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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Sandalyem Masamı Kucakladı, tekerlekli sandalyeye mahkûm insanlarım kolaylıkla resim
yapabilmesi için tasarlanmıştır. Yapılan araştırmalara göre tekerlekli sandalyeler için çeşitli
masalar bulunsa da bir resim masasına rastlanamadı. Birden fazla engeli bulunan insanların
özellikle tekerlekli ve ellerini tam işlevsel kullanamayan bireylerin, normal kalemlerle ile resim
yapmalarının zor olması nedeniyle genelde uçu yumuşak olan keçeli kalemler kullandıklarını
tespit edilmiştir. Bu tasarım, tuvale resim yapabilmek, keçeli kalem gibi kapaklı kalemlerin
kapağını açabilmek, resmin icrası aşamasında su gerektiren boyalar için su kabını sabit
tutabilmek, kapağı kapalı iken de resim kağıdını koyarak resim yapabilmelerini ve bu
pozisyondayken masa olarak farklı aktivitelerini yapabilmeleri için tasarlanmıştır. Çizimler
fusion360 programında yapılmıştır.

2. Problem/Sorun:
Modellemeye başlamadan önce çözülmek üzere bir sorun belirlemek için çeşitli özel eğitim
kurumlarıyla iletişime geçildi. Google Forms üzerinden doldurulan anketler ile daha çok
tekerlekli sandalyedeki engelliler için yanıtların gelmesi sonucuna varıldı. Youtube sayfasında
resim sınavına girdiğini ve bununla ilgili yaşadığı zorlukları anlatan Nurullah Salih isimli
bedensel
engelli
öğrenciyle
iletişime
geçildi.
Bakınız
kaynakça
(
https://www.youtube.com/watch?v=BfI2WeHapNM) ) her gün zoom üzerinden yapılan
görüşmelerde, modelin adını da kendisi bulan ver resim yapmayı çok seven Salih'in, standart
masalara eğilemediği için tuvale resim yapamadığı, kavrayamadığı için keçeli kalemlerinin
kapağını açamadığı öğrenildi. Bunun için tekerlekli sandalyeye monte edilebilen bir masa
tasarlandı.

3. Çözüm
Bu masayı bu engellere sahip olan öğrenci ile beraber tasarlanmıştır.Kolaylıkla açılabilmesi
adına kapak kısmı oturduğu alt parçadan 4 cm daha uzun tasarlanmıştır. Sağ yanına, çeşitli
kapakları açabilmek ve kapak açıldığında kapağı kendi üzerinde tutması için bir eklenti
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tasarlandı. Böylece kavrama problemi yaşayan binlerce çocuğun konforunu arttırmak
amaçlandı. Masa açıldığında, altındaki bölmenin içinde su koymak için su kabı tutacağı, fırça
ve kalem koymak için bir derinlik ve çeşitli araç gereçleri depolamak üzere ayrılmış bir bölge
bulunmaktadır. Kapağın arkasına denk gelecek şekilde tasarlanmış stoperlerle kapağın
gereğinden fazla açılması önlenmiştir. Son olarak; tasarımın yanlarında, önünde ve
stoperlerinde bulunan altıgen şekiller ise arılardan esinlenerek eklenmiştir. Arıların sahip
olduğu çalışkanlığı, disiplini ve aynı zamanda da özgürlüğü yansıtmak istenmiştir.Yapılan
araştırmalara göre bu tür bir tasarım bulunamamıştır.

4. Yöntem
Masamız fusion 360 programında çizilmiştir. Bu pragmada çizim yapabilmek için online
kurslara katılırmıştır. Üç boyutlu olarak çizilen masamız bir üç boyutlu yazıcı firması tarafından
çıktısı alınarak gönderilmiştir. Portatif olarak elimizde bulunmaktadır.
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Piyasada bulunan bir çok engelli masa olmasına rağmen hem bedensel engelli hemde kavrama
sıkıntısı çeken engelliler için bir masa bulunamamıştır. Resim yapmayı seven ve aktivitelerden
hoşlanan engelli bireyler için ikisinin bir araya getiren bir masa hedeflerimizin en önceliği
haline gelmiştir. 3D den yapmamızın nedeni hafif ve modüler olaması, kolay erişilebilir olması
ve maliyetinin düşük olmasındır. Takımımız bu engellere sahip ve bu sorunlara çözüm bulmaya
hevesli iki üyeden oluşmaktadır. Birebir kendimizin deneyerek ve uygulayarak yaptığı bir
projedir.
6. Uygulanabilirlik
Projemiz çok kolay hayata geçirilebilecek yapıya sahiptir. Çizilmiş ve denenmiş üç boyutlu
programda kayıtları mevcut olduğu için kolaylıkla ticari bir ürüne dönüşmesi mümkündür. Türk
patent enstitüsüne başvuruları yapılacaktır.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

3D yazıcı Filament

40.00

Masa kapağı için 2 adet menteşe

10.00

Küvetli yapıştırıcı

3.00

Projemizin sorunu tespit edildikten sonra gerekli çizim yapılabilecek programların araştırılması
yapıldı. En uygun programın fusion 360 programı olduğuna karar verildi. Pandemi nedeniyle
çevrimiçi kursların kampanyada olması sebebiyle 20.00 tl gibi bir ücret karşılığı bu kurs
alınarak 3D çizim yapımı öğrenildi. Masa kapağı için menteşe ve kolay basabilmek için
parçalara böldüğümüz masayı birleştirmek için yapıştırıcı kullanılmıştır. Bu proje ile OTTÜ
Toplum ve Bilim Uygulamaları Araştırma Merkezi tarafından organize edilen ‘Engelsiz Yaşam
İçin 3D Modelleme’ yarışmasına girilmiş ve mansiyon derecesi alındığını duyan üç boyutlu
yazıcı firması ise bize üç boyutlu yazıcıdan çıkartıp göndermiştir. Portatif için para
harcanmamıştır.
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Projemizin portatifinin kullanılmaya başlanması ile yeni revizeler yapma ihtiyacı ortaya
çıkmıştır. Projemizin kurumumuzdaki 3D yazıcıdan çıktı alınmasının maliyeti ise 40 tl olarak
hesaplanmıştır. Çeşitli CNC makinaları ile ahşap malzemeden yapılması durumunda yapılan
araştırmalar ise 50.00 fiyat verilmiştir. Revizelerden sonra aynı yazıcı firması ücretsiz olarak
tekrar çıktısını alacağını teyit etmişlerdir.

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Hedef kitlemiz bedensel engelli insanlarında resim yapabilmesidir. Tekerlekli sandalyede resim
yapabilmeleri ve çeşitli aktivitelerinde yardımcı olmak amaçlı tasarlanmıştır.

9. Riskler

Projemizin hayata geçirdikten sonra masanın tekerlekli sandalyeye engelli birey varken tam
oturmadığı ve içinde birey varken bazı zamanlarda öne doğru düştüğü görülmüştür. Bu yüzden
tekrar revize edilmiş ve sandalyeyi tam kavrayacak eklenti parçaları tasarlanarak eklenmiştir.
Yeni çizimleri aşağıda mevcuttur. Çıktısı alınmak üzere hazırdır.
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