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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 Projemizde, beşiklerinde uyuyan bebeklerin verimli uyku sürelerini uzatmayı, sağlıklı 

büyüyen bebekler amaçlıyoruz. Bunun için bebek uyandığında beşiğin hareketini algılayıp tekrar 

uykuya geçmesini sağlayacak otomatik olarak çalışan bir proje geliştirdik.  

  

Resim  1 : * Uyanmış ve ağlayan bebek   ,  * Mutlu, huzurlu uyuyan bebek 

 Belirlediğimiz algoritma ile beşiğin açısını projemizde kullandığımız DENEYAP KART'ın 

LSM6DSM  3-Eksen Dönüölçer ve 3-Eksen İvmeölçer sensörü ile sürekli takip ediyoruz. Bebek 

uyandığında beşik hareket edecektir. Uyanan bebeği, beşiğe bağladığımız  motor sayesinde 

sallamaya başlayıp bebeğin uyuması sağlanacaktır. Eğer bebek üst üste 5 defa açı ölçümlerinde 

beşiğin sallanmasını sağlıyorsa bebek uyumamış demektir ve ebeveyn uyarı sistemi ile ebeveynin 

gelmesi sağlayacaktır. Ebeveyn beşiğin ve bebeğin yanına geldiğinde sistemi dokunma sensörü 

anahtarı ile devre dışı bırakacaktır.  

 
Resim 2: Uyanan bebeğini beşikten almaya gelen ebeveyn  

 Otomatik beşik projemizde DENEYAP KART'ımızın olduğu sistem kutusu beşiğe dik bir 

şekilde monte edilecektir. Beşiği sallama görevi olan Servo motor zemine monte edilip, motor 

beşik bağlantısı olan lastik, motor koluna ve beşiğin sallanan bölümüne vidalanacaktır. Otomatik 

beşik sistemimiz 5V USB enerji girişi ile çalışmaktadır.  

 Projemizde DENEYAP KART mikrodenetleyicisi ve sensörleri ile servo motor ve uyarı 

sistemi için siren kullanılmıştır. Mikrodenetleyiciyi programlamak için Arduino IDE yazılım 

arayüzü ve kodları kullanılıp DENEYAP KART'ın içine yüklenmiştir.  
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2. Problem/Sorun: 

 Süt çocukluğu döneminde uyku bozuklukları çok sayıda ailenin ortak yakınmasıdır. 

ailelerin sosyal yaşantısını olumsuz yönde etkileyen bu durum, büyük ölçüde ailenin sosyokültürel 

yapısı ile ilişkilidir[1].  

  Proje fikrimizde beşiğinde uyanan bebeklerin uyandıktan sonra ebeveyni gelene kadar 

tekrar uyuması yada daha sakin kalmasını hedefliyoruz.  Uyku süresi yeni doğan bir bebekte 

toplam 16-18 saatken; bir aylık bebekte  ortalama 14- 16 saate düşer. Bu uyku  ve 

uyanıklık sistemi, santral sinir sisteminin  gelişmesi ile düzenlenmektedir[2].  İyi uyku  süresinin 

azalması ve gündüz uyuma gereksinimi çocukların fiziksel,  ruhsal yaşamını,  okul başarısını 

ve aile ilişkilerini etkileyebilmektedir[3]. 

 Bebeklerinde uzun süreli uyku bozukluğu tanımlanan ailelerde, özellikle annelerde 

psikolojik sorunlar görülmekte, bunun yanı sıra aile bireylerinin yaşantıları olumsuz yönde 

etkilenmektedir.[4]   

 Varolan çözümlerde piyasadaki otomatik beşik sistemleri incelendiğinde sadece ses 

sensörlü beşikler yada manuel olarak çalışan beşikler bulunmaktadır. 

           

 
Resim 3: Piyasada Bulunan Manuel ve Sese Duyarlı Otomatik Beşikler 

 

  Yukarıdaki örnek beşik sistemlerinde ebeveynler bebeklerinin yanlarına gelip beşiğin 

çalışması için elle sistemi çalıştırmaları gerekmektedir. Kısaca anne babanın uyanıp 

bebeklerinin yanına gelmesi gerekmektedir ve bu durum anne babanın uykusuz geceler 

geçirmesine sebep olur. 

 
Resim 4 : Bebeğini uyutmaya çalışan ve yorgun ebeveynler 
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   Diğer bir sistem olan sese duyarlı beşiklerde sistemin çalışması için bebeğin ses çıkarması 

beklenmektedir. Ancak bazen bebekler ağlamadan da uyanabilirler ve uzun bir süre 

beşiklerinde bekleyebilirler. Bu sürede bebekler tamamen uyanmış olabilir ve tekrar uykularına 

dönmek için zorlanabilirler. 

       
Resim 5 : Otomatik Beşik projesini açıklayan karikatürler 

   Ayrıca uzun süre beşiklerinde uyanmış bir şekilde bekleyen bebeklerin beşiklerinden 

çıkmak isteyip de düşme tehlikesi altında oldukları, yaralandıkları hatta ölümle sonuçlanan 

durumların olduğu bilinmektedir.  

    
Resim 6 : Beşiklerinden çıkmak isteyen bebekler 

 

  Varolan çözümlerin; ebeveynlerin uyanmak zorunda olması, bebeğin sesinin çıkması, 

beşikten düşme gibi riskler göz önünde bulundurulduğunda yetersiz olduğu görülmektedir.  

    

3. Çözüm  

 Beşiğinde uyuyan bir bebek çok az hareket eder. Ancak uyandığında beşiği daha fazla 

hareket edecektir ve beşiğin açısal değeri değişecektir. Bu açısal değerin değişimini ölçen bir 

sensör ile bebeğin uyandığı anlaşılacak ve mikrodenetleyici beşiğin sallanması için motora bilgi 

gönderecektir. Beşik robot sistemi tarafından 30 sn süre ile sallanacaktır. 30 saniye sonunda 

motorlar duracak ve beşiğin serbest salınımı durana kadar yeni açısal değişimleri işlemeyecektir. 

Beşik sallanmaya devam ediyorsa bebek uyanık demektir ve motorlar tekrar beşiği sallamaya 

başlayacaktır. Bu işlem toplamda 5 defa tekrarlanacak ve 5.defanın sonunda bebek uyumamış ve 

beşiği hala sallıyorsa ebeveynlerini uyarmak için sirenler devreye girecektir.  

Bebek uyandığında beşik motorlar sayesinde otomatik olarak sallanacak ve bebek uykuya geri 
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dalabilecektir, ebeveynlerin uyanıp bebeği tekrar uyutması gibi zorluklar ortadan kalkacaktır.  

 Beşiğin açısal değerini hesaplamak için DENEYAP KART'a entegre olmuş LSM6DSM  

3-Eksen Dönüölçer sensörü kullanılmıştır. Sensör bilgilerini alıp işlemek için DENEYAP KART 

ve mikrodenetleyicisi kullanılmıştır. Bebeğin uyumasını sağlamak ve beşiği sallamak için 

prototipimizde SG90 servo motor ve lastik kullanılmıştır. Bebek uyumadığında ebeveynlerini 

uyandırmak için Buzzer ( siren) devresi kullanılmıştır. Otomatik beşik sistemini kapatmak için 

enerjiye seri olarak bir anahtar bağlanmıştır. Otomatik beşik sistemi 5V enerji beslemesiyle 

istenirse prizden istenirse pil ve ya batarya ile çalıştırılabilir.  

  
 

 
Resim 7 : Otomatik Beşik Sistemi 3 Boyutlu Tasarım Dosyası 

  

4. Yöntem 

 Projemizin bu aşamasına kadar 2. prototipini geliştirdik. İlk prototipimizde Lego EV3 

Mindstorm ve Gyro sensör ile bir sistem tasarlamıştık. Şuan DENEYAP KART sistemi sensörleri 

ve kodlamasını kullanarak 2. prototipi geliştirdik. Deneyap kartta bulunan 3 eksen açı ölçer vw 

dönü ölçer  sensörü kullanıldı. Sensörde X Y Z eksenlerinde veriler sürekli olarak okunmaktadır. 

Biz Deneyap kart sistemimizi beşiğimize dikey konumda yerleştirdiğimiz için Y eksenindeki 

değişimleri ölçüyoruz. Deneyap kartımız tam dik konumdayken  Y ekseni 1.00 değerini 

üretmektedir. Beşik sallandığında Y eksenindeki değişim 1.00 değerinden 0.00 a doğru 

düşmektedir. Biz de algoritmamızda "Eğer Y eksenindeki değer 0.98 in altında olursa, servo 

motor 30 saniye boyunca kolu hareket ettirerek"  beşiğe bağlı olan lastiği çekip bırakmaktadır. 

30 saniye lastik çekilip beşik sallandıktan sonra 5 saniye boyunca otomatik beşik sistemimiz 

beklemektedir. Açı ölçümünde Y eksenin yine 1.00 a gelmesi beklenmektedir. Eğer değer yine 

0.98 in altında olursa motorlar yine devreye girecektir. Her seferinde sayaç değişkenimiz 1 

artacaktır ve toplamda 5 olduğunda ebeveyn uyarı sistemi devreye girerek siren sesi çalacaktır. 

Ebeveyn bebeğinin uyumadığını anlayınca yanına gelecek ve sistemi anahtardan kapatacaktır.  

 Prototipimiz el ile denenmiş ve çalıştığı görülmüştür. Küçük bebekleri olan kişilerle proje 

bilgileri ve sistemi paylaşıldığında çok beğenilmiş ve ebeveynler için bir gereklilik olduğu 

belirtilmiştir.  
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Resim 8 : Otomatik Beşik Sistemi Prototipi 

 

 
6 Numaralı Sensör-->3 Eksen İvme Ölçer- 3 Eksen Dönü Ölçer 

 

Resim 9 : Deneyap Kart ve Bileşenleri 

 

      
        Servo Motor             Buzzer   Elektrik Anahtarı 

Resim 10 : Elektronik Devre Elemanları 
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5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

 Projemizin yenilikçi yönü; tamamen otomatik olarak çalışmasıdır. Ayrıca mevcut sahip 

olduğumuz beşiğe kolaylıkla montajı yapılabilmektedir. Çünkü motor sistemine 2, otomatik beşik 

kontrol sistemine 2 ve lastik montajı için 1 adet toplamda 5 vidanın montajı yeterlidir. En önemli 

yenilikçi özelliği ise sistemin kontrol mekanizması için DENEYAP KART mikrodenetleyici 

kullanılmıştır.   

 Piyasada bulunan kumandalı otomatik beşik aparatlarında ebeveynlerin beşiğin başına 

gelmesi gerekmektedir. Yani annenin/babanın uyanması gerekmektedir. Ses duyarlı olan otomatik 

beşiklerde ise bebeğin sesinin sensörün algılama şiddetinin üzerine çıkması gerekmektedir. Ancak 

Otomatik Beşik projemiz tamamen  insan müdahalesi olmadan bebeği uyutmaya çalışmaktadır , 

eğer bebek uyanmazsa ebeveyne haber vermektedir.   

 Projemizi geliştirirken Deneyap Kartın yerli ve milli özelliklerinden yararlanmak istedik ve 

uyguladık. Deneyap kartını programlarken Arduino IDE kodlama arayüzünü kullandık. Projemizi 

geliştirirken ebeveynlere danışılarak fikirler alındı ve genelde bebeklerin uyandıktan sonra ne 

kadar sürede tekrar uykuya dalabileceği bilgileri edinildi. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 Kumandalı şekilde sallanan beşiklerin şuan piyasa fiyatı 750 tl den başlayıp 2 bin TL ye 

kadar çıkabilmektedir. Ayrıca otomatik beşik sallama aparatı fiyatları da piyasada 650 tl den 

başlamaktadır. Bizim projemiz varolan beşiklere montajı yapılacaktır. Yerli ve milli teknoloji olan 

Deneyap Kartın temini konusunda ülkemizde sıkıntı da yoktur. Kullanılan motor servo motor 

teknolojisi olarak düşünülmüştür. İstenirse step motorlar da sisteme entegre edilebilir.  

 Otomatik beşik projemizi hayata geçirmek için öncelikle elektronik kısmını T3 Vakfından 

Deneyap Kart temini ve diğer aparatların satın alınmasıyla başlamayı düşünüyoruz. Elektronik 

sistemi muhafaza edecek kutuyu da plastik, alüminyum yada 3 boyutlu yazıcı tasarımıyla PLA gibi 

maddelerden  imal etmeyi planlıyoruz. Motor olarak prototipte kullandığımız SG90 servo motor 

yerine daha güçlü ve sağlam olan MG90S model servo motor kullanılabilir.  

 Otomatik Beşik projemizi endüstriyel olarak ürettikten sonra mobilya üretici fabrikalarına, 

bebek/çocuk ekipmanları satışı yapan firmalara dağıtımı yapılabilir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Otomatik Beşik Projemizin Prototipinde; 

- Deneyap Kart = 140 TL 

- Sg90 Servo Motor = 14,85 TL 

-Sesli uyarısı Buzzer = 4,12 TL 

-Anahtar sistemi = 2,58 TL 

-Kablolar = 5,88 TL  

-Muhafaza Kutusu = 5 TL 

Toplam Maliyet = 172,45 TL dir.  

 

 Piyasadaki benzerlerine göre maliyet neredeyse 1/4 fiyatındadır. Montajı kolay olduğundan 

uygulanabilirliği ve tercih edilebilirliği yüksek bir ürün olacağını düşünmekteyiz.  
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Proje Takvimi  : 

 

MALİYET KARŞILAŞTIRMASI 

Görsel Ürün İsmi Fiyat 

 

Biuyku Otomatik Beşik 

Sallama Aparatı 

655 TL 

(Hepsiburada.com) 

 

Huggy Swing Me Otomatik 

Sallanabilir Kumandalı Beşik 

1799 TL 

(Hepsiburada.com) 

 

Otomatik Beşik sistemi Maliyet 

172,45 TL 

 

 

AYLAR   

İşin Tanımı Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Proje fikri araştırması- Literatür 

taraması 
X       

Var Olan Çözümlerin 

İncelenmesi 
X       

Proje Fikrinin Tasarımı- 

Projenin Geliştirilmesi 
 X      

Proje Ön Değerlendirme 

Raporu Yazımı 
  X     

Projenin Üretim Aşamaları için 

Görüşmeler 
   X    

Projenin Üretim Aşaması için 

gerekli malzeme temini 

araştırması ve temini 

    X   

Ürün koruma muhafazası 

üretimi ve elektronik sistemin 

montajı 

     X  

Projenin ülke genelinde tanıtımı 

için çalışmalar ve sipariş 

sisteminin kurulması 

     X X 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Projemiz yeni bebeği olmuş, sürekli uykusunda uyanan bebeği olan yada uykuya dalmakta 

problem yaşayan bebekleri olan ebeveynleri hedef alınarak tasarlanmıştır. Ancak bu ürünü kendi 

bebek mobilyalarına eklemek isteyen fabrikalar için de üretilebilir. Üretim fabrikalarında beşik 

tasarımları Otomatik Beşik projemize uygun hale getirilerek daha kullanışlı, görsel açıdan daha şık 

tasarımlar ortaya çıkabilir.  

 

9. Riskler 

 Projemizin riski kısıtlılıklarından biri olarak "elektrik kesintilerine" bir çözüm 

düşünmekteyiz. Biliyoruz ki Otomatik beşik sistemimiz 5V enerji ile çalışmaktadır. Elektrik 

kesintilerine karşı Deneyap Kartın Lipo pil girişi olarak kullanılan  kısmı devreye sokmayı 

planlıyoruz. Elektrikler var olduğunda sistem normal şebekeden çalışacak ve aynı zamanda Lipo 

pili sarj edecek, elektrik kesintisinde ise lipo pilden enerji alacaktır. Bu sayede sistem elektrik 

kesintilerinden etkilenmeden çalışmasına 365 gün 24 saat devam edecektir.  

 Projemizin diğer riski Otomatik Beşik Sisteminin montajının yanlış yapılmasından 

kaynaklı olarak mekanik problemlerdir. Bunun için ürün montaj klavuzu hazırlamayı 

planlamaktayız.  

 Beşiği sallayan motor ile beşik arasındaki lastik ürününü satın alan kişilerin daha sonra 

temin problemi yaşamaması için 3 adet lastiği yedek olarak göndermeyi planlıyoruz.  

 

10. Kaynaklar  
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