
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

 
İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI 

    PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

 

 

PROJE ADI: Bebeğim Güvende 

 
TAKIM ADI: TeknoSakarya 

 

KATEGORİ: Sosyal İnovasyon 

 
Başvuru ID: 452747 

 
TAKIM SEVİYESİ: İlkokul-Ortaokul  

DANIŞMAN ADI: Gökhan ÇİÇEK 

 



2 

 

 

İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 3 

2. Problem Durumunun Tanımlanması 3 

3. Çözüm 4 

4. Yöntem 5 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 6 

6. Uygulanabilirlik 6 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 7 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 8 

9. Riskler 8 

10. Kaynaklar 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Günlük yaşamımızı kolaylaştırmak için birçok alanda teknolojik araçların kullanımı her geçen 

gün artmaktadır. Teknolojik araçlar, bireylerin daha rahat ve güvenli bir yaşam sürmeleri amacıyla 

sürekli geliştirilmektedir. 1733 yılından beri insanların hayatında olan bebek arabalarını da bu 

araçlar içinde saymak mümkündür. Bebek arabası; bebeklerin ve çocukların kolaylıkla 

taşınabilmeleri için manuel kullanılan tekerlekli bir araçtır. İcat edildiği günden bugüne gelişimini 

sürdürmüştür. Her ne kadar insanların gündelik hayatlarını kolaylaştırsa da bu araçların hayatımıza 

girmesi bazı kazaların da yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu kazalar, özellikle bebekler açısından 

yaralanma, sakatlanma, engelli kalma ya da can kaybı şekilde çeşitli riskler teşkil etmektedir. Hali 

hazırda bebek arabalarında kullanılan tekerlek kilitleri ebeveynler tarafından kontrol edildiğinden, 

arabaların kilitlenmesinin unutulması durumunda ciddi kazalar yaşanmaktadır. Meydana gelen 

bebek arabası kazalarını incelediğimizde, bu araçların eğimli yüzeylerde ya da yokuşlarda 

kayması, kaldırımdan araç yoluna düşmesi gibi nedenler göze çarpmaktadır.  

Projemizde, bebek arabalarında otomatik devreye giren bir fren sistemi geliştirilerek bebek 

arabası kazalarının engellenmesi ve böylece çocuk yaralanmalarının, olası can kayıplarının önüne 

geçilmesi amaçlanmıştır. Otomatik güvenlik sistemi olarak geliştirdiğimiz projede, bebek 

arabasının itme sapına yerleştirilen sensörler, arabayı kullanan kişinin iki elini de itme sapından 

çekmesi durumunda, belirli bir zaman aralığında sesli uyarı vermektedir. Tekerler kullanıcı 

tarafından kilitlenmediği takdirde, geliştirdiğimiz sistem tekerleklerin otomatik olarak 

kilitlenmesini sağlayarak arabanın kendiliğinden hareket etmesini ya da kaymasını 

engellemektedir. Sesli uyarı verildiğinde, kullanıcı bebek arabasının itme sapını tuttuğu takdirde 

sistem yine otomatik olarak devre dışı kalmaktadır. Geliştirilen prototiple yapılan testlerde, 

uygulanan sistemin kararlı ve güvenli bir şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir. Projemiz disiplinler 

arası bir çalışma olup, mühendislik, fen bilimleri, matematik, estetik ve teknolojik tasarım 

disiplinlerine özgü bilgi ve becerilere yönelik özgün, kullanılabilir, günlük yaşam problemine 

çözüm bulabilecek STEAM tematik alanında oluşturulmuştur. 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Günümüzde kullanılan bebek arabalarına benzer arabaların üretimine, 1850 yılında Londra’da 

iki ayrı yapımcı tarafından başlanmıştır. John Ailen ve A. Babin adlı kişilerin yaptıkları bebek 

arabaları, önceki üretilen arabalardan çok farklıydı. Daha önceki modeller, aristokrasi için 

üretilmiş olup, sınırlı sayıdaki denemelerdi ve hepsi de önden bir hayvan ya da insan tarafından 

çekiliyordu. Ailen ve Babin’in ürettikleri çocuk arabaları ise, bugünkü arabalar gibi arkadan 

itiliyordu.  

William Kent bebek arabasını ilk bulan ve üreten kişi olmasına rağmen, 1889 yılında William 

Richardson bebek arabasının patentini kendi üzerine almıştır. Alınan patent ile bebek arabalarında 

büyük bir devrim yaşanmıştır (Shamsuddin, 2016). O günden bugüne birçok bebek arabası modeli 

geliştirilip üretilmiş ve bu araçlar, gündelik hayatta en sık ve yaygın olarak kullanılan araçlardan 

birine dönüşmüştür. Ebeveynlere ev dışında bebekleri ve çocuklarıyla daha rahat hareket 

etmelerini sağlamak ve gündelik yaşamlarını kolaylaştırma amacıyla geliştirilen bu araçlar, bazı 

kazalara da sebep olabilmektedir.  

Sosyal yaşamdaki ve iş hayatındaki yoğunluk, stres, uykusuzluk vb. nedenler insanların zaman 

zaman dalgınlık, dikkatsizlik ya da unutkanlık yaşamasına sebep olabilmektedir. Bir anlık 
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dalgınlığın ebeveynlerin hayatı boyunca vicdan azabı çekeceği, yaralanma, sakatlık ve belki 

ölümle sonuçlanacak kazalara neden olması (URL 2, URL 3) ise çevremizde karşılaşabildiğimiz 

bir problemdir. ABD’de günde ortalama 50, yılda 17.000 bebek arabası kazası sonucu çocuk 

yaralanmasıyla karşılaşılmakta, bunların bazıları basit yaralanmalara, bazıları ise beyin travması 

gibi ciddi sonuçları yol açmaktadır (URL 4, URL 5).  Ülkemizde de beş yaşından küçük çocuklarla 

ilgili yapılan araştırmalar kaza nedeni ile meydana gelen ölümlerin çocuk sağlığı açısından göze 

çarpan bir sorun olduğunu göstermektedir. Çoğu önlenebilir nedenlerden kaynaklanan kazalara 

bağlı yaralanmalar ve sakatlanmalar nedeniyle pek çok çocuk ciddi tıbbi bakım gerektiren sağlık 

sorunları yaşamakta ve bazıları hayatına engelli olarak devam etme riskiyle karşılaşmaktadır (Öz, 

2010).  

3. Çözüm  

Projemiz, kullanıcıların dalgınlığından ya da dikkatsizliğinden kaynaklanabilecek bebek 

arabası kazalarını önleyerek, çocukların can güvenliğini arttırmaya ve onların güvenle 

büyümelerine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bunun için bebek arabalarında otomatik devreye 

giren bir fren sistemi geliştirilmiştir. Bebek arabasının itme sapına yerleştirdiğimiz dokunma 

sensörü sayesinde, bebek arabasını kullanan kişinin iki elini de araçtan çekmesi durumunda 

güvenlik sistemi devreye girmektedir. İlk aşamada, belirli bir zaman aralığında sesli uyarı veren 

sistem, kullanıcı bebek arabasının sapını yeniden tuttuğu takdirde devre dışı kalmaktadır. Fakat 

itme sapı boşta kalmaya devam ettiği takdirde bu kez güvenlik sistemi devreye girerek, tekerlekleri 

kilitlemekte ve bebek arabanın hareket etmesini engellemektedir. Geliştirilen prototiple yapılan 

testlerde sistemin kararlı ve güvenli bir şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir. 

Bu sistemin geliştirilmesi ve üretilmesi aşamasında, tekerlek mekanizmasının 

kilitlenmesini sağlarken mühendislik becerileri, sistemin bebek arabasına entegre edilmesinde 

teknoloji alanı bilgileri, bebek arabasının ivmelenme ve hareket hesaplanması yapılırken fen 

bilimleri, sistemi işleten kodların yazımı ve algoritmanın oluşturulmasında matematik ve bilişim 

alanlarındaki bilgilerden yararlanılarak disiplinler arası bir proje yürütülmüştür. Ayrıca, güvenlik 

mekanizmasının geliştirilmesinde estetik görünüşüne de önem verilmiş ve böylece günlük hayatta 

kullanıcıların tercih edip, rahatça kullanılabilecekleri bir otomatik güvenlik sistemi tasarlanmıştır. 
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Resim 1 Tasarım Modeli 

 

Resim 2 Prototip Görüntüsü 

 

Proje Tanıtım Videosu: https://youtu.be/xIkk5C9tuys  

4. Yöntem 

Bu proje için öncelikle sorun ve sorunun çözümüne yönelik çalışmalar incelenmiştir. Alternatif 

olarak geliştirilebilecek çözümler konusunda beyin fırtınası gerçekleştirilmiştir. Ortaya atılan 

fikirler arasında tekerleklerin otomatik olarak kilitlenmesi fikri uygulanabilir bir çözüm kabul 

edilmiştir. Bunun için aracı süren kişi iki elini de bıraktığında bebek arabasının sapına yerleştirilen 

dokunma sensöründen okunan veri ile ellerini araçtan çekerek aracı boşta bıraktığı algılanacaktır. 

Üç saniye kadar sesli uyarı verilecek sonrasında da tekerler kilitlenecektir.  

Üretilen proje fikrinin hayata geçirilebilmesinde ve tasarlanan düzeneğin çalıştırılmasında 

önemli bir süreç olacak denetleyici sistemler hakkında literatür taraması yapılmış, ayrıca Sakarya 

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Robot Kulübü üyelerinden ürünü geliştirmek için gerekli olacak 

kodlama konusunda bilgi alınmıştır. Sonrasında, Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğretim 

üyeleriyle görüşülüp, derinlemesine bilgi sahibi olunmuştur. Bununla beraber buluşsal yöntemler 

adı verilen ve problem çözerken deneyim tabanlı yöntemler kullanılmasına yönlendiren teknik ve 

büyük bir problemin çözümü için benzer daha küçük problemlerin çözülmesini temel alan 

özyineleme metotları da bilimsel araştırma sürecinde kullanılmıştır.  

Projemizin geliştirilmesinde DeneyapBlok blok kodlamadan (Resim 1) yararlanılmıştır. 

Kurulan devrede; Deneyap Kart, servo Motor ,buzzer, dokunma sensörü, sürgü kilit ve  güneş 

enerjili powebank kullanılması karar verildi. İlk öncelikle fritzing programıyla(Resim 2) devre 

tasarlandı. Simülasyon programı ile Deneyap kart kodlanırken takım üyelerin daha kolay 

uygulayabileceği blok kodlama yöntemi uygulandı.(Resim 1). Dokunma sensörüne 

dokunulduğunda 1 dokunulmadığında 0 değeri verdiği tespit edildi. Kodlar yazılırken dokunma 

sensörleri 2 ayrı pine(D9,D10) bağlandı ve ikisinden de ellerin çekilme durumu(D9,D10=0) 

kontrol edildi. İkisinden de eller çekildiğinde buzzer(D6) sayesinde sesli bir uyarı verildi ve 3 

https://youtu.be/xIkk5C9tuys
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saniye sonra sensör tekrar kontrol edildi. Araba yine tutulmamış ise D3 pinine bağlanan servo 

motor 90 derece dönerek otomatik kilit sistemi devreye sokulmuş oldu. Burada eller çekilir 

çekilmez otomatik kilit sistemini devreye bilinçli olarak sokmadık. Çünkü kullanıcıyı anlık 

dalgınlıklarında, reflekslerinde bile sürekli kilitlenip duran bir araç rahatsız edebilir. Dolayısıyla 3 

saniye bekleme ve sesli uyarı sistemi sayesinde araç kilitlenmeden önce tekrar dikkatini 

toplayabilir. Dolayısıyla kesintisiz bir sürüş yapabilir. 

 

          

              Resim 1 DeneyapBlok Kodları                   Resim 2 Bağlantı Şeması 

  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Hali hazırda kullanılan bebek arabaları kullanıcı tarafından manuel olarak kilitlenmektedir. 

Dolayısıyla ebeveynler dalgınlık, acele, telaş, stres ya da dikkat dağınıklığı gibi elinde olmayan 

durumlarda bebek arabasını kilitlemeyi unutulabilmektedir. Mevcut bebek arabalarında bu riski 

göz önüne alarak geliştirilmiş önlem mekanizmaları ise bulunmamaktadır. Yaptığımız araştırmalar 

sonucunda, geliştirdiğimiz otomatik güvenlik sistemine benzer bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Projemiz, tüm dünyada karşılaşılan bir can güvenliği sorununa yönelik DENEYAP kartından da 

yararlanılarak geliştirilmiş, yerli, özgün ve milli bir projedir.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizle, bebeklerin ve çocukların can güvenliğini arttırmaya yönelik düşük maliyetli bir 

güvenlik sistemi geliştirilmiştir. Sistem, günlük hayatta çok kullanılan bebek arabalarına üretim 

aşamasında kolayca uygulanabilir ve bebek arabalarının tasarımını değiştirmden monte edilebilir 

niteliktedir. Seri üretim aşamasında ihtiyaç duyulabilecek DENEYAP kartlarının temini 

konusunda ise herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Ticari olarak bebek arabası üreten firmaların 

pazar payı düşünüldüğünde, geliştirilen sistemin geniş bir alıcı kitlesi bulunacağı öngörülmektedir.  

Projenin geliştirilmesi aşamasında, kullanıcıların bebek arabasının sapından ellerini çektiğinde 

direk kilitlenmesini düşünülmüştür fakat sonra bunun kullanıcıyı olumsuz olarak etkileyebileceği 

anlaşılarak ve araya 3 saniyelik kısa bir bekleme süresi konulmuştur. Yine kullanıcıların bebek 

arabasını tek eliyle kullanabilmesi de projemizin güçlü yanlarındandır. Çünkü kullanıcı diğer 

eliyle telefon ya da çanta tutmak durumunda kalabilir. Sistemin, gündelik hayatta 

karşılaşılabilecek durumları göz önünde bulundurularak geliştirilmesi, projemizi kullanıcı dostu 
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yapmaktadır. Bu da endüstriyel olarak üretilip piyasaya sürüldüğü takdirde, tercih sebebi olmasını 

kolaylaştıracaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin tahmini maliyeti aşağıdaki gibidir. 

MALZEME/EKİPMAN FİYAT ADET TOPLAM 

DENEYAP Kart mini 82 1 82 

Dokunma Sensörü 10 2 20 

Servo Motor 72 1 72 

Sürgü Kilit 15 2 30 

Jumper Kablo 0,50 20 10 

Sesli Uyarı Buzzer 5 1 5 

Güneş enerjili Powerbank 200 1 200 

    

  TOPLAM 419 TL 

  

 

Projemizin zaman planlaması aşağıdaki gibidir. 

 

İşin Tanımı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Proje Konusunun Belirlenmesi X X     

Literatür Tarama ve Mevcut 

Çözümlerin İncelenmesi 
 X X    

Özgün Proje Fikrinin Tasarımı 

ve Geliştirilmesi 
 X X    

Proje Üretim Aşamaları İçin 

Görüşmeler 
 X X    

Gerekli Malzemenin 

Araştırılması ve Temini 
  X X X  

Proje Prototipinin Geliştirilmesi 

ve Üretimi 
  X X X X 

Sistemin Test Edilmesi    X X X 

Proje Ön Değerlendirme 

Raporunun Yazılması 
 X     

Proje Detay Raporunun 

Yazılması 
    X X 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi, 0-3 yaş arası çocuk sahibi olan tüm ebeveynlerdir. TÜİK verilerine 

göre 2020 yılında canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 112 bin 859’dur. Sadece bir yıldaki yeni 

doğan çocuk sayısı göz önünde bulundurulduğunda, projenin geniş bir hedef kitlesi olduğu 

düşünülmektedir. 

9. Riskler  

Projemizin sunumu ve hayata geçirilme aşamasında ortaya çıkabilecek riskler düşünülmüş ve 

bunlara karşı çeşitli önlemler alınmaya çalışılmıştır. 

Risk 1: Projemizde kullandığımız Deneyap Kart, servo motor, dokunma sensörü ve buzzerın 

bozulma, kabloların kopma riski bulunmaktadır. Riski engellemek adına malzemelerin her 

birinden yedek bulundurulacaktır. 

Risk 2: Grup öğrencilerinden birinin ya da danışman öğretmenin hastalanıp yarışma alanına 

gelememesi riski. İş bölümü yapılmış olsa bile böyle bir durumla karşılaşabileceği için her öğrenci 

bağlantı ve kodlar ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmalı bunların bağlantı şemasını yanında 

bulundurmalıdır. 

Risk 3: Yapılan prototipin taşınma esnasında bozulabileceği riski. Böyle bir durumda sergi alanına 

erken gidip önce sistemin çalışması kontrol edilmelidir. 

Risk 4: Projenin hayata geçirilme aşamasında sistemin bataryasının bitmesi sistemin çalışmasına 

engel teşkil edeceğinden sistem bataryası yok iken çalışmayacak şekilde üretilmelidir. Böyle bir 

durumla karşılaşıldığında her yerden kolayca temin edilebilecek 9V tek kullanımlık pillerle sistem 

çalıştırılabilecektir.  

 

Yüksek Orta Risk 

 

Yüksek Risk Çok Yüksek Risk 

Risk 1 

Orta Düşük Risk 

Risk 3 

Orta Risk 

Risk 2 

Yüksek Risk 

Düşük  Çok Düşük Risk 

 

Düşük Risk 

Risk 4 

Orta Risk 

     Olasılık     Etki Düşük 

 

Orta Yüksek 
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