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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bebekler toplumumuzda anlayamadığımız fakat anlarsak onlar için çok büyük sorunların üstesinden 

gelebileceğimiz varlıklardır. Çoğu anne ve babanın yaşadığı problem de budur: Bebekleri 

anlayamamak. Bebekler anlayamadığımız bir dille konuşurlar, yapılan araştırmalarda bütün dünya 

bebeklerinin kendini ifade etmek için 5 farklı şekilde ağladığını ortaya koymaktadır. Bunlar; gazının 

olması, karnının aç olması, sancısının olması, uykusunun gelmesi ve rahatsız olmasıdır.[1] Onları 

anlamak rahatsızlıklarını gidermede bize çok yardımcı olacaktır. Amacımız bebeklerin kendini ifade 

etmek için çıkardıkları 5 farklı sese göre onları anlamaktır. Biz bu sesleri kullanarak bebeklerin 

neden ağladığını yazı ile bize bildirecek bir prototip hazırlayacağız. Bu sesler aracılığı ile bebeklerin 

problemlerini anlayacak olan ve geliştirilmeye açık olan projemiz, özellikle bebekli ailelere çok 

yararlı olacaktır. Projemiz için arduino kart, I2C LCD modülü ve arduino ses tanılama modülü 

kullanarak prototip hazırlayacağız. Prototipe tanımlayacağımız sesleri, uyarı şeklinde verince, 

tanımlanmış seslerden hangisine uygun olduğunu belirleyerek problemin ne olduğunu bulacak ve 

prototipin LCD ekranında bebeğin neden ağladığı yazılı olarak gösterilecektir. Böylece bebeklerin 

neden ağladıklarını öğrenebileceğimiz bir cihaz tasarlamış olacağız. Amacımız bebek ölümlerini ve 

bebekler ile ilgili sorunları, bebeklerin dillerini anlayarak en aza indirmektir. Yapacağımız prototip 

cihaz, bebeklerin farklı ağlama seslerini algılayarak ağlamanın neden kaynaklandığını yazılı olarak 

gösterecektir. Prototip önceden tanımlamış olduğumuz 5 farklı sesi duyduğunda bebeklerin 
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problemini bize bildirecektir. Böylece bebeklerin yaşayacağı herhangi bir sağlık sorunu veya 

yaşadığı sıkıntıyı anında tespit edebilecek ve bebek rahatsızlığında erken tanı fırsatı sunmuş 

olacağız. 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Bir ses parçasının farklı frekanslarındaki enerji dağılımının zamanla değişimini gösteren 

grafiğe spektrogram denir. Her ses parçasının da spektogramı vardır. Bir eksen zaman, diğeri frekans 

ve üçüncüsü de yoğunluktur. Grafikteki her bir nokta, belirli bir zamanda belirli bir frekansın 

yoğunluğunu temsil eder. Zaman, x ekseninde ve frekans y ekseninde, yatay çizgi sürekli düzgün 

bir sesi, dikey çizgi de anlık gürültü patlamalarını temsil eder. (Arar, S. 2018) 

 
Görsel-1: Pik yoğunluklarının kırmızıyla işaretlendiği, bir şarkının spektrogramı 

Bir zaman frekansı olan Spectrogram (Spektrogram), bir sesin işlenmesi, kimlikleştirilmesi ve 

daha birçok işlemlerin yapılması için o kadar kolaylık sağlamaktadır ki bunun temel yapı taşları 

yukarıda anlattığım formüller ve algoritmalar ile üretilmektedir ve bizi Acoustic fingerprint (Akustik 

parmak izi) konusuna getirmektedir. Acoustic fingerprint, kısaca sesin kimliği diyebiliriz. 

Enstrümanlar, tonlar, tempolar, ses efektleri, bir frekans bandında tonlamalar ve bant genişlikleri 

gibi değerleri bir arada içerir. Kulağınız ile işittiğiniz bazı sesler birbirine benzeyebilir hatta aynı 

diyebilirsiniz fakat Acoustic fingerprint e göre değişkenlikleri mevcuttur. Sesleri kimlikleştirmek, 

sesler arasında arama yapabilmek ve ses ile giriş işlemlerini sağlamakta temel yapı taşıdır. (Ceviz, 

B. 2018) 

Aynı frekanslı seslere ton denir. Yani farklı müzik aletlerinin aynı frekanstaki sesleri aynı ton 

da olur. Örneğin bir flütün ve kemanın “mi” ses tonunu çıkarması için, seslerinin frekansı 329 Hz 

civarında olmalıdır. (Fizikolog, 2017) 

 
Tablo-1: Notaların frekans(hz) değerleri 

Bebek ağlıyor! Acaba sorun ne? Gazı mı var? Karnı mı aç? Yoksa sadece canı mı sıkıldı ve 

birinin onu gezdirmesini mi istiyor? (Başak, A. 2018)  Her anne bebeğini kucağına aldığı andan 

itibaren onun istek ve ihtiyaçlarını anında anlayabilmek için yoğun çaba ve emek harcar. Bebekler 

konuşamaz ama bu, “dilleri” yok anlamına gelmiyor. (Gün, N. 2017)  Bebeklerin çıkardığı ve bizim 

anlamlandıramadığımız minik sesler bile, onların dünyasında neler olup bittiğine dair bize çok şey 

söyleyebilir. Onları ve ihtiyaçlarını anlamanın bebekler ve bebek sahibi ebeveynler için ne kadar 

önemli olduğunu biliyoruz. Ebeveynlik uzmanı Avusturalyalı anne Priscilla Dunstan hangi ırktan 

gelirse gelsin tüm bebeklerin ortak olarak 5 farklı ağlama sesiyle ağladıklarını söylüyor. (Russel , C 

.2016) Kültürleri, ırkları, coğrafyaları ne kadar farklı olursa olsun tüm bebeklerin temel ihtiyaçları 

aynı. Bu yüzden bu ihtiyaçlarını ağlama yoluyla dile getirişleri de aynı. Bu ortak dilin kaynağı da 

genetik. Bebeklerin ağzından çıkan sözcükler genlerine işlenmiş durumda.(Hürriyet, 2000 ) 

Dustan bebek dili iddiasına göre, dünyadaki 1000’den fazla bebeğin bebek dili teorisini test 

edildiği ve bu test sonucunda da bebeklerin gizli bir dili olduğu hipotezinin doğru olduğu 

kanıtlandığı belirtilmektedir. Buna göre, Bebeklerin (0-3 ay arası yaşlardaki) söyledikleri sadece bir 

kaç kelimeyle tam olarak neyi anlattıklarını anlayabileceğiniz belirtiliyor. Dunstan'a göre, bebekler 

tarafından kullanılan beş tane evrensel sözcük (veya ses refleksleri) vardır. (Gebe.com, 2017)  İşte 
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bebeklerin bizim anlamakta zorluk çektiğimiz bebeklerin söylemek istediklerini anlatan 5 ses, 

bebeklerin gizli dili… 

 
Görsel-2: Dustan bebek şirketine göre bebeklerin 5 dili 

Ağlamak, bir bebek için her şeyi anlatmanın yoludur; açlığının, uykusuzluğunun, 

yorgunluğun... Yani bebekler için pek çok nedenin bir ortak sonucu vardır; ağlamak! Annelerin ilk 

aylarda en çaresiz kaldıkları durum, ağlayan bebektir. Neden ağladığını anlayamayan anneler, aklına 

gelen bütün ihtimallere karşı ellerinden geleni yaparlar; beslemeye çalışırlar, altına bakarlar, 

kucaklarına alırlar, okşarlar, ninniler söylerler... (Anne Bebek, 2015)  Bebeğin ağlama nedenini tam 

olarak bilemediklerinden nasıl davranmaları gerektiğini veya bebeğin ne gibi bir ihtiyacı olduğunu 

tam olarak anlayamadıklarından ağlayan bebek onlar için bir kâbus olur. Biz de annelerimizi ve 

bebeklerimizi bu durumdan nasıl kurtarabiliriz diye düşündük ve sonuç olarak bebeklerin dilini 

anlayıp bize neden ağladığını söyleyen bir prototip yapmaya karar verdik. 

Teknolojiyi, Dünya’da her saat başı doğan yaklaşık 15.000 bebek için kullanmanın 

ebeveynlere, bebeklerin rahatsızlıklarını anlamak açısından doktorlara büyük kolaylıklar 

sağlamasını istiyoruz. Bebekler ağlarken düşündüğümüzden daha fazla şey ifade ediyorlar(Prima, 

2016). Amacımız henüz konuşamayan bebeklerin ağlama seslerine göre ne için ağladıklarını 

bulabilen bir cihaz yapmak. Bu cihaz ile özellikle annelerin bebeklerini daha iyi anlamalarını 

planlıyoruz. Bu bebek sesi çeviri cihazı, bebeklerin açlık, uykusuzluk, gaz, ağrı ve rahatsızlık gibi 

sorunlarının anlamlandırmasını sağlayacaktır. Bu cihazı yaptıktan sonra herhangi bir beşiğe monte 

edip beşik ile de kullanmasını sağlayabiliriz.  

Ayrıca yapacağımız bu cihaz bebeğin ağlaması ile bebeğin durumundaki rahatsızlığı ebeveyne 

gsm ile (arama ya da sms) bildirirse ebeveyn en kısa sürede bebeğe müdahale edip, ihtiyacını 

karşılayabilecektir. 
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Şekil-1: “Ağlayan Bebek” yakınması olan çocuğa tanısal yaklaşım algoritması. (Yılmaz H. L. 

2007) 
Görüldüğü gibi bebek ağlamasının teşhisi, sonradan ortaya çıkabilecek rahatsızlıkları ve kötü 

durumları ortadan kaldırabilir. 

3. Çözüm  

 . Bebekler anlayamadığımız bir dille konuşurlar, yapılan araştırmalarda bütün dünya 

bebeklerinin kendini ifade etmek için 5 farklı şekilde ağladığını ortaya koymaktadır. Bunlar; gazının 

olması, karnının aç olması, sancısının olması, uykusunun gelmesi ve rahatsız olmasıdır. Bebeklerin 

çıkardığı ve bizim anlamlandıramadığımız minik sesler bile, onların dünyasında neler olup bittiğine 

dair bize çok şey söyleyebilir. Onları ve ihtiyaçlarını anlamanın bebekler ve bebek sahibi ebeveynler 

için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ebeveynlik uzmanı Avusturalyalı anne Priscilla Dunstan 

hangi ırktan gelirse gelsin tüm bebeklerin ortak olarak 5 farklı ağlama sesiyle ağladıklarını söylüyor. 

Kültürleri, ırkları, coğrafyaları ne kadar farklı olursa olsun tüm bebeklerin temel ihtiyaçları aynı. Bu 

yüzden bu ihtiyaçlarını ağlama yoluyla dile getirişleri de aynı. Bu ortak dilin kaynağı da genetik. 

Bebeklerin ağzından çıkan sözcükler genlerine işlenmiş durumda. Onları anlamak rahatsızlıklarını 

gidermede bize çok yardımcı olacaktır. Amacımız bebeklerin kendini ifade etmek için çıkardıkları 

5 farklı sese göre onları anlamaktır. 

a. Yapacağımız prototip cihaz, bebeklerin farklı ağlama seslerini algılayarak ağlamanın 

neden kaynaklandığını yazılı olarak gösterecektir. Prototip önceden tanımlamış olduğumuz 5 farklı 

sesi duyduğunda bebeklerin problemini bize bildirecektir. Böylece bebeklerin yaşayacağı herhangi 
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bir sağlık sorunu veya yaşadığı sıkıntıyı anında tespit edebilecek ve bebek rahatsızlığında erken tanı 

fırsatı sunmuş olacağız.  

4. Yöntem 

Çalışmamızda kullandığımız yöntem konu ile ilgili çalışmaların taranması, araştırılması ve 

modelleme ile ilgili deneysel yöntemdir. Çalışmamızda robotik kontrol sistemi, Arduino Uno kart, 

I2C LCD modülü ve arduino ses tanılama modülü kullanılacaktır. 

Çalışmamız bu parçaların birleşimi ve haberleşmesi ile oluşmaktadır. Programlama kısmı 

için Arduino için Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) kullanılacaktır. 

Proje prototipi için tinkercad platformundan 3D modelleme ile proje kutusu tasarlanacak ve 

okulumuz 3D yazıcısından basılarak kullanılabilir bir prototip model yapılacaktır. 

Prototipin çalışma mantığı yapay zeka temeline dayanmaktadır. Bebek sesleri sisteme 

önceden tanıtılacaktır. Daha sonra test etmek için bebek ağlama sesleri sisteme dinletilecek, ses 

tanılama modülü, önceden sisteme öğretilen bebeklerin sesleri ile karşılaştırma yapacak ve bebeğin 

neden ağladığını tespit edip LCD ekrana yazı şeklinde yazacaktır. 

Amacımız henüz konuşamayan bebeklerin ağlama seslerine göre ne için ağladıklarını 

bulabilen bir cihaz yapmak. Bu cihaz ile özellikle annelerin bebeklerini daha iyi anlamalarını 

planlıyoruz. Bu bebek sesi çeviri cihazı, bebeklerin açlık, uykusuzluk, gaz, ağrı ve rahatsızlık gibi 

sorunlarının anlamlandırmasını sağlayacaktır 

Projemizi Arduino platformunu kullanarak sesi algılayan ve sesin ne anlama geldiğini bize 

yazılı olarak gösteren bir prototipten ve bebeğin rahatsızlık durumunu ebeveyne gsm arama yolu ile 

bildiren sistemden oluşmaktadır. 

  

2.2 Projenin yapım aşamaları 

 

2.3 Donanımların Belirlenmesi 

Projemizde kullanacağımız devre elemanları/malzemeler 

 Arduino UNO modeli 

 Ses tanıma modülü V3 (Arduino Ses Tanıma Modülü) 

 Arduino I2C LCD ekran 

 Arduino GSM Shield 

 Proje Kutusu  

 

Arduino UNO Kartı 

Arduino bir giriş/çıkış (input/output) kartı ve Java 

tabanlı bir dilin yer aldığı geliştirme ortamından 

oluşan bir fiziksel programlama platformudur. 

(Ersoy, Madran ve Gülbahar, 2011) 

Arduino açık kaynaklı bir platformdur. 

Arduino IDE kod editörü ve derleyici olarak görev 

yapan, aynı zamanda derlenen programı karta 

yükleme işlemini de yapabilen, her platformda 

çalışabilen Java programlama dilinde yazılmış bir 

uygulamadır. Projemizi Arduino UNO kartını kullanarak gerçekleştirdik.  

  Görsel-3: Arduino UNO Kartı 

Donanımların 
belirlenmesi

Tasarım ve 
Arduino 
kodlama

Akıllı Beşik
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Arduino Ses Tanıma Modülü 

Arduino ile uyumlu, kompakt ve kullanımı kolay bir konuşma tanıma kartıdır. Elektronik 

cihazlarınızı ses komutu ile kontrol etmenizi sağlar. Microfona bağlı bir konuşma tanıma 

modülüdür. Tümünde 80'e kadar sesli komutu destekler. Max 7 sesli komutlar aynı anda çalışabilir. 

(Hiber, 2017) Kullanıcıların herhangi bir ses komutunu tanımadan önce modülü eğitmesi gerekir. 

UART arayüzü ve GPIO ile kolay kontrol sağlanabilir ve bu modüller üzerinden ses tanımlama 

yapılabilir.     

 

 

 

 

 

 

 

Görsel-4: Arduino Ses Tanıma Modülü v3 

  I2C LCD Modülü 

LCD, Liquid Crystal Display yani Sıvı Kristal Ekran elektrikle 

kutuplanan sıvının ışığı tek fazlı geçirmesi ve önüne eklenen bir 

kutuplanma filtresi ile gözle görülebilmesi ilkesine dayanan bir 

görüntü teknolojisidir. (Robotiksistem, 2019) 

 

   

Görsel-5: I2C LCD Modülü 

Arduino GSM Shield 

Arduino GSM Shield, bir Arduino kartının GPRS kablosuz ağını kullanarak internete 

bağlanabilmesini, sesli aramalar yapabilmesini ya da alabilmesini ve SMS mesajlarını 

gönderebilmesini ya da alabilmesini sağlar. Arduino ürünlerinin tamamında olduğu gibi Arduino 

GSM Shield de açık kaynaklıdır. Projemizde konum bilgisi gözetleme kulesinin yeri olarak önceden 

girilmiş ve yangın uyarı anında, yer ve konum bilgisi Arduino GSM Shield sayesinde 

sağlanmaktadır. Projemizde gsm.iot.uretim’in Arduino GSM Shield V2(GSM IOT, 2018) kartı 

kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel-6: Arduino GSM Shield V2 kartı 

 

 Proje Kutusu 

Tinkercad sitesi üzerinden tasarladığımız proje kutusunu, okulumuz 3D yazıcısından çıkararak 

projemizde kullandık. 
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Görsel-7: Thinkercadte Tasarlanan Proje Kutusu Tasarımı 

Tasarım ve Arduino kodlama 

Projemizin arduino kartı ile bağlantılarını yaparak Arduino IDE ile kodlarını yazdık.  Sistemde 

öncelikle Hterm programı ile ses eğitimi yapıldı. Ses tanılama modülü ile bebeklere ait 5 sesi modül 

üzerinden sisteme tanıttık. Bebeğin karnı açken ses tanılaması, Uykusuzken çıkardığı ses tanılaması, 

ağrısı varken ses tanılaması, Gazı varken ses tanılaması ve Sancısı varken ses tanılaması farklı ses 

şiddetinde sisteme tanıtıldı. 

  
Görsel-8: Hterm programı ile ses tanılama 

 

 
Görsel-9: Hterm programı ile ses tanılama 
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Arduino ile Ses tanılama modülü devre şeması 

 
  

Görsel-10: Arduino ile Ses tanılama modülü devre şeması 

 

Projenin Gerçekleşmesi  

Projede gerekli tasarım ve kodlama yapıldıktan sonra proje çalışır vaziyette denemeler yapıldı. 

Yapılan denemelerde farklı şekillerde bebek seslerine göre LCD ekranda bebeğin durumu ile ilgili 

dönütün sağlandığı görüldü.  

  
Görsel-9: Proje Prototipi için yapılan beşik (Akıllı beşik) 

  
Görsel-10: Proje Çalışır Beşik  
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Görsel-11: Proje Elektronik Devre Bağlantıları 

 

 Proje Kodlaması(Akıllı Beşik Sistem Kodları) 

  

#include <SoftwareSerial.h> 

#include "VoiceRecognitionV3.h" 

#include <LiquidCrystal_I2C_AvrI2C.h> 

#include <ArduinoHaberGSM.h>  

ArduinoHaberGSM GSMr; 

String smsMetni, smsNumarasi; 

#define gonderilecekTelNumarasi  

"+90505*******"  

LiquidCrystal_I2C_AvrI2C 

lcd(0x3f,16,2);   

 

VR myVR(2,3);    // 2:RX 3:TX 

 

uint8_t records[7];  

uint8_t buf[64]; 

 

int led = 13; 

 

#define uyku    (0) 

#define gaz   (1)  

#define acim   (2) 

#define sanci   (2) 

#define agri   (2) 

 

void printSignature(uint8_t *buf, int len) 

{ 

  int i; 

  for(i=0; i<len; i++){ 

    if(buf[i]>0x19 && buf[i]<0x7F){ 

      Serial.write(buf[i]); 

    } 

    else{ 

      Serial.print("["); 

      Serial.print(buf[i], HEX); 

      Serial.print("]"); 

    } 

  } 

} 

void printVR(uint8_t *buf) 

{ 

  Serial.println("VR 

Index\tGroup\tRecordNum\tSignature

"); 

 

  Serial.print(buf[2], DEC); 

  Serial.print("\t\t"); 

 

  if(buf[0] == 0xFF){ 

    Serial.print("NONE"); 

  } 

  else if(buf[0]&0x80){ 

    Serial.print("UG "); 

    Serial.print(buf[0]&(~0x80), DEC); 

  } 

  else{ 

    Serial.print("SG "); 

    Serial.print(buf[0], DEC); 

  } 

  Serial.print("\t"); 
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  Serial.print(buf[1], DEC); 

  Serial.print("\t\t"); 

  if(buf[3]>0){ 

    printSignature(buf+4, buf[3]); 

  } 

  else{ 

    Serial.print("NONE"); 

  } 

  Serial.println("\r\n"); 

} 

 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  GSMr.basla(); 

  GSMr.tumSmsSil(); 

  Serial.println("Sistem Calisiyor"); 

  

GSMr.smsGonder(gonderilecekTelN

umarasi, "Sistem acildi."); 

  lcd.begin(); 

  lcd.backlight(); 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("  Bebegin");   

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print("sesini dinletin\""); //İkinci 

satıra yazalım 

  /** initialize */ 

  myVR.begin(9600); 

   

  Serial.begin(115200); 

  Serial.println("Elechouse Voice 

Recognition V3 Module\r\nControl 

LED sample"); 

   

  pinMode(led, OUTPUT); 

     

  if(myVR.clear() == 0){ 

    Serial.println("Recognizer cleared."); 

  }else{ 

    Serial.println("Not find 

VoiceRecognitionModule."); 

    Serial.println("Please check connection 

and restart Arduino."); 

    while(1); 

  } 

   

  if(myVR.load((uint8_t)uyku) >= 0){ 

   

    Serial.println("uyku loaded"); 

  } 

   

  if(myVR.load((uint8_t)gaz) >= 0){ 

    Serial.println("gaz loaded"); 

  } 

  if(myVR.load((uint8_t)acim) >= 0){ 

    Serial.println("acim loaded"); 

  } 

  if(myVR.load((uint8_t)sanci) >= 0){ 

    Serial.println("sanci loaded"); 

  } 

  if(myVR.load((uint8_t)agri) >= 0){ 

    Serial.println("agri loaded"); 

  } } 

 

void loop() 

{ 

  int ret; 

  ret = myVR.recognize(buf, 50); 

  if(ret>0){ 

    switch(buf[1]){ 

      case uyku: 

        /** turn on LED */ 

  lcd.clear(); 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("Bebeginizin");   

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print("Uykusu Var"); //İkinci satıra 

yazalım 

  delay(5000); 

  lcd.begin(); 

  lcd.backlight(); 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("  Bebegin");   

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print("sesini dinletin\""); //İkinci 

satıra yazalım 

   

        digitalWrite(led, HIGH); 

        break; 

      case gaz: 

      lcd.clear(); 
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  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("Bebeginizin");   

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print("Gazi Var"); //İkinci satıra 

yazalım 

  delay(5000); 

  vcs.hangCall(); 

  lcd.begin(); 

  lcd.backlight(); 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("  Bebegin");   

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print("sesini dinletin\""); //İkinci 

satıra yazalım 

        digitalWrite(led, LOW); 

        break; 

        case acim: 

      lcd.clear(); 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("Bebeginizin");   

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print("Karni Ac"); //İkinci satıra 

yazalım 

  delay(5000); 

  vcs.hangCall(); 

  lcd.begin(); 

  lcd.backlight(); 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("  Bebegin");   

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print("sesini dinletin\""); //İkinci 

satıra yazalım 

        digitalWrite(led, LOW); 

        break; 

        case agri: 

      lcd.clear(); 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("Bebeginizin");   

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print("Karni Agriyor"); //İkinci satıra 

yazalım 

    delay(5000); 

  vcs.hangCall(); 

  lcd.begin(); 

  lcd.backlight(); 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("  Bebegin");   

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print("sesini dinletin\""); //İkinci 

satıra yazalım 

        digitalWrite(led, LOW); 

        break; 

        case acim: 

      lcd.clear(); 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("Bebeginizde");   

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print("Sanci var"); //İkinci satıra 

yazalım 

  delay(5000); 

  vcs.hangCall(); 

  lcd.begin(); 

  lcd.backlight(); 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("  Bebegin");   

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print("sesini dinletin\""); //İkinci 

satıra yazalım 

        digitalWrite(led, LOW); 

        break; 

      default: 

        Serial.println("Record function 

undefined"); 

        break; 

    } 

    /** voice recognized */ 

    printVR(buf); 

  }  } 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz bebek ağlamalarına karşı var olan ve yetersiz kaldığı görülen yöntemlere bir yenilik 

getirmektedir. Bebekleri anlamak için kullanılan geleneksel yöntemler çoğuz zaman yetersiz 

kalmakta ve bebek rahatsızlıklarından her yıl binlerce bebek ölmektedir. TÜİK 2019 raporuna göre 

Türkiye’de 2018 yılında ölen 11 bin 629 bebeğin %22,2’si 1-4 aylıkken gerçekleşmiştir.[2] 
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Projemizin yönteminin geliştirilmesi durumunda bebek rahatsızlıklarını erken tanı olarak belirleyip, 

gerekli müdahalenin yapılmasını sağlayabilecek ve bebek ölüm oranlarının düşmesine büyük katkı 

sunacaktır. 

Projemizin yönteminin geliştirilmesi durumunda bebek beşiklerine monte edilerek ya da 

hastanelerin yeni doğan bebek ünitelerinde kullanılarak bebekleri anlamada yerli ve milli bir çözüm 

yöntemi olarak kullanılabilir. 

6. Uygulanabilirlik  

b. Projemizde hedef kitle 0-6 aylık bebek sahibi tüm aileler ve çocuk hastanelerinin yeni 

doğan bebek üniteleridir. Bebeğinin dilini anlamaya çalışan herkesin mutlak sahip olması gereken 

bir ürün olacağına inanıyoruz. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje Malzeme Maliyet Tablosu 

1 Arduino uno 100 

2 Arduino Ses Tanıma Modülü v3 600 

3 I2C LCD Modülü 50 

4 Arduino GSM Shield V2 kartı + Sim 

Kart 

1350 

5 Proje kutusu 3D basım 300 

6 Proje prototipi Beşik 400 

 TOPLAM 2400 TL 

 

Proje Zaman Çizelgesi 

 1.AY 2.AY 3.AY 4.AY 5.AY 

Literatür Taraması   X X    

Teknik donanım satın 

alımı   

 X X   

Yazılım ve tasarım 

testleri  

  X X  

Değerlendirme ve son 

testler  

   X X 

Raporlama      X 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

c.  Projemizde hedef kitle 0-6 aylık bebek sahibi tüm aileler ve çocuk hastanelerinin 

yeni doğan bebek üniteleridir. Bebeğinin dilini anlamaya çalışan herkesin mutlak sahip olması 

gereken bir ürün olacağına inanıyoruz. 

 

9. Riskler 

Proje için hazırlanan prototip bebeklerin sağlık durumuyla ilgili olduğu için tam hassasiyetle 

planlanıp yapılması gerekmektedir. Proje %90 başarı ile çalışmaktadır. Gürültülü ortamlarda 

kullanılması yanılgıya sebep olabilir. 
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