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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Semt pazarlarının belli günlerde kurulması ve insanların haftalık sebze-meyve ve vb. 

alışverişlerini bu pazarlardan yapmaları ve pazar arabası kullanmaları bizim kültürümüze 

özgüdür.  

 

İnsanlar pazar alışverişlerinde yük taşıma işlemini ellerinde poşet, çanta taşıyarak ya 

da tekerlekli pazar arabaları kullanarak yaparlar. 

  

Takip Eden Pazar Arabasıyla (TEPA) klasik Pazar arabası kullanımından 

kaynaklanabilecek itme-çekme zorluklarını, iskelet sistemini olumsuz etkileyen sağlık 

problemlerini önlemeyi, yaşlı ve engelli bireylere kolaylık sağlamayı, sağlıklı bireyler için de 

konforlu bir alışveriş sunmayı hedefledik. 

 

Günümüzde; insan gücü gerektiren birçok uygulamanın akıllı sistemler kullanılarak 

yapılması mümkün olmaktadır. Pazar arabalarına da bu sistemleri ekleyerek, kendi kendine 

(otonom) gitme ve sahibini takip etme özelliği ile sahiplerine eşya taşıtmadan rahat ve sağlıklı 

bir alışveriş sunmayı hedefledik. 

 

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında prototipini sergilediğimiz projemizde pazar 

arabasının temassız kişiyi takip etmesi ve yönlendirmesi yapılmıştır. Projede sistemin 

prototipi oluşturulmuş, Arduino ve C++ dili kullanılmış, bluetooth 

modül, motor, motor sürücü, engel sensörü, tekerlekler ile tasarım 

yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

2. Problem/Sorun: 

 

Yıllardır süregelen bir alışkanlık olarak insanlar, taze sebze-meyve alabilmek için 

semt pazarlarını tercih ederler. Ebeveynlerimizden, komşularımızdan, etrafımızdaki 

yaşlılardan gördüğümüz, duyduğumuz yakınmalar, zorlanmalar hep eşyaların taşınması 

yönündeydi. “Parmaklarım koptu! Belim ağrıdı!  Poşetler düştü, tühhh dağıldı! Bu arabayı 

çekmek ne zor!  Aldık bu kadar ama nasıl taşıyacağız?”  
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Genel olarak bu yöntemler kullanıldığı için insanlarda belli başlı iskelet sistemi 

rahatsızlıkları meydana gelmektedir. Çünkü bu tarz ilkel yöntemler omurga, bel ve boyun gibi 

bölgelerde zedelenmelere yol açabilir. Hatta bu ağırlıklar bilinçsiz kaldırılırsa fıtığa da yol 

açabilir. 

                      
 

Sağlık sorunları nedeniyle yük taşıyamayan, pazar arabası çekemeyen ya da yük 

taşımak istemeden alışveriş yapmak isteyen insanları gözlemledik. “Pazar arabalarını insan 

gücü gerektirmeden kullanabilmek mümkün müdür?” sorusuna cevap aradık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pazar arabaları; robotik sistemlerle desteklenerek kendi kendine (otonom) gitmesi ve 

sahibini takip etme özelliği olması, sahiplerine eşya taşıtmadan rahat ve sağlıklı bir alışveriş 

sunması amacıyla geliştirilmelidir. 

 

3. Çözüm  

 

Pazarlarda kullanılan klasik pazar arabalarının otonom hale getirilmesi amacıyla 

TEPA geliştirilmiştir. Bu cihaz sayesinde kullanıcılar herhangi bir taşıma, itme, çekme vb. 

güç gerektiren işlem yapmadan aldıkları ürünlerin taşınmasını sağlayabileceklerdir. Bu cihaz 

kullanım kolaylığı amacıyla joystick ve akıllı telefon uygulaması ile kontrolü sağlanan bir 

akıllı pazar arabası olarak tasarlanacaktır.  
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Bu projede, özerk bir "Takip Eden Pazar Arabası " oluşturmak için bir Arduino Uno 

kullanılmaktadır. TEPA, bluetooth aracılığıyla bir akıllı telefona bağlanmakta ve gezinmek 

için de GPS kullanmaktadır. Pazar eşyalarının da taşınabilmesi için prototipte görüldüğü gibi 

tüm elektronikler tabanda yer alacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Yöntem 

 

 Sistem iki bölüm şeklinde tasarlanmıştır. Birinci bölüm pazar arabasının uzaktan 

kontrol edilmesini sağlayan kontrol kartı bölümüdür. İkinci bölüm ise pazar arabasının motor, 

sensörler, akü ve elektronik devre kartları ile donatıldığı bölümdür.  

Birinci aşama prototip olarak Arduino UnoR3 kart, motor sürücü ve elektrik 

depolayabilmesi için şarj ünitesi gibi elektronik parçalar kullanarak otonom bir ürün haline 

getirilecektir. Önde biri sarhoş olmak üzere göre 3 tekerlek kullanılacaktır. Ayrıca, üzerindeki 

sepette eşya taşınabilmesi amacıyla bütün sistemler tabanda yer alacaktır.  

Düşük maliyetli ve diferansiyel olarak yönlendirilen temel bir şasi oluşturmak yerine 

engelli arabasının güzel sonuç vereceğini düşündük. Hem çok fazla ağırlığı taşıyabileceklerdir 

hem de bu tür şasiler insanları hareket ettirmek için yapılmıştır - bu görev için mükemmeldir. 

Böyle bir şasi de inşa edilebilir. Biz projemizde geri dönüşümden bir engelli arabası temin 

ettik. 

Bluetooth Modülü sayesinde kişi ile TEPA arasında bağlantı sağlanmıştır. Android 

uygulaması ile telefondan arabanın kontrolü sağlanarak yönlendirmesi yapılmıştır.  HC-SR04 

Ultrasonik Mesafe Sensörü ile TEPA’nın önüne herhangi bir nesne geldiğinde nesnelere 

çarpması engellenecektir. Durup sağa yönelerek yenidene yol alması sağlanacaktır. 

 

İkinci aşama olarak Android uygulaması ile telefonun konumu bluetooth üzerinden 

TEPA’ya gönderilir. TEPA üzerinde bulunan gps modül ile telefondan gelen konum verileri 

karşılaştırılarak, TEPA telefona olan uzaklığını hesaplar. Bu hesaplamalara göre telefon 

hareket ettiğinde TEPA da telefonu takip etmeye başlar. Yani aslında temelde TEPA telefonu 

takip etmektedir. Telefonda bir kişi üzerinde olursa, doğal olarak kişiyi de takip etmiş 

olacaktır. TEPA üzerinde bulunan ultrasonik sensör ise engele çarpmamasını sağlayacaktır. 

Bluetooth üzerinden kontrol edildiği için bağlantı mesafesi yaklaşık 8 metredir.  



6 

 

 
 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Otonom teknoloji; sınır güvenliği, keşif ve gözetleme, haberleşme, arama-kurtarma ve 

tarım başta olmak üzere, pek çok alanda kendini göstermiş bir sistemdir. Gün geçtikçe dünya 

üzerindeki kullanımı da yaygınlaşmaya devam etmektedir. Yapılan otonom sistemli 

çalışmalara bakıldığında daha önce pazar arabası üzerinde bu tarz bir faaliyet 

yürütülmemiştir.  

 

 

6. Uygulanabilirlik  

  

Ülkemizde Pazar kültürü oldukça yaygındır. İnsanlar alışverişlerini yaparken 

eşyalarını taşımak için Pazar arabalarını kullanmaktadırlar. Tasarladığımız bu ürün sayesinde 

kullanıcılara keyifli bir alışveriş imkânı sağlamayı hedefliyoruz.  

 

            Olası riskler;  

 Pazar ortamlarının kalabalık olmasında kaynaklı TEPA, kullanıcısından ayrılabilir, 

 Tümsek ve çukur bulunan yollarda devrilme riski olabilir. 

 Aküsünün şarjı olmadığında yolda kalabilir. 

 

Olası risklere çözümler bularak ve TEPA’yı geliştirerek ticari bir ürün olarak hayata 

geçirmeyi planlıyoruz. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

MALİYET TABLOSU 

PARÇA İSMİ BİRİM FİYATI TOPLAM FİYAT 

1 Adet Arduino Uno R3  65,86 TL 65,86 TL 

GY-NEO6MV2 GPS Modülü 61,95 TL 123,9 TL 

HC-05 Bluetooth Module 34,47 TL 68,94 TL 

12 voltluk DC motor 40 TL 40 TL 

L293D Motor Sürücü Kartı 30 TL 30 TL 

Jumper Kablo 14,41 tl 14,41 Tl 

11.1 V 3S Lipo Batarya-Pil 168,25 TL 336,5 TL 

 TOPLAM 679,61 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

   

Projemizin hedef kitlesi engelli ve yaşlı insanlardır. Çünkü ilkel biçimde yük taşıma 

işlemleri onların iskelet sistemine büyük derecede zarar verebiliyor ve kemikleri bulundukları 

durumdan dolayı maalesef çok güçlü değil. Fakat projemiz kolaylığı sayesinde herkesin 

kullanabileceği bir araçtır.     

 

                                 
 

9. Riskler 

 

 Takip Eden Pazar Arabam (TEPA)’ın kullanımında bazı sorunlar oluşabilir. Örneğin;  

 Pazar ortamının kalabalık olmasından kaynaklı TEPA, kullanıcısından ayrılabilir. 

 Tümsek ve çukur bulunan yollarda devrilebilir. 

 Aküsünün şarjı olmadığında veya azaldığında yolda kalabilir. 

 Çalınma riski olabilir. 

 

Bu tarz olası sorunlara bulduğumuz çözümler;  

 TEPA’nın kullanıcısından ayrıldığı veya çalınma durumlarında, GPS sistemi 

sayesinde telefon uygulaması üzerinden konumu tespit edilir. 

 TEPA’nın tümsek ve çukur bulunan yollarda devrilmesini önlemek amacıyla 
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fonksiyonel tekerlekler kullanılabilir.   

 TEPA’nın aküsünün şarjı olmadığı durumlarda ise önceden küçük bir güneş paneli 

sistemi kurularak güneş ışığından faydalanılır. 

 

    

Pazar ortamının kalabalık 

olmasından kaynaklı TEPA, 

kullanıcısından ayrılabilir. 

 

Bağlantı tamamlandığında 

kablolar yerinden çıkabilir, 

kopabilir. 

 

Sistemimizde Bluetooth kullanıldığı 

için uzaktan kumanda ile pazar 

arabası arasında bağlantı kopabilir.  

 

 

Tümsek ve çukur bulunan 

yollarda devrilebilir. 

 

 

Aküsünün şarjı olmadığında veya 

azaldığında yolda kalabilir. 
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https://create.arduino.cc/projecthub/hackershack/make-an-autonomous-follow-me-cooler-7ca8bc
https://www.robimek.com/matlab-arduino-nesne-takip-robotu-yapimi/
https://www.robimek.com/matlab-arduino-nesne-takip-robotu-yapimi/
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