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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Doğru bir duruş için ayakta durma, oturma, yürüme gibi çeşitli aktiviteler sırasında 

baş, gövde, kollar ve bacakların birbirine oranla düzgün ve dengeli dizilimi gereklidir. 

Doğru duruş; bel, sırt ve boyun ağrılarından korunmanın en önemli yoludur. Ayrıca 

halk dilinde dik ya da sağlıklı duruş olarak tabir edilen doğru duruş, kasların da en 

ekonomik olarak çalıştığı durumdur [1]. Duruş bozukluklarından biri olan kamburluk, 

literatürdeki ifadesiyle Torasik Kifoz, hayat kalitesini etkileyen önemli bir postür 

bozukluğudur. Kifoz, omurganın öne eğrilmesi durumudur. Aslında omurga sırt 

bölgesinde zaten öne eğik (kifotik), bel bölgesinde ise çukur (lordotik) bir 

görünümdedir. Sırttaki öne eğikliğin 50 derecenin üzerine çıkması ya da beldeki 

çukurluğun 15 derecenin altına inmesi  veya kaybolması durumunda kifoz ortaya 

çıkmaktadır [2,3]. Gerek radyolojik gerekse non-radyolojik olarak 

değerlendirildiğinde insanın rahat ayakta durduğu pozisyonda normal torasik kifoz 

açısı (𝜑) değerleri 20-50 derece arasında değişiklik göstermektedir [4–6]. Yani 20 

derece kifozu olan bir insanın da 50 derece kifozu olan bir insanın da kifozları normal 

sınırlar içinde kabul edilir [7]. Dolayısıyla bir ailenin herhangi bir bireyinin diğer bir 

bireyden daha az ya da daha fazla kambur olması son derece normaldir. Şekil 1’de 

normal duruş ve iki farklı bozuk duruş pozisyonları görülmektedir. 

 

 

 

 

Şekil 1. Bazı duruş pozisyonları. 
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Bu bozukluklar başlıca fiziksel sağlığı etkilemesinin yanında dikkatli dinleme, verimli 

çalışma ve odaklanma süresi bakımından eğitimi de önemli ölçüde etkiler [8,9]. 

Çalışma verimimizi ve sağlığımızı bu denli etkileyen yanlış duruş/oturma şekli ve 

uzun süre hareketsiz kalma, teknolojik çağımızın yol açtığı en önemli problemlerden 

biri haline gelmiştir [10]. Dolayısıyla, çalışma alanları gereği uzun süre oturma 

pozisyonunda kalan öğrenciler ve masa başı çalışanları bu sorunlardan en çok 

etkilenen kitlelerdir. Ayrıca, bildiğimiz üzere, yakın zamanda küresel bir sorun haline 

gelen Covid-19 salgınını önlemek amacıyla öğrenciler 1,5 yıl uzaktan eğitim görmek 

zorunda kaldı. Buna bağlı olarak, yanlış oturma şekli ile bilgisayar başında uzun zaman 

geçirmek ve hareketsizlik pek çok öğrencide çalışma veriminin düşmesine neden oldu. 

Bu sebeple, hayatımızı bu denli etkileyen olumsuz koşullarda, öğrenci ve masa başı 

çalışanlarının çalışma verimini artırmak ve sağlığını korumak amacıyla bir projeye 

başlama kararı aldık.  

Projemizde Arduino, eğim ölçerler ve buzzer kullanılarak yanlış duruş pozisyonları 

durumunda uyarı verebilen bir cihaz geliştirilecektir. Gerçekleştirilen cihaz ile, 

yukarıda bahsettiğimiz sorunlar en aza indirgenerek çalışma verimi artırılmış ve 

fiziksel sağlık sorunlarının oluşma ihtimali azaltılmış olacaktır. Cihaz, üç boyutlu 

yazıcıda üretilmiş bir kutuya yerleştirilecektir (Şekil ). Kutudaki bileşenlerden ayrı 

olarak bir eğim ölçer kişinin bel bölgesine gelecek şekilde bir giysiye monte 

edilecektir. Bu eğim ölçer kablo ile arduinoya bağlanacaktır.  Kutunun olduğu kısım 

kişini sırt bölgesine gelecek şekilde bu giysiye yerleştirilecektir. Cihazın monte 

edildiği giysiyi kişi giydiğinde kişi üzerindeki olması gereken konumu Şekil ’te 

verilmiştir.  

Cihazın kullanılışlığı açısından kütlesinin düşük olması önem arz etmektedir. Bu 

sebeple tasarımda buna dikkat edilmiş olup aşağıda cihaz bileşenlerinin kütleleri 

verilmiştir. 

 

  Tablo 1. Cihazın fiziksel özellikleri. 

  

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Uzmanlar kifozu derecelendirerek tedavi kararlarını özellikle çocuk ve ergenlerde bu 

derecelere göre verirler. Derecenin ilerlemesi ve belli bir düzeyi geçmesi hastalığa 

tıbbi olarak müdahale edilmesini gerektiriyor. Genel bir tedavi şeması olarak, büyüyen 

çocuklarda, belli bir açıya kadar herhangi bir müdahaleye gerek duyulmayabiliyor [2]. 

60 derecenin üzerindeki eğrilikler, özellikle çocuklarda ilerlemesini engellemek için 

 Bileşenler ve kütleleri [g] 

 Kutu Arduino Buzzer Eğim ölçer 

(IMU) 

Batarya 

10 5 3 2 20 

Toplam 

kütle [g]: 

40 

Cihazın ölçüleri [cm] 

Boy:6      En:2,4    Derinlik:1 
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korse ile tedavi edilebiliyor. Korsenin ana amacı; ilerlemenin engellenmesi ya da 

yavaşlatılmasıdır. Bunlara rağmen ilerleyerek daha yüksek değerlere ulaşması akciğer 

sorunlarına bile sebep olabilmektedir. Bu aşamaya gelmiş hastaların tedavileri cerrahi 

müdahalelerle mümkün olduğu hekimler tarafından ifade edilmektedir.  

Bu sebeple yanlış duruş alışkanlığı sonucu oluşabilecek geri dönülmesi çok zor ya da 

mümkün olmayan durumlarla karşılaşılmaması için bu yanlış duruş alışkanlık haline 

getirmeyecek önlemler alınmalıdır. Uzmanların belirttiğine göre; bilgisayar 

kullanırken, bilgisayarın üst kenarı kaş hizasında, kulak-omuz ve kalça aynı hizada 

olmalıdır. Özellikle ofis tarzı çalışanları için her 30 dakikalık oturuştan sonra 1-2 

dakika kalkıp yürümeleri, 2 saatte bir 5 dakika kadar mola verip bu arada 5-10 tekrarla 

boyun-omuz-sırt egzersizleri yapmaları önerilmektedir [1,11]. Şekil 2’de bazı yanlış 

ve doğru duruş ve çalışma pozisyonları görselleri verilmiştir. 

Kifoz açısının ölçülmesinde en yağın kullanılan aygıt Acrometer’dir [7]. İnsanın sırt 

bölgesinde üç noktaya temas etmesi prensibi ile ölçülen bu açıya göre doktorlar gerekli 

tavsiyede bulunurlar veya tedavi önerebilmektedirler. Hem tedavi hem de Kifoz 

oluşumunu önlemek adına çoğunlukla korse kullanılması da en çok başvurulan 

yöntemdir [12]. Ancak, korse kullanımı kişinin günlük hayatının normali olabilmesi, 

vücuttaki baskının verdiği rahatsızlıktan dolayı oldukça zordur.   

Bu proje kapsamında önerdiğimiz sistemin tek alternatifi olarak gördüğümüz korsenin 

bahsedilen olumsuzluğunu da ortadan kaldıracağını öngörmekteyiz. Böylelikle, Kifoz 

oluşumunu önleyecek bir yanlış duruş uyarı sisteminin geliştirilmesiyle bahsedilen 

olumsuzluklarla karşılaşılmamış olunacaktır.  

Çünkü tedbir en ucuz ve en acısız tedavi yöntemidir.  

 

 

Doğru duruş ve çalışma 

pozisyonu 

Yanlış duruş ve çalışma 
pozisyonu 

Şekil 2. Yanlış ve doğru duruş ve çalışma 

pozisyonları.  
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3. Çözüm  

Önerdiğimiz çözüm, kişinin özellikle masa başı çalışması esnasında duruşunu eğim 

ölçer sensörlerin kullanılmasıyla tespit ederek yanlış bir duruş olması durumunda 

kişinin cihaz tarafından sesli olarak uyarılması esasına dayanmaktadır. Bu çözüm, bir 

tedavi yönteminin alternatifi amaçlı bir rahatsızlığın tedavisi için değil tamamen bir 

hastalığın önlenmesi ya da geciktirilmesi amacını gütmektedir.  Şekil3’te projenin 

bağlantı şeması verilmiştir. 

Projede bir elektronik kontrol kartı(arduino), iki adet açı ölçer ve sesli uyarı devresi 

vardır. 

Açı ölçerlerden gelen bilgilere göre oturuş açısı hesaplanacak ve açı uygun aralıkta 

değilse kullanıcıya sesli olarak bildirim sağlanacaktır. Bu bildirim sayesinde kullanıcı 

Sesli uyarı 

(Buzzer) 
Enerji kaynağı 

(Batarya) 
Denetleyici 

(Arduino lilypad ve/veya nano 33 IoT) 

Açı ölçer 1 

(MPU 6050) 

Açı ölçer 2 

(MPU 6050) 

Şekil 3. Cihaz bileşenlerinin birbirleriyle bağlantı şekilleri. 

Şekil 4. Cihazın insan üzerindeki 

yerleşimi ve açı gösterimi. 
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oturma pozisyonunu düzeltecektir. Ayrıca kullanıcının uzun süre hareketsiz kalması 

halinde de sistem farklı bir tonda uyarı vererek hareket etmesini sağlayacaktır. Böylece 

hareketsizlikten kaynaklı şikayetleri de en aza indirecektir.  

 

4. Yöntem 

Kullandığımız yöntem, çok yaygın olarak farklı amaçlar için kullanılan başlıca 

elektronik elemanların uygun olarak tasarımı ve çözmeyi planladığımız probleme 

uygun yazılım oluşturulması esasına dayanmaktadır. Bu proje kapsamında üretilecek 

olan bu sistem fiziksel olarak çok küçük olamayacaksa da seri üretim prensibi ile daha 

tümleşik olarak ve daha küçük boyutlarda üretilebileceği düşünülmektedir.  Cihaza 

ilişkin arduino’ya yazılan kodla ilgili akış Şekil 6’da görülmektedir.  

Benzer şekilde, cihazın bir kutu içerisine monte edilmiş hali de Şekil 5’te verilmiştir. 

Sistem bir adet Arduino kontrolcü, buzzer, batarya ve iki adet MPU 6050 eğim 

sensöründen oluşmaktadır. Sensörün biri haricinde olanlar küçük bir kutuya monte 

edilecek ve diğer sensör kişinin bel kısmına gelecek şekilde yerleştirilecektir.  

Bu iki sensörün ilgili eksenlerindeki açılarının farkı olan 𝜑, kifoz açısı olarak 

kontrolcüde değerlendirilecektir. Şekil 4’de verildiği üzere, insanın sırt bölgesinde 

işaretlenen yerlere gelecek şekilde yeleğe yerleştirilecek olan cihaz bu açıyı ölçecektir. 

Bu açı 50 dereceyi ya da kişi için belirlenen buna yakın bir açı değerini geçmesi 

durumunda kontrolcü buzzere sinyal göndererek ses çıkmasını sağlayacaktır. Bu sese 

göre de kişi duruşunu düzeltmesi gerektiğini anlayacaktır. Bu açı değeri aşılmamış 

olsa bile, 𝜑 açısı belirlenen açı değerine ne kadar yakın ise uyarı sistemi bu açıya 

bağımlı olarak hesaplanan zamanda uyarı verecektir. Buna ek olarak, kişi çok ideal 

pozisyonda olsa bile hareketsiz kalmanın zararı da dikkate alınarak belirlenen süre 

sonunda yine uyarı sistemi çalışacaktır. Uyarı zamanı 𝑡𝑢 aşağıdaki eşitliğe göre 

hesaplanacaktır. Bu hesaplama, cihazın deneme aşamalarında güncellenebilecektir. 

Burada, 𝜑 açısı derece cinsinden olup 𝑡𝑢 zamanı dakika olarak hesaplanacaktır.  

Ayrıca kişi uygun açıda oturuyor dahi olsa belirlenen süre içerisinde hareket etmemesi 

durumunda farklı bir tonda sesli uyarı verilerek hareket etmesi istenecektir.  

Açıların 
okunması  

(MPU 

6050) 

Kifoz 
açısının 

hesaplanm

ası 

𝜽𝟏, 𝜽𝟐 
 𝜑 

Sesli uyarı 
ver 

(Buzzer) 

Uyarı 
sistemi 

kontrolü 

(Arduino) 

𝒕𝒖 = 𝟔𝟎 − 𝝋 ∗ 𝟏. 𝟐 

𝑡𝑢 

𝜑=𝜽𝟏- 𝜽𝟐 

Şekil 4. Sistemin çalışma ilkesi ile ilgili blok şema. 
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Ayrıca farklı vücut yapılarına göre ihtiyaç dahilinde ve doktor gözetiminde duruş açısı 

ve hareketsiz kalma süresi kişiye özel açı ve sürede kodlanarak ihtiyaca özel hale 

getirilebilecektir.  

Bu ölçüm sonuçlarının kambur duruşla ilişkilendirilmesi tıbbi çalışmalar incelenerek 

belirlenmiştir. Bunun sonucunda da bir uyarı sisteminin kullanılışlı olacağı 

görülmüştür. Bu çerçevede oluşturulan devre modeli Şekil 3’te verilmiştir. 

Cihazın ilk testleri için oluşturulan arduino kodları ise Şekil 5’de ve şekil8’de 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Cihazın ilk testleri için yazılan arduino kodları. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Cihazın kutuya montajlanmış 

görünümü. 
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Şekil 8. Cihazın ilk testleri için yazılan arduino kodları. 

Oluşturduğumuz prototip üzerinde deneme yapabilmek için devre simülasyon 

programlarını kullanarak çeşitli denemeler yapılmış ve belirlenen açıların dışında 

değerler elde edildiğinde uyarı sisteminin çalıştığı gözlemlenmiştir. Giyilebilir devre 

elemanları ile prototip hayata geçirildiğinde sorunsuz olarak çalışacağı 

gözlemlenmiştir.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Araştırmalarımızda, kamburluk üç aşamada tanımlanabilir. Bunlardan en ileri seviyesi 

cerrahi müdahalenin gerekli olduğu aşamadır ki tedavisi oldukça maliyetli ve zordur. 

Orta seviye kamburlukta cerrahi müdahalenin gerekli olmadığı ancak önlenemezse 

cerrahi müdahalenin gerekebileceği aşamadır. Hekimler, hastaların bu aşama ya da 

ileri aşamaya geçtiklerinin tespitini faklı ölçüm yöntemleri ile yapmaktadırlar. Bu 

aşamadaki hastalar için hekimlerin farklı özellikte ve kişiye özel önerdikleri korseler 

vardır. Bu yöntemde daha çok çocukluk dönemlerinde olumlu sonuç alınabilmektedir. 

Başlangıç veya kamburluk sorununun olmadığı seviye de ise daha çok hekimlerin veya 

ailelerin, aile bireylerine çeşitli telkinlerde bulunarak bir üst aşamaya geçmeyi 

önleyecek yöntemler olarak kullanıldığı karşımıza çıkmaktadır.  

Bizim önerdiğimiz sistem herhangi bir kamburluk sorunu olmayan ya da başlangıç 

seviyesinde olan kişilerin sorunlarının artmasını önleyecek bir sistemdir. Yaptığımız 

araştırmalarda kamburluğu önleyici olarak kullanılan bir ürüne rastlanamamıştır. 

Uygulaması üzerine çalıştığımız sistemin donanımsal bileşenleri farkı sistemlerde 

farklı amaçlar için kullanılan eğim ölçer (IMU) ve denetleyici (Arduino) gibi 

donanımsal aygıtlardır. Ancak bu aygıtların uygun konfigürasyonu ve bununla ilişkili 

olarak kodlanması ile kamburluk açısının ölçülmesi ve kullanıcıya sesli uyarı vermesi 

açısından yenilikçi bir yön olduğunu değerlendirmekteyiz. Üzerine çalıştığımız ürün, 

hekimlerin tavsiyesi dikkate alınarak kişiye özel ölçeklendirilmiş (Kişinin fiziksel 

özellikleri) bir montaja sahip olacak olup benzer şekilde yine kişiye özel açı değerleri 
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kodlamaya tanımlanarak oluşturulacaktır. Böylece, medikal işletmelerinde farklı 

ortopedik sorunlar için kullanılan diğer ürünlerin kişiye özel üretilme prensibi ile 

benzer olacaktır.  

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Proje konusu ürün elektronik donanım ve yazılım aşamaları tamamlandıktan sonra 

cihazımız, kullanacak kişiye uygun ölçülerde yelek ve/veya tişört gibi bir giysi üzerine 

yine kişinin fiziksel özelliklerine bağlı olarak monte edilecektir. Kişi, özellikle masa 

başı işi için bu giysiyi giydikten sonra kişinin kambur duruşunu önleyecek şekilde 

uyarı verecektir. Buna ek olarak, ikinci bölümde bahsedilen çalışma süresi gibi 

durumlar da dikkate alınarak bu uyarı zamanı kişiye özel ayarlanabilecektir.  

Ürünün ticarileşmesi için cihaz üzerine daha derin ARGE çalışması yapılması 

kaçınılmazdır. Ürünün hem daha giyilebilir teknolojik ürün sınıfına girebilmesi için 

hem de daha fonksiyonel olması için uzun süreçte farklı kişiler ve farklı ortamlarda 

testleri yapılmalıdır. Testlerden alınan geri dönütlere göre varsa hem donanımsal hem 

de yazılımsal iyileştirmeler yapılmalıdır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin başlangıcından bitimine kadar süreci içeren zaman planlaması, iş paketleri 

ve proje ekibi ile ilgili bilgiler Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Proje zaman planlaması. 

İP* 

No 

İP* 

 

Adı/Tanı

mı 

Kimler 

Tarafından 

Yapılacağı 

AYLAR VE HAFTALAR  

M
a

r
t 

N
is

a
n

 

M
a

y
ıs

 

H
a

z
ir

a
n

 

T
e
m

m
u

z
 

A
ğ

u
st

o
s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 1 

Literatür 

araştırması 

ve tasarım 

İkbal ÇABUK,  

S. Zümra ZÖĞ 
                                        

  

  

  

  

2 
Tasarım 

iyileştirme 

İkbal ÇABUK,  

S. Zümra ZÖĞ 
                                        

  

  

  

  

3 

Proje 

detay 

raporu 

hazırlama 

İkbal ÇABUK,  

S. Zümra ZÖĞ 
                                        

  

  

  

  

4 

Deneysel 

çalışmalar 

ve 

iyileştirme 

İkbal ÇABUK,  

S. Zümra ZÖĞ 
                     

5 

Yarışmaya 

hazırlık ve 

katılım 

İkbal ÇABUK,  

S. Zümra ZÖĞ 
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Proje kapsamında, ürün yelek ve tişört olmak üzere iki farklı giysi için üretilecek olup 

bu iki ürün için gerekli olan mekanik ve elektronik bileşenlerin tahmini fiyatları ve 

toplam maliyet Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Proje süreci maliyeti tablosu. 

Ürün no Bileşen Birim fiyatı 

[TL] 

Adedi Toplam 

[TL] 

1 Arduino lilypad 130 1 130 

2 Arduino Nano 33 IoT 560 1 560 

3 IMU 40 4 160 

4 Batarya 100 2 200 

5 Kablolar 50 1 50 

6 Buzzer 20 2 40 

7 Cihaz kutusu 10 1 10 

8 Yelek 100 1 50 

9 Tişört 100 1 50 

TOPLAM 1350 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projenin hedef kitlesi öncelikle öğrenci yaşında olan çocuklardır. Buna ek olarak 

yoğun olarak ofiste çalışan özel ve kamu çalışanlarıdır. Ayrıca skolyoz hastalarının 

ameliyatları sonrasında vücutlarının doğru pozisyonda kalmasını sağlamak amacıyla 

kullanılabilir.  

 

9. Riskler 

Ürüne ilişkin en büyük risk, kullanıcının bu cihazın olduğu giysiyi giydiğinde 

duyabileceği fiziksel rahatsızlıktır. İkinci risk cihazın belirli aralıklarda kalibrasyonun 

gerekliliğinin olabilecek olması iken üçüncü olarak kullanıcının çocuk olması 

durumunda çocuğun fiziksel gelişimi ile ilişkili olarak cihazın monte edildiği giysinin 

değiştirilme durumudur. Son olarak ise, cihazın bileşenlerinin yeterli özelliklerde 

olmaması durumunda cihazdan istenilen verimin alınamaması olduğu söylenebilir. 

Riskler Olasılık derecesi* Etki oranı* Risk puanı** 

1 Giysinin verebileceği rahatsızlık 2 2 4 

2 Sensörün kalibrasyona ihtiyaç 

duyma ihtimali 

1 2 2 

3 Çocuklar için giysinin belirli 

aralıklarda değiştirilme ihtiyacı 

3 1 3 

4 Cihazın istenilen sonuçları tam 

olarak verememesi durumu 

1 2 2 

 * (1-düşük), (2-orta), (3-yüksek), ** Olasılık derecesi x Etki oranı 

Öngörülen risklerin oluşmasında en temel etki, bu çalışma kapsamında üretilecek olan 

cihaz için kullanılacak olan bileşenlerle ilgili olduğu söylenebilir. Özellikle 1-2 ve 4. 

riskler dikkate alındığında, cihazın ticari bir ürün haline dönüştürülme aşamasında 
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kullanılan bileşenlerin daha kaliteli (düşük tolerans, hızlı tepki) seçilmesi ile bu 

risklerin azaltılabileceği söylenebilir. 3. risk göz önüne alındığında, cihazın ilgili 

giysiye sökülüp takılması kolay olan daha portatif bir yapıda üretilebilmesi durumunda 

bu risk azaltılabileceği ifade edilebilir. 

10. Proje Ekibi 

Adı Soyadı Görevi Okulu 

İkbal ÇABUK Takım Kaptanı 

Proje Tasarım 

Kodlama 

Şehit Pilot Hamza 

Gümüşsoy Fen Lisesi 

Selin Zümra ZÖĞ Takım Üyesi 

Kodlama 

Veri Toplama 

Şehit Pilot Hamza 

Gümüşsoy Fen Lisesi 

Mustafa AKBAL Danışman Öğretmen Şehit Pilot Hamza 

Gümüşsoy Fen Lisesi 
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