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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Ülkemizde en son 2011 yılında yapılan araştırmaya göre 4.882.841 engelli 

bulunmaktadır. Türkiye istatistik kurumunun verilerine göre bu sayının % 23,9’u 

ortopedik engellidir. Yaklaşık 250.000 engellinin ise ihtiyaçlarına uygun, kişisel 

tekerlekli sandalyeye gereksinimi var. Sayının bu kadar çok olması ülkemizin 

kaçınılmaz gerçeği olup, engelli bireylerin toplumun büyük bir bölümünü 

oluşturduğunu göstermektedir. Her sağlıklı insanının bir engelli adayı olabileceği 

düşünülürse bedensel engelli bir kişinin toplumla kaynaşabilmesi çok önemli bir 

özelliktir. Ancak bu kaynaşma, kısıtlayıcı nedenlerin yok edilmesi ile sağlanabilir. 

Sağlıklı bir kişi için hiçbir problem oluşturmayan küçük bir tümsek bile, engelli için 

aşılamaz olabilir. Tekerlekli sandalye kullanan bir kişi özellikle sokağa çıkma 

konusunda tereddüt yaşadığı durumların başında kaldırımlarda yaşayacağı güçlükler 

gelmektedir.  

 

Projemizde bu fikirden yola çıkarak kaldırımın yüksekliği ne olursa olsun tekerlekli 

sandalyeye mekanik bir tasarım ekleyerek bu güçlüğün önüne geçilmeye çalışılmıştır. 

Ayrıca bu tasarımın yollarda ve kaldırımlarda bulunan çukurlarda da kolayca 

ilerlemeyi sağlayacak bir sistem olması amaçlanmıştır. 

 

Projenin yapımı 2 temel aşamada planlanmıştır. Birinci aşama, tekerlekli sandalye 

prototipinin hazırlanması ve gerçeğine uygun olması için elektronik aksam ile hareket 

kabiliyeti kazandırılmasıdır. Daha sonra kaldırım çıkma mekanizması eklenerek 

prototip tamamlanmıştır. İkinci aşama ise tekerlekli sandalyeyi tek başına 

kullanamayacak engelli kişiler için mobil uygulama hazırlanarak, cep telefonu ile 

kullanabilmesini sağlamak olmuştur.   

 

Ürettiğimiz aparat her tekerlekli sandalyeye uygulanabilir yapıdadır. Böylece bedensel 

engelli kişi mevcut sandalyesine uygulayarak her kaldırıma çıkabilecek ve günlük 

aktivitelerini zorlanmadan gerçekleştirebilecektir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Her sağlıklı insanının bir engelli adayı olabileceği düşünülürse bedensel engelli bir 

kişinin toplumla kaynaşabilmesi çok önemli bir özelliktir. Ancak bu kaynaşma, 

kısıtlayıcı nedenlerin yok edilmesi ile sağlanabilir. Sağlıklı bir kişi için hiçbir problem 

oluşturmayan küçük bir tümsek bile, engelli için aşılamaz olabilir. Bu nedenlerden 

dolayı pek çok engelli kişinin sokağa çıkmayı tercih etmedikleri bilinmektedir 

(Altınok, M., & Kars, M. M., 2010). 

 

Bedensel engellilerin fiziksel olarak yürüyemeyecek kadar özrü bulunsun veya 

bulunmasın büyük bir bölümü tekerlekli sandalyeyi tercih etmektedir. Çünkü 

tekerlekli sandalye sayesinde toplum içerisinde ulaşımlarını ve sosyalleşmelerini 



3 

 

sağlamaktadırlar. Fakat günlük yaşamımızda birçok mekânsal ve sosyal düzenlemeler 

engellilere özgü yapılmadığı için tekerlekli sandalyeler yeterliliğini kaybetmektedir 

(Altınok, M., & Kars, M. M., 2010).   

 

Şekil 1’de görüldüğü üzere ülkemiz genelinde engelli rampaları genel olarak tekerlekli 

sandalye kullanan engellilerin tek başına kaldırıma çıkması için uygun değildir. Bu 

şekildeki kaldırımlarda engelli bireyler başka kişilerden yardım almak zorundadır. Bu 

durum engelli bireyin sosyal yaşama adaptasyonunda sorunlara neden olmaktadır. 

 

Kaldırımlarda engelliler için rampa olması tekerlekli sandalye kullananların sorununu 

azaltmamaktadır. Çünkü her bina girişinde bulunan kaldırımda bir engelli rampası 

mevcut değildir (URL-1). Engelli birey binaya girmek için kaldırımın başına veya 

sonuna kadar giderek buradaki rampayı kullanmak zorundadır (Şekil 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tekerlekli sandalye kullanan bir kişi özellikle sokağa çıkma konusunda tereddüt 

yaşadığı durumların başında kaldırımlarda yaşayacağı güçlükler gelmektedir. Buna 

kaldırım ve yollardaki çukurlar ve engeller eklenince engelli bireyler için sokağa 

çıkmak eziyet olmaktadır (Şekil 3a ve 3b).  

 

   

 

Şekil 3a ve 3b. Kaldırım ve yollardaki çukurlar 

 

 

 

Şekil 1. Kaldırım engelli rampası Şekil 2. Binaya girmek için kaldırıma 

çıkmak isteyen engelli bireyin yaşadığı 

zorluklar 



4 

 

3. Çözüm  

Projemizle kaldırımın yüksekliği ne olursa olsun tekerlekli sandalyeye mekanik bir 

tasarım ekleyerek engelli bireyin sokağa çıktığında karşılaşacağı zeminsel güçlüklerin 

önüne geçilmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu tasarım yollarda ve kaldırımlarda bulunan 

çukurlarda da kolayca ilerlemeyi sağlayacak bir yapıda olması sağlanarak bireyin 

tekerlekli sandalyesi ile rahatça hareket edebilmesi sağlanacaktır. Aparatın teknik 

çizimi Corel Draw 12 programında yapılmıştır (Şekil 4).  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Tekerlekli sandalyenin kaldırım çıkma aparatının çizimi (Aparat açık halde) 

 

4. Yöntem 

4.1.Saha araştırması 

Araştırma için örneklem bölgesi olarak Gaziantep’in Şehitkâmil ilçesine bağlı Pancarlı 

Mahallesi seçilmiştir. Pancarlı Mahallesi’nin seçilmesinde yeni ve eski yerleşim 

yerlerini içerisinde barındırması yani şehirleşmenin eski ve yeni yapılarını birlikte 

görülebileceği etken olmuştur (Kesik, O. A., Demirci, A., & Karaburun, A., 2013) 

(Şekil 5).  

Pancarlı mahallesinde (37.063408 enlem ve 37.340836 boylam) 22 adet sokağın 

kaldırım yapısı incelenmiştir. Kaldırımlar 23,7 cm ile 5.6 cm arasında bir yükseklik 

dağılımı göstermektedir (Şekil 6).  

  

 

 

 

 

 

 

 

İncelenen kaldırımların genel olarak baş ve son kısmında engelli çıkış rampası 

bulunmaktadır. Fakat bu çıkış rampalarının içerisinde tekerlekli sandalyenin 

çıkamayacağı kadar dik veya uygun olmayanları mevcuttur. Engelli çıkış rampası 

Şekil 5. Pancarlı Mahallesi Şekil 6. Kaldırım yüksekliği 
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bulunmayan kaldırım sayısı 47’dir. Ayrıca çoğu bina ve garaj girişlerindeki 

kaldırımlar tekerlekli sandalye çıkışı için uygun değildir.  

4.2.Tekerlekli sandalye araştırması 

Tasarım bir tekerlekli sandalyeye uygulanması için araştırmalar yapılmıştır. Fakat 

yapılan araştırmalar sonucunda tekerlekli sandalyelerin fiyatının çok yüksek olduğu 

ortaya çıkmıştır. Örneğin Wollex marka tekerlekli sandalyenin internet üzerinden satış 

yapan sitelerde en düşük satış fiyatı 3.500TL’dir (Şekil 7). 

 

Şekil 7. Tekerlekli sandalye 

4.3. Tekerlekli sandalye modelinin yapılması ve elektronik kısmının bağlanması 

Tekerlekli sandalyenin fiyatı çok pahalı olduğu için dakota (Şekil 8) malzemeden bir 

tekerlekli sandalye yapılmaya karar verilmiştir. Tekerlekli sandalyenin gerçeğine 

uygun olması için elektronik malzemeler yardımıyla hareket kabiliyeti 

kazandırılmıştır. Bu nedenle Arduino Uno (Şekil 9) mikro işlemciye joystick 

bağlanmıştır. Joystick (Şekil 10) sayesinde tekerlekli sandalye istenilen yöne hareket 

ettirilebilmektedir. Hareket ettirmek için tekerleklere motor (Şekil 11) bağlanmıştır. 

Motorların çalışması motor sürücü (Şekil 12) üzerinden sağlanmaktadır.  

Tek başına tekerlekli sandalyeyi kullanamayacak engeli fazla olabilecek engelli 

bireyler olabileceği için mobil uygulama üzerinden tekerlekli sandalyeye hareket 

kabiliyeti kazandırılmıştır. Tekerlekli sandalyeyi cep telefonu ile kullanmak için 

sandalyenin elektronik kısmına bluetooth modülü (Şekil 13) eklenmiştir. 

Tablo 1. Prototip yapımı için kullanılan malzemeler 

 
Şekil 8. Dakota 
malzeme 

 

Şekil 11. Motor (12V, 100 RPM) 

 

Şekil 9. Arduino Uno 

  

Şekil 12. Motor Sürücü (L298N) 

 

Şekil 10. Joystick (XY 

yönlü) 

  

Şekil 13. Bluetooth Modülü 
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Tekerlekli sandalye sürücüsü telefonuna gitmek istediği yönü (İleri, geri, sola gibi) söyleyince 

sandalye bu yöne doğru hareket etmektedir. Yazılan programın kullanıcı arayüzü Şekil 

14’tedir. Program sayesinde tekerlekli sandalye ister ses ile ister programda bulunan joystick 

ile kullanılabilmektedir. 

Yapılan tekerlekli sandalyenin prototipi Şekil 15’tedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.Tekerlekli sandalye prototipine kaldırımdan çıkma aparatının yapılması 

Tekerlekli sandalye sürücüsünün kaldırıma geldiğinde tekerin kaldırıma kolayca 

çıkabilmesi için bir aparat hazırlanmıştır. Aparat sandalyenin her iki tarafına da ayrı 

ayrı monte edilmiştir. Aparat kullanılmadığı zaman kolayca katlanıp sandalyenin yan 

tarafında durabilecek şekilde yapılmıştır. Her tekerlekli sandalye için uygulanabilecek 

tasarım olması için sökülüp takılabilecek bir sistem olacaktır.  

Yapılan aparat kullanılmadığı zaman ön teker ile arka tekerin arasında duracaktır. 

Kullanılacağı zaman ön tekerin ön kısmına kol yardımıyla getirilip ön tekerin 

kaldırıma çıkması sağlanacaktır (Şekil 16). Hemen ardından arka tekerin çıkması da 

sağlanıp (Şekil 17) aparat tekrar eski yerine kolayca gelecektir. Tekerlekli sandalyenin 

yan taraflarına bağlanacak olan bu aparat kullanılmadığı zaman ön teker ile arka teker 

arasında duracaktır (Şekil 18). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Şekil 16. Ön tekerin kaldırım çıkması            Şekil 17. Arka tekerin kaldırım çıkması  

Şekil 15. Tekerlekli sandalye 

prototipi 

 

Şekil 14. Mobil Uygulama 

Arayüzü 
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Şekil 18. Aparat kullanılmadığı zaman ön teker ile arka teker arasındaki konumu 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Günümüzde kullanılan elektrikli ya da mekanik tekerlekli sandalyelerin kaldırım 

çıkabilmesi engelli bireye yardımcı olan ikinci bir kişi tarafından yapılabilmektedir. 

Projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz kaldırım çıkma aparatı engelli bireyin 

özgürce hareket edebilmesi için ortaya konmuş yenilikçi bir çalışmadır. 

6. Uygulanabilirlik  

Ürettiğimiz aparat, her tekerlekli sandalyenin genel yapısında büyük bir değişime 

ihtiyaç olmadan kolaylıkla uygun maliyetle uygulanabilir durumdadır.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin prototip bütçesi Tablo 2’de, gerçeğe uyarlandığında ortaya çıkacak maliyet 

ise Tablo 3’de görüntülenebilmektedir. 

 

Tablo 2. Prototip bütçesi   Tablo 3. Projenin Gerçeğe Uygulama 

bütçesi 

 

 

 

 

      

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Ülkemizde en son 2011 yılında yapılan araştırmaya göre 4.882.841 engelli 

bulunmaktadır. Türkiye istatistik kurumunun verilerine göre bu sayının % 23,9’u 

ortopedik engellidir (TÜİK, 2011). BEDD (Bedensel Engelli Dayanışma Derneği)’ye 

Dakota Malzeme 

(80*100) 
60 TL 

Arduino Uno 25 TL 

Joystick 3.5 TL 

DC Motor 10 TL 

L 298 Motor Sürücü 10 TL 

Bluetooth 24 TL 

Toplam 132.5 TL 

Aparatın Malzemesi 

(Demir Levha) ve Üretimi 

20 TL 

Aparatın Tekerlekli 

Sandalyeye Uygulanması 

40 TL 

Toplam 60 TL 
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göre günümüzde engeliler 9 milyon civarındadır. 9 milyon engelli birey bizim hedef 

kitlemizi oluşturmaktadır. 

 

9. Riskler 

Projemizin üretim aşamasında kullanılması planlanan demir levhanın tedariğinin ve 

uygulama aşamasının oldukça kolay olması projenin hedeflerine ulaşması noktasında 

karşılaşma ihtimali olan riskleri minimize etmektedir. 

 

10. Proje Ekibi 

 

Adı Soyadı 

 

Projedeki Görevi 

 

Okul  

Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Ayşe Baştemir Aparat Tasarımı ve 

Arduino Yazılımı 

Özel Sanko Fen ve 

Teknoloji Lisesi – 10. 

Sınıf 

Corel Draw, 

Arduino 

Utku Kiremitçi Mobil Uygulama 

ve Arduino 

Yazılımı 

Özel Sanko Fen ve 

Teknoloji Lisesi – 10. 

Sınıf 

Mit App 

Inventor, Arduino 

Mustafa Aksoylu Mobil Uygulama 

ve Arduino 

Yazılımı 

Özel Sanko Fen ve 

Teknoloji Lisesi – 10. 

Sınıf 

Mit App 

Inventor, Arduino 
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