
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

 
İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI 

    PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

 

 

PROJE ADI: Denge Tepsisi 

 
TAKIM ADI: Begonvil 

 

KATEGORİ: Sosyal İnovasyon 

 
Başvuru ID: 318390 

 
TAKIM SEVİYESİ: Lise  

DANIŞMAN ADI: Aysar Güven 

Patent Başvuru NO: 2022/005011 



2 

 

 

İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)………………………………………………………………..3 

2. Problem Durumunun Tanımlanması……………………………………………………..4 

3. Çözüm…………………………………………………………………………………..…..5 

4. Yöntem...................................................................................................................................6 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü……………………………………………………….…………8 

6. Uygulanabilirlik……………………………………………………………………………8 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması……………………………………..…….8 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)………..……………………………………10 

9. Riskler……………………………………………………………………………………..10 

10. Kaynaklar…………………………………………………………………………………11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Parkinson Hastalığı(PH) temel olarak bir hareket bozukluğu olmakla birlikte, 

sıklıkla affektif, bilişsel ve psikotik bozuklukların eşlik etmesi nedeniyle bir 

nöropsikiyatrik hastalık olarak tanımlanmaktadır (Topbaş ve ark., 2014, Cukurova Medical 

Journal 2014;39(1):185-188). Bu hastalık, titreme, tutukluk, denge ve koordinasyon 

güçlüğü gibi istenmeyen veya kontrol edilemeyen hareketlere neden olan bir beyin 

hastalığıdır. Dünya çapında Parkinson hasta sayısının 10 milyondan fazla olduğu ifade 

edilmektedir. Türkiye’ de ise Parkinson hasta sayısının yaklaşık 100.000 olduğu kabul 

edilmektedir. Van’ın Başkale ilçesinde 26.191 kişinin tarandığı bir çalışmada Parkinson 

hastalığı sıklığının 100.000’ de 202 olduğu bildirilmiştir(Apaydın ve Özekmekçi, 2013). 

Parkinson hastalığı insanın yaşlanması ile paralel olarak arttığı kabul edilmekle beraber 

teşhis edilen hastaların %4 ‘üne 50 yaşından önce teşhis konulmaktadır.  Literatürde 

Parkinson hastalığına yakalanma olasılığının, erkeklerde kadınlara göre 1,5 kat daha fazla 

olduğu belirtilmiştir (Çağdaş Tıp Dergisi,2016). 

 
Şekil 1.1.Parkinsonlu Hastaların Cinsiyete Göre Dağılımı (Çağdaş Tıp Dergisi, 2016) 

 

Parkinson hastalığı ile ilgili mevcut uygulanan tedavilerde, hastalığın ilerlemesinin 

yavaşlatılması veya durdurulmasından ziyade semptomların iyileştirilmesi üzerinde 

çalışılmaktadır.  Tedavisi olmayan bu hastalık, kişilerin günlük yaşantılarını zorlaştırmakta 

ve temel motor becerilerini ciddi anlamda kısıtlamaktadır. Hastalığın en belirgin semptomu 

olan titremeler sonucunda insanın yaşantısının sürdürülebilmesi için gerekli en temel eylem 

olan yeme içme eylemi sürecinde hayat kalitesinin düşüyor olması bizim temel 

sorunumuzdur. Bu durumu yaşayan bireylerin günlük hayatlarını kolaylaştırmak için 

“Denge Tepsisi” ismini verdiğimiz özgün ve farklı bakış açısıyla tasarlanmış bir ürün 

ortaya çıkartılmıştır. Denge tepsisinin temel amacı tepsiyi taşıyan kişinin, elinin titremesi 

nedeniyle tepsinin üstüne konulan tabak ve bardağın devrilmesini veya dökülmesini 

engellemektir. Denge Tepsisi, normal tepsiler gibi düz ve iki boyutlu bir tabana sahip 

değildir. Bu sıradan taban yerine tepsinin yatay düzleminde tabak ve bardak altlıkları 
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bulunmaktadır. Tepsinin altlıklara sahip olmasının yanı sıra altlıklar birbirinden bağımsız 

çalışabilen ayrı mekanizmalardır. 

Projemizde Accelerometer ve Gyro Sensör ile elde edeceğimiz “Denge Tepsisi” temas 

ettiği yüzey arasındaki hareketi izleyip, tepsinin ne tarafa eğildiğini tespit etmektedir. Bu 

tespit Ardunio programlama dilinde yazdığımız program kodu tarafından 

yorumlanmaktadır. Tepsi üzerinde tabak ve bardak için hazırlanan altlıklardaki servo 

motorlara hareketin kazandığı ivme yönünün tersine olacak şekilde hareket verilmektedir. 

Tepsi ne tarafa eğilirse, tabak ve bardak ters yönde eğilmiş olur. Bu şekilde denge 

sağlanarak dökülmenin önüne geçilmesi sağlanmıştır. Projemizle Parkinson hastalarının 

sınırlandırılmış hayatlarının kolaylaştırılması ve yaşam kalitelerinin arttırılmasına katkı 

sağlanması ön görülmektedir. Ayrıca tasarladığımız ürünün düşük maliyetli olması 

sebebiyle ürüne erişimin hızlı ve kolay olacağı düşünülmektedir.  

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Adını İlk kez 1817 yılında James Parkinson tarafından alarak titrek felç olarak 

tanımlanan Parkinson hastalığı, beyindeki  nöronların işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan 

kronik ve ilerleyici giden hareket bozukluğuna neden olan bir hastalıktır.  Etkilenen 

nöronların bazıları, beyninizin hareket ve koordinasyonu kontrol eden kısımlarına mesaj 

gönderen bir kimyasal olan dopamini üretir. Beyindeki dopamin miktarı Parkinson'un 

ilerlemesiyle azalır ve hastaları hareketi kontrol edemez hale getirir (Prof. Dr. Alev 

LEVENTOĞLU, https://www.alevleventoglu.com, 2022).  Parkinson Hastalığı, Alzheimer 

hastalığından sonra ikinci en sık görülen nörodejeneratif bir hastalıktır. Prof. Dr. Raif 

ÇAKMUR’ a göre 2030’lu yıllarda bu sayının 30 milyonlara kadar çıkacağı 

düşünülmektedir(Sözcü, 2019). Parkinson hastalığının en belirgin semptomu olan titreme 

hastaların yaklaşık %80’ninde görülmektedir. 

 

 
Görsel 2.1 Normal ve parkinsonlu iki bireyin çizdikleri spiral titreşimlerinin 

karşılaştırılması (Robin T. White,2020), 

 

Parkinson hastalarının istemsizce titremesi, denge problemi yaşaması ve kendilerini kontrol 

edemiyor olmaları psikolojik ve fiziksel zorluk yaşamalarına sebep olmaktadır. Titremeden 

kaynaklı olarak temel yeme içme eylem sırasında yemeklerini dökerek problem yaşamakta 

ve günlük hayatlarında sıklıkla başka birine ihtiyaç duymaktadırlar. Parkinson hastası olan 

Halil Amca bu durumdan dolayı mağduriyetini şu şekilde ifade etmiştir; “Eşimle 50 yıldır 

evliyiz ve biz birbirimizi bu Parkinson hastalığı sürecindeki kadar hiçbir zaman 

yıpratmadık. Sanki bir çukurdasınız ve çıkamıyorsunuz, kendi öz bakımınızı 
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yapamıyorsunuz(Anadolu Ajansı, 2019)” Verdiğimiz örnekte de görüldüğü üzere günlük 

hayatı zorlaştıran bu hastalığın tedavisi olmamakla birlikte hastaların sorunları gün 

geçtikçe artmakta ve yaşam standartlarını yükseltmek adına seçenekleri de azalmaktadır. 

Nöroloji Uzm. Dr. Oğuz BAK bir röportajında, “Bazı hastalarda bulgular hafif şekilde 

başlayıp yavaş ilerleme gösterirken bazılarında ilerleme şiddetli bir şekilde olabiliyor ve 

hastalığın standart bir tedavisi bulunmuyor(Cumhuriyet,2022).’’ diyerek her hastaya 

uygulanan tedavinin aynı olmadığını ifade etmiştir. Hastalığı çok ilerlememiş bireylerin 

kas hareketlerinin kontrol edilebilmesi adına ilaç tedavisine başvurulabilmektedir. Fakat 

ilaçlar sadece hastalığın şiddetini hafifletmektedir.  Hastaların yeme içme sırasında yaşamış 

oldukları titremeden kaynaklı bardak, tabak taşıyamamaları gibi temel eylemleri rahat 

sürdüremiyor olmaları problemimizin odak noktasıdır.  

 

3. Çözüm  

Parkinson hastalarının ya da herhangi bir sebepten ötürü elinde titreme olan 

kişilerin bir tepsiyi yere paralel olarak taşıyamadığını ve tepsi üzerindeki tabak ve bardakta 

bulunan gıdaları istemsiz olarak dökme eğiliminde olduklarını görmekteyiz. Bu hastaların 

yaşam kalitelerini bir miktar arttırabilmek için taşıdıkları tepsinin üzerindeki tabak ve 

bardağın yere yatay kalabilmesi gerekmektedir.  

Proje için tepsinin nereye doğru eğildiğini tespit ederek, zıt yönde bir hareket üretip, 

tepsinin üzerindeki tabak ve bardağın dengede kalmasını sağladık. Öncelikle tepsinin ne 

tarafa eğim kazandığını tespit etmemiz için tepsimize ivmeölçer(accelerometer) ve 

jiroskop(gyroscope) özelliği olan ADXL335 -3 eksen ivmeölçeri monte ettik. Bu ürün X, Y 

ve Z eksenindeki ivme ve açı değişikliklerini tespit ederek veri üretmektedir. Bu verileri 

üzerindeki pinler aracılığı ile okutup yazdığımız kodlar ile yorumlayabiliriz (Resim 4.1). 

ADXL335 ile X ve Y ekseninde sensörün kazandığı eğimin ürettiği değerleri Arduino 

Nano’ya aktardık. Bu verileri kodlarımızla yorumlayarak tepsinin tersine bir eğim verisi 

ürettik. Buradan gelen verileri servo motorlarımıza aktardık. Pan tilt içerisinde bulunan 

servo motorlarımız pan tiltin hareket kabiliyeti sayesinde eğimin tersine doğru hareket ve 

ivme kazanmış oldu. Pan tilt üzerinde konumlanan tabak ve bardak altlığı bu sayede 

tepsinin eğim kazanmasına rağmen 

yere paralel olmayı başardı. Bu tabak ve bardak altlıklara konulan tabak ve bardak da yere 

paralel kalmış ve içindekiler dökülmemiş oldu. 

 

 
Resim3.1 Tepsi modelinin görünümü 
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Resim3.2 Çözüm algoritması 

 

4. Yöntem 

Projede çevremizden örnek almak gerekirse, bir horozun gövdesinden tutup 

horozu  zemine göre X ve Y ekseninde hareket ettirdiğimizde, horozun başının hiç hareket 

etmediğini  görürüz. Yani horoz, bizim verdiğimiz hareketin tersine bir refleksle hareket 

edip vücudunu  hareket ettirse bile başını hareket ettirmez. Buna bir başka örnek ise 

GIMBALL yani kamera  stabilizasyonunu sağlayan araçtır. Bu araç hareketli sahneleri olan 

film ya da spor  çekimlerinde kullanılır. Kameraman, kamera dengesini ne kadar 

kaybederse kaybetsin, kameranın bağlı olduğu bu araç hatalı eğimin tersi yönde bir açı 

vererek dengesini korumaktadır. 

      Tepsimizin yere paralel bir şekilde dökülmeden kalabilmesi için öncelikle tepsinin ne 

tarafa eğim kazandığını tespit etmemiz gerekmektedir.  Bunun için öncelikle tepsimize 

ivmeölçer(accolemeter) ve jiroskop(gyroscope) özelliğine sahip olan  ADXL335 - 3 eksen 

ivmeölçeri kullandık. Yukarıda belirttiğimiz ADXL335 - 3 eksen ivme ölçerden aldığımız 

X ve Y eksen verilerini verdiğimiz örnek kodla yorumladık(Resim 4.2, 4.3). Bu sayede 

tepsimizin nereye eğildiğini tespit ettik. Ardından örnek kodumuzda görüldüğü gibi eğimin 

tersi yönünde servo motorlarımızın hareketini sağladık. Bu şekilde tepisinin yere paralel bir 

şekilde kalmasıyla birlikte kullanıcının yiyecek ve içeceğinin herhangi bir sarsıntı 

karşısında dökülmesini engelledik. 

 

 
Resim4.1.ADXL335 - 3 eksen ivme ölçer ile X ve Y ekseninde ürettiği veriler 
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Resim 4.2.X ekseni için eksen ivmeölçer verilerinin servo motora aktarılması blok 

tabanlı  örnek kodu 

 
Resim 4.3.ADXL335 Örnek İde Kodu ve X ekseni hareketinin servo motora aktarımı 

örnek  İde kodu  

 

Tabak ve bardağımızın tepsi üzerinde tam konumlanabilmesi için hali hazırda üretimde ve 

kullanımda olmayan, tamamen özgün bir modelleme ile yeni bir tepsi modeli tasarladık. 

Teknik çizimlerini paylaştığımız tepsi modelinde görüldüğü gibi, klasik tepsilerden farklı 

tabak ve bardak altlıkları bulunmaktadır. Bu altlıklara eğimin tersi yönünde hareket 

kazandırabilmek için Resim4.7‟de görüldüğü üzere siyah ve L şeklinde bir dirsek 

takılmıştır. Bu L şeklindeki siyah dirsek Resim4.4‟te paylaştığımız pan tilt şasesidir ve 

içinde X ve Y eksenini kontrol edecek iki adet servo motor bulunmaktadır. Tepsi 

modelinde her altlık için ayrı bir pan tilt kullanılmıştır. Her pan tilt için de 1 adet Arduino 

Nano, 1 adet Arduino Nano Sensör Shield, 1 adet ADXL335-3 eksen ivmeölçer, 2 adet 

servo motor, yeterince kablo ve pil kullanılmıştır. Birbirinden bağımsız devreleri 

planlamamızın sebebi ise model tepsimizin tam ortasından, basit bir mekanizma ile tak 

çıkar olarak üretilmesini hedeflememizden kaynaklanmaktadır. Bu özelliği sayesinde 

kullanıcı, tepsiyi ikiye ayırarak tabak ya da bardağı birbirinden bağımsız olarak 

taşıyabilecektir. Bu da model tepsimizi çok daha fonksiyonel bir hale getirmektedir. Bu 

modellememiz ile tepsiye farklı bir bakış açısı getirerek özgün ve çözüme odaklı özel bir 

tepsi modeli geliştirmiş olmaktayız.  

Projemizin Türk patent tasarım başvurusu mevcuttur. 
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Resim 4.4.pan tilt şasesi  Resim4.5 sonuç kısmı kod görüntüsü 

  
Resim 4.6.Tepsi modelinin üst/yandan görünümü 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Parkinson hastalığına tedavi niteliğinde yaygın olarak kullanılan ilaç ve beyin pili 

tedavisi uygulaması kesin bir sonuç vermemektedir. Bu hastalıkla yaşamak zorunda olan 

bireylere fayda sağlayabilmek için benzeri olmayan projemizin fikir ve yazılımı tamamen 

bize aittir. Denge tepsisi adını verdiğimiz projemiz, kullanıcısına farklı özgürlükler 

sağlamaktadır. Daha önceden  ‘Parkinson Denge Kaşığı’ isimli bir çalışma mevcuttur. Bu 

ürün hastaların yemeği tek başına yemesini kolaylaştırmasına rağmen yetersiz kalmıştır. 

Bizim tasarladığımız projemizin yenilikçi tarafı hastaların bir yere bağlı kalmalarını 

gerektirmemektedir, diledikleri gibi kolayca hareket etmelerini sağlamaktadır. Ayrıca 

Denge Tepsisi’nde tabak ve bardak konulan parçalar çıkarılarak daha rahat kullanım 

sağlanabilir. Böyle bir ürün daha önce ortaya atılmamıştır. Parkinson hastaları bu ürünle 

hayatlarını daha rahat sürdüreceklerdir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Günümüzde ve yakın gelecekte artmakta olan Parkinson hastalarının yaşam 

standartlarını yükseltmek için yaptığımız projenin hayata geçirilmesi halinde ürün hızlı bir 

yayılma gösterecektir. Kolay bir çalışma algoritmasının olması, imalat açısından yalın bir 

şekilde üretilebilmesini sağlayacaktır. Üretim maliyeti düşük olduğu için teknolojik ticari 

bir ürüne dönüşecektir.  

Projemizin hayata geçirilip yaygınlaşmasıyla birlikte iç ve dış pazarda ülkemize gelir 

kaynağı olacaktır. Seri üretime geçilmesi halinde ürüne sensör kalitesi ve su koruması 

sağlanarak ürünümüzde oluşacak riski azaltıp daha üst seviyelere ulaştıracaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin tahmini maliyeti 600-700 TL aralığındadır. Bu fiyat sayesinde insanlar 
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ürünümüze rahatlıkla erişebileceklerdir. Kullanılan malzemelerin kalitesi, alım maliyetleri 

ve kur değişiklikleri fiyat aralığını değiştirebilir.  

Projemizle maaliyet bakımından karşılaştırılabilecek bir proje bulunamamıştır. 

Aşağıdaki tabloda belirtilen harcamalar prototip hazırlama sürecinde yapılacaktır. 

 

Malzemeler Adet Tahmini Br. Fiyatı Toplam 

ADLX335-3 Eksen İvme Ölçer      2               98,04 TL 196,08 TL 

SG90 Motor Tutucu Pan/Tilt      2               8,85 TL 17,7 TL 

Tower Pro Micro servo 9g SG90      4               30,09 TL 120,36 TL 

Arduino Nano Shield      2               24,29 TL 48,58 TL 

Arduino Nano Klon CH340      1               178,18 TL 178,18 TL 

40lı kablo      1               18 TL 18 TL 

9V Kare Pil      1                8,50 TL 8,50 TL 

Tepsi      1                20 TL 20 TL 

GENEL TOPLAM   616,95 TL 

Tablo 7.1.Tahmini Maliyet Tablosu 

 1.Aşama Elektronik aksam yapılması 2 hafta 

 2.Aşama Programlanması 1 hafta 

 3.Aşama Ürün haline getirilmesi 2 hafta 

 4.Aşama Deneme Test 1 hafta 

Tablo 7.2.Zaman Çizelgesi 

AŞAMALAR  ZAMAN       

 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Sorunların 

Belirlenmesi 

        

Çözüm 

Yollarının  

Belirlenmesi 

        

Literatür 

Taraması 

        

Projenin 

Çalışma 

Prensibinin 

Belirlenmesi 

        

Gerekli 

Malzemelerin 

Tespiti 

        

Malzemelerin 

Fiyatlarının 

Araştırılması 

        

Proje 

ÖDR’sinin 

Hazırlanması 

        

Tanıtım 

Videosunun 
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Çekilmesi 

Ön 

Değerlendirme 

Sonuçlarının 

Açıklanması 

        

Projenin Montaj 

Şemasının 

Çizilmesi 

        

Kullanılacak 

Malzemelerin 

Temin Edilmesi 

        

Kodların 

Yazılması 

        

Projenin 

Birleştirilmesi 

        

TEKNOFEST 

Detay 

Raporunun 

Yazılması  

        

Patent 

Başvurusunun 

Yapılması 

        

Tablo 7.3.Proje Zaman Planlaması 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz yiyecek içeceklerin tüketirken dökülmesini engellemeye yönelik çözüm 

bulmayı amaçlamaktadır. Projenin hedef kitlesi titreme sorunu yaşayan insanlar ve 

özellikle dünya genelindeki parkinson hastalarının %80’ini teşkil eden kişiler olarak 

belirlenmiş olup, parkinson hastalarının hayatını kolaylaştırarak beslenme ihtiyaçlarını 

rahat bir şekilde, kimseye ihtiyaç duymadan yapabilmeleri hedeflenmiştir. Palyatif bakım 

merkezlerinde (Türkiye’de bir süredir aranır merkezlerden olmaya başladılar.) birinin 

servis etmesini beklemeden kendi yemeklerini, içeceklerini istediklerince alabilirler. Pilot 

uygulama için Mersindeki örneklemlerden başlanacaktır. Tepsi parkinson hastaları dışında 

denge probleminin görüldüğü nörolojik hastalıklarda, ileri yaşlardaki insanlarda, 

lokantalarda ve uçak, gemi vb. yolculuklarda yeme içme esnasında rahatlıkla kullanılabilir. 

Yaptığımız çalışmalarla hedef kitle genişletilebilecek ve projenin yaygınlaştırılması 

artacaktır. 

   

9. Riskler 

Projenin ileri seviyedeki hastalarda ve titreme şiddetinin fazla olduğu durumlarda 

tam verimle çalışmaması söz konusu olabilir. Aşırı eğim durumlarında denge 

sağlanamayabilir. Ayrıca hastanın tepsi üzerinde sıvı tüketirken dökme ihtimali ile ortaya 

çıkacak olan devre elemanlarının su geçirme durumu da ihtimaller arasındadır. Bu durum 

için tepsi, su geçirmez ürünlerle kaplanarak veya kullanılan aletler su geçirmez olacak 
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şekilde seçilerek geliştirilebilir. Yaşanabilecek bir diğer durum da servo motorların 

senkronize tepki süresinin yetersiz kalması olabilir. Bu durumu engellemek adına daha 

kaliteli servo motorlar kullanılabilir. Kısacası bunlar yeterli maddi imkan ve laboratuvar 

ortamı sağlandığında ortadan kaldırılabilecek risklerdir. 

Tablo 9.1.Risk Tablo 

10. Kaynaklar  

 Acıbadem Hastanesi(2019), https://www.acibadem.com.tr/ilgi-alani/parkinson-

hastaligi/%20 
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