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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Geçmişten günümüze ailelerin en büyük sorunlarından biri bebeklerin uykularının 

bölünmesi. İnsanların fiziksel ve ruhsal gelişiminde en büyük katkı sağlayan etkenlerden biri 

olan uyku, bebekler için de çok önemli (Özmert, E. N. 2006). Uzun süreli uykusuzluk 

sonucunda kronik yorgunluk, dikkat ve konsantrasyon eksikliği, huzursuzluk, sebepsiz 

ağlama da sıklıkla görülmektedir. Bazı anneler de bebeklerinin zil seslerine uyanmasından 

şikâyetçi oluyorlar (Prima, 2022). Kapının zilinin sökülmesi ya da zil düğmesi üstüne “ 

bebek uyuyor ” yazısını yazmanın sonuç getirmediği yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir. 

Aileler bu durumu ortadan kaldırmak için değişik çözümler öne sürse de günümüzde bu 

sorunu kalıcı olarak çözebilen bir cihaza, yönteme rastlayamadık. Evde bebeklerin zil 

sesinden rahatsız olmadan rahat uyuyabilmeleri için bir sistem geliştirdik. Anne ya da baba 

evdeyken bebek zili tercih ettiğinde dışarıdan zile basılınca zil çalmayacak evde bulunan 

kişiye mesaj gönderecek. Normal zil tercih edildiğinde dışarıdan zile basıldığında zil 

çalacak. Bu sistem sayesinde kapı ziline ansızın basıldığında zil sesinden bebekler rahatsız 

olmayacak ve uykuda olan bebekler zil sesi ile uyanmayacaklardır. 

 

 

 
Resim 1.1. 
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Resim 1.2. 

Resim 1.2. de projemizin basit maketini yaptık. Resim 1.1. de projemizin iç tasarımının 

donanımı bulunmakta. Buton bebek zil modunda olursa evin ziline basıldığında telefona 

mesaj geliyor zil çalmadığı için bebek rahatsız olmuyor. Buton normal zil modunda olursa 

evin zili çalıyor. Tasarım da elimizde Arduino kart olduğu için bu kartı kullandık. Projemiz 

finale kaldığında prototipimizde milli kart olan Deneyap kart kullanacağız. Yazılımı Arduino 

IDE 1.8.18 programında kodladık.  

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Geçmişten günümüze ailelerin en büyük sorunlarından biri bebeklerin uykularının 

bölünmesi. İnsanların fiziksel ve ruhsal gelişiminde en büyük katkı sağlayan etkenlerden biri 

olan uyku bebekler için de çok önemli. Bazı anneler de bebeklerinin zil seslerine 

uyanmasından şikâyetçi oluyorlar. Biz bu projede evinde bebeğini, hastasını ya da yaşlısını 

zil sesinden rahatsız edilmemelerini amaçladık. Bazı anneler bebeklerinin zil seslerine 

uyanmasından çok şikâyetçi oluyorlar. Kapının zilinin sökülmesi ya da zil düğmesi üstüne “ 

BEBEK UYUYOR ” yazısını yazmanın sonuç getirmediği yapılan araştırmalarda tespit 

edilmiştir (BBC, 2021). Aileler bu durumu ortadan kaldırmak için değişik çözümler öne 

sürse de günümüzde bu sorunu kalıcı olarak çözebilen bir cihaza, yönteme rastlayamadık. 

Maliyeti çok yüksek kapı zilleri de bulunmaktadır. Bizim zil sistemi maliyeti düşük ve zil 

tarafından rahatsız olmamayı amaç edinmektedir. Evde bebeklerin zil sesinden rahatsız 

olmadan rahat uyuyabilmeleri için bir sistem geliştirdik. Anne ya da baba evdeyken bebek 

zili tercih ettiğinde dışarıdan zile basılınca zil çalmayacak evde bulunan kişiye mesaj 

gönderecek. Normal zil tercih edildiğinde dışarıdan zile basıldığında zil çalacak. Bu sistem 

sayesinde kapı ziline ansızın basıldığında zil sesinden bebekler rahatsız olmayacak ve 

uykuda olan bebekler zil sesi ile uyanmayacaklardır. 
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3. Çözüm  

Bu araştırmada bilimsel araştırma yöntemlerinden “tasarım tabanlı araştırma modeli” 

kullanılmıştır. Literatür taraması yapıldı ve böyle bir sisteme rastlanılmadı.  

Projenin tasarım bölümünde DeneYap kart, SD Kart Modülü ve Bluetooth HC-05 seri 

haberleşme modül kartı kullanılmıştır. Projenin kodları Arduino 1.8.18. IDE ve App Inventor 

programında gerçekleşti. Resim 1.1. maketimizin iç kısmıdır. Evde bulunan kişi butonu 

içeriden bebek moda aldığı zaman dışarıdan zile basıldığında evde bulunan kişinin 

telefonuna zilin çaldığı mesajı gelecektir. Normal zil modu seçildiğinde ise zile basıldığında 

zil sesi çalacaktır. 

 

Projenin Donanım Kısmı 

 

Geliştirilen projede Deneyap Kart kullanıldı. Deneyap Kart, çeşitli sensörler aracılığıyla bilgi 

alabilen ve bu bilgilerin sonucunda çeşitli komutları yerine getirebilen bir karttır (Deneyap, 

2022).  Şekil 3.1.’de projede kullanılan Deneyap Kart gösterilmiştir. 

 
Şekil 3.1. Deneyap Kart 

 

Projede Uyumlu SD Kart Modülü, bilgi saklama, okunan bilgileri hafıza kartına yükleme, 

sürekli gelen bilgileri kayıt altına alma gibi bir çok uygulamada kullanılabilir. Kart üzerinde 

dahili 3.3V voltaj regülatörü de bulunmaktadır. Bu sayede 3.3V'luk ve 5V'luk sistemlerle 

rahatlıkla kullanılabilmektedir (DirençNet, 2022). Şekil 3.2’de projemizde kullandığımız SD 

Kart Modülü gösterildi. 

 

 
Şekil 3.2. SD Kart Modülü 

 

Projede buton bebek moduna alındığı zaman zile basıldığında, cep telefonuna mesaj 

gönderilmesi için Bluetooth HC-05 seri haberleşme modül kartı kullanıldı. Bluetooth seri 

haberleşme modül kartı, Bluetooth kullanımı ve kablosuz seri haberleşme uygulamaları için 

kullanılır (DirençNet, 2022). Şekil 3.3.’te projemizde kullandığımız Bluetooth seri 

haberleşme modülü gösterildi. 

 
Şekil 3.3. Bluetooth Modülü 



6 

 

 

4. Yöntem 

Projenin Yazılım Kısmı 

 

Projenin kodları Arduino 1.8.18. IDE ve App Inventor programında gerçekleşti. Projenin 

tasarımının çalışması için Arduino 1.8.18. IDE programında yazılan gerekli kod blokları 

Resim 4.4. de görülmektedir. Resim 4.5. te App Invertor blokları bulunmakta. Resim 4.6. da 

Bebek Uyanmasın mobil uygulaması verilmiştir. 

 
Resim 4.4. Arduino kodları 

 

 
Resim 4.5. App Invertor Blokları 
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Resim 4.6. Bebekler Uyanmasın Mobil Uygulaması 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizin yenilikçi yönü piyasada maliyeti yüksek olan birçok zil sistemi varken bizim 

sistemimizin maliyeti düşüktür ve kullanışlıdır. Bebekler, yaşlılar ve hastalar için uygun bir 

sistemdir. Maliyeti düşük ve sadece evde zil sesinden rahatsız olmayı engelleyen bir 

sistemdir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizin maketi yapılmıştır ve sistem çalışıyor. Evde bebeklerin zil sesinden rahatsız 

olmadan rahat uyuyabilmelerini sağlayacak kurulumu kolay bir sistemdir. Piyasada bulunan 

pahalı zil sistemlerinden daha kolay kullanılabilir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Donanım 

Biriminin Adı 

Fiyatı 

Deneyap Kart 326,86  ₺ 

Bluetooth HC-05 40,04 ₺ 

Buton 0,39 X 2= 0,78₺ 

Kaydırmalı Mikro 

Anahtar 
0,88 ₺ 

SD Kart Modülü 8,43 ₺ 

Mini Hoparlör 12,83 ₺ 

Led 0,26 ₺ 

Toplam Maliyet 390,08 ₺ 

Tablo 1. Proje Maliyet Tablosu 
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No 
İş Planı PROJE ZAMAN TABLOSU 

Adı/Tanımı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

1 “ElazığBilsem01” 

takımının kurulması 

        

2 Problemin Belirlenmesi 

ve Çözümlerinin 

Araştırılması 

        

3 Yarışma fikirlerinin 

olgunlaşması, projenin 

belirlenmesi  

        

4 Literatür taraması ve 

araştırma 

        

5 Proje fikrinin ve 

taslağının oluşturulması  

        

6 Proje geliştirme 

araçlarının incelenmesi  

        

7 Proje geliştirme 

araçlarının seçimi  

        

8 Ön değerlendirme 

raporunun hazırlanması  

        

9 Detay raporunun 

hazırlanması 

        

10 “Bebekler Uyanmasın” 

prototipinin yapılması 

        

11 “Bebekler Uyanmasın” 

tasarımının belirlenmesi, 

geliştirilmesi ve test 

edilmesi  

        

12 Projenin sürekli 

güncellenmesi ve 

yaygınlaştırılması (finale 

kalma durumuna göre)  

        

Tablo 2. İş Zaman Çizelgesi 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Projemizin hedef kitlesi, başta bebekler, yaşlılar ve hastalar olmak üzere evde zil sesinden 

rahatsız olmak istemeyen bütün insanlardır.   

 

9. Riskler 

     Projemizin uygulanması esnasında ortaya çıkabilecek sorunların bir kaçı şu şekildedir; 

Yazılımsal sorunlar, donanımsal sorunlar, takvimsel sorunlar, bütçe sorunları ve performans 

sorunları. Hazırlamış olduğumuz olasılık etki matrisi ve risk analiz tablosu ile olası 

risklerimizi analiz ederek ortaya çıkacak sorunlara yönelik olarak bir B planı hazırladık. 
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 Etki Şiddeti 

Az 1 Normal 2 Çok 3 

Olma olasılığı Az 1 Az 1 Az 2 Az 3 

Normal 2 Az 1 Normal 6 Normal 6 

Çok 3 Az 1 Normal 6 Çok 9 

Tablo 9.1. Olasılık Etki Matrisi 

 

RİSK ANALİZ TABLOSU VE B PLANI 

Olasılık / Etki Az Normal Çok B Planı 

Yazılımsal 

Sorunlar 

Yazılımsal 

sorun hiç 

olmaz 

Yazılımsal 

sorun bir defa 

olur 

Yazılımsal 

sorunlar sık 

sık olur 

Şimdiye kadar yaptığımız testlerde 

yazılımsal bir sorun yaşanmamıştır. 

Yaşanabilecek yazılımsal sorunlara 

yönelik olarak yedek yazılım 

bulundurarak sorunları çözeceğiz. 

Donanımsal 

Sorunlar 

Donanımsal 

sorun hiç 

olmaz 

Donanımsal 

sorun bir defa 

olur 

Donanımsal 

sorunlar sık 

sık olur. 

Sistem testlerinde devre 

elemanlarından kaynaklı problem bir 

defa problem yaşadık. Yaşanabilecek 

sorunlara yönelik her bir devre 

elamanının yedeklerini hazırda 

bulunduracağız. 

Takvimsel 

Sorunlar 

Zaman 

sıkıntısı 

yaşanmaz 

Zamanlamada 

aksamalar 

olur 

Sık sık 

zamanlama 

problemleri 

yaşanır 

Şimdiye kadar projemizi 

planladığımız zaman çizelgemize 

uygun devam ettiriyoruz. 

Zamanlamada yaşanabilecek olumsuz 

durumlara yönelik olarak ekstra 

zaman kaybı yaratacak çalışmalar 

yapılmayacak. 

Bütçe 

Sorunları 

Bütçe 

sıkıntısı 

yaşanmaz 

Döviz 

kurlarından 

kaynaklı 

sıkıntılar 

yaşanır 

Sık Sık 

bütçe 

yetersizliği 

yaşanır. 

Projemizi bütçesini planladığımız gibi 

kullanmaktayız. Döviz kurundan 

kaynaklı yaşanacak sorunlara yönelik 

olarak bir miktar bütçede esneklik 

sağlayacağız. 

Performans 

Sorunları 

Performans 

sorunu 

yaşanmaz 

Bir defa sorun 

yaşanır 

Sık sık 

sorun 

yaşanır. 

Yaptığımız Test ve 

değerlendirmelerde projemizin sistem 

performansı sorunsuzdur. 

Yaşanabilecek performans sorunlarına 

karşı hem donanımsal hem de 

yazılımsal önlemler aldık. 

Tablo 9.2. Risk Analiz Tablosu ve B planı 
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