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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bedensel Engelli Dayanışma Derneği’ne göre ülkemizde engeliler 9 milyon civarındadır. 

Sayının bu kadar çok olması ülkemizin kaçınılmaz gerçeği olup, engelli bireylerin aramızda 

olduğunu göstermektedir. Bedensel engellilerin fiziksel olarak yürüyemeyecek kadar özrü 

bulunsun veya bulunmasın büyük bir bölümü tekerlekli sandalyeyi tercih etmektedir. Fakat 

günlük yaşamımızda birçok mekânsal ve sosyal düzenlemeler engellilere özgü yapılmadığı için 

tekerlekli sandalyeler yeterliliğini kaybetmektedir. 

Yaygın kanının aksine, herhangi bir tekerlekli sandalye, engellilerin derdine derman 

olamamaktadır. Günümüz tekerlekli sandalyeleri ilk yapıldığı yıllardan beri kullanılan 

sandalyelerdir. Teknolojik olarak motor takılması büyük bir yenilik olsa da yine de birçok 

mekânsal zorluğa özellikle merdivenlere yenik düşmektedir.  

Ülkemiz genelinde merdivenli bina girişleri genel olarak tekerlekli sandalye kullanımına 

uygun değildir. Her ne kadar yeni düzenlemeler ile her mekanın girişine engelli rampası 

yapılması mecbur koşulsa da çevremizde var olan bir çok mekanda engelli rampası 

bulunmamaktadır. Bu durum bina şeklinde olmayan tüm müstakil yapılarda daha büyük sorun 

haline gelmektedir.  Dolayısıyla bu çalışmada her eve ve her merdivene kolayca takılabilecek bir 

engelli rampası tasarlanmıştır. 

Çalışmanın tüm parçalarının tasarımları Solidwork programında yapılmış 3 boyutlu yazıcıda 

üretilmiştir. Tasarımda hem merdiven hem de engelli rampası olarak kullanılabilen bir model 

yapılmıştır. Sistem birbirine kolayca takılan parçalar ve tek düğme ile çalışması ile yenilikçi bir 

yapıya sahiptir. Deneme sonuçları da bu durumu desteklemektedir. 

Bu sistem sayesinde her mekanda bulunan merdivenler kolayca tekerlekli sandalye 

kullanıcıları için engelli rampası haline getirilebilmektedir. Engelli rampası halinden yine tek bir 

düğmeyle tekrar merdiven haline gelmektedir. İstenildiği zaman sistem kolayca sökülüp farklı 

bir merdivene monte edilebilmektedir. 

 

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. Sokağa çıkmayı düşünen bir engelli için sorunlar daha evinin 

kapısını açarken başlamaktadır. Merdiven basamakları, asansör kabini, kaldırımlar, yaya 

geçitleri, ulaşım vasıtaları aşılamaz engellere dönüşmektedir. Bu nedenlerden dolayı pek çok 

engelli kişinin sokağa çıkmayı tercih etmedikleri bilinmektedir (Altınok ve Kars, 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 sağlamaktadırlar. Fakat günlük yaşamımızda 

birçok mekânsal ve sosyal düzenlemeler engellilere özgü yapılmadığı için tekerlekli sandalyeler 

yeterliliğini kaybetmektedir (Altınok ve Kars, 2010). 
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Yaygın kanının aksine, herhangi bir tekerlekli sandalye, engellilerin derdine derman 

olmamaktadır. Bu sandalyelerin gerçekten yarar sağlaması için ebatlarının, tasarımlarının ve 

özelliklerinin tamamen özgün olması gerekir (Altınok ve Kars, 2010).Günümüz tekerlekli 

sandalyeleri ilk yapıldığı yıllardan beri kullanılan sandalyelerdir. Teknolojik olarak motor 

takılması büyük bir yenilik olsa da yine de birçok mekânsal zorluğa yenik düşmektedir (Resmi 

Gazete, 2005).  

Sağlıklı toplum yapısının oluşturulması ülkelerdeki tüm bireylerin sağlıklı olması ile değil, 

engelli veya engelsiz tüm bireylerin ihtiyaçları dikkate alınan yaklaşımlarla sağlanır. Bu açıdan 

pek çok gelişmiş ülkede görüldüğü üzere engellilerin sosyal yaşantıya intibak etmeleri için 

öncelikle onların şehir içinde sorunsuzca dolaşımının sağlanması, bunun için de kaldırımların ve 

merdivenlerin engellilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenlenmeleri gerekmektedir (Kesik, 

Demirci, & Karaburun, 2013).  

Şekil 1’de görüldüğü üzere ülkemiz genelinde merdivenli bina girişleri genel olarak 

tekerlekli sandalye kullanımına uygun değildir. Her ne kadar yeni düzenlemeler ile her mekanın 

girişine engelli rampası yapılması mecbur koşulsa da çevremizde var olan bir çok mekanda 

engelli rampası bulunmamaktadır. Bunun en büyük nedeni mekânsal zorluklar, maddi yükler 

veya görüntü değişikliğidir. Bu durum engelli bireyin sosyal yaşama adaptasyonunda sorunlara 

neden olmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Engelli rampası olmayan bina girişi 

 

Girişinde tekerlekli sandalyeler için engelli rampası bulunan binalarda ise iç merdivenler 

büyük sorun olmaktadır. Bu durum bina şeklinde olmayan hemen hemen tüm müstakil yapılarda 

daha büyük sorun haline gelmektedir. Örneğin Şekil 2 ve Şekil 3’te görülebilen müstakil 

yapılarda engelli rampasının olması imkansızdır. Bu tür evlerde tekerlekli sandalye kullanan bir 

engelli bireyin yaşam standartları oldukça düşüktür ve başka bir kişinin yardımı olmadan bu tür 

evlerden dışarı çıkmaları imkansızdır. Eğer yine de engelli rampası yapılacak ise bu tür evlerde 

engelli rampası yapmak için zor ve uzun süren inşaat süreci gerektirmektedir. 
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Şekil 2. ve 3. Müstakil yapıların engellilere uygun olmayan merdivenleri  

 

3. Çözüm  

Bu çalışmada her eve ve her merdivene kolayca takılabilecek bir engelli rampası 

tasarlanmıştır. Çünkü birçok evde engellilerin kullandığı tekerlekli sandalyeler için engelli 

rampası bulunmamaktadır. Bu tasarım ile var olan tüm evlerdeki merdivenlerin engelli 

kullanımına uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır.  

Yapılan sistem her evdeki merdivene kolayca uygulanabilmektedir. Farklı mekanlarda 

bulunan merdivenlerin arasında boyut farkı olsa bile tasarımın kolaylıkça bu boyutlara uyması 

sağlanabilmektedir. Üretimi kolay bir yöntem ile yapılabilmektedir. Sadece bir düğme ile 

çalıştırılabilen sistem sayede her mekanda bulunan merdivenler kolayca tekerlekli sandalye 

kullanıcıları için engelli rampası haline getirilebilmektedir. Engelli rampası halinden yine tek bir 

düğmeye basılması sayesinde kolayca tasarım tekrar merdiven haline gelmektedir.  

Bu tasarımın bir mekandaki merdivene uygulanması için her merdiven basamağının üzerine 

bu sistem tek tek monte edilmelidir. Sistemin basit yapısı sayesinde merdivenlere kolayca 

montajı yapılabilmektedir. İstenildiği zaman sistem kolayca sökülüp farklı bir mekana 

takılabilmektedir.  

 

 

4. Yöntem 

Çalışmanın tüm parçalarının tasarımları Solidwork (Education 2020) programında 

yapılmıştır. Tasarım yapılırken hem merdiven hem de engelli rampası olarak kullanılabilen bir 

yapı olarak tasarlanmıştır. Yapılan tasarımlar 3 boyutlu yazıcıda üretilmiştir. Solidwork 

programında tasarlanan 3 adet yapı bulunmaktadır (Şekil 4. 5. ve 6.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Şekil 4. Alt kapak                                Şekil 5. Üst kapak                Şekil 6. Ana gövde 
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Tasarlana 3 parçanın Solidwork programının parça birleştirme uygulamasında birleştirilmiş 

hali Şekil 7’dedir. Birleştirilmiş bu parçadan 2 tanesi Şekil 7’den de görüleceği üzere üst üste 

eklenmiştir.  

 
Şekil 7. Her parçadan 2 tane olmak üzere montaj edilmiş hali 

 

Tasarlanan parçalar 3 boyutlu yazıcıda üretilmiştir. Üretilen parçalar birbirlerine 

birleştirmiştir (Şekil 8). Şekil 8’de görülebilen hali kapalı durumudur. Yani tasarımın normal 

merdiven olarak kullanılabilen halidir. Şekil 9’da görülebilen hali ise tasarımın açık hali yani 

engelli rampası olarak kullanılabilen halidir. Engelli rampası olarak kullanılması için alt kapak 

ve üst kapağın açılması gerekmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Şekil 8. Merdiven hali                                       Şekil 9. Engelli rampası hali                                        

 

Her üretilen üç ana parça bir merdiven basamağını oluşturmaktadır. Şekil 7’deki gibi birden 

fazla merdivende deneme yapmak için her parçadan 2 adet üretilerek birbirine monte edilmiştir. 

Monte edilen parçaların merdiven olarak kullanılması için kapalı hali Şekil 10’da, kapakların 

açılarak engelli rampası olarak kullanılacak hali Şekil 11’dedir.   
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Şekil 10. İki basamaklı merdiven hali               Şekil 11. İki basamaklı engelli rampası hali  

 

Yapılan tasarımın çalışması için Arduino Nano (Şekil 12) kullanılmıştır. Arduino Nano’ya 

servo motorlar bağlanmıştır. Her merdiven için 2 adet servo motor kullanılacaktır (Şekil 13). 

Servo motorlar için her basamaktaki ana gövdede belirlenmiş bir bölüm bulunmaktadır (Şekil 

14) Yazılan program gereği servo motorlardan ilk önce merdivenin üst kapaklarını açan 

çalışmaktadır. Ardından alt kapakları açan servo motorlar çalışarak alt kapaklar açılmaktadır. 

Servo motorların kapakları açması için motor miline uzatma parçaları eklenmiştir. Kapakların 

açılması her zaman belirli derece ile sabitlenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 12. Arduino Nano        Şekil 13. Kullanılan servo motor     Şekil 14. Servo motor yuvaları 

 

Sistemi test etmek için dakota malzemeden Şekil 15’teki tekerlekli sandalye ve Şekil 16’daki 

merdiven modeli yapılmıştır. Modeller kullanılarak çeşitli denemeler yapılmıştır (Şekil 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Şekil 15. Tekerlekli sandalye modeli                           Şekil 16. Merdiven modeli       
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Şekil 17.  Deneme düzenekleri 

 

Yapılan tasarım hem merdiven hem de tekerlekli sandalye kullanan engelliler için engelli 

rampası olarak kullanılabilmektedir. Merdiven veya engelli rampası olarak kullanılması için 

sadece bir düğmeye basılması yeterlidir. Sistem basit yapısıyla kolayca merdiven halinden rampa 

haline, rampa halinden de merdiven haline gelmektedir. Deneme sonuçlarına göre tekerlekli 

sandalyeler kolayca bu rampadan çıkabilmektedir. Denemeler rampanın üzerinde bulunan 

çizgilerin tekerlekli sandalyenin kolayca rampaya tutunmasını yani kaymamasını sağlamaktadır. 

Ayrıca merdiven kenarında önceden yapılan korkuluklar yani var olan korkuluklar sistemin 

açılması veya kapalı durumunda tekerlekli sandalyenin bu rampa üzerinde ilerlerken kenarlardan 

düşmesini engelleyecektir. Korkuluğu bulunmayan merdivenler için koruma korkulukları için 

farklı bir tasarım yapılarak her durumda açık kalabilen bir mekanizma ile durum çözümlenmiştir.  

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Literatür taramasına ve saha incelemesine göre bu tür bir çalışma ile karşılaşılmamıştır. Bu 

nedenle bu çalışmaya konu olan tasarım tamamen özgündür.  

Kullanılan yöntem ise sahada bulunan engelli rampalarına göre daha etkili bir yöntemdir. 

Çünkü var olan engelli rampaları mevcut merdivenlerin belirli bir kısmına yapılarak asıl 

merdivenin kullanım alanını kısıtlamaktadır. Kamu binalarında merdivenler geniş olduğu için bu 

durm sorun olmamasına rağmen özellikle müstakil yapıdaki veya küçük bir apartman girişindeki 

merdivenler düşünülünce, bu merdivenlere engelli rampası yapılması mümkün değildir. Zaten 

yaklaşık olarak 1 metre genişliği (yatay genişliği) olan merdivenin hiçbir yerine engelli rampası 

yapılamaz. Oysa bu çalışmada kullanılan yöntem ile merdivenler istenildiği zaman engelli 

rampası istenildiği zaman merdiven olarak kullanılabilir. Ayrıca engelli rampası yapmaya gerek 

duyulmaz.  
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6. Uygulanabilirlik  

Projenin gerçek merdivenlere uygulanması için alt ve üst tablalar damlalı metal levhadan 

yapılmalıdır (Şekil 18). Bu levha mukavemet açısından çok dayanıklı olup üzerindeki desenler 

sayesinde de tekerlekli sandalyenin kaymasını engelleyecektir. Ayrıca servo motorlar bu metale 

uygun yapıda olmalıdır. Bunun için 220 Volt ile çalışan 1kw’den yüksek motorlar tercih 

edilebilir. Sistemin bu şekilde bir yapıya dönüştürülmesi için maddi destek arayışı devam 

etmektedir. Eğer maddi destek talebi kabul edilirse bu sistem yapılacaktır. 

 

 
        Şekil 18.  Damlalı metal levha 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Prototipin maliyeti Tablo 1’de, yapımı için zaman planlaması Tablo 2’dedir. Prototipin 

yapım maliyeti her merdiven için yaklaşık 175 ₺’dir. Bu maliyet gerçeğine uygulanırken her 

mediven için yaklaşık 2 katı olacağı düşünülmektedir. Fakat tüm merdivenlerin alt ve üst 

tablaları daha güçlü bir servo motor kullanarak, tek servo motora bağlanabilir. Bu sayede tüm 

merdivenler tek servo ile çalışacağı için maliyet çok fazla düşecektir.  

 

Tablo 1. Projenin maliyet tablosu 

Malzeme Adı Fiyat 

Arduino Uno 40 ₺ 

4 adet Servo motor MG915 280 ₺ 

Bağlantı kabloları 2 ₺ 

Solidworks çizimlerinin 3 

boyutlu yazıcıda üretimi 
28 ₺ 

Servo motor sürücü PCA9685 20 ₺ 

2 ADET MERDİVEN İÇİN TOPLAM MALİYET: 370 ₺ 
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Tablo 2. Projenin zaman planlaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Sistem tekerlekli sandalye kullanıcılarına yöneliktir. Çünkü tekerlekli sandalye kullanıcıları 

engelli rampası olmadan sosyalleşme ihtiyacını karşılayamamakta ve merdivenlerden inerken 

farklı bir kişiye daha ihtiyaç duymaktadır. Yani iki kişilik hayatı tek kişi yaşayıp bir kişinin 

sürekli engelli bireylere yardım için yanında bulunması gerekmektedir. Bu nedenle sistem engelli 

bireylerin toplumsal eşitliğe ulaşması için engellilere yönelik olarak tasarlanmıştır. Ayrıca sistem 

tekerlekli sandalye üreticilerin ARGE çalışmaları, merdiven üreticileri ve engelli rampası 

üreticileri tarafından üretilmesi için kullanılabilir.  

 

 

9. Riskler 

Projeyi olumsuz yönde etkileyecek unsurların başında rampanın açısı bulunmaktadır. 

Merdiven halinden rampa haline geçerken açının doğru ayarlanması gerekmektedir. Bu açı 

prototipte ana gövdeye eklenecek iç içe geçen ray modelinin eklenmesi ile düzeltilebilir. Bu ray 

modeli yapılan araştırmalara göre en etkili modeldir. Bununla birlikte korkuluğun merdivenlerde 

olmaması ikinci bir risktir. Bu riski önlemek için merdiven modelinden rampa modeline geçişte 

otomatik olarak açılan bir korkuluk yapılarak projeye eklenmiştir. Bu eklenti yine Solidwork 

programında çizilmiştir.   
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