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1. Proje Özeti  

Günümüzde çocukların taşıdığı çantalar sebebiyle yaşadıkları bel ağrısı, omuz ağrısı gibi 

sorunlar çokça karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca günümüz koşuşturmasında okul, etüt, özel ders 

veya kurslar arasında gidip gelen öğrencilerin özellikle çalışan veliler için kontrolü zor 

olmaktadır.  Bu sorunlara değişik çözümler bulunmuştur ancak çocukların sürekli yanlarında 

bulundukları çantalarla bir proje tasarlanmamıştır.  

Bu proje ile çocuklar ağır bir çanta taşımayacaklar, çocuklar bu proje sayesinde 

kaçırılmayacaklar,çocukların çantasından izinsiz bir şey alınamayacaktır. Ayrıca çocuklar 

ders programı hazırlarken kitaplarını unutmalarının da önüne geçilecektir.Akıllı çantada ile 

şarj takma yeri ile telefonu şarj etme yeri bulunmaktadır. Bu proje sayesinde çocukların 

okul döneminde kullandıkları ağır sırt çantaları omurga sağlığı için büyük tehdit 

oluşturmasını engelliyor.Çantada bulunan tekerlekler ile ağır çanta taşıma sorunu ortadan 

kalkmaktadır. Çantamızda bulunan GPS ve GPSsaati sayesinde ailelerin çocukların 

kaçırılmasındaki endişeyi azaltmaktadır. Okularda beden dersindeyken veya teneffüsteyken 
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bazı öğrenciler diğer öğrencilerin çantalarını karıştırabiliyor bu da eşyalarının 

kaybolmasına veya alınmasına sebep olabiliyor ve çocuklar çantalarının karıştırılmasından 

hoşlanmıyorlar. Bu durumu önlemek için   parmak izli açma kapama tuşu bulunmaktadır. 

Geliştirilen parmak izi okumaya dayalı sistem ile,çantamız  daha gelişmiş bir teknoloji 

kullanacaktır. Parmak izleri kişilere özeldir o yüzden bu proje daha kontrollü ve korunaklı 

olunacaktır. Akıllı sensörler çantanın hiçbir yere çarpmadan ilerlemesi sağlanmıştır. 

   Ders programını hazırlarken öğrenciler  kitaplarını unutuyorlar ,kitapları unutmamak için  

QR kod sistemi  devreye giriyor. Çantada ders programını hazırla bölümüne ders programını 

giriyoruz. Çantaya koymak istediğimiz kitabı unuttuğumuz anda kitabın isminin yanında ışık 

yanıyor bu sayede kitabımızı unutmuyoruz. 
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2.Problem Durumunun Tanımlanması: 

Fiziksel tıp ve rehatibilasyon uzmanı Dr. Eren Yıldırım , sırt çantasıyla  ilgili önemli  

uyarılarda bulundu. Sırt çantasının yol açtığı sağlık sorunlarına değinen Uzm. Dr. Eren Yıldırım, 

“Bedensel gelişim için önemli bir dönem olan okul çağında kullanılan sırt çantasının seçimi 

büyük önem taşımaktadır. Ağır ve özensiz sırt çantası bel, boyun ve omuz ağrıları, duruş 

bozuklukları, skolyoz (omurga eğriliği), sinir sıkışmaları ve hasarları, solunum problemleri gibi 

birçok probleme neden olmaktadır. Çocuklarımızın okul çantasını ilk kullanmaya başladığı 

dönemleri belli bir çanta taşıma alışkanlığı gelişene kadar kontrol etmeliyiz. Çantayı rahatlıkla 

taşıyabilmesine, omurgasında ağrı olup olmamasına, çantanın yerleşimine, omuz ve bel 

kemerlerinin omuzu ve beli tam olarak sarıp sarmadığına, rahat taşıyıp taşıyamadığına dikkat 

çekmiştir. Bu sebeple çantanın taşınmaması tekerlekleri sayesinde hareket etmesini öngördük. 

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de son 9 yılda kaybolan çocuk sayısı toplam 104 bin 

531’dir. Yılda ortalama 10 bin, günde ise 32 çocuk kaybolmaktadır. Çocukların kaybolmalarını 

veya kaçırılmalarını önlemek için birçok yöntem bulunmaktadır. Ancak teknolojiyi bu yönde 

aktif kullanmayı uygun bulduk. GPS takibi ile öğrencinin nerede olduğunu telefondan anlık 

olarak görülmesi sağlanacaktır. 

Akıllı sensörler sayesindeakıllı çanta bir bireye çarpmadan veya bir nesneye çarpmadan 

ilerlemesi şeklinde tasarlanmıştır. 

Okuldayken sınıfta çantamızı bıraktığımızda içindekilerin güvenliği konusunda sıkıntılar 

yaşanmadan, çantalardaki eşyaların kaybolmasına veya alınmasının önüne geçilmektedir.Ayrıca 

öğrencilerin ders programlarını hazırlarken kullanılan uyarı sistemi ile derste ihtiyacı olan 

malzemelerin eksik olmasını engelleyerek derse tam olarak hazır gelmeleriniböylece derslere 

etkin olarak katılmalarınısağlıyor. 

 

 

 

3.Çözüm  

 Öğrencilerin ailelerinin gözetiminde olmadığı zamanlarda çocuğun nerede olduğunu takip 

edebilmek amacıyla GPS uygulamasını kullanmayı planladık. Bu uygulama öğrencinin nerede 

olduğunu belirlerken bulunması gereken alanın dışına çıktığında aileyi mesaj ile uyaracaktır. 

Çocukta bulunan GPS saati ile hem çantadan hem de saat ile koordineli olarak kontrol 

sağlamaktadır. 

 Öğrenciler çantalarını karşılaştırılmasını istemediği için çantalarına parmak izi olan açma 

kapama tuşu yerleştirerek çantanın izinsiz açılmasını engellemiş olacağız. Öğrencinin parmak izini 

kaydettikten sonra ondan başka kimsenin kullanamayacağı için gönül rahatlığıyla çantasını bir 

yere bırakıp etkinliklerine devam edecektir. 

 Çocukların okul dönemindeki taşıdıkları çanta bel ağrısı ve omurga sağlığı etkilediği 

bilinmektedir. Bu soruna çözüm olarak tekerlekleri ile kendi kendine giden, böylece ağırlığı 

çocuğun taşımadığı bir çözüm belirledik. Çantamızın  bel ağrısına veya omurga sağlığına zararlı 

bir etkisinin bulunmadığı şekilde tasarlanmıştır. 
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Akıllı sensörümüz sayesinde hiçbir yere çarpmandan ilerler ve gps saati sayesinde 

sensörler tekerleri hareket ettirir bu sayede çocuğu takip eder. 

 

 
 

 

4Yöntem 

Çanta tekerlekler sayesinde hareket edecek.Çantaya dört adet tekerlek monte edilecektir. GPS 

uygulaması çantanın uygun bir yerine yerleştirilip saat ile etkileşimli çalışması sağlanacaktır. GPS ile 

çantayı GPS saati ile çocuğun nerede olduğunun takibi sağlanacaktır.  

Parmak izi okuyucu ile sahibi dışında kimse kullanamayacak. Bu malzemeyi çantanın açılıp kapanan 

fermuar kısmına yerleştirip onay vermeden açılamaması sağlanacaktır. 

Akıllı ekran ile ders programını görebileceğiz. Çantanın üzerine eklenen ekran çantanın görünümünüde 

daha teknolojik hale getirecektir. Barkod sistemi ile kullandığımız kitapların üzerine birer barkod ekleyerek 

kullanıma hazır hale getirdik. Ders programının kontrolü sağlanarak  çantaya koyduğumuz kitapları okutup 

eksik olanları belirleyebiliriz. Böylece öğrencilerin derslere tam hazır olarak gelmesi sağlanacaktır. 

Çantamıza yerleştirilen  sensör sayesinde hiçbir yere çarpmadan ilerler. Akıllı robot çantayı şarj etmek 

ve şarj doldurma gibi giriş yerleri bulunmaktadır. 

 

 

5.Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Projemiz benzerlerinden farklı olarak tekerlekleri ile kendi kendine ve sensörleri sayesinde 

çarpmadan gidebilmektedir. 

Yaptığımız araştırmalara göre başka çantalarda olmayan parmak izi ile açma kapama tuşu, 

güvenliğimizi tam olarak sağlamaktadır. 

Çantamızda bulunan akıllı ekran görünümünü güzelleştirerek ders programını göstererek 

kontrollü olmamızı sağlamaktadır. Hazırladığımız QR kod sistemi ile evde kitap unutma 

konusuna çözüm olunmuştur. 
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6. Uygulanabilirlik  

Projemizde kullandığımız teknolojiler kendi başlarına zaten kullanılabilir 

durumdadırlar. Bunları çantamızda bir araya getirerek kullanışlı işlevsel ve inovatif bir 

ürün haline getirdik. Bu şekilde hazırlanmış, her yönüyle teknoloji ile donanmış bir çanta 

günümüzün hızlı akan yaşam koşullarına göre uygulanabilir düzeydedir. 

 

 

 

 

 

 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

       7.a. Tahmini Maliyet 

 cd ADETİ FİYATI LİNKİ 

ÇANTA 1 100.00 https://www.hepsiburada.com/umit-canta-cennec-bisikletci-sirt-cantasi-ortaokul-lise-kolej-p-HBV00000LDZIO?magaza=BEBEKYA 

GPS SAATİ 1 148.99 

114.99 

https://www.ciceksepeti.com/genis-ic-hacimli-unisex-sirt-cantasi-kcm37874117 

 

GPS 1 95.85 https://www.trendyol.com/kuulaa/anti-lost-mini-bluetooth-akilli-gps-takip-cihazi-turkuaz-p-284008316?boutiqueId=61&merchantId=112858&storefrontId=1&countryCode=TR&language=tr&gads=true 

TEKERLEK 

 

5 45.65 

 

https://www.amazon.com.tr/Arsimo-Plastik-Mobilya-Tekerle%C4%9Fi-Pimli/dp/B0979G6VJZ/ref=asc_df_B0979G6VJZ/?tag=trshpngglede-

21&linkCode=df0&hvadid=510644561716&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13801080765171828297&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056880&hvtargid=pla-

1448132160847&psc=1 

AKILLI EKRAN 1 31.80 214https://www.tumsarf.com/czy6347a-fpc--dokunmatik-ekran-beyaz.html 

PARMAK 

İZİOKUYUCU 

1 46.67 https://www.yedekyedek.com/huawei-p-smart-home-tusu-3-renk-10268 

BARKOD 1 199.00 

https://www.hepsiburada.com/yumite-yt-763a-lazer-barkod-okuyucu-p-HBV00000ADG7C?magaza=Bluekixx&&wt_gl=cpc.6802-

IT.shop.camp6458424908adgr77966058715&ds_rl=1294343&gclid=EAIaIQobChMIytK7p66R-AIVHIxoCR1RcAZiEAQYASABEgLGVPD 

https://www.hepsiburada.com/umit-canta-cennec-bisikletci-sirt-cantasi-ortaokul-lise-kolej-p-HBV00000LDZIO?magaza=BEBEKYA
https://www.ciceksepeti.com/genis-ic-hacimli-unisex-sirt-cantasi-kcm37874117
https://www.trendyol.com/kuulaa/anti-lost-mini-bluetooth-akilli-gps-takip-cihazi-turkuaz-p-284008316?boutiqueId=61&merchantId=112858&storefrontId=1&countryCode=TR&language=tr&gads=true
https://www.amazon.com.tr/Arsimo-Plastik-Mobilya-Tekerle%C4%9Fi-Pimli/dp/B0979G6VJZ/ref=asc_df_B0979G6VJZ/?tag=trshpngglede-21&linkCode=df0&hvadid=510644561716&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13801080765171828297&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056880&hvtargid=pla-1448132160847&psc=1
https://www.amazon.com.tr/Arsimo-Plastik-Mobilya-Tekerle%C4%9Fi-Pimli/dp/B0979G6VJZ/ref=asc_df_B0979G6VJZ/?tag=trshpngglede-21&linkCode=df0&hvadid=510644561716&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13801080765171828297&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056880&hvtargid=pla-1448132160847&psc=1
https://www.amazon.com.tr/Arsimo-Plastik-Mobilya-Tekerle%C4%9Fi-Pimli/dp/B0979G6VJZ/ref=asc_df_B0979G6VJZ/?tag=trshpngglede-21&linkCode=df0&hvadid=510644561716&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13801080765171828297&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056880&hvtargid=pla-1448132160847&psc=1
https://www.tumsarf.com/czy6347a-fpc--dokunmatik-ekran-beyaz.html
https://www.yedekyedek.com/huawei-p-smart-home-tusu-3-renk-10268
https://www.hepsiburada.com/yumite-yt-763a-lazer-barkod-okuyucu-p-HBV00000ADG7C?magaza=Bluekixx&&wt_gl=cpc.6802-IT.shop.camp6458424908adgr77966058715&ds_rl=1294343&gclid=EAIaIQobChMIytK7p66R-AIVHIxoCR1RcAZiEAQYASABEgLGVPD
https://www.hepsiburada.com/yumite-yt-763a-lazer-barkod-okuyucu-p-HBV00000ADG7C?magaza=Bluekixx&&wt_gl=cpc.6802-IT.shop.camp6458424908adgr77966058715&ds_rl=1294343&gclid=EAIaIQobChMIytK7p66R-AIVHIxoCR1RcAZiEAQYASABEgLGVPD
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OKUYUCU 

ARDUİNO 

SET 

1 135.70 

 

https://www.robolinkmarket.com/arduino-oncesi-temel-elektronik-egitim-ve-deney-

set?gclid=CjwKCAjw7vuUBhBUEiwAEdu2pEsjPrgCM_bc8vfqj_Ptlt1yCNNoVWHvSU5QQMubEcYHC6-

LEqChRhoCb_4QAvD_BwE 

 

                                     TOPLAM 666TL 

   

 

                       7.b. Proje Zaman Planlaması 

AYLAR  AY ÇIZELGE TAKVİM  PROJE ÇALIŞMA 

OCAK PROJE HAKINDA ÇALIŞMA 

ŞUBAT TEKNOFEST E HAZIRLIK 

MART RAPOR HAZIRLAMA  

 NİSAN ANİMASYON VİDEOSUNU HAZIRLAMA  

 

MAYIS  

DETEY RAPORUNUN HAXIRLANMASI 

SUNUMU HAZIRLAMA   

HAZİRAN ÜRÜNÜ TAMAMLA SUNUMU TAMAMLAMA 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi :  

Projemiz okula giden tüm öğrencileri kapsamaktadır. Çantamızın sağladığı kolaylıklar ile 

öğrenci ve velilerin vazgeçilmezi olacaktır. Okulda beli ağrıyan çocuklar çantalarını taşımak 

zorunda kalmayacaklar  ve ergonomik bir şekilde okula devan edebileceklerdir.Ayrıca günün 

programlamakta zorlananlar içinde ders bilgileri kurtarıcı olacaktır.Gün içinde çocuklarının nerede 

olduğunu düşünüp meraklanan veliler için anlık veri göndererek takipleri sağlanacaktır. Akıllı 

https://www.robolinkmarket.com/arduino-oncesi-temel-elektronik-egitim-ve-deney-set?gclid=CjwKCAjw7vuUBhBUEiwAEdu2pEsjPrgCM_bc8vfqj_Ptlt1yCNNoVWHvSU5QQMubEcYHC6-LEqChRhoCb_4QAvD_BwE
https://www.robolinkmarket.com/arduino-oncesi-temel-elektronik-egitim-ve-deney-set?gclid=CjwKCAjw7vuUBhBUEiwAEdu2pEsjPrgCM_bc8vfqj_Ptlt1yCNNoVWHvSU5QQMubEcYHC6-LEqChRhoCb_4QAvD_BwE
https://www.robolinkmarket.com/arduino-oncesi-temel-elektronik-egitim-ve-deney-set?gclid=CjwKCAjw7vuUBhBUEiwAEdu2pEsjPrgCM_bc8vfqj_Ptlt1yCNNoVWHvSU5QQMubEcYHC6-LEqChRhoCb_4QAvD_BwE
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çantamız engelli bireylerin bulundukları yerlerin takibi ve eşyalarını yanlarında bulundurmaları 

açısından da kullanışlı olmaktadır. 

Problemimiz okulda çocukların bel ve omurga sağlığın bozulmaması ve çocukların 

kaybolduklarında kaçırıldıkları ilgili sorunların önüne geçmişlerdir.  

 

 

 

 

9. Riskler 

Çantanın çalınması durumunda GPS ile bulunduğu yerin tespiti kolaylıkla yapılabilmektedir. 

Üzerindeki aletlerin kırılmasını engellemek içinde belirlenen yerlere koruma materyalleri 

yerleştirilebileceği ön görülmektedir.Bunların dışında kullanım açısından risk görülmemektedir. 
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https://doi.org/10.31202/ecjse.755754 

APA .Uğuz, S. & Turan, Ş. (2021). Parmak İzine Dayalı Taşınabilir Özellikli Öğrenci Yoklama 

Sistemi Geliştirilmesi . El-Cezeri , 8 (1) , 36-44 . DOI: 10.31202/ecjse.755754 

https://doi.org/10.31590/ejosat.1039397 

APAGülekçi, Y. (2021). Effects of EnvironmentalFactors on FingerprintDevelopment . Avrupa 

Bilim ve Teknoloji Dergisi , Ejosat Özel Sayı 2021 (RDCONF) , 463-470 . DOI: 

10.31590/ejosat.1039397 

https://www.cnnturk.com/saglik/agir-sirt-cantasi-tasimanin-riskleri
https://doi.org/10.31202/ecjse.755754
https://doi.org/10.31590/ejosat.1039397

