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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

OHEKA (Omurilik Hastalarının Engellerini Kaldıran Araç) genel anlamda omurilik 

hastalarının öz güvenini arttırmak, bir şeyleri başarmanın verdiği haz ile hayata daha güçlü 

bağlanmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmış bir nevi tekerlekli sandalyedir. 

Teknolojinin her gün yeni bir ufka yolcululuk ettiği bu zaman diliminde, engelli 

bireylerin de teknolojiden faydalanması en büyük arzumuzdur. Bu pandemi sürecinde sokakta, 

parkta ve bahçede özgürce dolaşabilmenin önemini çok iyi anladık. BaRe ekibi olarak, evde 

kalmak zorunda kalan engelli bireylerin hayatlarına dokunabileceğimizi düşünüyor; engelli 

bireylerin teknolojiden yararlanarak özgürlüklerine kavuşmalarını, onların öz güvenini 

arttırmayı ve başarmanın verdiği hazzı onlara yaşatmayı istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda 

çalışan ekibimiz, engelli bireylerin (bakıcı gözetimi olmadan) özgürce hareket edebilmesi için 

bir araç üretmeyi hedeflemektedir. Söz konusu araç, engelli bireyin yüzünü algılayarak 

algılanan kişinin kafa hareketiyle tekerlekli sandalyenin kontrol edilmesi üzerine 

tasarlanmaktadır.  

Mikro denetleyici kartların artmasıyla birlikte hayatımıza girmiş olan Robotik 

Kodlama, birçok konuda kolaylık sağlamıştır. Mikro denetleyici kartların programlama 

dillerine verdiği desteklerle birlikte projemizin üretimi mümkün hale gelmiştir. Bu alanda 

yapılan çoğu çalışmalar joystick ile kontrol edilen akülü arabaların, joysticklerini kontrol 

etmekten ibarettir. OHEKA isimli aracımız ise kameradan alınan görüntünün yazılımlarla 

işlenerek elde edilen verilerin yine yazılımlar vasıtasıyla aracın hareketini sağlayan 

motorlarının kontrol edilmesi prensibine dayanmaktadır. 

 

2. Problem/Sorun: 

 

Bizler, engelli bireylerin hayata aktif bir şekilde katılmalarını ve onların kendilerince 

bir şeyler yapabilmelerini sağladığımızda, bu insanların yaşam kalitelerinin artacağını 

düşünüyoruz. Bu yüzden engelli bireylere elimizden geldiğince yardım etmeye çalışarak onları 

mutlu bireyler yapmayı kendimize ilke edindik. 

Omurilik felcinin bir çeşidi olan birinci ve ikinci seviye tetraplegia hastası ya da benzer 

durumlarla tekerlekli sandalyeye mahkûm kalmış bireylerin hayatlarını nasıl 

kolaylaştırabileceğimizi düşündük. Bu bireyler herhangi bir kişinin yardımı olmadan öz 

bakımlarını yerine getirememektedir. Kaldı ki parkta, bahçede (kendi istedikleri yerlerde) 

dolaşmaları neredeyse imkânsızdır. Yapılan araştırmalarda 

tetraplegia hastası bireyler, dirseklerini dik tutarak ve ellerinin 

yardımıyla (parmak hareketi hariç sadece destek için) kendi başına 

oturabilirler ancak kollarını kaldıramazlar. Bu yüzden bu kişiler, 

yapacağı işlerde sürekli yanında bir yardımcıya ihtiyaç duyarlar.(1) 

Var olan imkânların bu seviyedeki engelli bireyler için 

yeterli olmadığını gördük. Günümüzde yürüme kabiliyetini 

kaybeden bireyler için tekerlekli (akülü ya da manuel) sandalyeler bulunmaktadır. Söz konusu 

sandalyelerin kontrolü, engelli bireyin kendisinde değildir. Ekip olarak engelli bireyin (o 

haliyle bile) kendi başına bir şeyler yapabiliyor olduğunu ona hissettirerek bu kişinin öz 

güvenini arttırmayı, ailesiyle ve hayatla olan bağını güçlendirmeyi hedeflemekteyiz. 

Resim 1: Kollu Akülü Sandalye 

https://www.tofd.org.tr/omurilik-felci-nedir
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3. Çözüm 

BaRe ekibi olarak mevcut tekerlekli sandalyeleri basit bir sistemle akülü araca 

çevirerek kamera yardımıyla kontrolü de engelli bireye verebileceğimize inanıyoruz. 

Günümüzde kullanılmakta olan manuel tekerlekli sandalyeye 2 adet motor ve akü 

takarak onları motorlu bir araç haline getirmeyi planlıyoruz. (Bu haliyle günümüzdeki akülü 

araçları andırmaktadır.) Ancak burada araç joystick yardımıyla değil de kameradan alınan 

görüntünün işlenmesiyle kontrol edilecektir. Böylece aracın kontrolü boynundan aşağısı felç 

olan bireyin kendisinde olacaktır. Birey kafa ve göz hareketleriyle aracına yön verecek ve 

böylece bir şeyleri yapabilmenin hazzı ile kendisine olan güveni artacaktır. 

 

4. Yöntem 

Ekibimiz, OHEKA’nın fizibilite çalışmalarına başlayarak, sürecin planlamasını 

yapmıştır. Benzer örnekleri incelemiş ve uygulanan yöntem ve teknikleri gözden geçirmiştir. 

OHEKA’yı daha önceden yapılmış projelerden ayıracak olan özellikleri tespit edilerek, 

yapılan denemeler incelenmiştir. 

OHEKA’nın çalışma prensibi oluşturulmuş ve her bir aşamanın nasıl yapılacağı, 

yaşanabilecek sorunlar, çözüm önerileri 

önceden belirlenmiştir. Söz konusu aşamaların 

donanımsal ve yazılımsal olarak nasıl 

yapılacağıyla ilgili yol haritası çizilmiştir. 

OHEKA’nın çalışma prensibi yandaki gibidir: 

Fizibilite çalışmaları sonucunda 

yukarıdaki kurguyu fiyat/performans açısı-

ndan en uygun şekilde yapabilecek mikro 

denetleyici kart olarak Raspberry Pi 4B, 

görüntüyü almak için kamera, alınan görüntüyü 

işleyebilmek için OpenCV kütüphanesi, 

işlenen görüntünün yorumlanması için Python dili ve motorların kontrolü için l298n motor 

sürücü ile röle tercih edilmiştir. 

 

a) Kameradan Görüntünün Alınması 

Raspberry Pi 4 üzerinde bulunan 

USB girişleri sayesinde herhangi bir kamera 

(modül ya da web cam olabilir) ile engelli 

bireyin araç üzerindeki görüntüsü işlenmek 

üzere alınmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Resim 2: OHEKA Çalışma Prensibi 

Resim 3: Kameradan Görüntünün Alınması 
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b) Gelen Görüntünün İşlenmesi 

Kamera ile alınan görüntü, 

açık kaynak kodlu programlama 

kütüphanelerinden biri olan 

OpenCV ile işlenmektedir. Elde 

edilen görüntüden Haarcascade 

protokolü yardımıyla engelli 

bireyin yüzünün, gözlerinin ve 

ağzının yeri tespit edilip koor-

dinatları alınmaktadır. Böylece 

aracın kalibrasyon ayarları engelli 

bireye göre yapılmaktadır.  

Kameranın uzaklığı, bireyin 

gözlerini kırpması ya da kapatması 

hesaplanmalı ve planlaması 

yapılmalıdır. OHEKA, eğer 

isteniyorsa bu aşamada kişiye özgü hale getirilebilir. 

Aracın testleri yapılırken dikkat edilmesi gereken yerler aşağıda belirtmiştir: 

• Kameranın belli bir kalitenin üzerinde olması, odaklama işlemi ve kalibrasyon 

ayarlarının önceden yapılması gerekmektedir. 

• Kamera bireyin sandalyeye oturup kalkmasını engellemeyecek şekilde 

yerleştirilmelidir. 

• Alınan görüntüde tespit edilen gözlerin refleksif olarak açılıp kapanacağı süre 

hesaplanmalı ve bu durum aracın hareket etmesini engellemelidir. 

• Kafanın kalibrasyonundan sonra kişiye özgü olarak (hareketleri ölçüsünde) 

kafasının ileri ya da geri getirilmesi bilinmeli, aracın testleri yapılırken kişiye özel 

ayarlamalara dikkat edilmeli. 

• Araç kişideki farklı uzuvları ve mimikleri algılayabildiği için kişiye en uygun 

mimiklere hareket yeteneği verilmelidir. (Örneğin; Gülümsediği anda aracın 

hareket etmesi, ağzını açtığı anda durması vs.) 

c) Motorların Hareketinin Kodlanması 

 

OHEKA, Python programlama dili ile kodlanacaktır. Bir önceki aşamada 

planladığımız ve aracın hareketini sağlayacak uzuv/mimiklere anlam kazandıracak kodlar bu 

aşamada yapılır. Böylece motorların kontrolü sağlanmış olacaktır. 

 

d) Aracın Hareket Etmesi 

Python programlama dili sayesinde anlamlaştırılan veriler, Raspberry Pi 4B kartımızın 

ilgili pinlerine takılmış motorlarımızın hareket etmesini sağlayacaktır. Böylece OHEKA, 

engelli bireyin sağ gözünü kapalı tutmasıyla sağa, sol gözünü kapalı tutmasıyla sola 

dönecektir. Başın belli bir oranda ileri hareket ettirilmesiyle ileri giderken, başın geriye 

yaslanması ile de geri gidebilecek, başın olması gereken pozisyonda durmasıyla da aracın 

Resim 4: Tespit Edilen Uzuvlar ve Mimikler 
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sabit kalması sağlanacaktır. Bu hareketleri sağlamak için farklı motor türleri kullanılmıştır. 

Seçilen motor türlerinin avantaj ve dezavantajları aşağıda belirtilmiştir: 

• Aracın hareketi için öncelikle step motor seçilmiştir. Kullanım açısından en 

uygun olan motor türü, step motor türüdür. Aracın hareketi kodlarla çok rahat bir 

şekilde yapılabilmektedir. Ancak bu motorların en büyük dezavantajı pahalı 

oluşlarıdır. 

• DC motor seçeneğinin en büyük dezavantajı fren sistemidir. Sağa ya da sola 

dönerken ayrıca sabit durma anında tekerlerin hareketini engellemeye yönelik 

fren mekanizmasının oluşturulması gerekmektedir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

OHEKA’yı diğer projelerden ayıran en önemli özellik 

herhangi bir yönlendirici kol (joystick) ya da direksiyon olmadan 

sadece kafa(mimik) hareketleriyle kontrol edilerek OHEKA’nın 

direkt motorlara müdahale etmesidir. ODTÜ’de yapılan projede 

OHEKA’ya benzer bir yapı görüyoruz. Ancak bu projede normal 

bir kumanda, kollu bir akülü sandalyenin kumanda kolunu 

kontrol eden kollar yardımıyla yapılmıştır.(2) Bu kollar yandaki 

fotoğrafta görülmektedir. Aynı şekilde Stephen Hawking’in 

kullandığı araçta ise Hawking’in yanak ve göz hareketlerinden 

faydalanarak yazı yazmasına olanak sağlanmaktadır. Temelde ise 

gözleri ile ekrandaki farenin kontrol edilmesi yatmaktadır.(3) 

 

6. Uygulanabilirlik 

OHEKA, piyasadaki normal akülü engelli araçlarına kıyasla çok daha ergonomik bir 

yapıya sahiptir. Tüm tekerlekli (akülü ya da manuel) sandalyelere monte edilebilir şekilde 

üretime geçilebilir. 

Raspberry Pi kartı ve kamera sisteminin, 3d yazıcıdan alınacak çıktılarla tekerlekli 

sandalyeye (birey için en uygun yere) montajı yapılacaktır. Motorların ve akünün 

bağlantılarını yapabilmek için sandalye altındaki alan kullanılacaktır. 

İlerleyen zamanlarda mikro denetleyici kart yerine chipset kullanılabilir. Ürünümüz 

seri üretime gayet uygundur. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

OHEKA projesi, 

üretilmesi son derece kolay bir 

projedir. Var olan tekerlekli 

sandalyeye montaj edilecek birkaç 

donanımdan ve hazır bir 

yazılımdan ibarettir. Montaj için 

gerekli ürünler piyasada sıkça 

Resim 5: ODTÜ'de Üretilen Araç 

Tablo 1: OHEKA Maliyet Tablo 

https://www.hurriyet.com.tr/egitim/odtuden-goz-hareketleriyle-calisan-tekerlekli-sandalye-40824996
https://khosann.com/stephen-hawking-ve-sandalyesi-nasil-calisiyor/
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kullanılan ürünlerdendir. Bunlar sipariş yoluyla temin edildikten sonra bir hafta içinde araç 

kullanılabilir hale gelecektir. Sipariş yoluyla temin ettiğimiz ürünlerin yaklaşık fiyatları 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

 

OHEKA, omurilik hastalarına (birinci ve ikinci seviye tetraplegia), boynundan 

aşağısını kullanamayan engelliler ve hali hazırda tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan 

tüm engelli bireyleri hedef edinmiştir. 

OHEKA, aynı zamanda engelli olmadığı halde akülü araçlarını yüz ve mimiklerle 

kontrol etmek isteyen insanlara da hizmet verebilmektedir. 

 

9. Riskler 

• Projemiz tüm aküyle çalışan araçlarla aynı yapıya sahiptir. Akünün bitmesi 

durumunda araç yolda kalacaktır. Bu durumun önüne geçebilmek için şarj cihazı 

aracın yanında taşınabilir, yedek akü kullanılabilir ya da güneş panellerinden 

yararlanılabilir. 

• Araç ilk çalıştırıldığında yapılması gereken kalibrasyon ayarlarının her 

çalıştırmada yeniden yapılması lazım. Bunun için de sistemi bir monitöre 

bağlamak gerekmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için programlanabilir 

chipler kullanılabilir. 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: İlker Batuhan BURAL 

 
Biz BaRe takımı olarak bir bilgi okyanusunun ortasında yüzmekteyiz. Biz yaptığımız 

bu projeyle aslında kendimize bir tekne yapmış durumdayız. Bundan sonra katılacağımız 

yarışmalar ve yapacağımız çalışmalarla kendimize bir gemi yaparak yeni ufuklara yelken 

açmak istemekteyiz. 
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11. Kaynaklar 

1. Tetraplegia: https://www.tofd.org.tr/omurilik-felci-nedir, Erişim Tarihi: 25.03.2020 

2. ODTÜ Sandalye: https://www.hurriyet.com.tr/egitim/odtuden-goz-hareketleriyle-

calisan-tekerlekli-sandalye-40824996, Erişim Tarihi: 02.04.2020 

3. Hawking Sandalye: https://khosann.com/stephen-hawking-ve-sandalyesi-nasil-

calisiyor/, Erişim Tarihi: 15.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tofd.org.tr/omurilik-felci-nedir
https://www.hurriyet.com.tr/egitim/odtuden-goz-hareketleriyle-calisan-tekerlekli-sandalye-40824996
https://www.hurriyet.com.tr/egitim/odtuden-goz-hareketleriyle-calisan-tekerlekli-sandalye-40824996
https://khosann.com/stephen-hawking-ve-sandalyesi-nasil-calisiyor/
https://khosann.com/stephen-hawking-ve-sandalyesi-nasil-calisiyor/
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EK-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 1: OHEKA 3B Çizimi Önden Görünümü 

EK 2: OHEKA 3B Çizimi Arkadan Görünümü 
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EK-2 

 

 

EK 3: Kamera Modülü ve Raspberry Pi Bağlantısı Genel Görünüşü 

EK 1: Kamera Modülü ve Raspberry Pi Bağlantısı 


