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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

         Bu proje, gömülü sistemler teknolojisini kullanarak ebeveynlerin ihtiyaç duyduğu sağlık 

destek ekipmanı tasarlamayı amaçlamaktadır. Mevcut bebek takip sistemleri, içerisinde bulunan 

kamera sayesinde anne ve babaların çocuklarının hareketlerini takip edebilmesini, uyku sürelerini 

kontrol edebilmesini ve eğer çocuğa bakım veren başka biri varsa ev yaşantısını izleyebilirler. Fakat 

ebeveynler çocuklarının fiziksel sağlığı için gerekli olan kapalı alan hava koşullarını kontrol 

edemezler. Bu çalışma,  odadaki sigara dumanı, nem miktarı, toz oranı ve oda sıcaklığını tespit 

ederek, çocuğun sağlığı için gereken hava koşullarının dışında kalan değerleri ebeveyne mesaj 

gönderip haber vermektedir. Bu süreç yenilikçi bir teknoloji olan gömülü sistemler kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Geliştirilebilir olması, birçok platform üzerinde çalışması ve düşük maliyetli 

olması açısından projede Arduino Mega mikroişkemci kart kullanılmıştır. Proje; devre çizimi, 

kodların yazılması ve test aşamalarından oluşmaktadır. Devre çizimi Fritzing kullanılarak, kodların 

yazılması da Arduino IDE ile gerçekleştirilmiştir. Hassas sensörler (optik toz sensörü, temassız 

sıcaklık sensörü ve nem sensörü) yardımıyla tasarlanan cihaz verileri SIM 900 GSM GPRS Shield 

ile ebeveynlere mesaj olarak ulaştırılmıştır. Sonuçlar, istenilen hedeflere ulaşıldığını göstermekte 

olup aile onay formu alarak bir ailenin evinde cihazın iki hafta süre ile test edilmesi de sağlanmıştır. 

 

          Devre çizimi Şekil 1 de gösterilmekte olup oluşturulan cihaz sayesinde alınan mesajların 

bilgisi Görsel 1 de, Arduino IDE ile seri port ekranı üzerinden alınan bilgilerin örnek görüntüsü ise 

Görsel 2 de paylaşılmış olup, Görsel 3 de ise ‘Bio Bebek Dadısı’ projesinin cihazı görüntüsü de 

paylaşılmıştır. 

                                         
Şekil 1. Elektronik Devre Çizimi               Görsel 1. Alınan Mesajlardan örnek ekran görüntüsü 

 

 

 
 

Görsel 2. Proje Ekran Görüntüsü Sigara Dumanı Örneği 
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Görsel 3. Bio Bebek Dadısı Cihaz Görüntüsü 

2. Problem/Sorun: 

      Çocukların sağlıklı fiziksel gelişimleri için uygun hava koşullarında büyümesi gerekmektedir. 

Sigara dumanının, özellikle yaşamın ilk yılında bebeğin sağlığına olumsuz etkilerinin olduğu 

bilinmektedir (İnci, Baysal ve Şişman, 2018). Çevresel tütün dumanının maruziyetinden etkin bir 

korunma sağlamanın tek yolu % 100 dumansız ortamlardır. Bebekler ve çocuklar açısından en 

önemli maruziyet alanı ise evdir (Öcek, Çiçeklioğlu ve Gürsoy, 2009). Ülkemizde gerek işyerleri 

gerekse kamuya açık alanlar için düşünülen çocukta sigara dumanı maruziyetini önlemeye dönük 

politikaların, ev ortamı için de düşünülmesi gerekmektedir (Karatay, 2011).  

 

       Buna ek olarak, yapılan çalışmalar alerjilerin, aşırı duyarlılığın, solunum yolu 

enfeksiyonlarının, gözde, kulakta meydana gelen tahrişlerin, baş ağrılarının, baş dönmelerinin, 

bulantıların vb. rahatsızlıkların ana sebebinin iç mekânlardaki hava kalitesi olduğunu ortaya 

koymuştur (Babaroğlu, 2015). Odadaki toz miktarı, nem oranı ve oda sıcaklığı da sigara dumanı 

kadar iç mekan hava kalitesini etkilemektedir.  Bu nedenle çocuğunun sağlığını düşünen aileler 

evlerinde temiz hava sahası oluşturmak istemektedirler. Fakat bu çabaları bazı engellerle 

karşılaşmaktadır. 

 

      Özellikle çalışan anne ve babalar işte oldukları zamanlarda çocuklarını bakıcı ile bırakmak 

zorunda kalmaktadır. Gün içerisinde bebeğin durumunu takip etmek, ihtiyaçlarının karşılanıp 

karşılanmadığından haberdar olabilmek için günümüzde teknolojinin de ilerlemesiyle bebek takip 

sistemleri yeni çocuk sahibi olmuş anne ve babalar için bir ihtiyaç haline gelmiştir. 

(“Bebegimbenimle, 2018 ; Bebekizle, 2018”) Bu sistemler bebeğin durumunun takibinde ciddi 

kolaylıklar sağlamaktadır. Bebek kameraları sayesinde anne ve babalar çocuklarının hareketlerini 

takip edebilir, uyku sürelerini kontrol edebilir ve eğer çocuğa bakım veren başka biri varsa ev 

yaşantısını izleyebilirler. Fakat ebeveynler çocuklarının fiziksel sağlığı için gerekli olan kapalı alan 

hava koşullarını kontrol edememektedir. Sağlıklı nesillerin yetişebilmesi için kapalı alan hava 

koşullarının takibi büyük önem arz etmektedir. 

 

       Projenin oluşum aşaması ve anlatımından oluşan sunum dosyası aşağıdaki linkte paylaşmanıza 

sunulmuştur. 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1imuN9lBwcB7YHF2eVGQ_Feu9jL7rIgl7 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1imuN9lBwcB7YHF2eVGQ_Feu9jL7rIgl7
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3. Çözüm  

      Evdeki kaliteli hava durumunu kontrol eden bir takip sistemi geliştirilmesi gereklidir. Projemiz, 

odadaki sigara dumanı, nem miktarı, toz oranı ve oda sıcaklığını tespit ederek, çocuğun sağlığı için 

gereken hava koşullarının dışında kalan değerleri ebeveyne mesaj gönderip haber vermektedir. Bu 

sayede projemiz ebeveynlerin çocuklarının fiziksel sağlığı için gerekli olan hava koşullarını takip 

edebileceği ilk girişimdir.  Projemiz, ebeveynlerin ihtiyaç duyduğu bir sağlık destek ekipmanı 

olması, tasarımında son teknoloji ürünü materyallerin kullanılması yönleriyle rekabet potansiyeline 

sahip yenilikçi bir çalışma niteliği taşımaktadır. Taşımış olduğu bu özellikler ile patent 

başvurusunda bulunulmuş ve patent sürecine girmiş bir projedir. 

 

       Projede kullanılan hassas sensörler ve yazılım aşamasında ihtiyaç duyulan kütüphaneler aşağıda 

belirtilmiştir. 

 

 Sharp GPY2Y10 Optik Toz Sensörü (“Sharp Datasheet”, 2016) 

Odada bulunan sigara dumanı ve toz tanelerini, sensör üzerinde bulunan kızıl ötesi verici ve 

fototransistör ile ölçmeyi sağlamaktadır. 

 GY-906 Mlx90614 Temassız Sıcaklık Sensörü (“Melexis Datasheet”, 2006) 

Kızılötesi termometre ile temassız bir şekilde vücut ısısı ve ortam ısısını ölçmeyi 

sağlamaktadır.  

 DHT11 Sıcaklık ve Nem Sensörü (“DHT 11 Humidity & Temperature Sensor”, 2018) 

Odadaki sıcaklık ve nem seviyesini ölçmek için kullanılan sensördür. 

 Buzzer (“Buzzer Datasheet”, 2016) 

Gerekli olan sesli uyarıyı alabilmek için kullanılmıştır.  

 4*20 IIC Grafik LCD Mavi Ekran 

Ölçülen oda ısısı, vücut sıcaklığı, sigara kokusu ve nem oranını ekranda göstermek için 

kullanılmıştır. 

 Arduino Mega 2560 Kart  

Üzerinde bulunan ATMega 2560 mikrodenetleyici ile kullanılan tüm sensörlerin dijital ve 

analog pinler yardımı ile bağlantısını yaparak, değerlerin ölçülmesini sağlamıştır. 

 SIM 900 GSM GPRS Shield (“GPRS Shield, 2018”) 

SIM 900 ile birlikte kullanılan bir GSM hat ile mesaj gönderimi sağlanmıştır. 

 

                               

       Görsel 4. Ortamdaki toz seviyesi ölçümü               Görsel 5. Ortamdaki sigara dumanı ölçümü 

 



5 

 

 

              Görsel 6. Kişinin Temassız kızılötesi sensör ile vücut sıcaklığı ölçümü 

       Görsel 4 ve Görsel 5 de, kod yazılımları ile ölçülen hassas sensör bilgilerinin görüntüleri 

paylaşılmıştır. Bunun yanı sıra kişinin ya da çocukların ateş ölçümü de sağlanarak cihaz daha 

fonksiyonel ve kullanışlı hale getirilmiş olup, belirlenen sıcaklığın dışına çıkıldığında sms bildirimi 

yapılabilmesi için Şekil 2 deki algoritma yapısı kullanılarak kod blokları tasarlanmıştır. Görsel 6 da 

IDE üzerinden görüntülediğimiz ekran ölçümleri yer almaktadır.  Benzer algoritmalar toz ve sigara 

dumanı ölçümleri içinde tasarlanmış olup kritik seviyelerin dışına çıkıldığında sms ile bilgilendirme 

yapılmaktadır. Şekil 3 de ölçülen sigara dumanı algoritması da paylaşılmıştır. 

          

      Bunun yanı sıra görüntü işleme teknolojisi de kullanarak, bebeğin uyuma esnasındaki riskli 

hareketleri de tanımlanabilir ve kritik durumlarda bunun bilgileri de ebeveynlere verilebilir. 

OpenCV ile görüntü işleme ve bilgilendirme üzerine projenin bu aşamasında çalışılmaya devam 

edilmektedir. 

 

                                                   
 

Şekil 2. Ölçülen Vücut Isısı Algoritması               Şekil 3. Ölçülen Sigara Dumanı Algoritması 

 

4. Yöntem 

       Projenin elektronik devre şeması, Şekil 1 deki gibi Fritzing programı kullanılarak çizilmiştir. 

Fritzing; tasarımcılar, elektronikçiler ve elektronik hobi ile uğraşanlar için geliştirilmiş, açık kaynak 

kodlu, ücretsiz bir platformdur. 

   ‘Bio Bebek Dadısı’ projesi geliştirilirken, ARDUINO yazılım geliştirme ortamı (IDE) 

kullanılarak, sensörlerden gelen değeri doğru okumak ve yazılım basamaklarını oluşturmak için 

yeşil alan ile işaretlenmiş olan kütüphaneler kullanılmıştır. 

Kullanmış olduğumuz bu sensörler dışında projemizde bir adet LM2596 güç kaynağı modülü, vücut 

sıcaklığını istenildiği zamanda ölçmek için bir adet buton ve lcd ekranda saat ve tarih bilgilerini 

gösterebilmek için bir adet DS3231 gerçek zaman modülü kullanılmıştır. Ayrıntılı devre bağlantıları 

Şekil-1’de yer almaktadır. 
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                                    (a)                                                      (b) 

                                             Görsel 7.LCD ekran görüntüsü  

 

   LCD Mavi Ekran üzerinde sensörler yardımı ile ölçülen; nem, oda ısısı, dijital saat bilgileri 

gösterilmektedir (Görsel 8.a).Butona basıldığında ölçülen vücut sıcaklığının bilgisi de yine aynı 

ekran üzerinde ayrıca gösterilmiştir (Görsel 8.b). LCD Ekran için “LiquidCrystal_I2C.h” 

kütüphanesi ile birlikte, I2C protokü için “Wire.h” kütüphanesi birlikte kullanılmıştır. 

 

     Bir çok hassas sensörün bir araya gelerek oluşturulduğu ‘Bio Bebek Dadısı’ cihazının en önemli 

kabul süreci aile ile buluşması ve test aşamasıdır. İki haftalık bir zaman diliminde aile onay formu 

alınarak cihaz test edilmiş, projenin doğruluğu ve verimliliği kanıtlanmıştır. İlgili belgeler Görsel 8 

de yer almaktadır. 

 

 

 
 

Görsel 8. Ebeveyn Onay formu ve Test Aşaması(ARDUINO) 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

      Proje, tasarımında kullanılan yeni teknoloji ürünleriyle kullanıcı ile cihaz arasında güçlü ve 

nitelikli bir etkileşim sağlamayı hedeflemektedir. ‘Bio Bebek Dadısı’ sağlıklı nesillerin yetişmesini 

yenilikçi bir yaklaşımla sağlamayı amaç edinmiştir. 

 

       Projemizin, ebeveynlerin ihtiyaç duyduğu bir sağlık destek ekipmanı olması, tasarımında son 

teknoloji ürünü materyallerin kullanılması yönleriyle rekabet potansiyeline sahip yenilikçi bir 

çalışma niteliği taşımaktadır. Mevcut bebek takip sistemlerinde ya da farklı bir şekilde, projenin 

taşımış olduğu bu özellikler bulunmamaktadır. Bu sebep ile patent sürecinde olan bir projedir. 
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6. Uygulanabilirlik  

       Proje de kullanılan sensörlerin ve Arduino IDE’ nin sağlık koşullarına zarar vermediği 

yönündeki bilgi Görsel 8 de de paylaşılmıştır.  Bu sebep ile proje uygulama açısından çok 

elverişlidir. Ticarileştirme konusunda her türlü özelliği ile hazır olup, sürekli güncellenebilir ve 

geliştirilebilir bir cihazdır.  

 

       Ayrıca, cihazın istenilen boyutta ve şekillerde tasarlanabilir olması, kullanılan sensörlerin 

oyuncak görünümündeki bir kutu içerisine de monte edilebilir olması, taşınabilir olması, maliyetinin 

az olması gibi sebeplerden dolayı, inovatif yönü yüksek olan bir cihazdır.         

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

      Projenin tasarım, üretim ve test aşamaları bitmiştir. Bunun yanı sıra proje hazırlanmış ve bitmiş 

bir proje olduğu için şu aşamada her hangi bir ek desteğe de ihtiyaç duyulmamaktadır. Projede 

cihazının ortaya çıkış maliyeti 758 ₺ dir. Projedeki en maliyetli sensör SIM 900 GSM GPRS modülü 

ve bir GSM şirketinden alınan operatör hattı olmuştur. Kullanılan tüm hassas cihazların tedariği 

kolay ve maliyet açısından ekonomik yapıdadır.  

        Proje oluşum aşamasındaki zaman takvimimiz ise aşağıda yer almaktadır. 

 

                                              AYLAR 

İşin Tanımı Haziran 

2019 

Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak 

2020 

Literatür Taraması X X X X X X   

Sensörlerin 

Belirlenmesi 

  X X X    

Yazılımın Oluşması    X X X X  

Test Aşaması ve 

Ekipman Oluşturma 

     X X  

Proje Raporu      X X X 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

      Proje tüm ebeveynlere hitap etmektedir.  Hedef kitlemiz çocuğu olan her bir ev, kaliteli hava 

koşullarında yaşamak isteyen her bir ailedir. 

 

9. Riskler 

      Zaman içerisinde sensörlerin alış fiyatlarında artma söz konusu olabilir. Bu durum cihaz 

ticarileştiği taktirde satış fiyatının da artışına sebep olacaktır. Projenin ve cihazın güncellenebilir 

olması, teknolojinin de sürekli gelişmesi sebebiyle değişkenlik gösterebilir. Bu durumda cihaz 

içerisindeki sensörler değişecek ve bu sebep ile de proje kodlarında da değişim yapılması 

gerekecektir. 

       Projenin gelişmesi aşamasında ve ticari aşamasında yazılım alanında çalışanlarla desteklenmesi 

şarttır. Aksi taktirde ileriki zamanda cihaz içeriği ve sensörler gelişen teknolojiye göre 

desteklenmediği için sürdürülebilir özelliğini kaybedecektir. 
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10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Asude ERTURHAN 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Asude ERTURHAN Yazılım  Özel Sanko Fen ve 

Teknoloji Lisesi-

11.Sınıf 

Projedeki tüm 

aşamalara hakimdir. 

Adil ERTURHAN Donanım-Lehim-Test Özel Sanko Fen ve 

Teknoloji Lisesi- 9.Sınıf 

Cihaz üretimi, 3D 

çizimi, Lehim ve Test 

süreçlerine hakimdir. 

Yeşim ÖZZORLAR Danışman Özel Sanko Koleji- 

Bilişim Tek. Öğretmeni 

Süreçlere hakimdir. 

Ayrıca bu aşamada 

danışman değişikli 

yapılmıştır. 
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