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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Çocukların okula başlamasıyla gündeme gelen hareketsiz yaşam, uzun oturma süreleri, bil-
gisayar kullanımının artması, ağır ve yanlış çanta taşıma alışkanlıkları; kifoz, skolyoz, kanat 
skapula gibi omurgayı ilgilendiren şekil bozukluklarına sebep olmaktadır.
Projemizin amacı; bu duruş bozukluklarından biri olan “kifozun”un oluşmasını önlemek, çocuk-
ları doğru duruş pozisyonuna teşvik etmek ve bilimsel amaçla kullanılması için veri toplamaktır.
Kullanıcının sırtına yapıştırılacak esneklik (Flex) sensörüyle duruş bozukluğunun varlığı ve 
derecesi tespit edilerek bununla ilgili değerler ölçülür. Ölçülen değerler işlenir, gerektiğinde 
uyarılar verilir, daha sonra uyarıların toplam süresi ve verilme zamanları hafıza kartında kayıt 
altına alınır.

2. Problem Durumunun Tanımlanması
Kifoz (Görsel 1.) yalnızca küçük çocuklarda değil, yaşlılarda da 
tehlikeli bir hastalıktır. Skolyoz genellikle gerçek bir sağlık sorununa 
neden olmazken, daha az bilinmesine rağmen kifoz başlı başına haya-
ti tehlike oluşturabilmektedir.
Kifoz, omurganın öne eğrilmesi durumudur. Aslında omurga sırt böl-
gesinde zaten öne eğik (kifotik), bel bölgesinde ise çukur (lordotik) bir 
görünümdedir. Sırttaki öne eğikliğin normalin üzerine çıkması (50-60 
dereceden fazla olması), beldeki çukurluğu düzelmesi (15 derecenin 
altına inmesi) ya da kaybolması durumunda kifoz ortaya çıkıyor.[1]
Projemiz yukarıdaki maddelere çözüm üretmeyi amaçlamaktadır. 

 ♦ Yanlış duruş ve oturma pozisyonu; bilgisayar, cep telefonu gibi teknolojik cihazları kulla-
nırken farkında olmadan yapılan ve önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkan hatalı 
alışkanlıklardandır.

 ♦ Duruş bozukluğunun gün içerisinde ne süreyle ve sıklıkla tekrarlandığı konusunda net bir 
tahmin yapılamamaktadır.

 ♦ Yanlış duruşun süresi ve sıklığı sayısal verilere dönüştürülemediği için bilimsel makale, tez 
ve araştırmalarda kullanılamamaktadır. Duruş bozukluğu sorununun okul çağı çocuklarında ne 
kadar yaygın olduğu, duruşun ne sıklıkla ve hangi saatler arasında bozulduğu gibi istatistiki 
verilerin elde edilmesi araştırmalar için faydalı olacaktır. Toplanacak bu sayısal değerlerin bi-
limsel makale, tez ve araştırmalara dayanak olabilecek geçerliliğe sahip veriler olabilmesi için, 
anlık kayıt özellikli bir cihaza gereksinim vardır.
Yapılan araştırmalarda kifozla ilgili ölçümler yapabilen bir cihaza rastlan-
mamıştır. Kifoz’un önlenmesi için korseler (Görsel 2.) kullanılmaktadır. 
Araştırmalarımız sonucunda piyasada yanlış duruş olması anında direkt 
sesli uyarı sinyali veren basit tip korselere rastlanmıştır fakat bu korsele-
rin veri toplama özelliği bulunmamaktadır.

3. Çözüm
Yanlış duruşu tespit edebimek için, projemizde titreşimli ve sesli uyarı sistemi kullandık. Kul-
lanıcıyı rahatsız etmeden, belli bir süre sonra titreşimle, duruş düzeltilmediği takdirde ise sesle 
uyaran ve doğru duruş için motive eden bir cihaz geliştirdik.

NORMAL KİFOTİK
Görsel 1. Kifotik Duruş

Görsel 2. Korse
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Tıbbi verilerin sağlamlaştırılmasını sağlayabilmek için duruş 
bozukluğunun gün içerisindeki toplam süresi, sıklığı ve zaman 
bilgilerini kayıt altına alınmasını sağladık.
Kullanıcılardan alınacak verilerin standardizasyonu için 
kullanacağımız flex senförün (Görsel 3.) sırt bölgesindeki 
C7 omurundan (Görsel 4.) başlayarak aşağı doğru uzanması 
gerektiğine uzmandoktor Gönül URALOĞLU (Görsel 5.) ile 
yaptığımız görüşmelerde karar verdik.[2]
3.1 Tasarım
Kullanacağımız flex sensör 112.5 mm / 4.4 inç uzunluğundadır. 
Kullanıcının boyun bitiminde en belirgin olan omur C7’dir. Flex 
sensörün başlangıç kısmı C7’ye gelecek şekilde flaster bant ile 
vücuda bantlanmasının en doğru 
değerleri alabilmek için gerekli ol-
duğunu düşünüyoruz. Aynı zaman-
da kullanıcı korse tipi aparatların 
verdiği rahatsızlıklardan da kur-
tulmuş olacaktır. Donanımın devre 
kartı kullanıcının en uygun gördü-
ğü, giysi cebine veya kemerine sa-
bitlenecektir.
Kullanıcının sırt kısmına takıldığında hissedilmeyecek kadar hafif olması, sandalyeye yaslan-
ma esnasında rahatsızlık vermemesi, devre tasarımı için elverişli olması ve giyilebilir teknelo-
jilere en uygun materyal olması nedeniyle projemizde flex sensörü tercih ettik. 
3.2 Donanım
Duruş açısı verisini üretmesi için Flex sensör; verilerin işlenmesi ve çevre birimlerinin kontrolü 
için Arduino Pro Micro; uyarı sistemi için ledler, titreşim motoru ve DF-Player Mini MP3 çalar; 
toplanacak verilerin kaydı için SD kart modülü; verilere saat-tarih bilgisinin eklenmesi için de 
DS1307 RTC kartı ve Güç kaynağı için şarj göstergeli, çift pilli 18650 Type-C taşınabilir batarya 
modülü projede kullanılacak donanım araçlarıdır.(Görsel 6.).

Görsel 3. Flex

Görsel 4. C7 omuru

Görsel 5. Gönül URALOĞLU

Görsel 6. Donanım

Flex Sensör

Aktuatörler

Mikro kontrolör

Saat/Tarih
Ses kaydı
Veri kayıt 
sistemleri

Şarj durum 
göstergeli 
18650 LiPo 
pil bataryası
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Giderek yaygınlaşan duruş bozuklukla-
rından olan kifozun kalıcı olmasını en-
gellemek, kronik ağrıların giderilmesini 
sağlamak, postürün düzeltilmesi açısından 
projemiz toplumsal sağlığa teknolojik ve 
yenilikçi bir yaklaşımla fayda sağlayacaktır.
3.3 Yazılım
Sistemimizin tüm yazılımı Arduino IDE 
ortamında C dilinde yazılıcaktır. Arduino 
Uno modeline göre daha performanslı ve 
küçük olduğu için kontrol işlemlerinde 
Arduino Pro Micro modeli tercih edilmiş-
tir. Yazılım algoritması Görsel 7’de göste-
rilmektedir. 

4. Yöntem
Projemizde prensip olarak kullanıcının sır-
tındaki eğimi ölçerek SD kart sayesinde 
kayıt altına alan ve kullanıcıya uyarı sin-
yalleri gönderen bir sistem tasarlanmakta-
dır. Bu sistemle kayıt altına alınan veriler, 
SD kartın bilgisayar ortamına bağlanma-
sıyla Excell programına aktarılabilecektir.
Esnek olan Flex sensörümüz çalışma pren-
sibi olarak iki bağlantı ucu arasında belli 
bir direnç değeri gösterir (10Kohm). Bu 
değer esnetildiği yöne göre artar veya aza-
lalır. Flex sensörü Arduinonun analog gi-
rişine bağlanarak direnç değeri okunur. 
Kullanıcının duruşu normal ise yeşil led, 
değilse kırmızı led yanacaktır.
Algoritmadan da anlaşılacağı gibi Flex’ten 
okunan değer, eşiği aşarsa bir dakikalık 
bekleme süresinin ardından, arduino titre-
şim motorunu çalıştırır. Bu sırada DS1302 
saat-tarih kartı sayesinde titreşimin aktif 
edildiği saat-tarih okunur, SD kart modü-
lü üzerindeki hafıza kartına yazılır. Hatalı 
duruş süresi ve sıklığı saat-tarih etiketiyle 
kayıt altına alınmış olur (Görsel 8).

BAŞLA

HayırFlex sensör  
değeri normal değerin

dışındamı? 

HayırZamanlayıcı 
1dk aştımı?

Süre ve Uyarı
sayaçlarını sıfırla

Açılış sesli mesajı  
çal

-Zamanlayıcıyı 
başlat

-Yeşil uyarı ledi     1
-Kırmızı uyarı ledi 0
-Zamanlayıcı sıfırla
-Toplam sayaca ekle
-Sayacı sıfırla

Titreşim ver

Evet

-Kırmızı uyarı ledi 1
-Yeşil uyarı ledi     0

Evet

Toplam süreye 1dk
ekle.

-Zamanlayıcı sıfırla 
-Sayacı 1 arttır

Hayır

Evet

 
Sayaç değeri 1 den 

büyük mü? 

Sesli uyarıyı çal

Görsel 7. Algoritma
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FLEX Sensör

HoparlörTitreşim motoru ve
Ledler

SD karta kayıtlı sesleri
çalmak için player Arduino

Pro Micro

SD hafıza
kart modülü

Sensör değeri eşik değerin dışına çıktığı birinci dakikada 
titreşim verilir. Titreşim verildikten sonra kullanıcı duru-
şunu düzeltmezse ikinci dakikanın sonunda DF Mini Pla-
yer ile önceden kaydedilmiş uyarı sesi çalınır. (Görsel 9.).

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Projemiz dik duruşu teşvik etmesi açısında motive edici ve 
uyarıcı bir çalışmadır. 
Özellikle ebeveynlerin çocuklarının gün içerisinde ne sü-
reyle, hangi saat aralıklarında yanlış duruş sergilediklerini 
takip etmesi ve gerekli tedbirleri alması açısından aracımız 
yardımcı olacaktır.
Ayrıca bu konuda yapılacak bilimsel araştırmalar için de 
gerekli bir teknolojik araç olacaktır.

FLEX Sensör

HoparlörTitreşim motoru ve
Ledler

SD karta kayıtlı sesleri
çalmak için player Arduino

Pro Micro

SD hafıza
kart modülü

FLEX Sensör

HoparlörTitreşim motoru ve
Ledler

SD karta kayıtlı sesleri
çalmak için player Arduino

Pro Micro

SD hafıza
kart modülü

FLEX Sensör

HoparlörTitreşim motoru ve
Ledler

SD karta kayıtlı sesleri
çalmak için player Arduino

Pro Micro

SD hafıza
kart modülü

Görsel 8. Devre şeması

Görsel 9. Ses kaydı
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6. Uygulanabilirlik
Kullanımı kolaydır, sırta takılması dışında kullanıcının yapması gereken başka bir işlem yok-
tur. Uygulama işlemi bittikten sonra günlük verilerin incelenmesi için hafıza kartının (SD kart) 
bilgisayara bağlanması yeterlidir. Sonuçlar elektronik tablolama programlarıyla analiz edilip 
görselleştirilebilir.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Malzemeler temin edilmiş ve ilk denemelerin gerçekleştirilmesi aşamasına gelinmiştir. Yazılı-
mı geliştirme ve iyileştirme işlemleri yapılmaktadır.

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)
Okul ve sınıf ortamında öğrencilerde, fizik tedavi ve sağlık merkezlerindeki hastalarda kulla-
nılabilir. Ayrıca çocuklarının gün içindeki duruş bozukluklarını takip etmek isteyen ebeveynler 
de cihazı kullanabilir.

9. Riskler

Projenin uygulanmasında ve 
çalışmasında ortaya çıkabilecek 
sorunlar, zaman planlaması ve bütçe 
ile ilgili riskler belirlenmiştir. Bu 
risklerin çözümüne yönelik alınabilecek 
önlemler yandaki risk analiz tablosunda 
belirtilmiştir.

Malzeme listesi Ortalama 
fiyat

18650 Lityum Pil Yuvası V8 Mikro Usb 146TL

4 ohm 0.5Wath hoparlör 35TL

SparkFun Flex Sensör 4.5 İnç 380TL

MicroSD kar ve Kart okuyucu 140TL

Micro Sd Kart Modülü 20TL

Arduino Pro Micro 180TL

DF Player Mini 40TL

RTC Modül - DS1307 20TL

Tolam 961TL

Risk Çözüm önerisi

Tasarımda yer alan 
elektrik devresinin düşme, 
çarpma,ıslanma gibi 
etkenlerden dolayı zarar 
görmesi.

Projenin uygun ebatlarda 
tasarlanmış, 3D yazıcıda 
basılmış bir kutu içerisine 
yerleştirilerek muhafaza 
edilmesi.

Proje devresinin güç 
kaynağının tükenmesi

Kullanıcının şarj durum 
göstergesini kontrol etmesi 
konusunda uyarılması.

Kullanıla Flex sensör 
boyunun istenilen veri için 
yeterli olmayışı

Prototip hazırlama 
sürecinde çift sensörle 
boyunun uzatılması

Zaman Planlaması Haziran Temmuz

Yazılım gelirştirme X

Proje devresinin 
elektronik ve mekanik 
tasarımı

X

Prototip üretimi X

Sensörler ve diğer 
birimlerin fonksiyon 
testleri

X
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10. Kaynaklar

1- https://www.acibadem.com.tr/ilgi-alani/kifoz/
2- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gönül URALOĞLU
3- Görsel 4. https://www.kadirtufan.com/boyun-fitigi.html

https://www.acibadem.com.tr/ilgi-alani/kifoz/
https://www.kadirtufan.com/boyun-fitigi.html

	1.	Proje Özeti (Proje Tanımı)
	2.	Problem Durumunun Tanımlanması
	3.	Çözüm
	3.1 Tasarım
	3.2 Donanım
	3.3 Yazılım

	4.	Yöntem
	5.	Yenilikçi (İnovatif) Yönü
	6.	Uygulanabilirlik
	7.	Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
	8.	Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)
	9.	Riskler
	10. Kaynaklar

