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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Engellilik, her ne şekilde olursa olsun başta engeli olan kişiler olmak üzere tüm dünyada 

insanlık için önemli bir sorun ve yaşamı zorlaştıran bir durumdur. Yaşam süresince herkes birer 

engelli adayıdır.  Bu bilinçle, empati kurularak onların yaşadıkları sıkıntılar özümsenerek ve 

dünyaya onların gözünden bakıp, yaşadıkları sorunlar görülebilseydi, dünyaya ve engellilere 

olan bakış açısı değişirdi.  Engeli olmayan insanlar bankomat başına gittiğinde tek kaygısı para 

çekmek veya yatırmaktır. Oysa bir engelli vatandaş bankomata nasıl yanaşacağının veya tuşlara 

nasıl basabileceğinin kaygısını yaşar. Önemli olan onların banka kartını alıp parasını çekmek 

ve kendisine vermek değildir. Onları anlamak, kendileri için ayrılmış alanları işgal etmemek ve 

hayatlarını kolaylaştıracak çözümler üretmek esas olmalıdır. Engelli vatandaşların gündelik 

hayatlarında yaşadıkları bazı sıkıntılar (Şekil-1)’ de gösterilmiştir. [1] [2] [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-1 

 

Projenin amacı, başta şarjlı tekerlekli sandalyeler olmak üzere bireysel taşıma araçlarına 

ait akülerin, halka açık yerlere kurulan güneş enerjili kablosuz şarj istasyonları üzerinden şarj 

edilebilmesini sağlamak ve bu sayede hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştırmaktır. 

Projemiz aynı isimle Tübitak 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri 

Yarışmasına da katılmış olup, Konya Bölge Birinciliği kazanarak Finale katılmaya hak 

kazanmıştır.   (Şekil-2)  [4] 
                                                                                                                                               

Şekil-2 

1.1. Tasarım:   
Engelsiz kişiler için “kablo kalabalığı” olarak adlandırılan görsel kirlilik sorununa 

akülü tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşların gözünden bakılarak, onlarla 

yapılan görüşmeler ışığında kablolu şarj sıkıntısını çözerek hayatlarını 

kolaylaştırma düşüncesi, proje fikrine ve tasarımına ilham kaynağı olmuştur.   
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1.2. Yazılım: Proje maketi donanımsal olarak kurgulanmıştır.  Güneş enerjisinin çevre 

aydınlatmasında da kullanılabileceği gösterilmek amacıyla proje maketinde 

Arduino IDE yazılımı üzerinden “C++” yazılım dili ve Arduino Pro Mini ile LDR 

Işık Sensörü kullanılmıştır. 

1.3 Montaj: Projenin uygulanabilir olduğu montajı yapılan maket üzerinde 

gösterilmiştir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Gelişen teknoloji ve insanların maddi imkânlarının artması veya bağışlar yoluyla akülü 

tekerlekli sandalye kullanan engelli kişilerde artış olduğu gözlemlenmektedir. Akülü tekerlekli 

sandalyelerin kullanımı onların hayatını kolaylaştırsa da akülerinin şarjı, üstelik kablolarla şarj 

edilmesi engelliler için eziyete dönüşmektedir.  

 

Engelli bireylerin, kullandıkları tekerlekli sandalyeleri ev içinde kullanma 

zorunlulukları olmasa dahi eve götürme, kablo uzatma, tekerlekli sandalyeden inip prize kablo 

takma gibi problemler yaşadıkları bilinmektedir.  

 

Bu konuda engelli bir vatandaş ile yapılan görüşmede, maddi kaygısı olmadığı halde 

sayılan bu sorunlar nedeniyle akülü tekerlekli sandalye kullanmak istemediğini belirtmiştir. 

(Şekil-3) (Görsel ve yapılan görüşmeye ait video bağlantısı vatandaşımızın bilgisi ve izni ile 

yayımlanmıştır.) https://youtu.be/cswZ26qFdGI 
 

           
Şekil-3 

 

Bu konuda Antalya Sakatlar Derneği Başkanı ile yapılan görüşmede de benzer sorunları 

yaşadıkları anlaşılmıştır. (Şekil-4) Yapılan görüşmeye ait videoya  

https://youtu.be/POKaih4WVPc bağlantısından erişilebilir.  

 
           

Şekil-4 

https://youtu.be/cswZ26qFdGI
https://youtu.be/POKaih4WVPc
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Mevcut şarj istasyonları kablolu şarj düzeneği ile şarj prensibine dayandığı için 

yetersizdir. Çünkü bedensel engel oranı göz önüne alındığında herkesin kabloları prize aynı 

kolaylıkla takması mümkün değildir. Bu durumlar, engelli vatandaşların yakınları ile birlikte 

hareket etmesine veya başkalarından yardım istemelerine yol açmaktadır. (Şekil-5) [5]  

                                                   
(Şekil-4) 

 

Ayrıca mevcut şarj istasyonlarının kabloları kötü niyetli kişilerce zarar verilmeye daha 

müsaittir. Bu durumda zarar gören şarj istasyonu değil esasında engelli vatandaşlar olmaktadır. 

Sosyal medyada/açık kaynak haber sitelerinde mevcut şarj istasyonlarının kablolarına verilen 

zararlarla ilgili yaşanan sıkıntılara ilişkin haberler yer almaktadır.  [6] [7] 

 

3. Çözüm  

Problem/Sorun başlığı altında yalnızca kablo bağlantısını sağlamakta güçlük çeken 

vatandaşlar ile şarj istasyonlarında meydana gelen tahribatlar nedeniyle yaşanan sıkıntılar ele 

alınmışsa da, elbette engelli vatandaşlarımızın şarj konusunda yaşadıkları sıkıntılar bunlardan 

ibaret değildir. Bu proje ile engelli vatandaşların hayatı bir nebze de olsa kolaylaştırılabilir.  

Mevcut kablolu şarj istasyonlarının aksine solar kablosuz şarj istasyonları ile, tekerlekli 

sandalyeler kablosuz şarj yöntemi ile şarj edilebilir ve bu sayede;  

● Akülü tekerlekli sandalye kullanan engelli bireylerin, şarjları azaldığında priz bulma 

veya gidecekleri yere ulaşabilme kaygısı yaşamadan ya da kimseden şarj talebinde bulunmadan 

kesintisiz bir şekilde ulaşımlarını sağlamayı, 

● Şebeke elektriği yerine Güneşten alınan enerjinin kullanılması ile maliyetlerin 

düşürülmesi, 

● Modüler şarj istasyonları vasıtasıyla herhangi bir altyapı sorunu olmaksızın şarj 

istasyonlarının değişik noktalara taşınabilmesi,  

● Engelli bireylerin kendilerine değer verildiğini hissetmeleri, gibi toplumsal çözüm 

yollarına ulaşılabilir. 

 

4. Yöntem 

Projede yöntem olarak, elektrik enerjisinin teller veya kablolar yerine, manyetik 

yollardan iletilmesi metodu kullanılmıştır. (Şekil-8) [8] 
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(Şekil-8) 

 

Kablosuz şarj teknolojisi ile manyetik indüksiyon yoluyla elektrik aktarımı yapılıyor. 

İndüksiyon bobini ile donatılmış şarj cihazı manyetik bir alan yaratıyor ve şarj edilecek 

cihazdaki bobinler de bu manyetik alanı elektriğe çevirerek pili şarj ediyor. [9] 

Günümüzde yaygın olarak cep telefonlarının şarjı konusunda kullanılan bu yöntem projenin 

ölçeksiz maketinde uygulandı. Proje maketinin tasarımında başlıca;  

       (A) Tekerlekli sandalye maketi  

(B) (6V) Solar Enerji Paneli  

(C) Şarj edilebilir 10.000 mAh Powerbank  

(D) (5V 2A) Kablosuz Şarj Modülü   

(E) Arduino Pro Mini  

(F) LDR Işık Sensörü ile  

(G) Muhtelif kablo ve malzemeler kullanılmıştır. 

         
 

 

Güneş panelinden elde edilen 6v. Enerji stabil bir enerji sağlamak amacıyla bir depolama 

birimine aktarıldı. (Şekil-9)  

   
(Şekil-9) 

Depolama biriminde biriken enerji de maket zeminine yerleştirilen vericiye aktarıldıktan 

sonra sandalyenin altına yerleştirilen alıcının verici ile aynı hizaya gelmesi ile yaklaşık 2 cm. 

mesafeden powerbank ın şarj etme işlemi gerçekleşmiştir. (Şekil-10) 

A B D C E G F 
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(Şekil-10) 

Depolanan enerjinin akşamları çevre aydınlatmasında kullanılabileceği göstermek için 

maket üzerine Arduino Pro Mini LDR Işık Sensörü yerleştirilmiştir. Işık sensörünün üzerini 

kapatıldığında oluşan karanlık ortam ile maket üzerindeki çevre aydınlatma lambalarının 

yanması sağlanmıştır.  (Şekil-11) 

 

(Şekil-11) 

 

Engelli araçları için solar sistem kablosuz şarj istasyonları projesi maket üzerinde anlatım 

videosu erişim adresi (https://youtu.be/LKhix60Igv4 )‘ de sunulmuştur. 

 

 

https://youtu.be/LKhix60Igv4
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Projenin yenilikçi ve piyasada bulunan ürünlerden ayrılan yönü mevcut kablolu şarj 

istasyonlarının aksine kablosuz şarj prensibi esasına dayanması ve solar enerji ile 

desteklenebilecek olmasıdır.   

 Depolanan enerjinin akşamları çevre aydınlatmasında kullanılabileceği 

değerlendirilmektedir. 

 Elektrikli bisiklet, scooter vb. kişisel ulaşım araçlarının da bedeli karşılığında şarj edilerek 

güneşten gelen enerjinin devlet bütçesine katkısı sağlanabilir, 

 Proje Mobil uygulama ile desteklenerek, tekerlekli sandalyenin mevcut şarj miktarını, 

gidilen ve gidilebilecek mesafeyi, şarj noktalarının konumları ile, engelli kişinin yakınları 

tarafından takibi amacıyla konum ve acil çağrı gibi hizmetler sunulabilir. 

 Yaşlı ve engelli kişilere millet olarak gösterdiğimiz saygı ve sevgi nedeniyle “proje fikri” 

dahil tamamı milli olmakla birlikte, kullanılacak materyallerin tamamı da milli imkanlarla 

üretilebilmektedir.  

 Türkiye, sahip olduğu Bor gücüyle, proje de kullanılacak depolama birimleri için Lityum 

Piller ile güneş enerjisi panellerini üretecek imkan ve kabiliyete sahiptir. 

 (Şekil-12)   [10] [11] [12] 

 

 

 

 

 

 

 

(Şekil-12) 

6. Uygulanabilirlik  

 Akülü tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşlarımız tekerlekli sandalyelerini 

ağırlıklı olarak evlerinde şarj ettikleri yapılan görüşmelerden anlaşılmışsa da belediyeler, sosyal 

hizmet kuruluşları veya hayırsever vatandaşlar tarafından temin edilen “Engelli Aracı Şarj 

İstasyonları” hali hazırda kamuya açık alanlarda kullanılmaktadır. 

 Ülkemizde birçok firma tarafından “Engelli Aracı Şarj İstasyonları” üretilmekte ve web 

ortamında dahil pazarlamaları yapılmaktadır. Projenin esası kablosuz şarj sistemine dayandığı 

için, mevcut şarj istasyonlarına entegre edilecek vericilerle veya doğrudan bu amaç için 

üretilmiş şarj istasyonları vasıtasıyla akülü tekerlekli sandalyeler şarj edilebilecektir. Ayrıca 

proje ile, yeniden tekerlekli sandalyeler tasarlanması yerine, mevcut akülü tekerlekli 

sandalyelere alıcılar ve lityum piller entegre edilmesi düşünülmektedir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Piyasada hâlihazırda pazarlaması yapılan şarj istasyonları hakkında firmalarla yapılan 

görüşmelerde en düşük satış fiyatlarının 15.000-25.000 TL. arasında değiştiği ve fiyatı 

etkileyen faktörler içerisinde şarj istasyonunun kapasitesi, kapalı veya açık mekânda kullanım 
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durumu ile LED ekran teknolojisine sahip olup olmadığı gibi özelliklerinin satış fiyatını 

etkilediği anlaşılmıştır.  Burada satış fiyatından bahsedilmiştir. Maliyetin alıcı ve verici 

eklenmesiyle bu tutarlar civarında olacağı değerlendirilmektedir. Daha önce de bahsedildiği 

üzere, bu proje mevcut şarj istasyonlarına kablo yerine bir vericinin ve tekerlekli sandalyeye de 

bir alıcının entegre edilmesi esasına dayandığı için yüksek maliyet gerektirecek bir durumu 

yoktur. Öncelikli hedef solar şarjdan ve mobil uygulamadan ziyade kablosuz bir şekilde 

tekerlekli sandalyeyi şarj edebilmektir. Projenin uygulanabilirliğini göstermek için yapılan 

maket için yaklaşık 1.250 TL harcanmıştır. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Proje bedensel engeli olup akülü tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlara hitap 

etmektedir.  

 

9. Riskler 

 Projenin solar sistemle desteklenmesi planlanmakta olup, bu yoldan elde edilen 

enerjinin depolanması için yüksek performanslı depolama ünitelerine ihtiyaç 

duyulabilir. Bu olasılık halinde şebeke elektriğinin kablosuz yollardan kullanılması 

tercih edilebilir.  

 Kapalı alanlarda (Metro, alt geçitler vb.) solar enerjiden istifade edilemeyeceği için, 

bu gibi yerlerde şebeke elektriğinden istifade edilebilir. 

 Kablosuz enerji aktarımında önemli olan şarj mesafesini uzatmak, süreyi ise 

kısaltmaktır. Projede kullanılacak kablosuz şarj yönteminde enerji kayıpları 

olacağından şarj süresini olumsuz etkileyebilir.  

 Güneşten elde edilecek enerji mevcut sisteme entegre edilmesinde günümüz 

şartlarında sıkıntılar yaşanabilir. Ancak bu sorunlar tüm dünyada üzerinde çalışılan 

“akıllı şebekeler” vasıtasıyla çözümlenebilir. (Şekil-13) [13] 

 

                         
(Şekil-13) 
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10. Kaynaklar  

[1] https://www.kredinews.com/engelliler-icin-saglanan-bankacilik-hizmetleri-

nelerdir/?hcb=1 

[2] https://listelist.com/engellilerin-empati-ihtiyaci-fotograflari/?hcb=1 

[3] https://onedio.com/haber/insanliktan-nasibini-alamamislarla-birlikte-yasadigimizin-

tek-karede-ispati-567061?hcb=1 

[4] http://2204b.tubitak.gov.tr/ 

[5]  https://www.alanya.bel.tr/Proje/23/BELEDIYE-3-NOKTAYA-AKULU-SANDALYE-SARJ-

ISTASYONU-KURDU 

[6] https://www.haberler.com/engelli-arac-sarj-istasyonunu-parcaladilar-12136775-haberi/ 

[7] https://www.youtube.com/watch?v=ub7yoDBnHN8 

 

[8] https://tekfaz.com/kalp-pili-uygulamalari-icin-kablosuz-guc-sistemini/?hcb=1 

[9] www.donanimhaber.com/Kablosuz-sarj-teknolojisi-nasil-calisiyor--97011 

 

[10] https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2020/10/13/yerli-otomobile-yerli-pil 

[11] http://ssdergilik.com/tr/HaberDergilik/TuBiTAK-SAGE-bor-alasimli-isil-pil-

uretimi-gerceklestirdi 

[12] https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2019/04/18/ihalar-borla-daha-uzun-ucacak 

[13] https://www.emo.org.tr/ekler/e8fff8ce0a6ccb5_ek.pdf?dergi=1101 
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