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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
Son yıllarda bebek nüfusu artarak ülke nüfusunun yaklaşık %2’sini oluşturmuştur. Bu durum 
sonucunda da anne ve bebekler için sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunlardan biri de bebeğe 
verilen mamanın ne kadar ısıtılması gerektiği ve sıcaklığıdır. Aileler biberon içine konulan 
mamalarının sıcaklığını sıcak suya daldırma gibi yöntemlerle arttırmaya ya da soğuk suya 
daldırarak düşürmeye çalışmaktadır. Bu işlemlerden sonra genelde mama sıcaklığının bebeğe 
uygun olup olmadığını anlamak için bileğe damlatarak kontrol etmektedirler. Bu yöntem ailelerin 
bebeklerinin yemesi için mamanın ideal sıcaklıkta olup olmadığı endişesini beraberinde 
getirmektedir. Hastanelerde bebek üniteleri, bazı evlerde de biberon ısıtıcıları bulunmaktadır fakat 
bu ısıtıcılar ya çok pahalı ya ergonomik değil ya da ısı ölçer özelliği bulunmamaktadır. Şu an 
piyasada bulunan biberon ısıtıcıların dezavantajlarını gözünde bulundurarak “USB İLE ÇALIŞAN 
ISI ÖLÇERLİ BEBEK ISITICI’’ projesini tasarladık. “SE-Nİ” isimli tasarımımız her yere 
rahatlıkla taşınabilir, dayanıklı kumaş yapısı sayesinde uzun süreli kullanılabilir ve üzerindeki 
sıcaklık ölçer ile istenilen sıcaklığa getirilebilir. Özellikle de evden çalışan ebeveynler 
için bilgisayarlar ile de uyumlu USB girişi bulunmaktadır. Tüm bu özelliklere sahip olan 
tasarımımızın iç yüzeyi alüminyum folyo ile dış yüzeyi ise kumaş kaplıdır. Ayrıca bebek 
mamasının ısınması için gerekli olan sıcaklık rezistans telleri ile sağlanmaktadır. Isıtıcının üzerinde 
yer alan göstergenin yazılımı ARDUİNO IDE programı kullanılarak yazılmış olup istenilen ısıya 
geldiğinde ısıtma işlemini durdurmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Bebek nüfusu, biberon ısıtıcı, bebek maması 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Bebek mamaları gıda maddeleri tüzüğünde “bebek ve süt çocuğunun beslenmesi amacıyla 
hazırlanıp satışa çıkarılan gıda karışımlarıdır” diye açıklanmaktadır. 24 Şubat 1968 yılında 12825 
sayılı yasa ile yürürlüğe giren bu bölümde mamaların; bebek ve çocukların besin öğeleri 
gereksinmelerini karşılaması, sindirim bozukluklarına neden olmaması ve patojen 
mikroorganizmaları içermemesi yasal koşullar olarak belirlenmiştir. Bugün çocuk mamaları 
uluslararası kuruluşların önerilerine uygun olarak hazırlanmaktadır (Köksal, 2008). İnek sütü 
bebeğe 1:1 oranında sulandırıldıktan sonra verilir. Böylece protein oranı azaltılmış olur. Daha 
sonra karbonhidrat miktarını artırmak için şeker ilave edilir. Süte eklemeler yapılır yapılmaz 
kaynatılmalı, sonra ağzı kapatılmalı ve bebeğe verilinceye kadar serin bir yerde bekletilmelidir. 
Eğer süt buzdolabında saklanmışsa genellikle bir tenceredeki ılık suya daldırılarak oda sıcaklığına 
getirilir (Atasever ve Adıgüzel, 2010). Bebekler için bu yöntemle ısıtılan  mamaların ideal ısıya 
ulaşıp ulaşmadığını anlamak için ise aileler biberondaki mamayı bileklerine damlatıp uygun ısıda 
olup olmadığının kararını vermeye çalışırlar. Çünkü çok sıcak besin bebeği yakabilir. Bebeğe 
verilen besinin, vücut ısısında olması uygundur (Atasever ve Adıgüzel, 2010). Kabaca bileğe 
damlatılarak uygun ısıda olup olmadığını anlama yöntemi ailelerin zihinlerinde soru işareti 
bıraktıran bir yöntemdir. Ayrıca mamanın suya daldırılarak ısıtılması sıcaklığın tam olarak 
ayarlanamamasına sebep olabilmektedir. Son zamanlarda bu yöntemler, yerini biberon ısıtıcılarına 
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bırakmaktadır. Yaptığımız araştırmalar sonucunda biberon ısıtıcıları ya çok pahalı ya da üzerinde 
sıcaklık göstergesi olmayan basit ürünler şeklinde olduğunu gördük. Şekil-1 de görseli yer alan 
pahalı biberon ısıtıcısı hem her ailenin ulaşamayacağı bir maliyette olması hem de 
taşınabilirliğinin zor olması sebepleri ile çoğu aile tarafında tercih edilememektedir. Şekil-2 de 
görseli yer alan ucuz biberon ısıtıcısında ise sıcaklık göstergesi bulunmadığından ailelerin bebek 
mamalarının istedikleri ısıya ulaşıp ulaşmadığı konusunda tereddüt yaşamasına neden olmaktadır. 
Aileler piyasada yer alan bu ürünlere ya ulaşamamakta ya da aldıkları ürünlerden istedikleri verimi 
alamamaktadırlar. Ailelerin yaşadığı bu sorunları çözmek amacıyla tasarladığımız “SE-Nİ” biberon 
ısıtıcısı hem az bir maliyete sahip hem taşınabilir hem de istenilen sıcaklığa ayarlanabilmektedir.  
 

     

Şekil-1: Piyasada yer alan pahalı bir ürün görseli Şekil-2: Piyasada yer alan ucuz bir ürün görseli 

3. Çözüm  
Piyasada bulunun biberon ısıtıcısı ürünlerine ait sorunlar göz önüne alındığında hem ucuz hem 
taşınabilir hem de istenilen sıcaklığın ayarlanabildiği ve sıcaklık göstergesine sahip USB ile 
çalışan “SE-Nİ” projesini tasarladık (Şekil-3). Bu cihaz sayesinde istenilen her yerde istenilen 
sıcaklıkta mama hazırlanabilecektir. Ayrıca ailenin farklı yöntemlerle sıcaklığı ölçmeye çalışması 
gerekmeyecek ve biberon ısıtıcısı, istenilen sıcaklığa ulaştığında ısıtma işlemini durduracaktır. 
Isıtma işlemi durdurulduktan sonra cihaz ışıklı ve sesli uyarı vererek aileyi haberdar edecektir. 
Böylece aile aklında soru işareti kalmadan bebeğine verebileceği mamayı hazırlamış olur. Bu 
durum hem ailelere maliyet anlamında ekonomiklik sağlayacak hem de her yere taşınabildiği için 
ergonomiklik sağlayarak ailelerin konfor alanını arttıracaktır.  

Oluşturduğumuz sistemi üç başlık altında planladık. Bu başlıklar Tasarım, Algoritma ve Yazılım. 
Bu başlıkları yöntem ana başlığı altında detaylıca anlatmaya çalışacağız.  
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                                                           Şekil-3: SE-Nİ Biberon Isıtıcısı 

4. Yöntem 
4.1 Tasarım 
USB ile çalışan biberon ısıtıcısı yaparken öncelikle piyasadaki diğer biberon ısıtıcısı modellerinin 
nasıl çalıştığını detaylı olarak inceledik. Daha sonra kendi cihazımızın Tinkercad programı 
üzerinde çizimlerini yapmaya başladık. Cihazı maliyet, dayanıklılık ve ısıyı sabit tutma açısından 
kullanışlı bir malzeme olan hatta termos piknik çantalarının da yapımında kullanılan alüminyum 
folyo kaplı kumaşla kapladık. Bebek mamasının ısınması için rezistans teli kullandık. Cihazın 
üstünde sıcaklığı gösteren ve gerekli ısıya ulaştığında ses ve ışıkla uyarı veren bir mini LCD ekran 
bulunmaktadır. Bu ekranın sıcaklık ölçüm ve ısıtmayı başlatıp durdurma ayarlarını ARDUİNO 
IDE programı ile yazdık. ARDUİNO IDE üzerinden biberonun içindeki mamanın sıcaklığını ölçüp 
ardından ısıtma işlemini başlatıp bebek için ideal sıcaklık olan vücut ısısına yani 36-37 derece 
arasındaki sıcaklığa gelince ısıyı tekrar ölçüp ısıtmayı durduracak bir yazılım hazırladık.Bu 
yazılım ile sıcaklık gereken seviyeye ulaştığında uyarı amaçlı bir ses çıkaracak ve cihazda bulunan 
mini LCD ekran üzerindeki ışık yanıp sönmeye başlayacaktır. Ayrıca cihazda kullandığımız 
bağlantı kablosu USB Type-A girişi olan her türlü cihaza bağlanabilmektedir. 

4.2 Algoritma 
Sistemimizdeki yazılımın algoritması aşağıda akış diyagramı şeklinde gösterilmiştir. 
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4.3 Yazılım 

/****************/ 
/* TANIMLAMALAR */ 
/****************/ 
// Sıcaklık sensörünün takılacağı analog giriş pini. 
#define SENSOR_DATA_PIN A0 

// Rezistans teline akım gönderen sinyal pini. 
#define REZISTANS_PIN 2 

/**************************/ 
/* FONSKİYON PROTOTİPLERİ */ 
/**************************/ 
// LCD ekrana sıcaklık değerinin yazılmasını sağlayan fonksiyon. 
void LCD_Ekran_Yaz(float sicaklik); 

// Ham sıcaklık sensörü versini derece cinsine çeviren fonksiyon. 
float Sensor_Derece_Cevir(uint16_t ham); 
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// Sesli sinyal için buzzera sinyal gönderen fonksiyon. 
void Buzzer_Alarm(void); 

/**********************/ 
/* GLOBAL DEĞİŞKENLER */ 
/**********************/ 
// Sıcaklık sensörünün ham verisini tutan değişken. 
uint16_t sensor_sicaklik_ham = 0; 

// Derece cinsinden sicaklik verisini tutan değişken. 
float sensor_sicaklik_derece = 0; 

/**************************/ 
/**************************/ 
void setup() { 
   
  // Sıcaklık sensörü pininin tipini giriş olarak ayarla. 
  pinMode(SENSOR_DATA_PIN, INPUT); 

  // Rezistans teline akım gönderen sinyal pini çıkış olarak ayarla. 
  pinMode(REZISTANS_PIN, OUTPUT); 

  // En başta rezistans teline akım gönderme. 
  digitalWrite(REZISTANS_PIN, LOW); 
} 

void loop() { 

  // Ham sensör versini oku. 
  sensor_sicaklik_ham = analogRead(SENSOR_DATA_PIN); 

  // Sıcaklık bilgisini dereceye çevir. 
  sensor_sicaklik_derece = Sensor_Derece_Cevir(sensor_sicaklik_ham); 

  // Eğer sıcaklık 36 dereceden küçük ise: 
  if(sensor_sicaklik_derece < 36.0){ 

    // Rezsitans teline akım gönder. 
    digitalWrite(REZISTANS_PIN, HIGH); 
  } else { // Sıcaklık 36 dereceyse veya üstündeyse: 



 8

    // Rezistans teline giden akımı kes. 
    digitalWrite(REZISTANS_PIN, LOW); 

    // Buzzer ile sesli sinyal ver. 
    Buzzer_Alarm(); 
  } 

  // Sıcaklık değerini LCD ekrana yazdır. 
  LCD_Ekran_Yaz(sensor_sicaklik_derece); 
} 

/***********************/ 
/* FONKSİYON TANIMLARI */ 
/***********************/ 
// LCD ekrana sıcaklık değerinin yazılmasını sağlayan fonksiyon. 
void LCD_Ekran_Yaz(float sicaklik){ 
   
} 

// Ham sıcaklık sensörü versini derece cinsine çeviren fonksiyon. 
float Sensor_Derece_Cevir(uint16_t ham){ 
   
} 

// Sesli sinyal için buzzera sinyal gönderen fonksiyon. 
void Buzzer_Alarm(void){ 
   
} 

Projemiz için ihtiyaç olan tüm malzemeleri henüz temin edemediğimizden dolayı yazılımı 
yaparken bazı alanlar boş kalmıştır (Örneğin; Fonksiyon Tanımları).  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Bebek mamalarını ısıtmak amacıyla tasarlanan piyasadaki biberon ısıtıcılarını incelediğimizde 
yüksek maliyete sahip olan ürünlerin çok fazla yer kapladığını bu nedenle taşınabilirliğinin zor 
olduğunu, düşük maliyetli ürünlerin ise sıcaklık göstergesine sahip olmadığını gördük. Farklı 
ürünlerin eksikliklerini gidererek tek bir ürün tasarladık. Tasarladığımız ürün biberona bir kılıf gibi 
geçirilerek çalışmaktadır ve bu sayede de her yere taşınabilmektedir. Bu durum ürünümüzün hem 
daha ergonomik hem de daha az maliyetli olmasını sağlamaktadır. Ayrıca tasarımımız USB ile 
çalıştığı için uygun olan her yerde kullanılabilmektedir. Bu sayede aileleri sadece elektriğin olduğu 
yerlere bağımlı olmaktan kurtarmaktadır. Çünkü yapılan araştırmalarda aileler çocukları ile 
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restoranlara giderken restoranlarda bebek mamalarını ısıtmak için yeterli malzemelerin olmadığı 
bilgisini vermişlerdir (Temeloğlu ve Aksu, 2021). Bu özelliklerin dışında ayrıca üzerinde sıcaklık 
ölçer bulunduğu için mamanın sıcaklık değeri aileler tarafından görülebilmektedir. Tasarımın 
yazılımı için kullandığımız yazılım dilleri dışındaki tüm unsurlar; tasarımın kendisi, ismi ve 
kullanılacak malzemeler yerli ve milli özelliklere sahiptir.  

6. Uygulanabilirlik  
Tasarımımız ailelere hem ergonomiklik hem de ekonomiklik açısından kolaylık sağlamasının 
yanısıra bebeklerin sağlıklı besin tüketimine de destek olduğu için için önem arz etmektedir.  
Yaptığımız araştırmalar sonucunda biberon ısıtıcısı için gerekli malzemelerin temini bakımından 
ülke şartların uygun olduğunu gördük. Tasarımımızın iç yüzeyi alüminyum folyo, dış malzemesi 
kumaş kaplıdır. Isıtıcının üzerinde yer alan göstergenin yazılımı Arduino IDE programı 
kullanılarak yazılmış olup istenilen ısıya geldiğinde ısıtma işlemini durdurmaktadır. Tüm bu 
malzemelere ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır. Ayrıca üretim maliyeti az olduğu için ürünün satış 
fiyatı da uygun olacaktır. Bu da ürünün aileler tarafından erişilebilirliğini arttıracaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

ÜRÜN MALİYETİ ADET

Sıcaklık Sensörü ₺57,82 1 adet

Buzzer ₺19,72 1 adet

LCD Ekran ₺38,69 1 adet

Rezistans Teli ₺58,00 1 adet

MOSFET Modülü (rezistans teli 
sürmek için)

₺20,53 1 adet

Ardunio Uno Kart ₺165,00 1 adet

TOPLAM ₺359,76



 10

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

2021 TÜİK verilerine göre 2020 yılında Türkiye nüfusu 83.614.362 canlı doğan bebek sayısı 1 
milyon 112 bin 859’dur. Bu durum toplam nüfusun yaklaşık %2’sinin bebek nüfusunun 
oluşturduğunu göstermektedir. Yaklaşık 2 milyonluk bir popülasyonu oluşturan bebeklerin 
beslenmeleri ile ilgili sorunlar aileleri endişelendirmektedir. Bu nedenle projemizde asıl hedef 
kitlesi aileler ve bebekler oluşturmaktadır. Bununla birlikte ısıtıcı kılıf özellikle bitki çayları başta 
olmak üzere kahve, çorba gibi besinleri ısıtmak amacıyla da kullanılabilir. Bu durumda ürünün 
hedef kitlesini çok geniş kitlelere hitap edebileceğini göstermektedir.  

9. Riskler 

Risk 1:Kullanıcıların ısıtıcı kılıfı doğru muhafaza etmemesinden kaynaklı zamanla kılıfın 
içindeki ısıtmayı sağlayan kablolar tahrip olabilir. 

B Planı: Ürün ile birlikte ailelere ürünü taşıma esnasında kullanacakları sert plastikten 
yapılmış koruyucu kutu eklenebilir.  

Risk 2: Cihazımız USB Type-A girişi olmayan cihazlar için uygun değildir.  
B Planı: Aileler tarafından alınacak bir dönüştürücü ile sorun çözülecektir.  

AYLAR

İŞİN TANIMI EKİ
M

KASI
M

ARALI
K

OCA
K

ŞUBA
T

MAR
T

MAYI
S

HAZİ
RAN

Literatür Taraması X

Benzer Ürünlerin İncelenmesi X

Materyalin Tinkercad Üzerinde Çizimi X X

ARDUİNO IDE programı ile kodların 
hazırlanması

X X X X X

Materyal için gerekli malzeme 
listesinin hazırlanması ve fiyat 
analizinin yapılması. 

X X X X

Ön Değerlendirme Raporunun 
Hazırlanması

X

Tasarımın İyileştirilmesi X X

Proje Detay Raporunun Hazırlanması X
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