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1. PROJE ÖZETİ (PROJE TANIMI)  

  

Proje konusu iş fikri; bebek arabalarının mevcut mekanik frenleme sistemine entegre 

edilerek, kullanıcı tarafından kolçak bırakıldığında arabaya otomatik olarak fren yaptırarak bu 

sayede arabanın sabitlenmesini sağlayacak elektronik güvenlik modülünün geliştirilmesidir.  

Günümüzde, neredeyse her ebeveyn, en değerli varlıkları olan çocuklarının taşınmasında 

belli bir yaşa (genellikle 0-48 ay) kadar bebek arabasından faydalanmaktadır.  

Ancak bebek arabalarının sokak ve caddelerde kullanımı esnasında talihsiz kazalar meydana 

gelmekte ve bebeğin, hatta arabayı kullanan ebeveynin hayatı tehlikeye girebilmektedir. Bu 

kazalar genellikle kullanıcı tarafından arabanın fren yaptırılmaması, araç trafiğine veya yokuş 

aşağı arabanın kaymasından kaynaklanmaktadır. Aileler için önemli problem teşkil eden bebek 

arabasının sabitlenememesi bebeğin hayatı için büyük risk oluşturmaktadır. İş fikrimiz bu riskin 

tamamen sıfırlanmasını sağlayacak güvenlik modülünün geliştirilmesi ve bebek arabasına 

uygulanmasını içermektedir.  

Bebek arabalarında en yaygın fren mekanizması, arka iki teker üzerinde bulunan ayak 

pedalına basıldığı anda pedalın altında bulunan ince ve enli kısmın tekerleğin dişlisi arasına 

girmesine dayanan, mekanik prensiple gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde tekerleğin dönmesi 

frenlenmeye çalışılmaktadır. Bu yapıda, ebeveynin bir anlık dikkatsizlik vb. nedenlerle bebek 

arabasının kontrolünü kaybetmesi durumunda kazalar olabilmektedir. Bu kapsamda 

ebeveynlerin en değerli varlıklarını tehlikeye atmalarına dair haberlere yazılı ve görsel medyada 

rastlamaktayız.  

Bu projede, yukarıda belirtilen tehlikeli sorunlara yol açabilecek mevcut mekanik sistem 

yerine daha hassas, dokunmayı algılayacak elektrikli, güvenli bir kontrol mekanizması 

geliştirilmiştir.  

  

2. PROBLEM/SORUN  

  

Bilindiği üzere bebek arabalarının en dikkat edileceği hususlardan biri güvenliktir. Bir 

bebek arabasında arabanın durması için kullanılacak fren sisteminin sağlıklı olmaması ciddi 

sorunlar oluşturmaktadır. Birçok çocuk bu aksaklıktan ötürü yaşamını yitirmektedir. 

Gözümüzden sakındığımız çocuklarımız için kullanılan bebek arabasında ciddi önlemler 

alınması kazaları önleyecektir.   

  

3. ÇÖZÜM  

  

• Yukarıda bahsi geçen bebek arabası kazalarını önlemek adına bir elektronik frenleme 

modülü geliştirilecek olup bu modül sayesinde ebeveyn kolçağı bıraktığı anda bebek 

arabası frenleme yapacaktır.  
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• Proje kapsamında ekibimiz tarafından geliştirilecek ürün ve çıktılarımız şunlar 

olacaktır: • Mevcut veya yeni bebek arabalarına entegre edilerek arabanın güvenliğini 

artıracak modül.  

• Bu modülün bebek arabalarına nasıl montajının yapılacağını anlatan kılavuz,  

• Modülün güvenlik ve uzun süreli dayanım testlerinin yapılması ve başarıya ulaşılması  

• Bu ürün geliştirilirken aşağıdaki teknolojik yöntemlere başvurulacaktır: -  12 V 

7Ah batarya  

- İnsan vücut direncine duyarlı, insan vücudu temas ettiğinde direnci artan analog 

sensör  

- En az 12 giriş/çıkışı olan mikroişlemci  

- 12 V DC motor ve motor sürücü kartları  

- Kutu tasarımı ve bazı ek parçaları 3D printer yardımıyla üretilecekti  

  

4. YÖNTEM  

  

Sistemimizin çalışma prensibi tam olarak şöyledir.  

Bebek arabası kullanıcısı seyahat halindeyken, elini kolçaktan bıraktığı anda;  

• Kolçak kısmına dizayn edilmiş vücut direncine duyarlı, dokunmayla direnci artan 

analog sensor, kullanıcı kolçağı bıraktığı anda direnci düşecektir.  

• Bu düşen direnci algılayan mikro işlemci. İçerisinde bulunan kod satırlarını işleme 

sokacak ve DC motor sürücülerine komut gönderecektir.  

• Komutu algılayan DC motor sürücü karları bilgi geldiği anda kendisine bağlı olan DC 

motorları ileri yönde hareket ettirecektir.  

• Mekanik frenleme pedalı üzerinde bulunan DC motorlar ileri hareketiyle bu pedallara 

basarak tekerler arasında bulunan dişliye girmesini sağlayarak frenleme yapacaktır.  

• Aynı işlem ebeveyn kolçağa dokunduğunda gerçekleşecektir.  

• Burada kolçağa dokunulduğunda DC motorlar geri yönde çalışıp frenlemeyi açacaktır.  

• Burada en kısa sürede tepki vermesi sağlanacak ve bu tepki süresi kronometreyle 

ölçülerek en aza indirilecektir.  

  

5. YENİLİKÇİ (İNOVATIF) YÖNÜ  

  

Yapılan literatür çalışmasında bebek arabası tekerleğinin yanına konulan bir düğme ile 

geliştirilen bir çözüme rastlanmıştır. Düğmeye basıldığında fren sistemi devreye girmektedir. 

Bir diğer çalışmada bisiklet frenine benzer disk fren sistemi oluşturulmuş, fren koluna 

basıldığında diskler freni kilitlemekte ve sistem devreye girmektedir. (1)  

Yine bu çağrılara duyarsız kalmayan yeniliğin öncü firması Volkswagen kendiliğinden 

fren yapan bebek arabası geliştirmiştir. (2) Gerekli sensörler kullanılarak araç kişiyi takip 

etmekte ve kişi durduğunda araçta kendini frenlemektedir.  
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Korhan Özduru ise yapmış olduğu bir çalışmada farklı bir fren sistemi tasarlamıştır. (3) 

Gerekli sensörler ve geliştirdiği pil ile çalışan bir mekanizma sayesinde bebek arabasından 

elinizi çektiğinizde sistem kendisini 10-15 cm içerisinde tek tekerden frenlemektedir. Bu 

sistemde ise hızla giden bir bebek arabasında frenlemenin yaptığı tekerin yönü doğru bir 

savrulma gerçekleşecek ve bu içindeki çocuğa zarar vereme tehlikesi oluşturmaktadır. Bu gibi 

sistemler bebek arabası frenlemesi için yapılan sistemlerin birkaçıdır.   

 

Girişimci ekibimiz tarafından, Korhan Özduru’nun yaptığı çalışmayı güvenlik bakımdan 

daha da geliştirerek, tek teker frenlemede ortaya çıkabilecek, bebek arabalarında savrulma 

sorununu çift teker frenleme modülüyle daha güvenli, bir bebek arabası üretimi değil de bir 

modül üretimi yaparak daha kullanışlı ve ekonomik çözümler sunarak her kitleye ulaşılabilir 

yapılacaktır.  

  

6. UYGULANABİLİRLİK  

  

Projede geliştirilecek sistemin ilkel prototipi tüm aksamlarıyla üretilmiş, bir bebek 

arabasına entegre edilmiş ve test ile doğrulanmasının yapılmıştır. Teknoloji alt bileşenleri veya 

temel teknolojilerinin tümü prototip üzerine entegre edilmiştir. Test aşamasında, tüm temel 

teknoloji ve alt bileşenleri entegre edilmiş ilkel prototip, tam ölçekli problem ve veri setlerle 

test edilebilir prototip elde edilerek Teknoloji Hazırlık Seviyesinde (THS) 4. Seviyededir.  

 

 

Elektronik sistem için kutu 

tasarımı iki teker arasındaki profil 

üzerine monte edilecek ve bebek  

arabasının katlanmasına engel 

olmayacaktır.  

 

 

Frenlemeyi yapacak DC motor 

sistemi. Orijinal mekanik 

frenleme pedalının üzerine 

entegre edilecektir. Bu sayede  

hem yer kaplayıp, katlanmasına 

engel olmayacak hem de arıza 

durumunda mekanik frenlemenin 

kullanılabilirliğini sürdürecektir.  
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Kullanıcının dokunmasını 

algılayacak sensör sitemi. 

Tamamen iki telin  

birbirine değmeden sarılmasıyla 

oluşmaktadır. İnsan vücudu 

temas ettiğinde iki bakır tel 

arasında ohm oluşacak ve mikro 

işlemci analog giriş sistemi 

sayesinde dokunmayı 

algılayacaktır.  

 

 

 

7. TAHMİNİ MALİYET VE PROJE ZAMAN PLANLAMASI 

 

Proje üretimi için kullanılacak malzeme listesi ve fiyat bilgisi  

  

 
MALZEMELER 

BİRİM 

FİYATI 
ADET 

TOPLAM 

FİYAT 

1  Bebek arabası  300 TL  1 250 TL 

2  Arduino uno (temin edilebilirse Deneyap kartı)  70 TL  1 70 TL 

3  ileri – geri hareketli DC motor  50 TL  2 100 TL 

4  Direnç dönüştürücü sensör  4 TL  1 5 TL 

5  12V 7.5Ah batarya  50 TL  2 100 TL 

Prototip üzerinde DC 

motorun mekanik 

frenleme sistemine 

bağlanışının örnek 

görüntüsü  
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6  Cıvata seti 20 TL 1 20 TL 

7 Jumper (40+40+40) 5 TL 3 15 TL 

8 Tasarım kutu(kurulacak olan mekanizma koruma 

amaçlı kullanılacak) 

100 TL 1 100 TL 

TOPLAM                                                                                                               660 TL 

 

 

  

Proje Zaman Çizelgesi  

  

Yapılacak 

Çalışmalar  

Haziran 

(3. ve 4.  

Hafta)  

Temmuz  

(1. ve 2.  

Hafta)  

  

Temmuz  

(3. ve 4.  

Hafta)  

  

  

Ağustos  

(1. ve 2.  

Hafta)  

Ağustos  

(3. ve 4.  

Hafta)  

  

Eylül  

(1. ve 2.  

Hafta)  

Eylül (3. 

Hafta)  

Proje için 

Gerekli  

Toplantılar    X    X    X  X  

Tasarımın  

belirlenmesi ve 

malzeme 

listesinin 

oluşturulması  

X  X            

Malzeme 

temini  
  X  X          

Yazılım      X  X  X      

Testler      X  X  X      

Montaj        X  X  X    

Gerçek ürün          X  X  X  

 

  

8. PROJE FİKRİNİN HEDEF KİTLESİ (KULLANICILAR)  

  

1877 yılında Silver Cross firmasının ilk modern bebek arabasını üretmesiyle başlayan 

süreç çeşitli modifikasyonlara uğrayarak günümüze kadar gelmiştir.  

TÜİK verilerinden elde edilen bilgilere göre, Türkiye 2011-2015 yıllarında yaklaşık  

194 milyon 473 bin dolar tutarında 1 milyon 667 bin 541 adet bebek arabası ithal etmiştir.  

http://bigpara.hurriyet.com.tr/doviz/dolar/
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144 yıldan bu yana, 0-4 yaş bebek sahibi ebeveynlerin vazgeçilmez aracı haline gelen 

bebek arabalarında, artan araç trafiği, insanların iş stresi vs nedenlerden kaynaklanan tehlikeleri 

önlemek amacıyla frenleme mekanizmasına ihtiyaç duyulmuştur. Giderek artan bu ihtiyaca 

uygun elektronik frenleme modülünün üretilmesi, çocuklarımızın hayatını kurtarma noktasında 

etkili olacak ve ebeveynleri rahatlatacaktır.  

Bebek arabaları pazarında ‘travel sistem’ olarak adlandırılan yeni bir bebek arabası türü 

daha çok tercih ediliyor. Chicco, Britax Römer, MaxiCosi, Quinny, Maclaren, Inglesina,  

Fisher Price gibi 400’e yakın dünya markasının trendleri yansıtan pek çok ürünü vardır. Dört 

mağazası ve online sitesinden satış sunan BabyMall’in tarafından Euromonitor verilerine göre, 

dünya bebek pazarı 2018’de 160 milyar Euro’yu aşmıştır. 2023’te ise pazarın 200 milyar 

Euro’yu geçmesi beklenmektedir. Yılda 1,2 milyon bebeğin dünyaya geldiği Türkiye’de, 0-3 

yaş aralığına yönelik ürünlerin yer aldığı pazar (bebek bakım ürünleri, bebek araç ve gereçleri, 

mamalar, bebek bezleri, oyuncak, mobilya ve ev tekstili ürünlerinden oluşan bebek araç ve 

gereçleri) hızla büyümektedir. Üç yıl önce 7 milyar TL seviyesinde olan bebek ürünleri sektörü 

bugün 12 milyar TL’yi aşmıştır. (4)  

Araştırmalar Türkiye’de ailelerin üç yaşına kadar bebekleri için ayda ortalama 70 dolar, 

yılda ise 800 doların üzerinde harcama yaptığını göstermektedir. Projede geliştirilecek ürünün 

birebir muadili veya alternatifi pazarda mevcut bulunmamaktadır. Dolayısıyla ürünümüzün 

mevcut bebek arabalarına takılabilir olması şu ana kadar satılan ve halen kullanılan neredeyse 

tüm araçları potansiyel müşteri haline getirmektedir. Ancak en önemlisi, nüfus artışı ve çalışan 

anne sayısındaki artış (Toplamda ailenin alım gücünün artması) gibi nedenlerden dolayı bebek 

arabası pazarının sürekli büyüyen bir pazardır.  

  

Müşteri hedef kitlemiz 2 gruba ayrılmaktadır:  

1- Türkiye’deki bebek arabası üreticileri ve ithal eden firmalar  

  

Projede geliştirilecek modülü bebek arabası firmaları talep ederek, bebek arabasını satışa 

sunmadan önce bu modülü entegre etmek isteyebilecektir. Bu sayede daha güvenli bir bebek 

arabası satışa sunarak talep artışı sağlayabilecektir. Türkiye’de satılan bebek arabalarının yüzde 

90’dan fazlası ithaldir. Türkiye’de sadece 4 - 5 firma bebek arabası üretimi yapmakta olup, bu 

rakamlar ise talebi karşılayamamaktadır. Dolayısıyla bu firmaların yanı sıra bebek arabası 

ithalatı yapan firmalar, girişimimizin potansiyel müşterileridir.  

  

2- Halen bebek arabası satın almış olan veya satın alacak son kullanıcılar.  

  

Üreteceğimiz modül birçok bebek arabasına entegre edilebilir olduğu için hali hazırda 

bebek arabasına sahip kullanıcılar, bu modülü satın alarak kolay kurulum kılavuzuyla entegre 

edebileceklerdir. Bu sayede her bebek arabasının güvenliğini artıracaktır. Ayrıca sırf bu modül 

için yeni bebek arabası alma masrafına girilmeyecektir.  
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9. RİSKLER  

  

Projenin bir riski çok farklı modellerde bebek arabası üretimi olduğu için %100 tüm 

bebek arabalarına uyma riskinin olacağıdır. Bu düşünülerek olabildiğinde küçük bir modül 

üretilip bu soruna çözüm üretilmesi hedeflenmiştir.  

  

Bir diğer risk ise sistemin arızalanma durumudur. Bu durum göz önünde bulunarak B 

planı düşünülmüş ve modül orijinal mekanik frenleme sistemi bozulmadan entegre edile bilir 

hale getirilmiştir. Bu sayede elektronik sistemde arıza olduğunda uyarı lambası yanacak ve 

kullanıcı bebek arabasını manuel frenlemeyle sabitleyebilecektir.  
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10. KAYNAKÇA  

 

 https://pufybaby.com/urun/taga-bisikletli-bebek-arabasi/.  

 http://www.pazarlamasyon.com/pazarlamasyon-tv/volkswagen-yorumlarinizi-

gercegedonusturuyor/.  

 https://www.bthaber.com/turk-ekibinden-patentli-fren-sistemi/  

 www.ekonomist.com.tr/kapak-konusu/bebek-ekonomisi-2.html   

  

  
  

  

  

https://pufybaby.com/urun/taga-bisikletli-bebek-arabasi/
https://pufybaby.com/urun/taga-bisikletli-bebek-arabasi/
http://www.pazarlamasyon.com/pazarlamasyon-tv/volkswagen-yorumlarinizi-gercege-donusturuyor/
http://www.pazarlamasyon.com/pazarlamasyon-tv/volkswagen-yorumlarinizi-gercege-donusturuyor/
http://www.pazarlamasyon.com/pazarlamasyon-tv/volkswagen-yorumlarinizi-gercege-donusturuyor/
http://www.pazarlamasyon.com/pazarlamasyon-tv/volkswagen-yorumlarinizi-gercege-donusturuyor/
https://www.bthaber.com/turk-ekibinden-patentli-fren-sistemi/
https://www.bthaber.com/turk-ekibinden-patentli-fren-sistemi/
http://www.ekonomist.com.tr/kapak-konusu/bebek-ekonomisi-2.html
http://www.ekonomist.com.tr/kapak-konusu/bebek-ekonomisi-2.html

