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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Sağlık sektöründe, artan sağlık giderleri, yaşlı ve engelli nüfusun artması nedeniyle 

sosyal sağlık hizmeti problemleri çıkmaktadır. Her birey, zamanında erişim yapabilmek 

ve kaliteli sağlık hizmeti almak ister. Sağlık Hizmetinde esas soru, global olarak bütün 

hastalara, sürdürülebilir ve uygun maliyetli bir yöntemle nasıl yüksek kalitede sağlık 

hizmeti sunulacağıdır. Günümüzde, Ulusal Engelli Veri Tabanında kayıtlı ve hayatta 

olan engelli sayısı 2 milyon 530 bin 376’dır. Bu sayı 6 engelli grubuna ayrılır. 

 

(Görmede zorluk yaşayanlar/ İşitmede zorluk yaşayanlar/ Konuşmada zorluk 

yaşayanlar/ Yürümede, merdiven çıkmada inmede zorluk yaşayanlar/ Bir şeyler 

taşımada tutmada zorluk yaşayanlar/ Yaşıtlarına göre öğrenmede, basit dört işlem 

yapmada, hatırlamada dikkatini toplamada zorluk yaşayanlar.) 

 

Projemizde belirtilen engelli bireylerin sağlık hizmetinde yaşadıkları sorunlar göz 

önüne alarak çözüm bulmak için sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak, 

bağımsız bir şekilde işlemlerini gerçekleştirmek ve kaliteli bir hizmet almaları 

amaçlanmıştır. 

 

Engelli bireylerin her birine göre ayrı ayrı çözümler sunan bu proje, hastanede alacağı 

sağlık hizmetinde otonom sandalye sayesinde işlemlerini kolaylıkla 

gerçekleştirebilirler. Bireyin gitmek istediği sağlık birimine sesli komut ile ya da braille 

alfabesinin de bulunduğu tuş takımından seçerek ulaşmasını mümkün kılar. 
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2. Problem/Sorun 

 Engellilerin çeşitli psikolojik ve bedensel zorluklarla karşı karşıya kalması, 

 Engelli bireylerin kullandıkları ilaç ve sarf malzemelerin aylık periyotta 

verilmesi engelli bireylerin her ay hastanelerde bekletilmesi, 

 Hem zihinsel engelli olup hem de fiziksel, görme, işitme engelli olan bireylerin 

kullandıkları sarf malzemelerin (tekerlekli sandalye, yürüme cihazları, vb.) eski 

olmasından kaynaklanan sağlık problemleri, 

 Engellilerin gerekli birimlere gitmek için yaşadığı yol sorunları, 

 Engelliler ile ilgili sağlık personelinin yetersiz, ilgisiz ve bilgisiz olması gibi 

problemleri, 

 Engelli bireylerin bir başka bireyden yardım almadan sağlık hizmetinden 

kolaylıkla yararlanamaması, 

 Engelliler için hastanede özel bir danışmanlık biriminin olmaması gibi 

problemler, her gün birçok engellinin sağlık hizmetini kaliteli bir şekilde 

almasını engeller. 

 

3. Çözüm  

Engelli bireylerin engel durumları farklı olduğu için tek bir çözüm yöntemi üreterek bir 

araya getirmek imkânsızdır. Projemiz otonom sandalye sayesinde engelli bireylerin 

kategorilerine göre çözümler sunar. Engellilerin çeşitli psikolojik ve bedensel 

zorluklarla karşı karşıya kalması engelleyerek, bir başka bireyden yardım almadan 

sağlık hizmetinden yararlanmasını sağlar. 

 

 

Tuş takımı: Hastane bölümlerini tuş kombinasyonuna entegre ederek aynı zamanda 

görme engelliler için olan Braille alfabesi ile desteklenmektedir. 

Mesafe sensör grubu: Ultrasonik ve kızılötesi bir dalga sensör doğrusal veya açılı bir 

şekilde dağıtılır ve cisimden yansıyan sinyal sensöre geri döner ve mesafeyi ölçer. 

GPS: Uydular ile arasındaki mesafeyi ölçerek anlık konumumuzu belirlemeye çalışan 

bir mekanizmadır. Anlık konum bilgilerimizi alabilmek için bu modül kullanılır. 
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Kalman filtresi: Sensör füzyonu ve veri füzyonu için kullanılır. Tipik olarak, gerçek 

zamanlı sistemler bir sistemin durumunu elde etmek için tek bir ölçüm yapmak yerine 

birçok ardışık ölçüm üretir. Bu birçok ölçüm daha sonra o zaman anında sistemin 

durumunu üretmek için matematiksel olarak birleştirilir. 

Ses sensörü: Tuş takımını kullanmak istemeyen veya kullanamayan engelli bireylerin 

otonom sandalyeye ses ile komut verir. 

Barkod okuyucu: Sevgi izini okumak ve otonom sandalyeyi aktif hale getirmek için 

sisteme barkod okuyucu entegre edilmiştir. 

Arduino: Sistemimizin bir bütün halinde çalışmasını sağlayan ve C dilinde algoritma 

oluşturduğumuz ana karttır. 

Haberleşme Modülü: İki cihaz arasında radyo frekansında sinyaller iletmek ya da 

almak amacıyla kullanılmaktadır. Sistem de oluşabilecek hatayı sistem bilgisayarına 

aktarmayı sağlar. 

Sistem Bilgisayarı: Otonom sandalyede oluşabilecek hatanın aktarılmasını ve 

tespitinin yapılmasını sağlayan veri toplayıcıdır. 

Şarj Soketi: Otonom sandalyenin kablosuz bir şekilde şarj olmasını ve kilit 

mekanizması olarak çalışmasını sağlar.  
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4. Yöntem 

Kullanıcı otonom sandalyeye oturduğunda barkod okuyucu aracılığı ile araç (barkod 

okuyucu sevgi izini tanımladığımız kodu okuma amacına sahiptir), kilit sistemi aynı 

zamanda şarj ünitesi olarak kullanılan soket bölümünden ayrılır ve araç çalışır. Tuş 

takımı veya ses algılama sensörü ile gitmek istediği yeri araca iletir. Seçilen konum 

mikroişlemci de belirlenir. Araç üzerinde bulunan kızılötesi ve ultrasonik mesafe 

sensörleri ile aracın 360 derecelik alanı sürekli olarak taranır. Aracın etrafında bulunan 

insan veya nesneler belirlenir ve bu belirlenen nesnelere, insanlara ve sandalyeyi 

kullanan bireye zarar vermemesi için onların hareketine uygun şekilde motorlara 

çalıştırma sinyali göndererek istenilen konuma gider. Tüm bu sistem, haberleşme 

modülü ile sistem bilgisayarına aktarılır. Otonom sandalye üzerinde oluşabilecek 

herhangi bir sorun da (mesafe sensörlerinin çalışmaması, GPS’in çalışmaması, motor 

arızası vs.) sistem üzerinde hata mesajı oluşturulur ve otonom sandalyemize eklediğimiz 

hata tespit sistemiyle belirlenen hata sistem bilgisayarına aktarılır. Bakım onarım 

ekibimize hata bilgisi ulaşır ve hatayı onarmak için ekip yola çıkar. Bozulan parça 

değiştirilerek veya onarılarak yeniden kullanıma hazır hale getirilir. 

 

      Statik Yer Değiştirme                                        Statik Stres 

 

Yukarıdaki görselde akrilonitril bütadien stiren malzeme (ABS) üzerine 2000 N kuvvet 

etki ederek yer değiştirme ve stres analizleri bulunmuştur. Oluşan analiz sonucunda 

kırmızı renk yer değiştirmenin en yoğun olduğu yerdir. Görsele göre malzemede büyük 

bir yer değiştirme değeri saptanmamıştır.  

 

 

               Statik Stres                                                   Statik Yer Değiştirme 
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Prototip malzemesi olarak kullanılan akrilonitril bütadien stiren (ABS) otonom 

sandalyenin kollarındaki stres ve yer değiştirme analizleri verilmiştir. Kolun uç 

kısımlarına doğru statik yer değiştirme artar. Bu yer değiştirme tolere edilebilir bir değer 

olarak kabul edilir.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Günümüzde tekerlekli sandalye kullanıldığı yere, kişiye ve amacına göre birçok çeşit 

bulunmaktadır. Genel olarak standart, katlanır, aktif, refakatçi kullanımlı, banyo tuvalet, 

pediatrik tekerlekli sandalyeleri şeklinde kategorilere ayrılır.  

 

                        

                      Görsel 1.1                                                        Görsel 1.2 

 

Projemizin kullanıldığı alan hastane ortamı olduğundan dolayı görsel 1.1 de verilen 

örnek en sık kullanılan tekerlekli sandalye modelidir. Kullanılan sandalye manuel 

kullanım olasılığı olmaması, başka bir bireye ihtiyaç bulunması, engelli bireyler için 

farkındalık yaratmaması ve refakatçi içinde zaman kaybı olması açısından otonom 

sandalye projemizle benzerlik içinde değildir.  

 

Projemiz engelli bireylerin sosyal hayata tutunmasını ve birey olarak bağımsız 

olmalarını sağlamaktadır. En özgün yönü, yapay zekâ teknolojisini içinde bulundurarak 

insana ihtiyaç olmadan bağımsız bir şekilde ulaşım sunuyor. Ülkemizde uygulanan sevgi 

izi sistemi sayesinde engelli bireylere engelli kategorisine göre otonom sandalyeden 

faydalanır. Tasarımımız her engelli grubuna ayrı çözümler sunarak ortak bir payda da 

bulunmasını sağlar. Milli teknoloji hamlesinde olduğu gibi bizim de projemizde yerlilik 

ve milli teknoloji hamlesi esas alınmıştır.  
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6. Uygulanabilirlik  

Projemiz birçok engel grubuna tek bir otonom sandalyede çözüm üretmektedir. Bu 

çözümler oluşturulurken uygulanabilirlik esas alınmış olup Sağlık Bakanlığının ve 

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteği ile projemizin uygulanabilir 

olması sağlanacaktır. Ulusal Engelli Veri Tabanında kayıtlı ve hayatta olan engelli 

sayısı 2 milyon 530 bin 376’dır. Projemiz bu engelli sayısına hitap ettiği için mevcut 

şartlar göz önünde bulundurulduğunda özellikle otonom bir tekerlekli sandalyenin 

bulunmaması ticari alanda bizi öncü konumuna getirmektedir. Şu an üretmekte 

olduğumuz prototip de oluşabilecek sorunlar hesaplanmakta olup, nihai üründe 

karışılacağımız sorunlara cevap bulunmuştur. Gerekli şartları elde ettiğimiz taktir 

de, bu sistemi hastaneler pilot bölge olup havaalanları, üniversiteler ticari işletmeler 

gibi konumlarda da kullanılması planlanmaktadır. Engelli istihdamını artırmak için 

birçok önlem alınan ülkemizde maalesef engelli bireylerin daha verimli şekilde 

çalışma alanında faaliyet göstermesinde projemiz önemli bir rol almaktadır. 

 

Projemiz olan otonom tekerlekli sandalye içerisinde bulunan yapay zekâ teknolojisi 

sayesinde kullanılacak alanın krokisi çıkarılmaktadır. Bu teknoloji sayesinde sadece 

bir hastane için değil, kullanılacak farklı farklı hastaneler, havaalanları ve 

üniversiteler için özel olarak entegre edilebilir.  

 

Otonom sandalye üzerinde oluşabilecek herhangi bir sorun da (mesafe sensörlerinin 

çalışmaması, GPS’in çalışmaması, motor arızası vs.) sistem üzerinde hata mesajı 

oluşturulur ve otonom sandalyemize eklediğimiz hata tespit sistemiyle belirlenen 

hata sistem bilgisayarına aktarılır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Kullanılacak Otonom Sistem Alt Elemanları Adet Birim Fiyatı Fiyat (TL)

MZ80 Kızılötesi Engel Algılama Sensörü E18-D80NK 6 66,98 401,88

4x4 Keypad 2 25,37 50,74

12V 25mm 60 RPM Redüktörlü DC Motor 2 77,96 155,92

L298N Voltaj Regulatörlü Çift Motor Sürücü Kartı(Kırmızı PCB) 2 16,92 33,84

11.1 V 3S Lipo Batarya-Pil 450 mAh 25C 1 121,65 121,65

GY-NEO6MV2 GPS Modülü 1 61,36 61,36

RF Modül 2.4Ghz Xbee XB24-AUI-001 1 215,41 215,41

Ses Algılama Sensörü 3 7,08 21,24

1.8 inch Oled Arduino TFT LCD Ekran Modülü 2 51,8 103,6

Netum Nt 2012 Usb Lazer Barkod Okuyucu El Tipi Tetikli Ccd Laser 1 159,9 159,9

Soket 3 20 60

Arduino 1 128,22 128,22

Ultrasonik sensör 5 8,51 42,55

Breadboard 1 12,31 12,31

Otonom Sandalye Yapısal Malzemeleri Adet Birim Fiyat Fiyat (TL)

Tekerlek 2 100 200

Vida 1 25 25

Somun 1 25 25

Sarhoş Tekerlek 2 50 100

3D Printer Baskı Ücreti 1 400 400

Toplam Fiyat 2318,62
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Planlanan nihai ürünün oluşması için prototip ürünümüzde kullandığımız cihazların 

daha gelişmiş kapsam da kullanılan cihazlar ile geliştirdiğimiz zaman oluşacak ortalama 

fiyat 35 148 TL’dir. (4 000 $) (Döviz kuru göz önünde bulundurulmalıdır.) 

Aynı zamanda yerli ve milli olmalı düşüncesi önceliğimiz olduğu için dene-yap kart ile 

de entegre çalışması sağlanır ve bu sayede maliyetten çok büyük bir kar elde edilebilir. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

 Görmede zorluk yaşayanlar, 

 İşitmede zorluk yaşayanlar, 

 Konuşmada zorluk yaşayanlar,   

 Yürümede, merdiven çıkmada inmede zorluk yaşayanlar, 

 Bir şeyler taşımada tutmada zorluk yaşayanlar, 

 Yaşıtlarına göre öğrenmede, basit dört işlem yapmada, hatırlamada dikkatini 

toplamada zorluk yaşayanlar, projemizin hedef kitlesidir. 

 

Engelli bireylerin bağımsız bir şekilde hareket edememesi, sağlık hizmetinden 

kolaylıkla yararlanamaması, çeşitli psikolojik ve bedensel zorluklarla karşı karşıya 

kalması günümüzde çözüm bulunması gereken bir kitleyi oluşturmaktadır. 

 

9. Riskler 

      Projenin kullanılan cihazlardan dolayı ve herhangi bir teknik arızadan dolayı olumsuz 

yönde etkilenmemesi için otonom tekerlekli sandalyeye hata ayıklama sistemi entegre 

edilmiştir. Hata ayıklama sistemi ile oluşabilecek hatalar ana sistem bilgisayarı 

aracılığı ile önceden tespit edilecektir. Projemizi etkileyebilecek olumsuzluklar 

çevresel faktörlerdir. Özetle cihazı bilinçsiz bir şekilde amacı dışında kullanmaya 

çalışmak, elektronik panel koruyucu bölmesine sıvı teması gibi etkenler olabilir. 

Otonom tekerlekli sandalyenin kullanılacak alanda (Hastane, üniversite, havaalanı vs.) 

krokinin yetersiz kaldığı durumlar olabilir.  

 

 

 

 

 

HAFTALAR

AŞAMALAR 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
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Prototip Test Aşaması

TEKNOFEST
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      B planı olarak; 

      Kullanılacak alanda kroki elverişsiz olursa otonom tekerlekli sandalyemiz, 

kullanılacak alan da oluşturulan çizgileri izleyerek çalışması gerçekleştirilebilir.  

      Nihai ürünün elektronik panel koruyucu bölmesini sıvı temasını koruyacak şekilde 

üreterek bir diğer sorunda çözülebilir. Hali hazırda bulunan, kilit mekanizması görevi 

gören şarj soketi ve sevgi izi sistemi ile amacı dışında kullanılmasına engel olacaktır. 

Aynı zamanda kullanmış olduğumuz şarj soketi hırsızlık gibi durumları göz önünde 

bulundurarak kilit mekanizması görevi görmesi sağlanır. Elektronik panel koruyucu 

bölmesini kilit ile koruyarak, görevliler haricinde insanların elektronik panele ulaşması 

engellenmiştir.  

 

 

 

10. Kaynaklar  

 Dünya Sağlık Örgütü 

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı İstatistik 

Bülteni  

 T.C İstanbul Gelişim Üniversitesi/ Sağlık Yüksek Lisans Tezi / Yıldırım 

Bayezit DELDAL / Danışman, Doç. Dr. Mustafa YURTTADUR – 2016   

 Guizani, M. Hammadi, J. Choley ve T. Soriano. Electric vehicle design, 

modelling and optimization. 2015, Elektrikli Araç tasarımı 

 Robotistan 

 Robolink 

 T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
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