hem de sosyalleşmelerine katkı sağlayacaktır. Bu düşünceden yola 
çıkılarak yapılan araştırmalarda hava yastıkları olan bir tekerlekli sandalye modeli tasarımına 
rastlanılmamıştır. ‘’Koruyucu Hava Yastıklı Akıllı Engellı̇ Sandalyesi’’ başlıklı projemiz 
TÜBİTAK Lise öğrencileri proje yarışmasında bölge finaline davet edilmiştir. Bu proje engelli 
sandalyesinin daha donanımlı hale getirilerek, yan taraflardaki hava yastıklarının öne doğru 
uzayacak şekilde tasarımı yapılarak, yazılımsak ve donanımsal parçaları açısından 
farklılaştırılarak ve iyileştirilerek bu yarışmaya katılması sağlanmıştır.  
 
Turan (2017)’de yaptığı çalışmada, akülü engelli araçlarının sosyal alanlarda istenildiğinde 
otomatik olarak çizgi takip ederek hareket etmesi, araç önüne çıkabilecek engel durumuna göre 
hareket sisteminin karar vermesi ve yardımcı kişilerin sistemi uzaktan kontrol etmesi için 
gezgin robot tasarımı yapmıştır. Polatgil (2020) yürüme engelli bireyler için merdiven gibi 
yerlerde rahat hareket etmelerini sağlayacak araç tasarımı ve üretimi amacı ile yaptıkları 
çalışmada SLEGS robot olarak bilinen tekerlek teknolojisi, Fusion 360 programı ile yürüme 
engelli araçları için tasarlanmıştır. Bizim çalışmamızda ise; benzer olarak devre bağlantı 
kabloları, ardunio kart kullanılmış, farklı olarak da: denge sensörü, sıvı algılayan sensör, 
GPRS/GPS Sensörü, selenoid hava valfi, basınçlı hava tüpü, hava dağıtım borusu, hava yastığı 
kullanılarak farklı bir sistemin tasarımı yapılmıştır. Prototip sanayiye uyarlanıp bir ürüne 
dönüştürüldüğü zaman yerli parçalar kullanılarak yerli bir ürün olabilecektir. 

 
6. Uygulanabilirlik  

Bu çalışmada ortaya çıkartılacak ve teknolojik donanımla donatılacak ürünler engellilerin 
hayatını kolaylaştırması bakımından çok önemli bulunmaktadır. Projenizin günlük hayatta 
uygulanabilirliği ve teknolojik donanımla ticari bir ürüne dönüştürülebilmesi konusunda engel 
bulunmamaktadır. İlave programlarla bu ürün kaldırım çizgilerini de izleyen sandalyeler 
geliştirilebilir.  Kurugöllü (2016) yaptığı çalışmasında “Ses Kontrollü Engel Destekli Mobil 
Robot” projesi kapsamında bluetooth modülü üzerinden verilen sesli komutlara göre hareket 
edebilen robot araç tasarlanmıştır. Bu tür ses komutu ile hareket edebilen özellik tasarımını 
yapacağımız engelli sandalyesine eklenerek daha donanımlı ürünlerde geliştirilebilir. Farklı 
özelliklere sahip batarya sistemleri kullanılabilir, örneğin güneş panelleri yardımıyla enerji 
sağlanarak teknolojik açıdan oldukça geliştirilebilir. Ticari bir ürüne dönüştürülürken dikkate 
alınacak en önemli durum profesyonel kişiler tarafından yazılımlarının yapılması, uzman 
kuruluşlar tarafından üretiminin yapılmış olması gerekir. Bu tasarım, yapılıp hayata geçirildiği 
takdirde ekonomik ve güvenli bir şekilde engelliler yaşamına devam edebilecektir. Ekonomik 
ürünlere uygulanabileceği gibi gelişmiş pahalı ürünlere de uygulanarak sandalyeler daha 
konforlu hale getirilebilecektir. Ayrıca uygun hava yastıklarının üretilmesini sağlayacak bir 
sektör oluşacak yeni bir kazanç alanı meydana gelecektir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Hava yastıklı basit bir prototip 683 liraya mal olabilmektedir (Tablo 1). Ancak sensörlerin daha 
kalitelilerinin kullanılması verimi artıracaktır. Daha pahalı sensör ve malzemeler toplu 
üretimlerde ucuza mal edilebilecektir.  

    Tablo 1. Hava yastıklı engelli arabası prototip için malzeme ve fiyat listesi  

Malzeme Adı  Adet  Adet Fiyatı (TL) 
Mikrokontrol kartı 1 200 
Sıvı algılayan sensör 1 5 
Denge sensörü 1 20 
GPRS/GPS Sensörü 1 250 
Kablolar 10 20 
Pil 1 15 
Motor Sürücü kartı 1 15 
Selenoid hava valfi  1 35 
Basınçlı hava tüpü 1 50 
Hava dağıtım borusu  3 20 
Hava yastığı 3 25 
Sistemin İçine Koyulacağı Kutu 1 28 

3D yazıcıda üretilmiş prototip sandalye 1 Okulumuzda ücretsiz yapıldı 

Toplam   683TL 

Araştırmalarımız sonucu, anuel engelli sandalyeler ortalama fiyatı 750 lira civarında olduğu 
görülmüştür. Akülü olanlarda ise yaklaşık 4500 TL (https://www.hepsiburada.com/fuhassan-fh901-eco-
plus-tekerlekli-sandalye-p-HBCV000005SR55?magaza=FUHASSAN%20Medical%20and%20Techonology) 
başlamaktadır. Çok yüksek fiyatlı 35000 TL ve 100.000 TL (https://www.hepsiburada.com/meyra-
optimus-2-akulu-tekerlekli-sandalye-p-HBV00000M6MH5) civarında da akülü sandalyeler de 
bulunmaktadır. Bu sistem uygun fiyatlı manuel ve akülü sandalyelere uyarlanarak güvenliği 
artırıp engelli bireylerin kendilerini daha iyi ve güvende hissetmelerini sağlayabilecektir. 
Yüksek meblağlara sahip sandalyelere de uyarlanarak daha donanımlı olmaları 
sağlanabilecektir. 

Çalışmamızın iş zaman tablosu Tablo 2.’de yer almaktadır. 

 Tablo 2. İş zaman Takvimi 

 

AYLAR 
İşin Tanımı Oca

k 
Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim 

Literatür Taraması x x x x x x x    
Prototip Geliştirme   x x       x x x x   
Prototipin test 
edilmesi     x x x x   

TEKNOFEST 
Başvurusu   x        

Ön Tasarım Raporu 
Teslimi    x       

Proje Detay Raporu     x x x     
Projeden bütçe talep 
edilerek kabul edildiği 
takdirde daha verimli 
bir prototip üretilmesi 

       x x  
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Doğuştan veya sonradan birtakım olaylar sonucunda engelli kalan bireyler hedef kitlemizdir. 
Genellikle başkalarına bağımlı olarak dışarı çıkan ve sosyal yaşamları yeterince gelişememiş 
bireyler olarak karşımıza çıkabilirler. Başkalarına bağımlı olmak insanı hem psikolojik hem de 
sosyal yönden olumsuz etkileyebilmektedir. Engelli bireyler, sosyal dünyasında ilişki 
kuramama, geliştirememe ve sürdürememe gibi sıkıntılar yaşayabilmekte, karşılaştığı sosyal 
problemleri çözebilecek gücü kendinde bulamamakta ve istediği desteği çevresinden 
alamadığını düşünmekte bu durumda da sosyal izolasyon ve sosyal yalnızlığa itilmektedir 
(Burcu, 2013). Ülkemizde engelli insanların oranı nüfusun yaklaşık olarak %13’ünü 
oluşturmaktadır. Engelli insan sayısı fazla olsa da ülkemiz açısından çevresel imkânlar 
engelliler için yeterince uygun değildir. Binalar, caddeler, merdiven, mesire yerleri gibi 
alanlarda özellikle yürüme engelli insanlar ciddi problemlerle karşılaşabilmektedir. Doğuştan 
ya da sonradan bazı olaylar sonucunda engelli kalabilmekte ve hayatlarını devam ettirmek için 
bazı özel ekipmanlara (koltuk değneği, tekerlekli sandalye vb.) ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu 
nedenle tasarım surecinde engelli bireyler ile ekipmanlar dikkate alınarak, yeni teknolojik araç 
ve cihazların geliştirilmesi gerekliliği bulunmaktadır (akt; Polatgil, 2017). Konforlu ve güvenli 
engelli sandalyeler, engelli bireyler başkalarına muhtaç olmadan sosyal hayatlarını devam 
ettirebilmelerinde etkili olacaktır.  

9. Riskler 

Projeyi hayata geçirirken karşılaşılabilecek riskler arasında sensörlerin çalışmasında aksamalar 
olabilir. Hava yastıklarında açılmayı engelleyecek yırtık delik hatalı üretim olabilir. Bunun 
içinde ürüne dönüştürülürken donanım test aşamasından geçirilmeli yastıklar, bağlantı ve 
yazılım kontrol edilmelidir. Bu durumlara karşı manuel olarak hava yastıklarının şişmesini 
sağlayacak bir düğme eklenerek de çözüm sağlanabilir. Olası etki matrisi Tablo 3’te 
görülmektedir. 

Tablo 3. Olasılık etki matrisi 
 Etki 

Düşük Orta Yüksek 

O
la

sıl
ık

 Düşük Düşük Düşük Düşük 
Orta Düşük Orta Orta 
Yüksek Düşük Orta Yüksek 

Risk derecelerinin tanımlaması Tablo 4’te yapılmıştır. 

 
 Tablo 4. Risk dereceleri tanımı 

Risk Derecesi Risk açıklaması ve yapılması gerekenler 

Yüksek Risk kabul edilemez, acil önlemeler alınması gerekebilir. 

Orta Önlemler alınmalıdır. Üretim uzman kuruluş tarafından gerçekleştirilmelidir. 

Düşük Risk Kabul edilebilir. Üretim uzman kuruluş tarafından gerçekleştirilmelidir. Yastıkların 
açılmasını sağlayacak manuel çalışan bir düğme ilave edilir. 
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11.Proje Görselleri 

         

                                 A)                                                    B) 
Görsel 1. A) Karada hava yastıkları tasarımı B) Suda açılan hava yastıkları tasarımı 

 

      A)                    B)   

Görsel 2. Prototip üretilip deneme aşamaları 

 

Görsel 3- Sağ hava yastığının yerleştiği bölümün çizim ile gösterilen yandan perspektif görünüşü 


