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1.Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bu projedeki başlıca amaç Esnek Robotik uygulamaları ile düşük maliyet ile doğru postür için 

gerekli cihazı tasarlamaktır. Tasarımı yapılması düşünülen proje geleneksel postür düzeltmek için 

üretilen robotlarından farklı olarak günümüz teknolojisinin gözde konularından biri haline gelen 

esnek robotik uygulama ile üretilecektir. [1] 

Kısaca amaç; gelişen esnek robot sisteminin sağladığı vizyonu, yumuşaklığı, minimum hasar 

avantajını doğru postürün sağlanması için kullanmaktır. [2] 

Yapılması düşünülen projede lateks kumaşından üretilen hücreler sistemin temelini oluşturacaktır. 

Bu hücreler pnömatik olarak hareketlendirilecek ve elektronik bir kontrol sistemi ile kontrol 

edilecektir. Sistemin içerisinde yer alacak olan esneklik sensörleri tarafından hatalı postür 

algılanacak ve kontrol sistemi içerisinde yer alan servo motor ve pompalar ile hücrelerin içerisine 

gidecek olan hava akışının kontrolü sağlanacaktır. Proje; çoğu vücut tipine uygun, esnek robotik 

sistemi ile en düşük bütçede hazırlanmıştır. Sistemin kişiselleştirilmesi, esnek hücrelerin üzerine 

konumlandırılacak olan esneklik sensörü gibi yanlış postürü algılayacak olan sensörlerin 

kullanılması ve tasarımın kişinin boyutlarına uygun olarak düzenlenebilmesi ile 

gerçekleştirilecektir [4]. Materyallerin seçimi ve üretimi vücuda uyumlu malzemeler ile 

gerçekleştirilecektir. Deneyler insan kaynaklı olmamakla birlikte test ve deney aşaması için 

simülatörler ve 3D yazıcı ile üretilecek maketler kullanılacaktır [5]. Test ve analiz için sonlu 

elemanlar analizi kullanılacak olup, ANSYS programı ile analiz desteklenecektir [6]. Ayrıca 

Arduino, servo motor, elektrik ve mekanik sistem testleri, çeşitli program ve testlerden 

yararlanılarak gerçekleştirilecektir. Mekanik testler, çekme, akma, kopma, basma, eğme, yorulma, 

darbe, süneklik vb. gibi etmenler göz önünde bulundurularak uygun şartlarda ve olası koşullarda 

(laboratuvar ortamlarında) yapılacaktır. Statik ve yoğunluklu olarak dinamik yükler altında 

mekanik testler yapılacaktır. Proje yürütme süreci altı ana başlık altında toplanıp, bunlar; 

Literatüre araştırması, cihaz detaylarının belirlenmesi, konsept tasarım, analiz, prototip ve test 

kontrol aşamaları olarak belirlenmiştir. Tüm bu sorunların çözümleri ilgili konu başlığı altında 

incelenmiştir. Bu projeyle amaçlanan; postür rehabilitasyon cihazına, esnek robotik teknik 

ekleyerek düşük bütçe ile yeni bir vizyon kazandırabilmektir. Pandemi sürecinde bu vizyonla 

üretilmeye çalışılan bu projenin tüm parça üretimleri ve montajları takım üyeleri tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Seri üretim bandına girebilecek olanağa sahiptir. Projenin gerek kendi 

alanında daha önce denenmemiş bir proje olması gerekse sağladığı düşük bütçe avantajından 

dolayı patent almaya aday olduğu düşünülmektedir. 
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2.Problem/Sorun: 

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte ofislerdeki çalışan sayısı önemli ölçüde artmaktadır. 

Uzun süre statik ve sabit pozisyonda kalmak sağlık sorunlarına neden olmakta ve hareket etmeye 

programlanmış insanların yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.  

 

Hacettepe Üniversitesi Mesleki Terapi ve 

Rehabilitasyon Dergisi'nde bahsedilen 

araştırmaya göre sekiz saatten fazla bilgisayar 

kullanan her 10 ofis çalışanında 8'inde 

mekanik bel ağrısı görülmektedir. [1] 

Mekanik bel ve omurga ağrıları uzun süreli 

sabit bir pozisyonda çalışan insanların 

yaşadığı yaygın bir ağrı türüdür bu ağrı 

genellikle oturuş bozukluklarından dolayı 

oluşur. Bu ağrı türü tüm yaş gruplarında 

yaygın olarak görülebilir. Üstelik bel ağrısı 

tedavilerinin oldukça yüksek olması sebebi ile,  

ofis çalışanlarının iş verimliliği de düşmektedir. Aynı dergide bahsedildiği üzere, İspanya’da her bir 

bel ağrısında işe gelememe süresi ortalama 21.9 gün olarak bildirilmiştir. Ayrıca, ofis 

çalışanlarının% 57, 1’i kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına bağlı ağrı semptomları yaşarken, 

vücudun semptomlarının en çok görüldüğü kısım boyun ve omuz bölgesidir. [1] Çoğu ofis çalışanı, 

bir yastık veya bel desteği gibi geçici çözümler kullanarak ağrılarını hafifletmeye çalışır. Ancak, 

danışman fizyoterapistimiz Furkan Aksungur’ a göre yukarıda belirtilen uzun süreli sırt 

problemlerinde maksimum verimlilik ve rahatlama için belirli zamanlarda hem ev hem de ofis 

kullanımına uygun bir cihaz tasarlanmalıdır. 

 

 

3.Çözüm  

 

Projenin ortaya çıkışı; postür rehabilitasyonu uygulamalarında karşılaşılan problemler ve bunlara 

yönelik geliştirmelere en uygun ve yenilikçi yaklaşımın yapılan araştırmalar doğrultusunda daha 

önceden kullanılmamış olması yönüyle esnek robotik sistemlerinin olduğunun kararlaştırılmasıyla 

olmuştur. Esnek robotik sisteminin yenilikçi, teknolojik açıdan geliştirilmeye açık, uygun maliyetli 

ve kolay üretilebilen bir yapıya sahip olması tercih edilmesi konusunda başlıca sebeplerindendir. 

Piyasada mevcut olan ürünlerin fonksiyonları; artı, eksi yönleri, satış maliyetleri, kullanıcılarına 

sundukları hizmetlerin verimliliği araştırıldıktan sonra projenin çözüme tam ve eksiksiz bir şekilde 

hitap edebilmesi için sahip olması gereken teknik ve özel fonksiyonları belirlenmiştir. Projenin özel 

teknik ve fiziki özelliklerini belirten tablo aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1 Bel Ağrısı 
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Projenin Özel Özellikleri Temel Performans Hedefleri Fiziki Özellikleri 

• Sistemdeki esnek robotik 

yapılar sayesinde vücudu 

istenilen çalışma pozisyonunda 

tutar. 

• Sistemdeki elektrikli bileşenler 

kırılmaya karşı dayanıklıdır. 

• Sistem içine dahil edilen esnek 

robotik yapılar ayarlanabilir ve 

özelleştirilebilir. Sistem verileri 

kullanıcı tarafından görülebilir. 

• Cihaz, farklı vücut tiplerine 

uyarlanabilir. 

• Elektriksel ve mekanik 

bileşenler sisteme kolayca 

entegre edilecek şekilde 

tasarlanacaktır. 

• Sistem, uzun süreli kullanımlara 

karşı tasarlanacaktır. 

• Sistem, vücudun belirli 

bölgelerinde çalışmak için bölgesel 

yükler taşıyacaktır. 

• Sistemin, toplam yük kapasitesini 

artırılıp / azaltabilecektir. 

• Sisteme yerel etkileşim sağlamak 

için titreşim verilebilir. 

• Elektrik devreleri ve esnek robot 

bağlantıları sistemin arka hattından 

alınacaktır. 

• Sistem hafif ve taşınabilir olacaktır. 

• Sistem normal ortam koşullarında 

(10-30 C⁰) çalıştırılabilecektir 

• Öngörülen Ar-Ge ve prototip 

maliyeti: 3250 TL 

• Perakende satış fiyatı: 2000-2500 

TL 

• Sistem uzunluğu: 

460mm-500mm 

• Sistem 

kalınlığı:50mm-

75mm 

• Sistem kütlesi: 5-10 

kg 

• Sistemin Metal 

parçalarının 

malzemesi: S355 

Paslanmaz Çelik 

• Yük kapasitesi: 120 

kg 

 

 

Tablo 1 Proje özellikleri, temel performans hedefleri 

 

Ofis ve masa başında çalışan kişilerin bel sağlığını koruyup, mekanik bel ağrılarını önlemek için 

günlük hayata geçirilmesi düşünülen projenin 2 parçadan oluşması hedeflenmektedir. İlk kısım 

kişilerin koltuklarına klips ile sabitleyebileceği, 3 adet manşon hücresinden oluşan sırt desteği 

yastığıdır. Bu hücreler üzerlerine yerleştirilen esneklik sensörleri sayesinde kişinin yanlış postürünü 

algılayıp, şişerek kişinin omurga ve bel sağlığı açısından en doğru oturuş pozisyonuna gelmesini 

sağlar. Diğer kısım ise elektronik aksamların bulunduğu elektrik kutusudur. Bu kutunun içerisinde 

manşonlara gidecek havanın kontrol edildiği 3 adet servo motor, hücrelerin şişirilmesini sağlayan 2 

adet DC hava pompası, kişi doğru pozisyona geldikten sonra hücrelerdeki havanın tahliyesini 

sağlaması için 1 adet vakum pompası ve güç kaynağı bulunmaktadır. Servo motor, hava ve vakum 

pompalarının kontrolü ve entegre çalışması takımımız tarafından kodu yazılan Arduino Mega ve 

L298N motor sürücüleri ile sağlanmaktadır. Hücrelere DC pompalardan gidecek havanın özel alınan 

borular ve bu boruların aralarına takılan bağlantı aparatları ile dağıtılması düşünülmektedir. Elektrik 

kutusunun iç kısmı alınan yalıtım malzemesi ile kaplanacak ve bu sayede motorların ses ve titremesi 

minimalize edilecektir. Kutunun içerisine koyulacak olan pompaların ve servo motorların tutucuları 

yine takımımız tarafından özel olarak üretilecek olup; kutudan yastığa gidecek olan boruların delim 

işlemleri, sırt desteği yastığının hücre boşlukları takımımız tarafından tasarlanacaktır. Bahsi geçen 

kısımların prototip fotoğrafları ve 3 boyutlu resimleri aşağıda verilmiştir. 
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                                                          Şekil 2 Elektrik Kutusunun Detaylı Dizaynı 

 

 

 
                                                                   Şekil 3 Sırt Destek Yastığının Detaylı Dizaynı 

 

Masa başında çalışmanın dezavantajlarını ortadan kaldırmak için tasarlanan bu ergonomik tasarım, 

uzun süreli çalışmanın neden olduğu mekanik problemleri çözmeyi ve kişiyi doğru pozisyonda en 

uygun yüke maruz bırakmayı amaçlamaktadır. Cihaz tasarımı uzman fizyoterapistler ve sağlık 

profesyonellerine danışılarak yapılmıştır. 
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Alt Bileşen Amacı 

12 Volt DC Hava Pompası Manşon hücrelerini şişirerek kişiyi doğru oturma pozisyonuna 

getirmek 

Vakum Pompası Hücreler şiştikten ve kişi doğru oturuş pozisyonuna ulaştıktan nra 

hücrelerden hava tahliyesini sağlamak 

L298N DC hava pompalarını aynı anda kontrol edebilmek 

Servo Motorlar Hücrelere giden havanın kontrolünü sağlamak 

Esneklik Sensörü Kişinin yanlış postürünün algılanması 

Arduino Mega Projeye uygun kodun yazılması 

Güç Kaynağı Elektrik sisteminde yer alan enerjiyi elektronik cihazların 

kullanabileceği seviyeye getirmek 

Termometre Sistemin sıcaklığının kontrol edilmesi 

Fan Sistemin optimum koşulda çalışmasını sağlamak. 

Tablo 2 Kullanılan Ekipmanlar ve Görevleri 

4.Yöntem 

Projede cihazın vücuda teması olan kısımlar esnek robotik teknolojisi vücuda zarar vermeyecek 

şekilde dizayn edilip, üretilmesi hedeflenmiştir. Bu yöntemle bel ve omurga bölgelerinde 

oluşabilecek hasarları en aza indirme gayesi güdülmüştür. Bu yöntemin seçilme amacı; Esnek 

robotik sisteminin teknolojik açıdan geliştirilmeye açık, düşük maliyetli ve kolay üretilebilen bir 

yapıya sahip olmasıdır. 

Tasarım sırasında rehberlik edecek bazı ürünler vardır. Araştırmalara biyomedikal esnek robotik 

yaklaşımlardan başlanmıştır. Tüm tasarım ve imalat süreçleri için farklı teknik ve yöntemler 

kullanılırken, odak noktası daha kaliteli ürün, uygun maliyet ve müşteri memnuniyetinin 

sağlanmasıdır. Projenin amacına uygun bir şekilde ürün için gerekli parçalar düşük maliyet yüksek 

kalite doğrultusunda seçilmiştir. Üründe için kullanılacak parçaların bazıları satın alınarak bazıları 

ise üretilerek kullanılacaktır. 

Cihazın amacı, kullanıcının doğru duruş şeklini korumak ve deforme olmuş duruş pozisyonunu 

iyileştirmektir. 

Cihazın çalışma prensibi, koltuğun belirlenen bölgelerine yerleştirilen hava ile şişirilecek esnek 

hücrelerin ileri doğru yapmış olduğu hareketleri ile kullanıcının sırtına uygulanacak doğrusal kuvvet 

ile doğru postürü sağlayacaktır. Proje kapsamında Esnek hücresel boşlukları, rahat ve kolay bir 

şekilde şişirmek için esnek ve aynı zamanda patlamaya dayanıklı lateks iç yastık kullanılmıştır. 

Koltuk için kullanılan kumaş, hareketin güvenli ve net bir şekilde yansıtılması için önemli bir 

unsurdur. Bu nedenle, kumaş eşit derecede esnek, patlama ve yırtılmaya karşı dayanıklı olması 

gerektiğinden koltuk kumaşla kaplanmıştır. Koltukta bulunan basınçlı hava, kullanıcının 

hareketlerine göre belirli aralıklarla belirli esnek hücrelere servo motorlar ve hava pompaları yardımı 

ile yönlendirilir. Basınçlı hava kontrolünün optimizasyonun sağlanması amacı ile elektronik kontrol 

sistemi kullanılır. Bu nedenle cihaz için önemli olan nokta, cihaz için yazılacak yazılımın hangi 

platformda yazılacağıdır. Proje şartlarından bir tanesi olan düşük bütçe kıstası dolasıyla seçilen 

bütün parçalar aynı şartlarda alınmış olup buna binaen kolay öğrenilmesi, mevcudiyetinde açık 

kaynak kütüphaneler olması sebebiyle Arduino açık platformlarından Arduino Mega modeli 

kullanılmıştır. Projemiz bünyesinde kullanılacak esneklik sensörleri (esnek hücrelerin üzerine 

konumlandırılacak) aracılığıyla kişinin doğru postürü kaynaklı oluşacak direnç farkı sayesinde, 

servo motorların ve hava pompalarının kontrolleri sağlanacaktır. Cihazın genel güç kaynağı 12 volt 
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olup bütün elektronik elemanlarının güvenli bir şekilde çalışması için priz tarafından gelen şebeke 

elektriği 12 volt DC trafo vasıtasıyla sisteme taşınır. Sistemin gaz basıncının ayarlanması amacıyla, 

cihaz içerine çek valf konumlandırılmıştır.  

4.1.Ürün Tasarım Özellikleri 

Ürün tasarım özellikleri, ürünün tasarım ve üretim sırasında taşıması gereken özelliklerin yazılı 

olarak belirtildiği kısımdır. Bu bölümdeki özellikler, gelişimin sonucuyla ilgili tüm gerçekleri içerir. 

Tasarım ilerledikçe gelişecek ve değişecektir. Yukarıda oluşturulan bilgiler aşağıda verilen başlıklar 

altında yeniden düzenlenebilir. 

Ürünün Tanımı 

Ürün Adı: Esnek Robotik Uygulama ile Postür Rehabilitasyonu 

Ürünün Temel Özellikleri 

Sistemin oturma sırasında duruş bozukluğunu en aza indirmek için kilitlenmesi sağlanır. Cihaz, 

ayarlanabilir yapısı sayesinde bakım veya onarım gerektiğinde takıldığı ve arkasına takıldığı 

sandalyeden kolaylıkla çıkarılabilmektedir. 

Ürünün Özellikleri 

• Sistemdeki esnek robotik yapılar sayesinde vücudu istenilen çalışma pozisyonunda tutar. 

• Sistemdeki elektrikli bileşenler kırılmaya karşı dayanıklıdır. 

• Sistem içinde dahil edilen esnek robotik yapılar ayarlanabilir ve özelleştirilebilir. Sistem 

verileri kullanıcı tarafından görülebilir. 

• Cihaz, farklı vücut tiplerine uyarlanabilir. 

• Sistem küçük / büyük gövde tipine göre çalışabilir. 

• Sistem, terleme ve sıcak vücut tipine uygun olarak sıvıya dayanıklıdır. 

• Yelek sistemi ve devre kutusunun hafif yapısı sayesinde taşınması kolaydır. 

• Destek klipsleri sayesinde sistem uygun şartlara göre ayarlanabilir. 

• Elektriksel ve mekanik bileşenler sisteme kolayca entegre edilecek şekilde tasarlanacaktır. 

• Sistem, uzun süreli kullanımlara karşı tasarlanacaktır. 

• Kurulum kullanıcı tarafından kolaylıkla yapılabilir. 

 

➢ Temel Performans Hedefleri (Güç Çıkışı, Verimlilik, Doğruluk) 

• Sistem, vücudun belirli bölgelerinde çalışmak için bölgesel yükler taşıyacaktır. 

• Sistemin, toplam yük kapasitesini artırılıp / azaltabilecektir. 

• Sisteme yerel etkileşim sağlamak için titreşim verilebilir. 

• Elektrik devreleri ve esnek robot bağlantıları sistemin arka hattından alınacaktır. 

• Sistem hafif ve taşınabilir olacaktır. 

• Sistem normal ortam koşullarında (10-30 C⁰) çalıştırılabilecektir. 

• Sistem yüksek nem ve ter altında çalışabilecektir. 

• Uzun süre sistem bakımı yapılmalıdır. 

• Modüler yapısı sayesinde tek kişi tarafından periyodik bakım yapılabilir nitelikte olacaktır. 

Ürünün Fiyatı: Sistemin toplam maliyeti emsallerinden daha düşük olmalıdır.  

➢ Ürünün Fiziki Özellikleri 

• Boyutları 

• Sistem uzunluğu: 460mm-500mm 
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• Sistem kalınlığı:50mm-75mm 

• Sistem kütlesi: 5-10 kg 

• Sistemin Metal parçalarının malzemesi: S355 Paslanmaz Çelik 

• Yük kapasitesi: 120 kg 

➢ Finansal Gereksinimler 

• Projeyi tamamlamak için gereken zaman dilimi: 7-9 ay 

• Yaşam döngüsü boyunca fiyatlandırma politikası uygulanacaktır. 

• Hedeflenen üretim maliyeti: 1500 TL'den az. 

• Öngörülen Ar-Ge ve prototip maliyeti: 3250 TL 

• Perakende satış fiyatı: 2000-2500 TL 

• Farklı konfigürasyonlar sayesinde ürün fiyatında değişiklikler olabilir. 

• Tüm masrafları karşılamak için gereken satış sayısı: 5 birimden az 

 

➢ Garanti Politikası 

• Sistem mekanik olarak 2 yıl, elektriksel olarak da 1 yıl garantili olacaktır.  

➢ Yaşam Döngüsü Hedefleri 

• Yaşam Döngüsü Süresi: 10 yıl 

• Mekanik bakım süresi: Her 2 yılda bir 

• Güvenilirlik (ortalama arıza süresi): Kullanım ve koşullara göre değişiklik gösterir. 

➢ Kritik Parçalar 

• Ana gövde 

• Elektrik devre kartı ve güç kutusu 

• Algılayıcılar 

• Elektrik bileşenleri 

3.3.Malzeme ve Cihaz Seçimi 

• Kompresör Seçimi 

Projede hava kompresörü kullanılacaktır. Hava kompresörü, gücü (elektrik motoru, dizel veya 

benzin kullanarak) basınçlı havada depolanan potansiyel enerjiye dönüştürebilen pnömatik (gaz, 

yani hava ile çalışan) bir cihazdır. 

✓ Esnek Malzeme Seçimi 

✓ Esnek malzeme seçiminde rol alan pek çok faktör vardır. Bunlardan bazıları: 

✓ Belirlenen uygun çevre koşullarına uyum 

✓ Malzeme dayanıklılığı 

✓ Malzeme maliyeti 

✓ Malzeme işlenebilirliği 

✓ Malzeme temini 

✓ Basınca ve sıcaklığa dayanıklılık 

✓ Uzun kullanım ömrü  

Yukarıda belirtilen ihtiyaçlar ve maliyet analizi sonucunda ürün için plastik malzeme 

kullanılmasına karar verildi. Günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan plastik kullanımının en 

belirgin özelliklerinden bazıları kolay işlenmesi, esneklik, hafiflik ve sağlıktır. Artan enerji 

maliyetleri ve azalan doğal kaynaklar göz önüne alındığında plastik malzemelerin diğer ambalaj 

malzemelerine göre daha ekonomik olduğu görülmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda tansiyon aleti 

manşonu kullanılmasına karar verilmiştir.  

• Boru Seçimi 
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Sistemde her hücreye bağlı poliüretandan yapılmış 4-6 adet boru bulunmaktadır. Sistemde 

depolanan havanın hücrelere iletilmesi için borular kullanılır. 

• Bağlantı Elemanları Seçimi 

Sistemde her bir boruyu birbirine bağlayabilecek yapıda olan giriş ve çıkış borularının çaplarına 

uygun “tek giriş-tek çıkış” bağlantı elemanları kullanılır. 

• Hava Tahliye Elemanlarının Seçimi 

Sistemde oluşacak fazla basıncın önlemesi amacıyla sistemde kontrol valfi kullanılır. 

• Devre Kutusu Seçimi 

Sistemin elektronik ve mekanik aksamlarının dış ortam koşullarından korunmasını sağlamak 

amacına uygun kutu seçimi yapılır. 

• Elektronik Kontrol Devresi Seçimi 

Sistemde yer alacak olan sensörlerin, pompaların ve servo motorların kontrolleri için elektronik 

kontrol devresi kullanılacaktır. 

• Sensör Seçimi 

Sistemin otonom çalışması için gerekli fiziksel değişikliklerin elektronik ortama aktarılması 

hedeflenmiştir. Bu doğrultuda projemiz kapsamında esneklik sensörü kullanılacaktır. 

❖ Esnek Robotik Uygulama ile Düşük Maliyetli Duruş Rehabilitasyon Cihazı (ERU) 

İsim Satış Kalite 

Kontrol 

Sistemi 

Kontrol Tipi Vücuda 

Zararsız 

Özelleştirilebilir Tekrar 

Kullanılabilirlik Aktif 

Kontrol 

Pasif  

Kontrol 

ERU  X X  X X X 

Sırt Korse X   X  X X 

Kodgem Düz X X X  X  

 

X 

Duruş Takip 

ve Uyarı 

Cihazı 

 X  X X X X 

Dopagu 

Duruş 

Düzeltme 

Bank No 4-2 

X   X X X X 

YDM-1458-

555 Asansör 

Koltuğu 

X   X X X X 

Bel Yastığı X   X   X 

Tablo 3 Kıyaslama (Rekabetin Değerlendirilmesi) Tablosu 
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Sonuç: 

Kısaca, bu bölüm postür bozukluğunun düzeltilmesi için kullanılan ve tasarlanan cihazlar ve o 

cihazların yaratmış oldukları sorunlar hakkında bilgi sağlar. Bu bölüm tasarlanan projelere ayrıntılı 

bir genel bakış sağlanması amacıyla düzenlenmiştir. Bir sonraki bölümde tasarım ve analiz 

çalışmaları yapılacaktır. 

5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Proje konusunun geldiği son nokta ve proje konusunda daha önce yapılmış olan ürünlerin 

eksiklerinden yola çıkarak, ürünün maksimum düzeyde fayda sağlaması amaçlanmıştır. Bu sebeple, 

projenin daha önce bu alanda yapılmış olan ürünlerle kıyaslandığı tablo aşağıda belirtilmiştir.  

Ürün Adı Ürünün Amacı Ürünün Yapılması Düşünülen Projeden 

Farkları 

ErgoJack 

 

• Üst gövdenin hareketine yardımcı 

olmak için modüler giyilebilir 

Esnek -Robotik sistem 

• Sezgisel ve basit kuvvet yardımı 

• Üretim ve lojistik hizmetlerinde 

kullanım 

• Sadece harekete yardım etmeyip 

aynı zamanda rehabilitasyon da 

sağlaması 

• Düşük bütçeye sahip olması 

• Ofis çalışanları tarafından 

rahatlıkla taşınabilir olması 

Posture Hero 

 

• Sağlıklı bir duruşu desteklerken 

vücudun tam hareketine izin 

verir. 

• Oldukça hafiftir. 

• Omuzlardaki ve üst sırttaki 

gerginliği ve ağrıyı azaltır. 

• Sadece postürü desteklemek ile 

kalmayıp aynı zamanda 

rehabilitasyon da sağlanması 

• Bölgesel çalışılabilmesi 

Lumo Lift 

 

• Lumo Lift, daha dik oturmanıza, 

daha uzun durmanıza ve kambur 

durduğunuzda vızıldayarak daha 

iyi görünmenize yardımcı olan 

giyilebilir bir duruş koçudur. 

• Ürün sadece ses aracılığıyla 

kullanıcı ile ilişki kurar. 

• Kullanıcı ile fiziksel bir 

etkileşimi yoktur 

Kodgem Straight  • Kişisel duruş antrenörüdür. 

• Kullanıcıya titreşimler 

göndererek duruşunu 

düzeltmesine yardımcı olur. 

• Ürün uzun vadeli kullanıma 

uygun değildir. 

• Ürünün üstünde yer alan 

yapışkan kısım bir kaç 

kullanımdan sonra aktifliğini 

kaybettiğinden ürünün aktif 

kullanım ömrü kısıtlıdır. 

YDM-1458-555 

Lift Chair 

 

• Kullanıcı için doğru oturmayı 

sağlayan ve bu sayede doğru 

duruşu sağlayan oturma 

koltuğudur. 

• Kullanıcı için sadece tek bir 

oturma stiline olanak sağlar. 

Bel Yastığı 

 

• Oturma sırasında koltuk ve bel 

arkasına koyularak rahat oturmayı 

sağlayan bir üründür. 

• Sadece anlık ve geçici 

rahatlamayı sağlar. 

• Sağlık açısından kalıcı bir 

çözüm değildir. 

Tablo 4 Benzer Ürünlerle Karşılaştırma Tablosu 
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6.Uygulanabilirlik  

Esnek Robotik Uygulama ile Düşük Maliyetli Postür Rehabilitasyonu projesi dâhilinde proje yapımına dair 

ilk adımlar, aynı konu çerçevesinde yapılan akademik ve bilimsel çalışmalardan elde edilen bilgi, tecrübe ve 

deneyimler dikkate alınmıştır. Bu makalelerde, projenin etkisinin artmasına yönelik mühendislik haricinde 

alanında uzman fizik tedavi uzmanlarıyla da konuşularak kullanıcı anatomisi hakkında bilgi toplanılmıştır. 

Gerekli bilgilerin toplanılmasından sonra, grup üyeleriyle toplanılıp projenin aşamaları ve elde edilen 

bilgilerin, uygun tasarım ve çalışma prensiplerini belirlemek için fikirler hususunda alışverişler yapılmıştır. 

Üretim, tasarım, araştırma, maliyet gibi unsurları içeren projemizde yapılması gereken işlerin belirli bir 

programda ilerlemesi için zaman çizelgeleri yapılmış ve bu takvime çevresinde hareket edilmiştir. Mevcut 

salgın dönemlerinde üretim, tasarım, lojistik, tedarik zinciri gibi alanlarda bir problem ile karşılaşılması 

durumunda planlarımıza ek olarak alternatif planlar düşünülmüştür. Proje dâhilinde, üretilecek ve 

kullanılacak parçalar gibi ürünün maliyetinin artmasına sebep olacak başlıca başlıkların ürünü 

pazarlanabilirliği, piyasada proje muadili ürünler ile projemizin düşünülen satış fiyatı hususunda proje ticari 

bir ürüne dönüşmesi muhtemel olmak ile birlikte, projenin ilk adımlarından itibaren istenilen ve bu doğrultuda 

hareket edilen bir projedir. Projenin tasarım aşamasında, makine mühendisliği tasarım bilgileri kullanılarak 

yapılmış ve başka bir mühendis gözüyle tasarımın değerlendirilmesinin yanında kullanıcı gözünden de estetik 

olması amaçlanmıştır. Detaylı tasarım, mühendislik bilgilerinin yanında, projenin etkinliği için gerekli olan 

kavramların bu kısımda kullanılması sonucu proje üyelerini karşılıklı fikir alışverişiyle tamamlanmıştır. 

Bilgisayar ortamında görselleştirilen bu tasarımda kullanılması planlanan elemanlar, gerekli standartlarda 

olması göz önüne alınarak tedarik edilmiş ve üretilmiştir. Üretim ve lojistik gibi zaman gerektiren konularda 

gerekli planlamalar yapılmış, üretim daha önceden planlan takvim çevresinde yapılmasına özen 

gösterilmiştir. Projenin temel amaçlarından bir tanesi olan düşük bütçe kavramı için gerekli alanlarda kalite, 

güvenlik, güvenirlilik gibi önemli konulardan ödün verilmeden gerekli adımlar atılmıştır. Projemizin 

mühendislik cihetinde gerekli analiz ve simülasyon programları kullanılmış olup, buradan elde edilen bilgiler 

analiz edilmiştir. Proje ilk aşamalarda bulunması kolay, pratik ve az maliyetlerde bulanabilen teknolojik 

ürünlerden başlayıp projenin son aşamasında, daha önce araştırılan patent ve market durumları doğrultunda 

daha önce yapılmayıp, bu konu hakkında teknolojik ve pratikte farklı bir yaklaşım içermektedir.  

 
Şekil 4 Üretimi Yapılan Prototip 
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7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin üretimi sürecinden önce detaylı olarak üretim ve iş planlamaları yapılmış olup bu iş 

planlamaları kronolojik sırayla tablolaştırılmıştır. Pandemi sürecinde yapılacak olan işlerde 

oluşabilecek aksamalar hesaplanmış ve bu süreç tabloda detaylı olarak gösterilmiştir ayrıca süreç 

bünyesinde, üretimlerde aksamalar yaşanmaması amacıyla; parçalar kolay üretilebilir ve düşük 

maliyetli olarak tasarlanmıştır. Proje bünyesinde iş ve üretim planlamasının koordinasyonunun 

sağlanması için belirli sosyal uygulamalar kullanılmış olup takım üyelerinin   günlük raporlandırılma 

yapmaları istenmiştir. Böylece aşağıda gösterilen iş planlamasının tarihlerinde oluşacabilecek 

minimum sapma yakalanmıştır. Gantt Şemasının ve İş Planlaması çizelgelerine aşağıda yer 

verilmiştir. 

 
                                                                                   Şekil 5 Gantt Şeması 

Projenin piyasadaki emsallerinden en önemli farklarından birisi düşük bütçede hazırlanmasıdır. Bu 

sebepten projenin tasarımı ve prototipin üretim sürecinde mümkün olan en düşük bütçede 

hammadde ve malzeme alımı yapılmıştır. Alımı yapılan parçalar mekaniksel ve elektriksel 

(otomasyon sistemleri)sistem olmak 2 alt başlık altında toplanmıştır. İlk etapta Otomasyon 

sisteminin oluşturulabilmesi için gerekli olan mekanik parçaların alımı gerçekleştirilmiş olup bu 

parçaların test ve kontrollerinin sağlanması sonucunda elektriksel devre elemanlarının alımları 

gerçekleştirilmiştir. Proje bünyesinde seçilen ve alımları yapılan parçaların montajları, takım üyeleri 

tarafından yapılmıştır. 

Özellik Seçili Öğe Birim Ortalama Fiyat Tahmini Maliyet 

Taşınabilirlik Mobil - - - 

Dış yüzey kaplaması Kumaş ₺ /Metre 15-30₺ /Metre 22.5-45₺  

Yazılım Platformu Arduino ₺ /Cihaz 53-380 ₺ /Cihaz 300₺  

Hücre Tipi Tansiyon Aleti 

Manşonu 
₺ /Metre 28₺ /Metre 70₺  

Çalışma Tipi Pnömatik ₺ /Pompa 96₺ /Pompa 100₺  

Montaj Süresi Ayarlama ₺ /Çalışma Süresi 13.08₺/ Çalışma Süresi 13.08₺  

Enerji Kaynağı Soket İle Güç Kaynağı ₺ /Soket 70-150₺ /Soket 100₺  

Basınç Tahliyesi Tahliye Vanası ₺ /Valf 200₺ /Valf 80₺  

Kontrol Yöntemi Yazılım ve Tuş ₺/Cihaz 300-600₺ /Cihaz 450₺  

Sensör Esneklik Sensörü ₺/Sensör 80-150₺/ Cihaz 240₺ 

Tablo 5 Maliyet Tablosu 



14 

 

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Uzun süreli çalışma ortamlarında postür bozukluğundan dolayı oluşan statik bel ağırlarına sahip 

bireylerin doğru oturuş pozisyonuna konumlanmasına yardımcı olmak amaçlı bel ve omurgaya 

destek sağlayan cihazlar kullanılmaktadır. Projemiz esneklik sensörler ve lateks yastıklar(manşon) 

sayesinde minimum maliyetle uzun süreli kullanılmalara uygun postür rehabilitasyonu sağlamak 

amaçlı tasarlanmıştır. Tasarladığımız cihaz pompa, servo sistemlerine entegre edilerek sistemin 

içerisindeki hava akışı otomatik olarak sağlanacaktır. 

9.Riskler 

Bir projenin doğru ilerlemesi ve iyi sonuçlar elde etmesi için önemli faktörlerden biri proje planlama 

ve yönetim kısmıdır. Bu aşamada, proje planlaması, zaman takibi ve boşa harcanan zamanın en aza 

indirilmesi çok önemlidir. Bu amaçla çalışma düzenini sağlamak amaçlı birkaç uygulamalar bu 

projede iş dağıtımı ve planlamasının yapılabilmesi için kullanılmıştır.  

No İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri 
Kim(ler) Tarafından 

Gerçekleştirileceği 

Zaman Aralığı 

(..-.. Ay) 

Başarı Ölçütü ve Projenin 

Başarısına Katkısı  

1 

Literatüre Araştırması: 

● Postür rehabilitasyonu için 

tasarlanan cihazların 

araştırılması 

● Postür rehabilitasyon konusunda 

akademik araştırmaların 

yapılması 

● Esnek robot konusunun 

araştırılması 

● Patent araştırması 

Ayşe Coşgungönül-

Hakan Oktay Koyuncu 
01.09.2020-01.10.2020 

Cihazın daha önceden 

tasarlanan herhangi bir cihazla 

benzerliği yoksa başarılı olur. 

2 

Cihaz detaylarının belirlenmesi: 

● Problem tanımı 

● Cihazın tasarım özelliklerinin 

belirlenmesi 

● Müşteri isteklerinin belirlenmesi 

● Üretim yöntemlerinin 

belirlenmesi 

Ayşe Coşgungönül-

Yunus Ulubey 
02.10.2020-15.11.2020 

Belirlenen özellikler hem 

müşteriyi hem de tasarımcının 

isteklerini karşılıyorsa başarılı 

olur. 

3 

Konsept Tasarımı: 

● Esnek robot tasarımı 

● Esnek robot kontrolcüsü tasarımı 

● Cihazın 3 boyutlu tasarımı 

● Kullanılacak malzemelerin 

seçilmesi 

● Eklenti tasarımı 

● Eklenti tasarımının fizyoterapik 

açıdan uygunluğu 

Gürkan Aksungur-

Hakan Oktay Koyuncu 
16.11.2020-27.12.2020 

Çizim, cihaz için gerekli olan 

fonksiyonlarını karşıladığında 

başarılı olur.  

4 

Analiz: 

● ANSYS Simulator 

● Sonlu eleman analizi 

Gürkan Aksungur-

Hakan Oktay Koyuncu 
28.12.2020-02.02.2021 

Simülasyon sonucunda 

tasarlanan ürün için gereken 

hedefler doğrulandığında 

başarılı olunur. 

5 

Prototip: 

● Esnek robot prototip 

● Bel desteği prototip 

● Kontrolcü prototip 

Yunus Ulubey-Ayşe 

Coşgungönül 

 
 
 

03.02.2021-30.04.2021 

Prototip istenen fonksiyonları 

sorunsuz bir şekilde 

gerçekleştirebiliyorsa başarılı 

olur. 

6 

Test Kontrol 

● Mekanik test  

● Elektronik test 

● Basınç Test 

Yunus Ulubey-Gürkan 

Aksungur 
01.05.2021-18.06.2021 

Önceden planlanan tasarım 

özelliklerini karşılıyorsa başarılı 

olur. 

Tablo 6 İş Planlaması-Kronolojik Takvim 
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Tüm proje boyunca gerçekleştirilecek işlemlerin detayları aşağıda belirtilmektedir: 

 

• Projenin yazılım geliştirme süreci analiz, tasarım, kodlama, test, sürüm ve bakım gibi 

safhaları Şelale Yöntemi baz alınarak planlanmıştır. 

• Literatür araştırması ve benzer ürünlerin patentlerinin incelenmesi 1 numaralı iş paketi 

süresince gerçekleştirilecektir. 

• Problem tanımları ve cihaz ile ilgili detayların belirlenmesi 2 numaralı iş paketi süresince 

gerçekleştirilecektir. 

• 3 numaralı iş paketi süresince sistematik ve kavramsal tasarım yöntemleriyle daha etkili bir 

tasarım süreci yapılması planlanmıştır. 

• Kontrol sistemleri Modelleme, Simulink ve Arduino sistemi ve ara yüzlerini kullanarak 

gerçekleştirilecektir. 

• Tasarlanan parçaların hesaplamaları ve ilgili uzmanlar eşliğinde kontrolleri 3 numaralı iş 

paketi süresince gerçekleştirilecektir. 

• Bilgisayar destekli simülasyon ve analiz işlemleri 4 numaralı iş paketi süresince 

gerçekleştirilecektir. 

• Tasarımı yapılan ürüne ait parçalar ve montaj elemanları CNC tezgahlarında talaşlı imalat 

teknikleri kullanılarak imal edilecektir. 

• Tasarıma ait olan esnek parçaların üretimleri 3D yazıcılar ile eklemeli imalat teknikleri 

kullanılarak 5 numaralı iş paketi süresince imal edilecektir. 

• Talaşlı imalatı tamamlanmış tüm bileşenler için montaj aşamasında kalite kontrol 

yapılacaktır. 

• Güç kaynağı, pompa gibi elektronik sistemlerin montajı sonradan yapılacaktır. 

• Önceden tasarımı ve analizleri yapılan modelin prototiplerinin üretim ve montajları 5 

numaralı iş paketi süresince gerçekleştirilecektir. 

• Mekanik testler, çekme, akma, kopma, basma, eğme, yorulma, darbe, sürünme, kırılma, 

elastiklik, poisson oranı, rezilyans modülü, kayma modülü, tokluk, sertlik, aşınma 

dayanımı, sürtünme katsayısı ve gevreklik gibi etmen göz önünde bulundurularak uygun 

laboratuvar ortamı 6 numaralı iş paketi süresince gerçekleştirilecektir. 

• Statik ve yoğunluklu olarak dinamik yükler altında mekanik testler yapılacaktır. Analiz için 

sonlu elemanlar analizi kullanılacak olup ANSYS programı ile analiz desteklenecektir. 

• Prototipi yapılan parçaların uygunlukları ve son kontrolleri 6 numaralı iş paketi süresince 

gerçekleştirilecektir. 

• Ardunio, servo motor, step motor, elektrik ve mekanik sistem testleri de çeşitli program ve 

testlerden yararlanılarak sponsor firmanın da destekleri ile gerçekleştirilecektir. 

• Ayrıca test ve deneme aşaması için maket yapılacaktır. Test ve deney aşamaları kesinlikle 

insan kaynaklı olmayacaktır*. 

• Elde edilen verilen proje sonuç raporu dosyası olarak düzenlenecektir. 

Tüm ARGE süreci firma imkânları ve Çankaya Üniversitesi iş birliği ile yapılacaktır. 

*Özellikle pandemi sürecinde olunması sebebi ile insan kullanılarak yapılacak herhangi bir deney 

ya da test planlanmamıştır 

Bu süreçte projenin tasarımından önce, proje sürecinde karşılaşabilecek muhtemel sorunlar risk 

tablosu başlığı altında kategorize edilmiştir. 
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No. En büyük Riskler Risk Yönetimi (B Planı) 

1 Üretim, deney ve testler için 

okulun yetersiz kalması 

Sponsor firmalardan deneyler ve testler için destek 

alınabilir 

2 Bütçenin yetersiz kalması Deneysel materyallerin daha ucuzunun seçilmesi ve 

daha küçük bir prototip tasarlanması 

3 Kullanılacak hücrelerin gereken 

basınca dayanamaması 

Aynı tasarım çerçevesinde daha kalın malzeme 

kullanılarak hücrelerin yeniden tasarlanması 

4 Üretim aşamasında karşılaşılacak 

problemler 

Parçaların 3 Boyutlu Yazıcı ile üretilmesi 

5 Analizlerin beklenen sonucu 

karşılamaması 

Doğru sonucu alana kadar, doğru sonuç vermeyen 

ünitenin çıkartılıp kalibre edilmesi ya da yeni bir 

ünite satın alınması 

                                                                              Tablo 6 Risk Tablosu 
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