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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Yürüme zorluğu çeken, tekerlekli sandalye kullanan engelli veya yaşlı insanların hareket 
kabiliyetini artırmak, sağlıklı insanlara da ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla hem engelli veya 
yaşlı hem de sağlıklı insanların kullanabileceği elektrikli bisiklet tasarımı yapılmış ve üretime 
başlanmıştır.(Bkz: Şekil I-II)  

Yapılan projede hem sağlıklı insanların kullanabileceği, ayakta sürüş olanağı sağlayan hem 
de engelli insanların kullanabileceği elektrikli bisiklet ve tekerlekli sandalye birleşiminden 
oluşan yeni bir kompakt elektrikli bisiklet Solidworks uygulaması ile tasarlanmıştır. Bu sayede 
geleneksel tekerlekli sandalyelerin standartlarında herhangi bir değişiklik olmadan ek bir 
elektrikli teker ile engelli insanların hareket performansları arttırılmıştır. (Bkz: Şekil II) 

Robobike sisteminde sandalye ve motor ayrı parçalara bağlantılı olacak olup, engelli insanın 
dahi kolayca sökülüp takabilme özelliği ile istediği zaman normal engelli sandalyesi, istediği 
zaman elektrikli sandalye olarak kullanılabilme özelliği mevcut olacaktır. Bu sayede sandalye 
ağırlığı asgari düzeye indirilecek, taşıma araçları ile kolayca taşınabilecek, yüksek dönme 
kabiliyeti korunacak, boyut farkları giderilecek, akü sorunları en aza indirgenecektir. Sağlıklı 
insanlar için de ayakta dikilerek gidebileceği, boya göre ayarlanabilen yer yapılacak ve 
ulaşımda kolaylık sağlanarak taşıtların çevreye verdiği zarar engellenecektir. 

Yapılan çalışma başarıyla gerçekleştiğinde, yerli ve milli üretim yapılarak Türkiye’de bir 
ilk gerçekleştirilecek, engelli insanların hayatı kolaylaştırılacak, sağlıklı insanlar için eğlenceli 
bir aktivite olacaktır. Beklenilen ilgiye ulaşıldığı takdirde seri üretime geçilip, işçi istihdamına 
katkıda bulunulacaktır. Elektrikli motor kullanımı sayesinde çevre ve canlılara zararlı etkileri 
bulunmayacaktır. 

Tasarlanan prototip ile havalimanları, şehir hastahaneleri, alışveriş merkezleri,  fuar 
merkezleri, park ve bahçeler ve turistik yerler vb. gibi alanlarda ulaşım kolaylığı sağlamak 
amaçlanmıştır. 

 

 
Şekil I (3D-Üç Boyutlu Tasarım) 
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Şekil II (Robobike) 

 

2. Problem/Sorun: 

Ülkemizde nüfusun %6.6’sı engelli insanlardan oluşmaktadır ve Dünya Sağlık Örgütü 2011 
tahminlerine göre dünya genelinde 70 milyondan fazla insanın tekerlekli sandalyeye ihtiyacı 
vardır. 

Yıllardır süregelen, engel sahibi insanların kullandığı standart tekerlekli sandalyeler 1655 
(Stephen Farfler) yılından itibaren icat edilmiş olup ucuzluğu, yüksek dönüş kabiliyeti, hafifliği, 
ulaşıma uygunluğu ile günümüzde halen yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Yaklaşık %90). 
Ancak araştırmalara göre kullanımı yaygın olan standart tekerlekli sandalyelerin fiziksel olarak 
zorlayıcı, yaralanmalara göre yüksek risk altında olduğu, omuz ve el bileğinde tekrarlayan 
zorlanmalar meydana getirdiği ispatlanmıştır. 

 Günümüzde elektrik enerjisi ile çalışan akülü tekerlekli sandalyeler üretilmiş olsa da 
standart sandalyelere göre ağırlığı (~ 17 - 39 kg daha fazla), akü sorunları (akü bittiği zaman 
hareket zorluğu), her türlü taşıma aracı ile taşınamaması, kısıtlı hareket kabiliyeti, standart 
sandalyeye göre boyut farkları ve pahalı olması gibi sorunlar meydana geldiğinden tercih 
edilmemektedir. 

 

 
Şekil III (Engelliler ile yapılan anket sonuçlarında, en sık rastlanan sorunlar  
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3. Çözüm  

Robobike sisteminde sandalye ve motor ayrı parçalara bağlantılı olacak olup, engelli insanın 
dahi kolayca sökülüp takabilme özelliği ile istediği zaman normal engelli sandalyesi, istediği 
zaman elektrikli sandalye olarak kullanılabilme özelliği mevcut olacaktır. (Bkz: Şekil I,II ve 
IV) 

 
Sandalye ağırlığı ve akü sorunları motor harici olarak kullanıldığından asgari düzeye 

indirilecektir.  
 
Motor harici olarak kullanıldığından standart sandalye boyutlarında değişiklik olmayacak, 

sandalyeler Türk Standartları Enstitüsü’nün belirlemiş olduğu sınırları aşmayacak, gerek ulaşım 
araçlarında, gerek mimari kullanım alanlarında (tuvalet vb.) rahatlıkla kullanılabilecek ve 
yüksek dönme kabiliyeti korunacaktır. 

 
Engelli insanın haricinde sağlıklı insanların da ayakta durarak kullanılmasına yönelik (boya 

göre ayarlanabilen) ayrı yer olacaktır. 
 

 
Şekil IV (Kullanılacak Parçalar) 

 
4. Yöntem 

Robobike projesi dünya üzerindeki erkek ve kadınların boy ortalamaları dikkate alınarak 
( Erkek: 1.70  – 1.80 m; Kadın: 1.60 – 1.70 m) boyutlandırılarak Solidworks uygulaması ile 
tasarlanmış olup, mukavemetin özellikle önem arz ettiği yerlerde hesaplamalar yapılmıştır. 
Diğer boyutlandırmalar standart engelli sandalyelerinin ölçüleri referans alınarak rahatlık ve 
görünüş bakımından uygunluğa dikkat edilerek gerçekleştirilmiştir. 

 
Gerekli motor için öncelikle sistemin ağırlık merkezi belirlenmiş olup (480mm) Robobike 

ağırlığı maksimum 50 kg, kullanıcı ağırlığı 100 kg, engelli sandalyesi ağırlığı Türkiye 
şartlarında standart olarak 15 kg alınarak 165 kg için hesaplamalar yapılmıştır (Bkz: Şekil 
V,VI ve VII) : 
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Şekil V (Serbest Cisim Diyagramı) 

 
165kg*9.81N/kg=1618.65N    Fm=1618.65N*0.46m=745Nm (Gerekli Motor) 
Toplamda 4 bağlantı kolu için; 165kg*9.81N/kg*0.412m=667Nm  
Her bir bağlantı kolunun maruz kalacağı yük;  667/4=167Nm 
Kullanılacak profil boruların gerekli kalınlığı alaşım Çelik SAE 1050 malzemesi için: 

 

 
Şekil VI (SAE 1050 Özellikleri) 

 
 (Akma mukavemeti(𝜎akma)= 360Mpa; Me=167Nm ; Emniyet katsayısı(S)=2) 

 

  𝝈eem= 𝝈akma/S     d=
𝟑𝟐∗𝐌𝐞

𝝅∗𝝈𝐞𝐞𝐦
  d=

𝟑𝟐∗𝟏𝟔𝟕𝑵

𝝅∗𝟏𝟖𝟎𝑵/𝒎𝒎𝟐
  d=3cm bulunmuştur. 

 

 
 
Şekil VII (Solidworks F=167 N, Çelik malzeme bağlantı kolu; F=100 N, Çelik malzeme 

tabla kuvvet-gerilme analizleri) 
 
Yapılan hesaplamalar ve analizler sonucunda 100kg’lık bir kullanıcı için gerekli motor 

gücü 745Nm; tekerlekli sandalye ve Robobike bağlantısı yapan, tek bir kola gelen kuvvet 167 
Nm; SAE 1050 çeliği kullanımında gerekli profil çapları 3cm bulunarak, kuvvet-gerilme 
analizleri yapılmış ve Şekil VII’ da görüleceği üzere mukavemet açısından herhangi bir 
sorunla karşılaşılmamıştır. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

İlk üretimi İspanya’da yapılan ve yalnızca engellilerin kullanabildiği Handbike 26 dan 
fazla ülkeye ihraç edilmekte olup sadece engelli insanların kullanmasına yönelik üretilerek 
Türkiye’de satışı bulunmamaktadır. Robobike projesinde Handbike mantığı geliştirilip, 
bisiklet ön kısmı yeniden özgün olarak tasarlanmış, tekerlekli sandalye kullanmak 
zorunluluğunda olan insanların haricinde, sağlıklı insanların da ayakta durarak kullanılmasına 
yönelik yapılmış olan literatür taramasına göre dünyada ilk olarak farklı bir tasarım 
yapılmıştır.  

 

Şekil VIII (Dünya ülkelerinde üretimi ve satışı yapılan, Ar-Ge’sini yapmış olduğumuz 
Handbike’lar solda Batec Mobilty (İtalya), sağda Alber firması (Almanya)) 

 
6. Uygulanabilirlik 

Tasarım, üretim yapılırken hangi makinelerin, hangi malzemelerin kullanılacağı göz önüne 
alınarak ve gerçek ölçülerde yapıldığından üretilebilir olarak hazırlanmıştır. 

Üretim yapılırken üniversal torna, dik freze, sütunlu matkap tezgâhı, ark kaynağı, kumpas, 
mikrometre, şerit metre, anahtarlar, çeşitli vida ve cıvatalar kullanılacak olup elektrikli motor, 
sürücü, tekerlek, tekerlekli sandalye, vida, cıvata, kelepçe gibi parçalar hazır alınacaktır. 

Üretim sonrasında karşılaşılabilecek sorunlar olarak, ekonomik kriz ve salgın hastalık gibi 
durumlarda satışının yapılamaması veya talebin azalması gösterilebilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Robobike projesi yapılmış olan maliyet analizine göre tahmini olarak 5945₺‘ye hem sağlıklı 
hem de engelli insanların kullanımına yönelik olarak üretilebilmektedir. Dünya genelinde 
sadece engelli kullanımına yönelik Handbike’lar Avrupa ülkelerinde ortalama 3.500€ 
(26475₺)’ye satılmaktadır. 

 Tasarım özgün olduğundan istenildiğinde, istenilen yerde değişiklik yapılarak sadece 
engelli veya sadece sağlıklı insanların kullanabileceği şekilde ayrı üretim yapılabilir. RoboBike 
ve tekerlekli sandalye bağlantı mekanizması geliştirilebilir, sistemde kullanılan malzemeler 
değiştirilerek daha hafif bir mekanizma elde edilebilir ve maliyet azaltılabilir. Kullanım yerine 
ve kullanıcıya göre farklı motor ve bataryalar kullanılarak üretim çeşitliği sağlanarak daha az 
maliyetle uygulanabilir. 
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Tablo 1 (Kullanılacak Malzemeler ve Maliyet Analizi)    Toplam 5945₺ 

Elektrik 
Motoru 

Fren 
Mekanizması 

ALÜMİNYUM 
GÖVDE 
MALZEMELERİ 

KİLİT 
MEKANİZMASI 

BATARYA 
ŞARJ CİHAZI 

İŞÇİLİK Fiyat 
1200+200+400+ 

100+500+100₺ 

Güç 
Kaynağı 

2 ADET 4” 
HAVALI TEKER 

GÜÇ KAYNAĞI 
KORUMA YERİ 

GİDON BOYA DİĞER 2500+100+50+70+100+200₺ 

Tablo 2 (Proje Takvimi) 

 

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Robobike projesi yürüme zorluğu çeken engelli veya yaşlı insanların hareket 
kabiliyetini artırmak, sağlıklı insanlara da ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla hem engelli 
veya yaşlı hem de sağlıklı insanların kullanabilmesine yönelik tasarlanmıştır. 

9. Riskler 

 
 

 

25%

25%
40%

10%

Risk ihtimalleri

Motor Gücünün
Yetersiz kalması

Frenlemede
sonucu rahatsızlık

Olağanüstü haller
(Salgın v.b.)

Tasarım
Sınırlamaları

En Önemli Riskler 
Risk Yönetimi (B 

Planı) 
Ağırlık karşısında motor 
gücünün yetersiz kalması 

Azami ağırlık uyarı 
logosu yapıştırılır. 

Frenleme yapıldığı zaman 
sürücüdeki rahatlık 
bozulması 

Sönümleme için yay 
mekanizmaları 
kullanılabilir. 

Ekonomik kriz veya salgın 
hastalık durumunda talep 
azalması 

Devlet teşviklerine ve 
kredilere başvurulur. 

Tasarım sınırlamaları (Ayak 
basma tablası, direksiyon-
taban arası fark) 

Kullanıcı boy ve 
ağırlık ağırlığı 
belirtilir. 
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