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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 
 

  Tekerlekli sandalye protezine ve otobüslerimize bağlayacağımız birer Arduino 

çalışma modülü sayesinde engelli vatandaşlarımız otobüslere binip inme eylemlerini tek 

başlarına kolay ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilecektir.  

  Bildiğimiz üzere Otobüslerde engelli vatandaşlarımızın da inip binmesi için 

rampalar bulunmaktadır. Fakat bu rampaları otobüs şoförlerimiz açıp kapatmaktadır. 

Günümüz otobüs şoförleri bu konuda hassasiyet göstermek yerine engelli vatandaşlarımızı 

gerek otobüse almamaları, gerek otobüse alırken küçük de olsa kırıcı laflar söylemeleri 

engelli vatandaşlarımızı psikolojik yönden oldukça kötü etkilemektedir. Yapacağımız 

projede tekerlekli sandalyeye yerleştirdiğimiz kablosuz iletişim modülünü harekete geçirip 

otobüsteki modül ile iletişim kurması için bir tuş bulunacaktır. Engelli vatandaşımız durağa 

bineceği otobüs geldiğinde o tuş sayesinde rampayı açıp kapatabilecektir. Rampayı açtığında 

biniş esnasında el freni otomatik olarak kitleneceği için otobüs hareket edemeyecektir. 

Vatandaşımız otobüse bindikten sonra aynı tuş yardımıyla rampayı geri kapatacaktır ve el 

freni otobüs şoförünün komutasına geçecektir.  

 

2. Problem/Sorun: 

 

Yapılan araştırmalara ve gözlemlere göre; Tekerlekli sandalye ile otobüse binilirken 

gerek engelli vatandaşlarımızın zorlanması olsun, gerek şoförlerin duyarsızlığı olsun bu tür 

bir çok yönden engelli vatandaşlarımız hem psikolojik hem de fiziki olarak çok 

zorlanmaktadırlar. 

 
Şekil 1 Tekerlekli sandalye için rampası olmayan bir otobüs 
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Şekil 2 Engelli bireylerin sorunlarını anlatan bir gazete haberi 

 Projemizin çözüm sunduğu sorun, tekerlekli sandalye kullanan engelli 

vatandaşlarımızın toplu taşımayı normal insanlar gibi kullanamayıp birçok zaman toplu 

taşmadan mahrum kalmalarıdır. Bunlara birkaç örnek verecek olursak; otobüs şoförlerinin 

hoşgörüsüz olmaları, engelli vatandaşları görmezden gelmeleri, vatandaşlarımızın inip 

binerken yaşadığı sorunlar vs. Projemizin bu sorunlarla başa çıkabileceğine inanıyoruz. 

 

3. Çözüm  

 

Engelli bireylerin kullandıkları tekerlekli sandalyeye veya farklı protezlere 

yerleştireceğimiz cihaz, toplu taşımada kullanılan taşıtın engelli bireyin durakta olduğunu 

anlamasına neden olacaktır. Engelli birey bineceği araç durağa geldiğinde bir düğme 

yardımıyla sürücüye bir sinyal gönderecek, sistem araç hareketsiz ise arka kapıyı açacak ve 

asansör rampa otomatik açılacaktır. Engelli birey tekrar düğmeye basıncaya kadar kapı 

kapanmayacak ve taşıt hareket etmeyecektir. Böylelikle otonom sistem hem şoförü hem de 

yolcunu işini kolaylaştırmış olacaktır. Ayrıca bu sistem tersi bir şekilde engelli yolcu inmek 

istediği zamanda devreye girecektir.  

 

4. Yöntem 

 

Engelsiz sandalye adlı projemizi yaparken izlediğimiz yöntem şu şekildedir; Engelli 

bireylerin kullandığı protezde bulunan NRF24L01 kablosuz haberleşme modülü bir buton 

yardımıyla, otobüste bulanan NRF24L01 modülünü harekete geçirecektir. İki modülde 

Arduino mikroişlemci ile kontrol edilecektir. NRF24L01 haberleşme modülleri 2.4GHZ 

frekansından haberleşmektedir. Haberleşme sağlandığı anda, bir servo motor otobüs kapısını 

açacak, diğer motor ise rampayı indirecektir.  
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Şekil 3 NRF24L01 kablosuz haberleşme modüllerinin test işlemi 

Kullanıcı butona bastığı an motor 180 derece dönerek rampayı otobüsün dışına doğru 

açacaktır. Vatandaşımız bindikten sonra ise aynı butona basarak motorumuzu rampayı 

kapatana kadar döndürecektir. Rampa tam kapanıncaya kadar otobüs hareket etmeyecektir. 

Projede kullandığımız Arduino mikroişlemci yerine  Deneyap Kart mikroişlemcisi 

kullanılabilir. Böylelikle Deneyap Kartımızda bulunan dahili haberleşme modülleri 

sayesinde bu sistemi çalıştırabiliriz. Bu bağlamda maliyetten ve hacimden tasarruf edip tek 

bir kartla herhangi bir rf veya Wifi modülü olmaksızın kartlarımız birbiri ile etkileşime 

geçecektir. 

 

 
Şekil 4 NRF24L01 haberleşme modülleri kodları 
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Şekil 5 Kablosuz haberleşme fritzing devre çizimi 

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

  Ülkemizdeki otobüslerdeki kapılar ve engelli rampaları manuel çalışmaktadır. Oysa 

Engelsiz Sandalye ’de kullanacağımız sistem ile bu işlem otomatikleştirilecektir. Projede 

kullanacağımız yazılım tamamen bize ait olup mikro işlemciye yüklenecektir. Ayrıca sistem 

istenirse farklı engel durumlarına da entegre edilebilir. 

Projemiz biz DENEYAP öğrencilerine dağıtılan Deneyap Kart ile geliştirilmiştir. Bu 

bağlamda Türkiye’nin kendi kartı ve yerli malı olması bir özgünlük ortaya çıkarmaktadır.  

 

6. Uygulanabilirlik  
 

Ülkemizde toplu taşıma hizmetini belediyeler ile özel otobüs firmaları vermektedir. 

Özel otobüsler ise kendi dernekleri tarafından organize edilmektedir. Sistem maliyet oldukça 

düşük olacağından bunları otobüslere entegre etmek mümkündür. Yine engelli bireylerde bu 

sistemi kendi derneklerine başvurmaları halinde rahatlıkla edinebileceklerdir. Böylelikle 

kontrollü ve hızlı bir biçimde sistem uygun hale getirilecektir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Prototip aşamasında kullandığımız malzemeler ve fiyatları aşağıdaki gibidir. 

Malzemelerin bir kısmı haziran ayı içerisinde demin edilmiştir. Geri kalan parçalar ise 

temmuz ayı içinde temin edilerek prototipe dahil edilecektir. 
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Malzeme Adı Harcama Dönemi Tahmini Maliyet 

Arduino Uno (2 Adet) Haziran 132 TL 

Wireless NRF24L01 2.4 GHz Alıcı Verici 

Transceiver 

Haziran 18 TL 

MG995 12 kg Servo Motor (2 Adet) Temmuz 74 TL 

IC177 Kırmızı Push Buton  (2 Adet) Temmuz 5 TL 

5 mm Kırmızı Led Paketi - 10 Adet Temmuz 3 TL 

Jumper Kablo Temmuz 6 TL 

Prototip için maket malzemeleri Temmuz 150 TL 

TOPLAM : 388 TL 

Şekil 6 Malzeme Listesi 

 

 

 
Şekil 7Proje Takvimi 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 

Türkiye’de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon engelli başta olmak üzere tüm dünyadaki 

engelli bireylerin kullanımını amaçlıyoruz. 

 

 

 

9. Riskler 
Engelsiz sandalye adlı projemize yerleştireceğimiz Arduino modülü yağmurlu 

havalarda su ile temasa geçeceği takdirde, sistemin bozulup kendi kendine çalışması gibi 

ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Buna karşın Arduino modülümüzü yerleştireceğimiz bölümü 

tamamen su geçirmez olarak yapmayı planlıyoruz. Ayrıca rampayı açacak olan butonun da 

suya maruz kalmaması için sarf malzemeden (sert plastik vs.) buton kapağı yapma 

düşüncesindeyiz. 

Bütün bu önlemlere rağmen Modülümüz herhangi bir şekilde suya maruz kalırsa 

bataryasının kullanıcı tarafından rahatça çıkarılabilecek bir yerde olmasını planlamaktayız.  

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

10. Kaynaklar  

 

1) https://www.rehabilitasyon.com/haber/Engellilerin_Ulasim_Sorunlari-7063(Erişim Tarihi : 

28.03.2021) 

2) https://www.evrensel.net/haber/370251/engellilerin-en-buyuk-sorunlari-guvenli-ulasim-ve-

erisim(Erişim Tarihi : 28.03.2021) 

3) İnan, S., Ceyhun Peker, G., Tekiner, S., Ak, F., & Dağlı, Z. (2013). Engellilik, Türkiye’de 

Engellilerin Durumu ve Sağlık Hizmet Sunumuna Bir Bakış. TAF Preventive Medicine 

Bulletin, 12(6), 723-728. 

4) Bayraktar, F., 1995. Görme Özürlülere Yönelik Mekanlar İçin Bir Tasarım ve 

Değerlendirme Modeli, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon 

5) Orakcı, H., 2010, Van İl Merkezindeki Kamu Binalarında, Özürlü İnsanlar İçin Var Olan 

Mimari Düzenlemelerin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

Van 

6) http://arduinoturkiye.com/arduino-ile-seri-iletisim-2/ (Erişim Tarihi:01.04.2021) 

7) https://teknotezgah.com/arduino-ile-sunucuya-veri-gonderme/ (Erişim Tarihi: 01.04.2021) 

8) https://maker.robotistan.com/nrf24l01-ve-lm35-ile-kablosuz-sicaklik-uyari-sistemi/ (Erişim 

Tarihi: 22.06.2021) 

9) https://deneyapkart.org/projeler.html?sayfa=1ard (Erişim Tarihi: 22.06.2021) 

10) https://www.arduino.cc/ (Erişim Tarihi: 22.06.2021) 

11) https://akademi.robolinkmarket.com/arduino-ile-servo-motor-kullanimi/ (Erişim Tarihi: 

22.06.2021) 

12) https://maker.robotistan.com/arduino-ile-buton-ve-led-uygulamasi/ (Erişim Tarihi: 

22.06.2021) 

 

https://maker.robotistan.com/nrf24l01-ve-lm35-ile-kablosuz-sicaklik-uyari-sistemi/
https://deneyapkart.org/projeler.html?sayfa=1ard
https://www.arduino.cc/
https://akademi.robolinkmarket.com/arduino-ile-servo-motor-kullanimi/
https://maker.robotistan.com/arduino-ile-buton-ve-led-uygulamasi/

