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Özet  

Bir bebeğin doğduğu andan itibaren fiziksel ve zihinsel gelişimini sağlıklı bir şekilde 

tamamlayabilmesi için uyku düzeni çok önemlidir. Yeterli ve düzenli uyumayan her bebek hem 

kendini hem de ebeveynlerini huzursuz etmektedir. Bu huzursuzluk tüm gelişimine direk olarak 

yansımaktadır. Sağlıklı ve mutlu bebeklerin etraflarına saçtığı o müthiş enerji her şeyin önünde 

bir değerdir. Ancak uyku ile pek arası olmayan bebekler için durum pek de öyle değildir. Bu 

nedenle bilinçli her ebeveyn doğumdan itibaren bebeklerine sağlıklı bir uyku düzeni 

kazandırmalıdır.  

Türk kültüründe misafire verilen önem ve buna ek olarak ev ahalisinin rutin faaliyetleri 

sebebiyle sık sık çalan kapı zilleri bebeklerin uykularının bölünmesine neden olmaktadır. Bu 

durumu ortadan kaldırmak bebeklerin uyku düzeninin oluşmasına büyük katkı getirecektir. 

Bu proje ile bebekli evlerde bebek uykudayken, ev sahiplerinin evlerine gelen misafirler 

kapı ziline bastığında zilin çalmasını engelleyecek bir sistem geliştirerek bebeğin uyanması 

engellenmeye çalışılmıştır. Kapı ziline basıldığında anne koluna giyilmiş bileklik titreyerek, 

bileklik üzerinde bulunan ekrana misafir geldiğini belirten yazı ile kapıda biri olduğu 

bildirilmeye çalışmıştır. 
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Amaç 

Bu proje ile bebekler için hayati öneme sahip olan uyku düzeninin sağlanması 

amaçlanmıştır. Uyku düzeninin sağlanması ile yükleri çok ağır olan değerli annelerin işini de 

bir nebze olsun kolaylaştırmak amaçlanmıştır. Sağlıklı bir uyku düzenin sağlanması ile mutlu, 

sağlıklı bebekler, mutlu, huzurlu ve sağlıklı aileler demektir. 

 

Giriş 

Bebeklerde uyku, gelişiminin temel gereksinimidir ve sinir sisteminin tamiratı açısından 

çok önemli bir süreçtir. Uyku enerji ihtiyacının yeni gün için giderilmesini, bir önceki günün 

ardından gereken düzeye tekrar gelmesini sağlar. 

 

İyi uyumayan bebekler kolay ağlar, çabuk öfkelenir, kendini oyunlara veremez, keyifsiz 

hatta dikkatsiz olur. Sabah saatlerinde halen uykuluymuş gibi mızmız olur, canı çabuk sıkılır 

ve huysuzlaşır. Bazılarıysa gün içinde hiç bu tip semptom vermez, hatta gün içinde her şey 

yolundadır ve mutlu bir bebek olarak görünür, ancak uykuya geçerken çok zorlanır. Uykuya 

geçmesi uzun ve sancılı olur ya da uykuyu sağlıklı miktarın altında ve ihtiyacından az uyur. Bu 

sıkıntı böyle devam ettiği sürece giderek gelişimini, sağlığını olumsuz etkileyen bir kısır 

döngüye dönüşür. 

 

Bebek eğer yeterli uyku uyumuyorsa ve kendini sakinleştiremiyorsa bu ciddiye alınması 

gereken bir sağlık problemi sayılmalıdır. İyi uyumayan bebeklerin büyüme hormonları süreçten 

olumsuz etkilenir. Araştırmalar, bebeklerde ve çocuklardaki gelişim için çok önemli olan 

büyüme hormonunun rüyasız uyku evresinde yani derin uykuda salgılandığını göstermiştir. 

Karanlık ve sakin ortamda, kesintisiz bir uyku gece boyunca salınımı sağlıklı düzeyinde tutar. 

Sık uyanma büyüme hormonu salınımını olumsuz etkiler.1 

 

Bebeklerde uyku sağlığı önemli bir konu olup, hem bebeğin hem de annenin ve babanın 

şimdi ve ileriki yaşlarda ki sağlığını doğrudan etkiler. 



 

Bebekler öyle hızlı büyürler ki bir yaşına geldiklerinde, fiziksel olarak doğdukları andaki 

hallerinden ortalama 2 kat ağır ve  % 50 uzundurlar. 

 

Kısa sürede inanılmaz şekilde gelişmiş olurlar. Beyin gelişimleri mucizevi bir hızda ve 

boyuttadır. 

 

Uyku, bebeklikten ergenliğe kadar yaşanan süreçte özellikle fiziksel büyümede kritik 

düzeyde önemli bir rol oynar. Çünkü somatotropin adlı büyüme hormonunun %80’i gün 

içerisinde değil, derin ve uzun gece uykusunda salgılanır. 

 

Beslenme ve diğer birçok faktörle kıyaslandığında büyüme sürecinde “uyku” anahtar 

elementtir. 

 

Tel Aviv Üniversitesi’nde 6 aylık sağlıklı bebekler üzerinde yapılmış bir çalışma, uykunun 

büyüme sürecindeki önemini ortaya koyuyor. Araştırma sırasında bebeklerin uykuları izlenmiş 

ve fiziksel büyüme ölçümleri yapılmış. Sonuç olarak ilk aydan itibaren büyümeyle uyku 

alışkanlığı arasında gözle görülebilen bir bağlantı olduğu saptanmış. 

 

“Güzel uyursan daha güzel büyürsün ve daha güçlü olursun” sözü eski ve geleneksel 

olduğu kadar çok da doğru bir yetişkin söylemidir. 

 

Kısacası böylesi kıymetli ve hızlı bir büyüme evresi sırasında bebeklerde uyku sağlığı, 

fiziksel ve beyinsel gelişimi açısından çok önemlidir.2 

 

Yöntem 

Araştırma yaparken proje için gerekli araç, gereç ve malzemeleri çıkardık. Projede 

kablosuz iletişim yöntemlerinden bluetooth teknolojisi kullandık.  

Proje iki bölümden oluşmaktadır. Kapı zili ve bileklik bölümü.  

Kapı zili bölümünde bir elektronik geliştirme kartı olan Arduino Uno(Şekil-1), zile anahtarı 

olarak görev yapması için bir Tach Button(Şekil-2), kapı ziline basıldığı verisini anne kolundaki 

bilekliğe iletmek için HC05 Bluetooth Serial Modul Kartı(Şekil-3), gerekli elektrik enerjisi için 

bir Power Bank(Şekil-4) kullandık. Dişi-Erkek M-F Jumper Kablo-200 mm ile elemanlar 

birbirine bağlanarak, projemizin düzeneği hazırlandı(Şekil-10). 

Bileklik bölümünde bir elektronik geliştirme kartı olan Arduino Nano(Şekil-5), gerekli 

elektrik enerjisi için bir Power Bank(Şekil-4), bilekliği açıp kapatabilmek için IC205 180 

Derece Sürgülü Switch (Şekil-6), kapı zilinden gelen veriyi kablosuz olarak alabilmek için 

HC05 Bluetooth Serial Modul Kartı(Şekil-3), bileklik kapalı iken zilin çaldığını belirtmek için 

Buzzer(Şekil-7), bileklik açık için zilin çaldığını bildirmek için titreşim motoru(Şekil-8) ve 

Nokia 5110 Ekranı(Şekil-9) kullandık. Dişi-Erkek M-F Jumper Kablo-200 mm ile elemanlar 

birbirine bağlanarak, projemizin düzeneği hazırlandı(Şekil-11). 

Kapı zili bölümündeki zile basıldığında bileklik bölümünde bulunan titreşim modülü 

titreyerek Proje Genel Görünümü(Şekil-15)’deki gibi ekrana misafiriniz var yazısı 

aktarılmıştır.(Şekil-12) 

 



            

         Şekil-1: Arduino Uno     Şekil-2: Tach Button 

    

Şekil-3: HC05 Bluetooth Serial Modul  Şekil-4: Power Bank 

    

Şekil-5: Arduino Nano   Şekil-6: IC205 180 Derece Sürgülü Switch 

    

Şekil-7: Buzzer    Şekil-8: Titreşim Motoru 

 



   
Şekil-9: Nokia 5110 Ekranı          Şekil-10: Kapı Zili Bölümü  

 

 

 
Şekil-11: Bileklik Bölümü 

 

 
Şekil-12: Proje Genel Görünümü 



 Proje İş-Zaman Çizelgesi 

 

Bulgular 

Projede kapı zili kısmındaki butona basıldığında 1 verisinin basılı değilken ise 0 verisinin 

bileklik kısmına iletildiğini gördük. Bileklik açık iken kapı zilinden gelen verinin bilek 

kısmında okunduğunu gördük. 

 

Sonuç ve Tartışma 

Projenin verimli bir şekilde çalıştığı gözlemlendi. Uygulama sonucunda kapı zillerinin 

bebeklerin uykularının bölünmesine bir sebep olması ortadan kaldırılmıştır. Düşük bir maliyet 

ile bebekler için çok önemli olan uyku düzenine bir katkı sağlamış olduk. Değerli annelerimizin 

az da olsa işini kolaylaştırmış olduk. 

 

Kaynaklar 

1. https://uykuegitimi.com/bebeklerde-uyku-ve-dinlenmenin-onemi/ 
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