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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemizde çocuklu ailelerin bisiklet kullanımında istedikleri gibi bisiklet kullanamaması ele 

alınmıştır. Var olan bisiklet modellerinde elektrikli bisikletlerin dışında 2 kişinin kullanabildiği 

bisikletler bulunmaktadır. Bu noktada kontrol gidonu ön kısımda bisikleti kullanan kişide pedal 

çevirme işlemi her iki biniciye aittir. Tasarladığımız sistem hem tekli kullanılan bisiklet ile uyumlu 

hem de İki kişilik bisikletlerde de kullanılabilecek bir sistemdir. Sistemimizi tasarlarken matematik 

ve fizik kurallarından ve teknik çizimlerden yararlandık. Sistemimiz bisikletin ön gidonuna uzatma 

demirleri ile sanki bir bisiklet varmış gibi hissettirecek bir bebekler için küçük tasarım koltuk, bir 

ön gidon koltuğu için 5 nokta emniyet kemeri ve oyuncaklardan oluşacaktır. Buradaki amacımız 

hem küçük çocuklu aileler rahatlıkla bisiklet kullanabilsinler hem de çocukların ilerleyen yaşlarda 

bisiklet kullanırken korkmadan öğrenebilmeleri amaçlanmaktadır.  

 

Görsel 1.1 Bebek Bölmeli Bisiklet Modeli 

Yukarıda bulunan Görsel 1.1’de sistemimizin görseli bulunmaktadır. Sistemimizi fikir 

aşamasından tasarım aşamasına kadar bu işlerin uzman doktorları ile istişareler ve çocuklu ailelerden 

alınan tavsiyeler neticesinde böyle bir mekanik sistem ortaya çıktı. Tasarım noktasında AutoCAD 

programı ile çizimler gerçekleştirildi. Yapılan hesaplamalar sonrasında maket prototip sistemde 

mekanik olarak montajı sağlandı. Bisikletlerde sistemin koyulacağı nokta dünyada altın oran diye 

tabir edilen en uyumlu nokta hesaplanarak yapıldı. 

 

 

2. Problem/Sorun: 

Projemizi fikir ve tasarım aşamasına kadar uzman doktorlar ve çocuklu ailelerin 

problemlerine çözüm yolu geliştirmek için bir tasarım gerçekleştirdik. Çocuklu ailelerden gelen 

istekler doğrultusunda sistemimizde çocukların oturacağı bir sandalye emniyet amacı ile Beş nokta 

emniyet kemeri sistemi ön kısma bir bisiklet gidonu yerleştirilerek ve üzerine oyuncaklar koyarak 

çocuğun kendi sürüyor hissiyatı kazanmaları için bir tasarım gerçekleştirildi. Var olan bisikletlerde 

böyle bir sistem bulunmamaktadır.  Mevcut kullanılan bisiklet türleri: Günlük hayatta kullanılan 

bisikletler tekil kullanım tarzı olması çocuklu aileler açısından sorun oluşturmaktadır. 
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Görsel 2.1 Mevcut Sistem Bisikletler 

3. Çözüm  

Belirttiğimiz soruna çözüm olarak bisikletlerin ön kısmına yapay bir çocuk bisiklet 

tasarlayarak bu bisikleti büyük bisiklete monte edeceğiz. Bu sayede hem çocuklu aileler bisiklet 

kullanırken çocuklarını da yanına alabilecek. Bu sayede çocuklar ebeveynleri ile bisiklet kullanırken 

kendi kullanıyormuş gibi hissedecek hem de bisikletin çocuk bölümüne oyuncaklar yerleştirerek 

çocuğun can sıkılmasını engellemek amaçlanmaktadır.  

 

 

 

Görsel 3.1 Tasarımımız Olan Bisiklet 

Prototip tasarımında metal borulardan bir bisiklet tasarlanacak tasarlanan bisiklete bir bebek 

sandalyesi koyulacak ve bu sandalyeye 5 nokta emniyet kemeri yerleştirilecek. Çocukların 

bisikletinin gidonuna zil, oyuncak ve ilgi çekici materyaller yerleştirilerek bu sayede bisiklet 

kullanırken çocuklarımız da eğlenmiş olacak.  
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4. Yöntem 

Projemizi hayata geçirirken 18mm kalığında içi boş boru kullanılacaktır. Kullanılacak 

borunun kalınlığı deneme yanılmalara göre artabilecektir. Sistemimiz tamamen mekanik bir 

sistemden oluşmaktadır. Yapılan literatür taramalarında benzeri bir bulguya rastlanmamıştır. 

Çocuğun yerleştirileceği alanın hesabını bisikletin tam orta noktası hesaplanarak ön kısma 

yerleştirilecektir. Emniyet kemerinin bağlantı şekli ayarlanabilir bir kemer şeklinde olacak kullanıcı 

boyuna göre ayarlanabilecek. Tasarımımız görsel 3.1’de gösterilmiştir. Çocuğun oturma noktasına 

bir çocuk sandalyesi yerleştirilecek. 

 
Görsel 4.1 Oturma Alanı 

 

Beyaz gösterilmiş olan alandan 3 Noktalı emniyet kemeri geçirilerek çocuğun oturma 

noktasına sabitlenmesi amaçlanmıştır. Çocuğun ayak kısmının geldiği nokta geniş bir saç demir ile 

kaplanarak askıda kalmaması ya da herhangi bir kaza geçirdiğinde yaralanmaması amaçlanmıştır. 

Çocuğun bisiklet gidonuna tutma yerlerinin boyu uzatılarak plastik tutma aparatına bir 5 mm çapında 

yay yerleştirilerek olası devrilme ihtimalinde çocuğun yer ile temas etmemesine çaba gösterilmiştir. 

Olası kaza anında bisiklet devrilse bile yer ile ilk temas çocuk gidonunun kolları olacak ve düşüş 

yavaşlamış olacaktır. Çocuğun sandalyeye 3 nokta emniyet kemeri ile bağlanması da güvenlik 

amaçlı düşmemesi ya da fırlamaması içindir. 

 
Görsel 4.2 3 Nokta Emniyet Kemeri 

 

Emniyet kemeri isteğe bağlı olarak 2 Nokta ve 5 Nokta olarak değiştirilebilmektedir. Bu 

sayede ebeveynler çocukları ile gönül rahatlığı ile bisiklet kullanabilme olanağı elde etmiş 

olacaklardır. Kullanılacak malzemelerde tamamen yerli ve milli ürünler tercih edilecektir. 
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Görsel 4.3 Tasarımımız Olan Bisiklet 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizi diğer projelerden ayıran en büyük özelliği 1.5 yaş üstü çocuklar ile ebeveynleri 

bisiklet kullanmak istediklerinde kullanabilecekleri bir bisiklet üretmek. Tasarlayacağımız bisiklet 

te çocuğu oturduğu alan yapay bisiklet istenildiği zaman çıkartılabilen bir bisiklet aparatı olacaktır. 

Böylelikle anne ve babalar çocukları büyüdüğünde bisikletlerindeki aparatı çıkartarak normal bir 

bisiklet haline getireceklerdir. Projemizde Fikir ve Tasarım tamamen bize özgü olup tüm kullanılan 

malzemeler yerli üründür. Piyasada bulunan bisikletler tek kullanım ya da iki kişi kullanımına uygun 

olduğu için çocuklu aileler bisiklet kullanmak istediklerinde maalesef kullanamamaktadırlar. Bizde 

bu soruna bir çözüm yolu olarak projemizi hazırladık.  Tasarım ve mekanik kısımda ekip olarak 

çalıştık. Diğer çalışmalardan ayıran en büyük özelliğimiz 1.5+ yaş çocuklar ile ebeveynler artık 

bisiklet kullanabilecek olmalarıdır. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz rahatlıkla ticarileştirilebilir ve uygun maliyetli bir sistemdir. Bu sistemde iki tip 

bisiklet üretimi gerçekleştirilebilecektir. Birinci sistem aparatın bisiklet ile tümleşik olması olacak. 

Diğer sistemde sökülüp takılabilen bir sistem olacaktır. Kullanılan malzemeler herkesin rahatlıkla 

ulaşabileceği malzemelerden oluştuğundan hem uygun hem de geliştirmeye müsait bir sistemdir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 7.1 Tahmini Fiyat Listesi 

Ürün Türü Bisiklet Çocuk Sandalyesi Emniyet Kemeri Metal malzeme 

Fiyat 650 TL 40 TL 110 TL 100 TL 

Kullanılacak malzemelerin ortalama fiyatları Tablo 7.1 de gösterilmiştir. Bu ürünlerden 

çocuk sandalyesi, emniyet kemeri ve metal malzemeler okulumuzda mevcut olup kendimiz 

hazırlayacağız. Talep edilecek ürün sadece büyük boy bir bisiklet olacaktır. Diğer ürünler tasarım 

noktasında Haziran Ay’ı itibarı ile başlanacak bisiklet temini Ağustos Ay’ında monte edilerek 

gerekli test ve geliştirmeler yapılarak sunuma hazır hale getirilecektir. 
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Tablo 7.2 Tasarım, Üretim ve Test Süreçleri 

Proje 

Takvimi 

Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Tasarım X    

Üretim  X X  

Test Süreci   X X 

Projemizin piyasada bir benzerine literatür taramaları ve diğer aramalarda karşılaşılmamıştır. 

Bu nedenle diğer ürünler ile bir karşılaştırma yapılması olmamıştır. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizde hedef kitlesi olarak 1.5 yaş ve üzeri çocuğu olan aileler seçilmiştir. Bu hedefin 

seçilme nedeni çocuklu ailelerin özellikle yaz aylarında eşleri ile bisiklet kullanmak isteyenlerinin 

çocuklarının yanlarında olduğunda bisiklet kullanamamalarıdır. Bu noktada bizde bu ailelerin 

sorununa çözüm olabilecek uygun maliyetli bir tasarım geliştirdik. Bu tasarımı yaparken ailelerin ve 

uzmanların yorumlarına özen gösterdik. 

9. Riskler 

Projemizi hayata geçirme noktasında tasarım aşamalarında çocukların ayaklarını basacakları 

noktanın teker kısmında gelme riski bulunabilir. Bu soruna çözüm yolu olarak metal kaplama 

olacağı için taban kısmın bisikletin tekerine gelen nokta çamurluk gibi tekeri n şeklinde 

kaplanabilecektir. Tasarım olarak kullanılacak malzemelerin seçimi tamamen çelik kullanılması 

durumunda ağırlık noktası bisikletin önüne toplanabilme olasılığına karşılık seçilecek malzemeleri 

alüminyum veya hafif metal olarak seçime özen gösterilecektir. Proje detaylarında da bahsedildiği 

üzere bisikletin altın oran ağırlık merkezi tespitinden sonra montaj işlemi olacaktır.  

Tablo 9.1 Oluşabilecek Riskler Tablosu 

Oluşabilecek 

Riskler 

Az Normal Çok 

Ağırlık Noktası 

Kayması 

X   

Ön kısmın ağır olması X   

Devrilme X   

Çocuğun yaralanması X   
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