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ÖNSÖZ 

 

Engelliler için, engelsiz bir yaşam sloganıyla yola çıkılarak oluşturulan bu proje temel olarak iki 

aşamadan oluşmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın kullandığı tekerlekli sandalye aracını yeni 

nesil gelişmiş ev teknolojisine dokunmatik ekran aracılığı ile araç üzerinden erişim 

sağlayabilecek hale getirmek projenin ilk aşamasıdır. Bununla birlikte engelli vatandaşların 

dışarıda kalması durumunda veya acil bir durumda polisi, ambulansı, itfaiye ve yakınlarını 

dokunmatik ekran üzerinden doğrudan erişimle arayabilme özelliklerinin de tasarımı yapılan 

tekerlekli sandalyede bulunması sağlanmıştır. Araç üzerinde bulunan dokunmatik ekran 

sayesinde engelli vatandaşın akıllı ev otomasyonu kontrolü ile ev içerisinde perde, kapı vb. 

birçok objeyi kontrol etmesi sağlanmaktadır. 

Projenin ikinci kısmında ise akülü tekerlekli sandalyelerin şarj edilebilmesi amacıyla güneş 

enerjisi destekli şarj istasyonu tasarımı yapılmış ve kampüs içerisine kurulması planlanarak 

Erzincan ili için bir ilk gerçekleştirilmiştir. Tasarımı ve uygulaması yapılan şarj istasyonunda 

engelli vatandaşlara özel bir kart okuyucu sistemi bulunmakta ve engelli vatandaşın kartıyla şarj 

cihazını aktif etmesi ve aracını şarj etmesi sağlanmaktadır. Burada amaç üniversitemizde engelli 

vatandaşlarımızın akülü sandalyelerinin şarjı bittiği zaman engelli kartlarını ücretsiz okutarak 

belirlenen sürede şarj edebilmesini sağlayabilmek ve onlar için hayatı daha da 

kolaylaştırabilmektir. 
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ÖZET 
 

Bu projede, engelli vatandaşlar için akıllı tekerlekli sandalye ve akü şarj istasyonu tasarımı ve 

uygulaması gerçekleştirilmiştir. İki aşamadan oluşan projenin ilk aşaması engelli 

vatandaşlarımızın kullandığı tekerlekli sandalyeyi dokunmatik ekran ile araç üzerinden akıllı ev 

teknolojisine eriştirebilmektir. Engelli vatandaşların dokunmatik ekran üzerinden doğrudan 

erişim ile yakınlarını veya acil durumlarda polisi, ambulansı, itfaiyeyi v.b arama yapabilmeleri de 

tasarlanan elektrikli tekerlekli sandalyede bulunmaktadır. Araca yerleştirilen dokunmatik ekran 

sayesinde, engelli vatandaşların evdeki perde, iç ve dış aydınlatma, doğal gaz valfi, garaj kapısı, 

bahçe sulama ve ev kapısı gibi birçok nesneyi kontrol etmesi sağlanmaktadır. Projenin ikinci 

aşamasında ise akülü tekerlekli sandalyeleri şarj etmek için güneş enerjisiyle çalışan bir şarj 

istasyonu tasarlanmış ve kurulmuştur. Şarj istasyonunda özel bir kart okuyucu sistemi 

bulunmakta ve bu kart sayesinde engelli vatandaşın şarj işlemini başlatması sağlanmaktadır. 

Erzincan ilinde daha önce örneği bulunmayan bu akü şarj istasyonu sayesinde engelli 

vatandaşların hayatlarının kolaylaştırılması amaçlanmış ve tamamlanan projenin Erzincan Binali 

Yıldırım Üniversitesine kurulumu yapılarak Erzincan ili için bir ilk olması sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Elektrikli araç, güneş enerjisi, akü şarj istasyonu, akıllı otomasyon. 

ABSTRACT 

 

In this project, the design and implementation of smart wheelchair and battery charging station 

for citizens with disabilities has been realized. The first phase of the project, which consists of 

two phases, is to enable the wheelchair used by our disabled citizens to access the smart home 

technology on the vehicle via touch screen. It is located in the electric wheelchair, which is 

designed to enable disabled citizens to make calls to their relatives or emergency, police, 

ambulance, fire brigade etc. via direct access via touch screen. Thanks to the touch screen 

placed in the vehicle, disabled people are provided to control many objects in the house such as 

curtains, interior and exterior lighting, natural gas valve, garage door, garden watering and 

house door. In the second phase of the project, a solar powered charging station was designed 

and installed to charge battery powered wheelchairs. There is a special card reader system in 

the charging station and thanks to this card, disabled citizens can start the charging process. 

Thanks to this battery charging station, which has no previous example in Erzincan, it was 

aimed to facilitate the lives of disabled citizens, and the completed project was set up in 

Erzincan Binali Yildirim University and provided a first for Erzincan. 

Key words Electrical vehicle, solar energy, battery charging station, smart automation. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde ki yaşam koşullarına bakıldığı zaman birçok engelli vatandaşımız bulunmakta 

olduğu gibi aslında her insan da birer engelli adayıdır. Bununla birlikte engelli vatandaşların 

hayatını kolaylaştırmak bizlerin toplumsal sorumluluğudur. Toplumda engelliler engellilik dâhil 

birçok sorun yaşamaktadırlar. Bir engelli ya da engelli yakınına ne türden sorunlarla 

karşılaştıkları ve en temel üç sorunlarının ne olduğu sorulduğunda en belirgin sorunlarının 

maddi sıkıntı (%22), bakım/öz bakım zorluğu (%28) ve psikolojik sorunlar (%11) olduğu ifade 

edilmiştir. Bunun yanı sıra engellilerin %8,2’si bedensel özründen dolayı uyum sorunu, %7,2’si 

rehabilitasyon hizmetine ihtiyacı, %4,8’i duygusal sorunlar, %3,8’i evde sağlık sorunu, %3,4’ü 

kurumlardan yeterli hizmet alamama, %3,4’ü zihinsel engelli çocuğundan dolayı sosyal ve 

çevresel sorunlar, %2,4’ü gıda yardımına ihtiyaçları olduğunu ve %1,9’u da konuşma güçlüğü 

yaşadıklarını beyan etmişlerdir [1].  

Bu proje ile engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırabilmek gelişen teknolojide onların 

uyumunu sağlayabilmek adına bir çalışma yapılması hedeflenmiştir. Engelli vatandaşların 

bedensel özürlerinden kaynaklanan ev içi ve ev dışında mevcut sorunlarından bazılarını ele 

alarak bu sorunlara çözüm yöntemleri bulmak bu projenin fikir aşamasının çıkış noktasıdır. 

Yapılan proje engelli vatandaşlarımızın akıllı ev teknolojisine uyumu sağlanmış, engelli 

vatandaşın bulunduğu yerden ev otomasyonunu kontrol edebilmesi sağlanmıştır. Bununla 

birlikte bir akü şarj istasyonu yapılarak yolda veya dışarıda başka bir yerde şarj bitmesi 

durumda meydan gibi farklı bölgelere koyulacak şarj ünitesi ile bu sorunu da ortadan kaldırmak 

amaçlanmıştır. Tasarımı yapılan şarj istasyonu engellilere özel bir kart ile aktif edilebilmektedir. 

Kitchin (1998), kent planlamasındaki yanlışların ve eksikliklerin, engelli insanları toplum dışına 

ittiğini ve engelsiz toplumu birinci konuma getirdiğini belirtmektedir. Bilgin (1997:22)’e göre, 

özellikle gelişmekte olan ülkelerde kamusal düzenlemeler, öncelikle engelsiz insanlara yönelik 

düzenlenmektedir. Engelli insanların, küçük bir azınlık grubu olduğu ya da yönetime ek bir 

maliyet getirdiği düşünülmektedir. Bu nedenle engellilere engellerine uygun bir hizmet 

sunulamamakta ve uygun bir mimari yapılaşma gerçekleşmemektedir. Kitchin (1998)’e göre, 

toplumsal alanlar toplumu engelli insanlardan ayırmak için düzenlenmekte, fiziksel engelli 

insanlar da toplum dışında yaşamaya itilmektedir [2]. Engelli insanlar için ayrı okullar veya ayrı 

iş alanları oluşturulmakta, engelli insanlar şehrin kenar muhitlerine itilmekte ve kamusal 

alanlardan da dışlanmaktadırlar [3]. Farklı kaynaklardan belirtildiği gibi engelli 

vatandaşlarımızın birçok fiziksel, konutsal ve çevresel birçok faktörün ve sorunlarını ortadan 

kaldırılması amacıyla proje teması oluşturulmuştur. 
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Öncelikle tekerlekli sandalye tarihine bakılacak olursa; Tekerlekli sandalye, hasta ve sakatlarca 

kullanılan, tekerleklerle donatılmış koltuğa denir. Yaklaşık 1750’de İngiliz mucit James Heath 

tarafından icat edilmiştir. En yaygın kullanılan tekerlekli sandalyelerde, koltuğun altındaki bir 

dingilin iki ucuna yerleştirilmiş iki büyük tekerlek ile en ön bölümde ayakların dayandığı 

basamağın altına yerleştirilmiş hareketli iki küçük tekerlek bulunur. Arkadan itilerek hareket 

ettirilebilen ilk tekerlekli sandalyeler, ön tekerleğe bağlı kavisli bir çubuk yardımıyla, oturan kişi 

tarafından idare edilebiliyorken sonraları arka tekerleklerin ispitine, elle çevrilebilen çemberler 

eklenmiştir. 

Tekerlekli sandalye; fiziksel bir rahatsızlık ya da engel nedeniyle yürüyemeyen veya kolayca 

hareket edemeyen kişilerin mobilizasyonu için kullanılan bir araçtır. Çeşitli ölçülerde 

tekerleklere sahiptir. Genelde ellerle kullanılır ama özel ihtiyaçlara göre vücudun neredeyse her 

yeriyle kullanılabilecek çözümleri de barındırabilir. Hareket açısından akülü ve manuel olarak 

iki çeşidi bulunur. Her ölçüye ve her türlü ihtiyaca göre özel olarak dizayn edilebilirler. 

Kontrolü kullanıcısında olabildiği gibi, refakatçisinde olan seçenekleri de mevcuttur. 

Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre büyüklük ve güç tercihinde bulunurlar. Dar mekânlarda 

kullanılacaksa kompakt yapıda olması tercih edilebilirken, arazi koşullarında kullanılacaksa 

gücü ve dayanıklılığı ön plana çıkmaktadır. Tekerlekli sandalye ile yapılan onlarca spor dalı 

bulunmaktadır ve her spor dalının ihtiyaçları doğrultusunda farklı tasarım ve özelliklerde 

tekerlekli sandalye modelleri geliştirilmiştir [4]. Şekil 1’de eski dönemlerde kullanılan bir 

tekerlekli sandalye fotoğrafına yer verilmiştir. 

 

Şekil 1 Eski Dönemlerde Kullanılan Tekerlekli Sandalye [4] 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

Projede yapılan tekerlekli sandalye elektrikli olmasının yanı sıra ön panelinde bulunan bir ekran 

vasıtasıyla da akıllı ev otomasyonu kontrolü yapabilmektedir. Şekil 2’de projede sonunda hazır 

hale gelen elektrikli ve akıllı tekerlekli sandayeye ait fotoğraf verilmiştir.  

 

Şekil 2 Dokunmatik Ekranlı Elektrikli ve Akıllı Tekerlekli Sandalye 

Şekil 3’te projenin çalışma mantığı blok olarak gösterilmiş olup projenin çalışma mantığında 

bluetooth kontrolü ile tekerlekli sandalye üzerindeki dokunmatik ekrandan akıllı bir ev 

otomasyonunun kontrol edilmesi sağlanmaktadır. Akülü tekerlekli sandalyenin şarj edilmesi için 

tasarlanan ve Şekil 4’te son halinin fotoğrafı verilen akü şarj istasyonu ile de elektrik enerjisinin 

verimli ve güvenli bir şekilde akülere aktarılmaktadır.  

 

Şekil 3 Proje Çalışma Mantığı 

Verimliliği arttırmak için devrenin kayıpları minimuma çekilmekte ve uygulanacak giriş gerilimi 

olabildiğince harmoniklerden arındırılmıştır. Yapılan akıllı elektrikli sandalyede dokunmatik 

panel ile akıllı ev otomasyonu kontrol edilerek engelli vatandaşların eve geldiklerinde kapıları, 

pencereleri, doğalgaz valflerini, lambaları ve birçok akıllı ev eşyasını kontrol etmesi sağlandı. 
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Ayrıca, GSM kontrolü ile evde ya da dışarıda başlarına bir iş geldiğinde polisi, ambulansı ve 

yakınlarını arayabilmeleri sağlanmaktadır. Elektrikli tekerlekli sandalyede yer alan dokunmatik 

ekran ara yüzüne ait fotoğraf Şekil 5’te verilmiştir. 

 

Şekil 4 Akü Şarj İstasyonu 

 

Şekil 5 Dokunmatik Ekran Arayüzü 

Tekerlekli sandalyenin kontrol kısmında mikrodenetleyici kartı kullanılarak Android bir 

uygulama sayesinde kontrol yapılmaktadır. Şarj ünitesi kısmında ise AC 220/DC 24V bir güç 

elektroniği dönüştürücüsü yapılarak gerekli şarj cihazı tasarlandı. Dış kasada engellilerin 

dikkatini çekebilmesi için bir aydınlatma ünitesi bulunmaktadır. Yapılan şarj cihazının çalışma 

prensibi; şebekeden alınan AC gerilimi DC gerilime dönüştürmek, dönüştürülen DC gerilimi ise 

tekrar DC-DC bir dönüştürücü vasıtasıyla daha düşük bir gerilim değerine düşürmektir. 

Arduino kart kullanılarak tasarlanan yazılım ile de bu dönüştürücünün kontrolü sağlanmaktadır. 

Arduino ile manyetik kart okuyucu (RFID) ile kart okutularak DC çıkış elde edilmektedir. 
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Güneş paneli yardımı ile de yedek akü şarj edilip şarj istasyonu çevresi aydınlatma işlemi 

gerçekleştirilmektedir. Panel, ekran yardımı ile şarj bilgileri ve istasyona ait bilgiler 

yansıtılmaktadır. 

3. BULGULAR 

Projede kullanılan temel devreler bu başlık altında gösterilmiş olup bunların projedeki görevleri 

vurgulanmıştır. Akü şarj istasyonunda kullanılan doğrultucular genel olarak bir AC gerilimi bir 

DC gerilime dönüştürür. Köprü doğrultucunun temel şeması ve şebeke bağlantısı Şekil 6’da 

verilmiştir. Köprü doğrultucu devresi şekilde görüldüğü gibi 4 adet diyot kullanılarak 

oluşturulur. Devrenin çalışma mantığı şu şekildedir. Sinüzoidal akım A kutbundan çıktığında 

ters yönden kutuplanan D3 ve D4 diyotundan geçemez. D1 diyotu üzerinden geçer ve direnç 

üzerinden X noktasına gelir. D3 ve D4 diyotları ters yönden akıma maruz kaldıklarından 

kesimdedirler. Akım D2 diyotu üzerinden transformatöre döner. Sinüzoidal akım B noktasından 

çıktığında Bu kez D2 ve D1 diyotları ters yönden akıma maruz kalacağından kesime geçer. D3 

ve D4 doğru yönden gerilim uygulandığından iletimde olurlar. Akım D4 ve direnç üzerinden 

geçerek D3 diyotuna gelir ve bu diyot üzerinden transformatöre döner. Bu olay periyodik 

olarak devam eder ve her zaman aralığında RY direnci bir yönden (+ yönü) gerilim almış olur 

[5]. 

 

Şekil 6 Köprü Diyot Doğrultucu Devre Şeması 

Süzgeç (Filtre) Devreleri 

Filtreler yapım elemanlarına göre pasif filtreler ve aktif filtreler olmak üzere iki grupta 

incelenebilir. Pasif filtre devreleri direnç, kondansatör ve bobin gibi temel devre elemanlarından 

oluşurken aktif filtre devreleri ise pasif filtrelerden farklı olarak güç kaynağı, op-amp veya 

mikroişlemci bulunan devrelerdir. Çalışma prensiplerine göre filtrelerse alçak geçiren, yüksek 

geçiren, bant geçiren ve bant durduran olmak üzere 4'e ayrılırlar. Alçak geçiren filtreler belirli 

frekansın altındaki sinyalleri geçirirler. Yüksek geçiren filtreler ise belirli frekansların üzerindeki 
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sinyalleri geçirirler. Devre belirli bir frekans aralığındaki sinyalleri geçiriyorsa bant geçiren, 

belirli frekans aralığındaki frekansları bastırıyorsa bant durduran devredir. 

 

Şekil 7 Filtre Devresi 

Doğru Akım Motorları 

DC motorlar statorda oluşturulan sabit manyetik alanın rotorda oluşturulan sabit manyetik alanı 

itmesi ve çekmesi prensibine göre çalışır. Statorda kuzey güney ekseninde oluşan sabit 

manyetik alana karşı, rotorda bu eksenden belli bir açıda kayık olarak yerleştirilen sargıda ikinci 

bir sabit manyetik alan oluşturulur. Rotorun hareketi ile rotor sargısının stator sargısıyla ayni 

eksene gelmesi ve hareketin sona ermesini engellemek için rotor üzerinde birden fazla sargı 

oluşturulmuştur. Bu sargılar gene rotorun üzerindeki bir kolektörde toplanır. Kolektöre 

uygulanan gerilim kömür veya fırçalar vasıtasıyla aktarılır.  Kömür veya fırçalar sabit eksende 

olduğu için rotor döndükçe gerilim uygulanan sargılarda değişecektir. Her defasında stator 

eksenine belli açıda manyetik alan oluşturan sargıya gerilim tatbik edildiğinden dönme sürekli 

devam eder. DC motorların yol alma momentleri yüksektir ve devir sayıları geniş bir saha 

boyunca ayarlanabilir. Dönüş yönü değiştirilmek istendiğinde rotora uygulanan gerilimin 

polaritesi değiştirilir. Yani + ve – uçları ters bağlanır. Rotor (endüvi) akımı azaltılıp 

çoğaltıldığında motorun devri de değişecektir. Bu tip motorların klima sistemlerinde 

kullanılamamasının en büyük nedeni, hermetik(tamamen kapalı) yapı içerisindeki 

kompresörlerin yağ ve soğutucu akışkanın kömürlere yapacağı negatif etki ve aşındığında 

kömürlere ulaşılamamasıdır. Kömürlerin zaman içerisinde değiştirilmeleri gerekmektedir [6].                 

 

Şekil 8 Doğru Akım (DC) Motoru 
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Doğru Akım Motorlarında Yön Kontrolü 

Genel olarak H-bridge, dört tane anahtarlama elemanı içeren ve ortasında bir yük bulunan H 

şeklinde bir devredir. Bu anahtarlama elemanları genellikle bi-polar ya da FET transistörlerdir. 

Yüksek voltajlı uygulamalarda ise bu anahtarlama elemanları IGBT olabilir. D1, D2, D3 ve D4 

ise Schottky tipi diyotlardır. Devrenin en üst kısmı ise güç kaynağına bağlanıp en alt kısmı da 

topraklanmıştır. Dört anahtarlama elemanı, bazı kısıtlamalar olsa da genel olarak bağımsız 

olarak açılıp kapanabilirler. Teorik olarak ortadaki yük kısmı herhangi bir şey olsa da şu ana 

kadar H-bridge, genelde fırçalı DC veya bipolar step motor sürmek için kullanılmıştır. H-bridge 

devresi ile motor sürmenin temel amacı, anahtarlama elemanlarının açılıp kapanma 

kombinasyonları ile motora yön vermektir. İlk olarak S1 ve S4 anahtarlarının kapandığını 

düşünelim. Aşağıdaki şekilden de akımı takip edeceğiniz gibi akım motorun güç kaynağı 

tarafından başlayıp motorun üzerinden geçerek toprağa doğru akar. Böylece motor belirtilen 

yönde dönmüş olur. Motorun diğer yöne dönmesini sağlamak için ise bu sefer S2 ve S3 

anahtarlama elemanlarının kapatılması gerekmektedir. Bu sefer aşağıdaki resimde de görüldüğü 

gibi akım ters yönden akar ve motor ters yönde dönmeye başlar. H-bridge devresinde kesinlikle 

yapılmaması gereken anahtarlama kombinasyonu; S1 ve S2 ya da S3 ve S4 anahtarlarını aynı 

anda kapatmaktır. Eğer böyle bir kombinasyon yaparsanız, güç kaynağı ile topraklamayı kısa 

devre yapmış olursunuz ve devrenizi yakabilirsiniz. Aşağıdaki resimde devre üzerinde akımın 

nasıl akacağını ve kısa devreyi görebilirsiniz. Şekil 12’de H-köprü devresinin çalışma prensibi 

gösterilmiştir [7]. 

 

Şekil 9 H-köprü ile DC motor yön kontrolü [7] 
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Doğru Akım Motorlarının Hız Kontrolü 

DC motorlar, değişken ve kolay hız değiştirme özelliklerine sahip olduğundan hızın kontrol 

edilmesi istenen yerlerde kullanılırlar. Yüksek yol alma momenti sağladığından, hız kontrolü 

geniş aralıklarda yapılır. Hız kontrolü AC motorlarına göre daha kolay ve daha ucuzdur. 

Kontrollü doğrultucular, sabit alternatif gerilimi değişken doğru gerilime çevirirken, kıyıcılar 

ise sabit doğru gerilimi değişken doğru gerilime çevirirler. DC motorunun hızı aşağıdaki 

yöntemlerle ayarlanabilir.  

1. Endüvi devresi direncini değiştirerek, 2. Uyarma akımını değiştirerek, 3. Ward-Leonard 

sistemi ile 4. Yarı iletkenler kullanılarak, 5. Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM) yöntemiyle.  

Endüvi devresi direncinin değiştirilmesi ile hız kontrolü yönteminde, endüvi devresi direncinin 

değiştirilmesi için endüvi devresine seri dirençler bağlanır ve böylece motorun hızı ayarlanabilir. 

Bu yöntem en çok DC motorlara kademeli olarak yol vermek için kullanılır. Bu yöntemde 

paralel uyarma devresinden geçen uyarma akımı, endüvi devresi akımına göre çok küçük 

olduğu için manyetik alan ayar direnci üzerinde oluşan enerji kaybı az olacaktır. Ward-leonard 

sistemi ile hız kontrolü yönteminde, serbest uyarmalı DC kaynağı ile ayarlanan endüvi gerilimi 

ve bu gerilimle beslenen motorjeneratör grubu Ward-Leonard sistemi olarak adlandırılır. DC 

motor hızının geniş sınırlar arasında ayarlanmasını ve her iki yöne doğru dönmesini sağlamak 

için Ward-Leonard sistemi kullanılır. Ayarlanabilir endüvi gerilimi ya bir transformatör 

doğrultmaç grubu yardımı ile alternatif gerilim kaynağından ya da serbest uyarmalı bir doğru 

akım kaynağından sağlanır. Ward-Leonard hız kontrol sisteminin en önemli özellikleri sabit fark 

ve güç sağlamasıdır. Yarı iletkenler ile hız kontrolü yönteminde, güçlü silikon diyotlar ve 

tristörlerin geliştirilmesi, alternatif akımın doğrultularak DC motor kontrol devreleri için yeni 

bir kontrol yöntemi ortaya çıkarmıştır. Bu yöntem motor-jeneratör sistemlerinden daha 

güvenilir ve verimli bir yöntemdir. Yarı iletkenler motorların uyartım ve endüvi devresi 

elektrikli zaman gecikmesini azaltır ve tepki hızlarının artmasını sağlar. PWM yöntemiyle hız 

kontrolü yöntemi birçok alanda yaygın olarak kullanılan bir tekniktir.  

PWM darbe genişlik modülasyonu, üretilecek olan darbelerin, genişliklerini kontrol ederek, 

çıkışta üretilmek istenen analog elektriksel değerin veya sinyalin elde edilmesi tekniğidir. PWM 

üretilen kare dalga darbe sinyallerinin genişliklerinin ortalaması, çıkışta üretilecek olan analog 

değerin elde edilmesini sağlar [8]. 
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Projede Kullanılan Elemanlar ve Kullanım Yerleri 

1. Arduino Uno Kartı 

Arduino, mikrokontrolcü kartları ve yazılım paketinden oluşan bir programlama platformudur. 

Öğrencilerden mühendislere, her kesimden insana hitap edebilmesi için kolaylık ön planda 

tutularak tasarlanmıştır. Kart üzerindeki mini bilgisayar (mikrokontrolcü), yazacağımız 

programa göre giriş ve çıkış bağlantılarını kontrol eder. Arduino robotlar, insansız hava araçları 

(drone), akıllı ev otomasyonu projeleri gibi alanlarda sıklıkla tercih edilmektedir. Akla gelen 

hemen hemen her çeşit proje Arduino kullanarak gerçekleştirilebilir [9]. 

Teknik Özellikleri 

Arduino Uno üzerinde D0-D13 14 adet dijital pini, A0,A5 arasında 6 adet analog pini vardır. 

ICSP isimli pinler dijital 11, 12, 13 numaralı pinlerle aynı olup kısa devredir. Yani bu pinleri 

D11, D12, D13 pinleri olarak kullanabilirsiniz. Ancak ICSP’yi veya dijital pinleri 

kullandığınızda diğer dijital 11, 12, 13 pinlerini farklı amaçla kullanamazsınız. 

Arduino Uno’da SMD ve DİP model olarak 2 farklı çipli model mevcuttur. Bu modellerin 

farkları DİP soketli modelde mikrodenetleyiciyi sökebilir dışarıda kullanabilirsiniz. Bunun yanı 

sıra DİP soket modellerinde dijital pinlerin üzerinde sol tarafta 6 adet pin bulunur. Bu pinler 

SPI haberleşmede kullanılan MOSI(Master Out Slave In), MISO (Master In Slave Out), 

SCK(Serial Clock), Reset pinleridir. Bu pinler dijital 11, 12, 13 pinlerinden farklı olarak 

kullanılabilirler. Kalan 2 pin ise 5V ile GND’ dir. 

2. 2x16 Lcd Ekran  

LCD panelleri robot projelerinde ya da otomasyon projelerinde kullanmak için bilgisayarın seri 

ya da paralel portundan veya bir PIC mikrodenetleyici kullanarak kontrol edilebilir. LCD 

paneller piyasada satır ve sütun sayılarına göre 1x8, 2x8, 1x16, 2x16, 1x20, 2x20, 1x40 ve 

2x40 gibi farklı boyutlarda bulunmaktadır. Bunlar arasında robot projelerinde yaygınlıkla 2x16 

boyutlarındaki LCD paneller kullanılmaktadır. Günümüzde üretilen LCD panellerin çoğunda 

tek sıra halinde 16 pin bulunur. Bu pinlerden ilk 14 tanesi kontrol için son iki tanesi ise eğer 

varsa arka ışık için kullanılır. Bazı LCD'lerde kontrol için kullanılan 14 pin 2 adet 7’li sıra 

halinde de bulunabilir. [10]. 

Arduino kullanarak akünün şarj olma durumu kontrol edilmek isteniyor. Çünkü akünün 

gereğinden fazla süre şarja maruz kalması bazı tehlikelere yol açabilir. Devre elemanlarına zarar 

vererek akünün ömrünün kısalmasına neden olabilir. Bu nedenlerden dolayı kontrol devresi ile 

şarj esnasında değişen akım ve gerilim değerlerini kontrol edilmesi gerçekleştirildi. Çalışma 

mantığı ise akü şarj olana kadar yani gerilim belli bir seviyeye gelene kadar akım sabit tutulup, 
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tamamen şarj olma durumunda yani gerilim istenilen seviyeye geldiğinde ise gerilim sabit 

tutularak çekilen akımın kademeli olarak düşürülmesine dayanır. Bununla birlikte şarj işlemi 

esnasında, akü gerilimi, şarj gerilimi ve şarj akımı gibi bazı değerleri gözlemleyebilmek için 

LCD ekran kullanıldı Alınan gerilim ve akım sinyallerini karta gönderebilmek için akım ve 

gerilim sensörlerinden yararlanıldı. Akım ve gerilim sensörleri ölçtükleri sinyalleri çıkışlarına 

aktarılıp, bu değerler Arduino içerisinde oluşturulan yazılım ile gerçek değerleri LCD ekrandan 

okundu [11]. 

 

Şekil 10 Arduino İle 2x16 LCD Ekran Bağlantısı [11] 

3. Akü Grupları 

Kesintisiz güç kaynağı ürünlerinin en önemli ekipmanlarından birisi şüphesiz akü grubudur. 

Akü, enerjiyi kimyasal konumda depolayan elektrokimyasal bir cihazdır. Bir elektrik devresiyle 

bağlantı kurulduğunda, kimyasal enerji, elektrik enerjisine dönüşür. Bütün aküler yapısal olarak 

birbirine benzer ve bir grup elektrokimyasal hücreden oluşur. Her hücre bir pozitif, bir negatif 

elektrot ve bir ayıraçtan (seperatörden) oluşur. Akü deşarj edilirken iki elektrotun içinde 

bulunan farklı materyaller arasında elektrokimyasal bir değişim meydana gelir.  

Akülerin Çalışma Ömrünü Etkileyen Faktörler 

 Depolama 

12-18 ay raf ömrü. Kurşun asit aküleri asla boşalmış veya kısmen boşalmış durumda tutulmaz. 

Aküler uzun süre depolanacaksa 6 ayda bir kere şarj edilmesi uygundur. 

 Düşük Şarj 

Anma değerinden daha düşük bir açık-devre gerilimi sülfatlaşmanın göstergesi olabilir. Max. 12 

saat süreyle, yüksek gerilim ve sabit akım şarjı ile (anma kapasitesinin 1/10 değeri) geri 

kazanım. 

 Aşırı Şarj 

Aşırı şarj gerilimleri, aküden yüksek şarj akımlarının akmasına, bu akım nedeniyle aşırı ısının 

açığa çıkmasına ve güvenlik valfinden gaz çıkışına neden olur (bu nedenle "valve regulated" 

terimi kullanılmaktadır). Bu durum kısa bir süre içinde pozitif plaka malzemesini korozyona 

uğratacak ve akü ömrünü hızlı bir şekilde kısaltacaktır. 
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 Sıcaklık 

Önerilen ortam sıcaklığı 200C - 250C.Yüksek sıcaklıklar, muhtemel oksijen/hidrojen gaz 

oluşumuna neden olarak akünün servis ömrünü kısaltır (bu durumda akü kurtarılamaz).400C'de 

akü servis ömrü %25'e düşer. 

 Aşırı Deşarj 

Çoğu akü için 1.67 v/hücre sınır değerdir. Derin deşarj, akü kapasitesini ve çalışma ömrünü 

ters yönde etkiler. Derin deşarj, akünün iç direncini arttırarak plakaların sülfatlaşmasına neden 

olur. 

 AC Dalgalılık 

Aküler DC güç depolama elemanlarıdır ve DC gerilim ile şarj edilmelidirler. DC şarj geriliminin 

üzerine binen AC gerilimler akülerin çalışma ömrünü azaltır. 

 Jel Aküler 

Jel akülerin en büyük özelliği veya kullanım alanı “derin deşarj” uygulamalarında kullanılıyor 

olmasıdır. Jel aküler kullanılan süre zarfında saf su ilavesi gerektirmediğinden jel akülere 

“bakımsız akü” denilir. Jel akülerin en büyük özelliği ve kuru şarjlı akülerden farkı ise derin 

deşarj özelliğidir. 

4. Joystick 

Joystick, bilgisayar sistemlerinde kullanıcı tarafından bilgisayara veri girişini sağlayarak ekran 

üzerindeki bir objenin kullanıcı tarafından ve y eksenlerinde yönlendirilmesini sağlar. 

Endüstriyel uygulamalarda ise bir taşıt ya da makinenin ve y eksenlerinde kontrolünü sağlama 

imkânı verir. Çalışma yapısı bakımından dijital ve analog olmak üzere ikiye ayrılır. Dijital 

joystickler, hem z hem de y ekseninde ikişer tane mevcut bulunan toplam dört butondan 

herhangi birine joystick çubuğunun teması sonucu butonların basılarak devrenin kapanması 

ilkesi ile çalışır. Dijital joystickler kontrol sistemlerinde z ekseni olarak ifade edilen ve y 

eksenlerinin arasında bulunan konumlar için yetersiz kalmaktadır. Analog joystickler ise rezistif 

ve endüktif olmak üzere ikiye ayrılırlar. Rezistif joystickler, içerisinde disk şeklinde bulunan 

elektriksel direnç etkili malzemeye joystick çubuğunun bir noktadan temas etmesi ile direnç 

değerinin değişmesi ve bu değişime bağlı olarak hem z hem de y koordinatları için ayrı ayrı 

ölçülen analog gerilim değerinin hesaplanması ilkesi ile çalışır. Hem z hem de y ekseni için 

hesaplanan analog gerilim değeri sonucu joystickin hangi pozisyonda olduğu, y ve z düzlemleri 

için bilinebilir. Rezistif analog joystickler, zamanla hassasiyeti kaybolur ve kalibrasyona ihtiyaç 

duyar. Endüktif analog joystickler ise joystick tabanına yatay olarak yerleştirilmiş bobinlerin 

üzerinde joystick çubuğunun ucunda bulunan mıknatısın, joystick çubuğunun hareketine göre 
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yer değiştirmesi sonucu bobinlerin ucunda meydana gelen elektriksel değişimler, analog rezistif 

joysticklerde olduğu gibi ve y eksenlerinde ayrı ayrı hesaplanmakta ve joystick çubuğunun 

konumu bilinebilmektedir. Endüktif analog joystickler yüksek hassasiyete sahiptir ve analog 

rezistif joysticklerde zaman zaman yapılan kalibrasyona ihtiyaç duymaz [12]. 

ATS sistemlerinde kullanılan analog ve endüktif joysticklerin, y ve z eksenlerinde de bilgi 

verebilmesi ATS’ye daha fonksiyonel sürüş imkânı sağlamaktadır. ATS’nin yönü ve hızı 

joystick çubuğunun, y ve z eksenlerindeki konumuna göre değişmektedir. Ayrıca ATS 

sistemlerinde kullanılan joysticklerin izometrik olması sürüş güvenliğini ve ergonomisini 

arttırmaktadır [13]. 

 

Şekil 11 Standart Bir Kumanda Sistemi [14] 

5. Dokunmatik Ekran 

Bugün itibariyle kullanılan dijital cihazların büyük bir kısmının sahip olduğu dokunmatik ekran 

teknolojisinin ilk defa çalışmalarına 1965 yılında başlanmıştır. Tam olarak tanımlanmasına 

karşın o zaman ki teknolojik sıkıntılar nedeniyle prototipi konusunda sıkıntılar yaşanan bu 

teknolojinin ilk örneği ise Frank Beck ve Bent Stumpte tarafından CERN’de geliştirilmiştir. 

Geliştirilen ilk ekranın kullanılması 1975 yılında gerçekleştirilmişken, ürün olarak üretilmesi ise 

1982 yılında gerçekleşmiştir. 

Dokunmatik ekran, monitörün üzerinde yer alan duyarlı panel yardımıyla ekrana dokunarak 

işlemlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olan ekran tipidir. Dokunmatik ekranlar harekete karşı 

duyarlıdır ve yapılan harekete göre tepki vermektedir. Bir dokunmatik ekranı kullanarak fare 

veya klavyeye ihtiyacı olmaksızın birçok temel işlem gerçekleştirebilir. Dokunmatik ekranlar 

günümüzde çoğunlukla akıllı telefonlarda, tabletlerde ve bilgisayar ekranlarında 

kullanılmaktadır [15]. 

https://wmaraci.com/nedir/dijital
https://wmaraci.com/nedir/dokunmatik-ekran
https://wmaraci.com/nedir/panel
https://wmaraci.com/nedir/lan
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Şekil 12 Dokunmatik Kontrol Sistemi Blok Diyagramı 

6. RFID Kart Okuyucu 

RFID, Açılımı Radio Frequency Identification yani radyo frekansı ile tanımlamadır. RFID 

teknolojisi nesnelerin radyo dalgaları kullanılarak tanınması için kullanılan teknolojidir. Günlük 

hayatımızda toplu taşıma biletlerinde, iş yeri ve okul girişlerindeki turnikelerde karşımıza 

sıklıkla çıkmaktadır. Otomatik Tanımlama ve Veri Yakalama (AIDC) olarak adlandırılan bir 

teknoloji grubuna aittir. AIDC yöntemleri nesneleri otomatik olarak tanımlar, bunlar hakkında 

veri toplar ve bu verileri doğrudan hiçbir müdahale olmadan bilgisayar sistemlerine girer. RFID 

yöntemleri, bunu gerçekleştirmek için radyo dalgalarını kullanır. Basit bir düzeyde, RFID 

sistemleri üç bileşenden oluşur: bir RFID etiketi veya akıllı etiket, bir RFID okuyucu ve bir 

anten. RFID etiketleri, verileri RFID okuyucusuna (sorgulayıcı olarak da adlandırılır) iletmek 

için kullanılan bir entegre devre ve bir anten içerir. Okuyucu daha sonra radyo dalgalarını çok 

daha kullanışlı bir veri biçimine dönüştürür [16]. 

 

Şekil 13 RFID Kart Okuyucu 

Arduino ile RFID projeleri incelendiğinde kapı kilidi, bir ortamda bulunan kişi sayısı bilgisinin 

alınması, bilgisayar oturum kilidi, alarm sistemi gibi projelerle sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu 

projede ise RFID kart okuma sistemi engelli kişinin şahsına ait olan manyetik kart ile 

istasyonun manyetik kart okuyucu kısmına okutulduktan sonra rölenin açık olan kontağını 

kapalı hale gelip akülü tekerlekli sandalyenin aküsünü şarj etmek için istasyon şarj çıkışı aracı 
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şarj etmek için hazır hale gelir. Şarj işlemi bittikten sonra sisteme bilgi giderek rölenin kapalı 

olan kontağı açık hale gelip enerjiyi istasyon çıkışından keserek DC çıkışı durdurur.  

 

Şekil 14 Arduino ile RFID Kart Okumalı Röle Kontrolü 

 

Şekil 15 Akü Şarj Devresi 
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Projenin ikinci kısmını oluşturan akü şarj istasyonu bünyesinde bulunan akü şarj devresine ait 

devre şeması Şekil 16’da verilmiştir. Burada istasyon üzerindeki ekran ile haberleşmeyi 

sağlayan bir modül bulunmaktadır. Bu modülün RFID kart okuyucusuyla haberleşmesi 

sağlanarak engelli vatandaşın kart okuyucusunu tanıtması sonucu şarj işlemi başlamaktadır. 

Akü şarj devresinde güç elektroniği elemanları ve dönüştürücüleri bulunmaktadır. Devrede 

bulunan mikrokontrolöre atılan yazılımla akü şarjının tamamlanması sonucu şarj işleminin 

kesilmesi sağlanmıştır.  

Temel olarak yukarıda verilen devreler ve elemanların kullanımı ile projenin yapım aşamasına 

geçilmiş ve gerekli yazılım kodları proje ekibi tarafından hazırlanarak Şekil 16’da verilen 

bütünleşik proje sonucu ortaya konmuştur. 

 

Şekil 16 Engelliler İçin Hazırlanan Elektrikli ve Akıllı Tekerlekli Sandalye, Akıllı Ev ve Akü 

Şarj İstasyonu Proje Sonucu Ortaya Konan Ürünler 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu projede, engelli vatandaşların kullandığı elektrikli tekerlekli sandalye aracını yeni nesil 

gelişmiş ev teknolojisine dokunmatik ekran aracılığı ile araç üzerinden erişim sağlayabilecek 

hale getirmek amacıyla akıllı bir elektrikli tekerlekli sandalye tasarımı ve kontrolü yapılmıştır. 

Akıllı olan bu sistem sayesinde engelli vatandaşların dışarıda kalması durumunda veya acil bir 

durumda polisi, ambulansı, itfaiye ve yakınlarını dokunmatik ekran üzerinden doğrudan erişimle 
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arayabilme özellikleri ile birlikte engelli vatandaşın akıllı bir ev sisteminde birçok objeyi 

sandalyesi üzerinden kontrol edebilmesi sağlanmıştır.  

Projenin ikinci önemli noktası ise tekerlekli sandalyelerin akülerinin yaklaşık 3 saatlik bir sürede 

bittiği düşünülerek engelli vatandaşın dışarıda mahsur kalmasının önüne geçebilmek adına 

yaşanılan şehrin yoğun bölgelerine şarj istasyonu kurulması ihtiyacı doğmaktadır. Araştırmalar 

sonucu Erzincan ilinde böyle bir akü şarj istasyonunun olmaması üzerine üniversitemiz 

öncülüğünde bir örnek proje hazırlanması düşünülmüştür. Bu nedenle elektrikli tekerlekli 

sandalyenin şarj edilebilmesi amacıyla güneş enerjisi destekli şarj istasyonu tasarımı yapılmış ve 

kampüs içerisine kurulması planlanarak Erzincan ili için bir ilk gerçekleştirilmiştir. Tasarımı ve 

uygulaması yapılan şarj istasyonunda engelli vatandaşlara özel bir kart okuyucu sistemi 

bulunmakta ve engelli vatandaşın kartıyla şarj cihazını aktif etmesi ve aracını şarj etmesi 

sağlanmaktadır. Burada amaç üniversitemizde engelli vatandaşlarımızın akülü sandalyelerinin 

şarjı bittiği zaman engelli kartlarını ücretsiz okutarak belirlenen sürede şarj edebilmesini 

sağlayabilmek ve onlar için hayatı daha da kolaylaştırabilmektir. 

Sonuç olarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğünün desteklediği bu proje ile Erzincan ilinde daha önce örneği bulunmayan ve 

toplumsal katkısı yüksek derece de olan engelliler için bir akü şarj istasyonu üniversitemiz 

kampüsüne kazandırılmıştır. Proje ile ilgili uluslararası bir konferansta bildirisi hazırlanmış olup 

önümüzdeki aylarda sunumu gerçekleştirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

5. REFERANSLAR 

[1] Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi Yıl: 15 Sayı: 35/2 (Ek) Temmuz - Aralık 2015. 

[2] Kitchin, R. (1998). Out Of Place’, Knowing One’s Place’: Space, Power And The 

Exclusion Of Disabled People. Disability & Society, Vol. 13, No. 3, 1998:343-356. 

[3] Ergüden, A. D. (2008) Sosyal Dışlanma Açısından Bedensel Engelli Bireyleri Yaşantılarının 

İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi. 

[4] https://www.hepgun.com/bilim/tekerlekli-sandalye/ 

[5] H. Bodur, “Güç Elektroniği”, Birsen Yayınevi, 2012. 

[6] Bulgurcu, H. (2015). Elektrik Motorları. 

[7] Soysal, M., (2007). Doğru Akım Motorunun Dört Bölge Kontrolünün Pıc İle 

Gerçekleştirilmesi. Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 27-28s, 

Ankara. 

[8] Özel, E., (2009). Pwm Yöntemi İle Dc Motorun Pc Üzerinden Kontrolü. Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 10, 11,16-23s, Van. 

[9] https://maker.robotistan.com/arduino-projeleri-egitimi/                                       

[10] http://www.robotiksistem.com/lcd_yapisi_calismasi.html  

[11] O. Duman, S. Dağ, “Elektrikli Araçlar İçin Şarj Cihazı”, Lisans Bitirme Projesi,Karadeniz 

Teknik Üniversitesi, 2013. 

[12] Pennyandgiles Co, 2007. Jc2000 Product Data Sheet (22-28s). Erişim Tarihi: 20.11.2013. 

http://www.pennyandgiles.com/Multi-Axis-Inductive-JoystickController-pd-104,3,,.php 

[13] Woods, B., Omni-Directional Wheelchair. The University of Western Australia, Bachelor 

of Engineering (Mechatronics) Faculty of Engineering, Computing and Mathematics, 

Honours Thesis, 23-24p, Australia 

[14] Lamira Makina İmalat ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi, 2013. Erişim Tarihi: 10.10.2013. 

http://www.lamira-easylife.com/teknik-servis-ve-yedekparca/30/akuler/ 

[15] https://wmaraci.com/nedir/dokunmatik-ekran 

[16] https://maker.robotistan.com/arduino-dersleri-18-rc522-rfid-modul-kullanimi/ 


