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1)Proje tanıtım:  

 

Günümüz çağında ekran bağımlılığı zaten varken bunun üstüne hayatımıza covid-19 salgını 

girdi. Tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bütün yaşantımız bu salgınla beraber olumsuz 

etkilendi.Bizi en çok etkileyen okulumuzun kapanması ve derslerimizin online geçmesiydi. 

Artık hep evde ve bilgisar başında olmamız gerekiyordu. Bir çok sağlık sorunları da 

oluşmaya başladı.Gün içinde sandalyeden hiç kalkmadığımız dahi oluyordu. Kalkmayı 

unuttuğumuz zamanlarda buna çözüm olarak bir akıllı sandalye tasarımı geldi aklımıza. 

Online ders başladığında oturacağımız ve ders bittiğinde bizi uyararak kalkmamızı 

sağlayacak akıllı bir sandalye. Böylece birçok sağlık sorununun da önüne geçilmiş olabiliriz 

diye düşündük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Problem /sorun:  

 

Günümüzde gençler sosyal yönden bilgisayar oyunlarıyla oldukça zaman gecirmekteydi 

bunun bir sorun olduğu dönemde covid 19 salgını çıktı .Yaklaşık bir buçuk yıldır kısıtlamalar 

oldukça yoğun bir şekilde devam ederken biz öğrenciler için okulları tamaman kapandı ve 

online eğitim başladı.Neredeyse zamanımızın çoğu bilgisayar başında derslerle geçiyoruz 10 

dakikalık ders aralarında bile kalkmayıp başka şeylere bakıyoruz bilgisayar başında.Biz bu 

hareketsizliği covid 19 hayatımıza girmesiyle daha iyi anladık ve araştırdık ki bir çok 

hastalığa sebep olmaktaymış. Uzun süre oturarak çalışan ve hareketsiz kalarak erken yaşta 

hasta olan birçok kişinin olduğunu gördük. Bunların en onlemlisi gergin boyun sendromu 

boyunda , boyun ağrısı,ve boyundan başlayan baş ağrısına neden olan bir hastalıkmış. Bu 

sadece bir tanesi araştırmalarımız sonucu o kadar çok hastalık karşımıza çıktı ki inanamadık. 

Ve biz ve arkadaşlarımızda online ders sırasında bazı rahatsızlıklar yaşadık. Baş ağrısı, sırt 

ağrısı, gözlerimizde kurumalar ,kızarmalar , bulanık görmeler. 

 

 

3) Çözüm:  

 

Bir çok rahatsızlık yaşadıktan sonra aklımıza biz unutsak bile bize hatırlatacak bir çözüm 

geldi Belki yapacağımız akıllı sandalye tasarımı ile alışkanlık kazanılabilir kalkmamız 
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gerektiğini annemiz ya da babamızın hatırlatmasına gerek kalmadan sadece sandelyemizin 

alarmı ile kendimiz hatırlayabiliriz. 

 Akıllı sandalyemiz bizim sandalyeye oturduğumuzu ağırlık sensörü ile algılayacak. 

Algıladığı anda zaman sayacı devreye geçecek ve 30 dk ders süresi başlayacak.30dk 

sonunda alarm buzzer çalarak bizi kalkmamız için uyaracak.Kalkmadığımız süre alarm 

çalmaya devam edecektir. Akıllı sandalyemizin  ağırlık sensörü sıfırlandığında yani ayağa 

kalktığımızda alarm susacak ve zaman sayacı sıfırlanacak .10 dk ders arasında eğer tekrar 

oturmak istersek yada akıllı sandalyemizi yanıltıp tekrar bilgisayar oynamaya  devam etmek 

istersek akıllı sandalyemiz tekrar alarm çalarak bizi 10 dk içerisinde ayakta hareket etmeye 

zorunlu bırakacak.Zaman sayacımızı her 30 ve 10 dk lık süreler için sıfırlayacak şekilde 

kodlayarak ders ve teneffüs sürelerini ayarlamış olacağız. Ders süresi içerisinde de eğer 

sandalyeden kalkarsak yine alarm çalıp bizi uyaracak böylelikle odaklanma problemi 

yaşayan, dikkat dağınıklığı sorunu olan çocuklar içinde fayda sağlamış olacağız.Nasıl ki 

sabah vaktinde  uyanabilmek için alarm kuruyorsak bilgisayar, oyun, online dersler içinde 

bu alarmı kurabiliriz. Örneğin 30 dakika online ders başladığında sandelyedeki sayaç 

başlayıp ders bitince çalarsa bizde kalkmamız gerektiğini anlayıp kalkıp hareket 

edebiliriz.Bir sonraki ders başlayana kadar hem ekranda ayrılıp gözümü dinlendirebilir hem 

de  hareket edebiliriz. Böylece sağlığımızı koruyabilmiş oluruz. 

 

Kullanılacak Malzemeler : 

1.Arduino uno 

2.Buzzer 

3. Ağırlık Sensörü - Load Sensor 

4. Arduino gerçek zaman saat modülü 

5. 100 Ω direnç 

6.Batarya  

7.Jumper Kablo  

 

 

 

4) Yöntem: 

 

Çocuk odalarındaki bilgisayar sandalyelerine, çağrı merkezleri, ofisler, bankalarda ve 

birçok yerde oturduğumuz sandelyenin alt kısmına ağırlık sensörlü bu ekipmanı 

yerleştirerek bizi algılamasını, bizi algıladıktan sonra da sayacın başlamasıyla ve belirlenen 

süre sonunda alarm çalmasıyla çalışacak bir sistemle birçok sağlık sorunun üstesinden 

gelinebilir. Günlük hayatımızda bu yöntemle birçok yerde hareket etmeyi sağlayabilir ve 

birçok sağlık sorunun önüne geçebiliriz. 
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Arduino uno kullanarak kendi dilinde  arduinomuzu yukardaki şemaya göre kodlayacağız. 

Arduino, interaktif projeler geliştirmek için tasarlanan, elektronik donanım ve yazılım 

temelli bir geliştirme platformudur. Arduino, wiring tabanlı programlama dili ile 

programlanır ve processing tabanlı Arduino yazılım geliştirme ortamı olan Arduino IDE ile 

karta aktarılır.Arduino programlama dili, C programlama dili ile hemen hemen aynıdır; 

temel bir C dili bilgisi ile kolayca kod yazmak mümkündür. Yazılım tamamlandıktan sonra 

kod karta bir USB kablosu vasıtası ile kolayca aktarılır. Load cell yani ağırlık sensörü 

analog çıkışlı bir sensördür. Yani sensörün direnci üzerine uygulanan ağırlığa göre küçük 

değişimler göstermektedir. Buzzerı ise günlük hayatta bize uyarı veren birçok yerde 

görebiliriz. Örneğin araçlarda ki park sistemlerinde, alarmlarda vb. alanlarda görme 

şansımız vardır. Kullanımı oldukça kolay olduğu için çok kullanışlı bir ekipmandır. 

Genel olarak açıkladığımız ekipmanlarla projemizi oluşturacağız.Akıllı sandalyemizde asıl 

önemli olan kodlama kısmıdır. 

Programı yazarken dikkat etmemiz gereken en önemli  noktalar zaman sayacını doğru 

ayarlayabilmek yoksa alarm gereksiz vakitlerde de çalabilir.Akıllı sandalyemizi oturduktan 30 dk 

sonra alarm verecek şekilde programlayacağız.alarm çalınca kalkacağız ki alarm sussun.Ayağa 

kalktıktan sonra sayaç 10 dk ya ayarlanacak bu kez 10 dk içinde eğer sandalyeye oturursak alarm 

çalacak ve kalkmadan susmayacak.10 dk sonunda da tekrar ders başlayacağı için bu döngü şeklinde 

devam edecek 30 dk lık zaman diliminde sandalyeden kalkarsak alarm çalacak 30 dk sonunda da 10 

dk zaman diliminde sandalyeye oturursak alarm çalacak. 

Böylece hedef kitlemiz olan öğrencilerin derslerde sandalyede oturmaları teneffüste ise 

hareket etmeleri sağlanmış olacak. 
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5) Yenilikçi yönü:  

 

Uzun süre oturmak zorunda kalan bu yüzden bir çok hastalığa yakalanan.evde anne babası 

uyarmadan bilgisayar başından kalkmayan çocuklar için kimsenin uyarmasina gerek ihtiyaç 

olmadan zamanin geldiğini anlayabilen duyarlı çocuklar ve bu yönde alışkanlık kazamak için 

gerekli bir sandalyedir. 

 

6)    Uygulanabilirlik:  

 

Nesnelerin interneti (IoT) ve giyilebilir teknolojiler açısından bakıldığında inovatif bir çözüm 

sunan projemiz daha da geliştirilebilir.Her nesnenin mobil uyumlu olduğu akıllı olduğu 

çağımızda sandalyelerimiz eşyalarımızda sağlığımızı korumak için programlanmalı, 

akıllanmalı. Bilgisayar kullandığımız odaya bu tasarladığımız sandelyeye koyarak en az 30 

dakika bilgisayar baktıktan sonra bu sürenin bize yeterli olduğunu artık kalkıp hareket 

etmemiz gerektiğini bize hatırlatması çok güzel. Saat kursak alarmı kalabiliriz ama bu 

sandelyeden kalkmadan alarmı kapatamayiz. Bu sandalye sayesinde zorunlu hareket 

sağlayacağız ve birçok sağlık sorunun engelleyeceğiz. 

Düşük maliyetle birçok sağlık sorununun oluşmasını engelleyecek akıllı sandalye 

tasarımımız sadece aparat olarak tasarlanıp her sandalyeye kolaylıkla monte edilebilir. 

Dışardan süre kontrolü sağlayabilme akıllı telefolarla uyumlu hale getirilebilme gibi 

geliştirilebilir özellikleri sayesinde de yenilikçi inovatif bir projedir. Seri üretimi yapılıp 

ticari ürüne dönüştürülebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

7)   Tahmin Maliyet: 

 

Malzeme adı miktar tahmin maliyet (TL) 

Arduino uno set               1 426 tl 

Çalışma ve bilgisayar 

koltuğu 

1 300 tl 

Zaman Sayacı 1 8 tl 

Ağırlık sensörü 2 26 tl 

Buzzer 1 5 tl 

Batarya 1 70 tl 

Toplam maliyet  835 tl 
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HAZİRAN TEMMUZ  AĞUSTOS 

 Gerekli 

Malzemel

erin 

temini 

 

 Tasarımın 

tamamlanma

sı  

 Arduinonun 

kodlanarak 

test edilmesi 

 Elektronik  

devre şemasıyla  

yazılımın tamamlanıp 

 sistemin son haline  

getirilmesi  

Teknofest için tüm 

 hazırlıkların tamamlanması 

 

 

 

8)   Proje ekibinin hedef kitlesi:  

 

Oturarak çalışmak zorunda kalan gün içerisinde yoğun iş temposuna bağlı hareket etmeyi 

unutan tüm insanlar için düşünülmüş sağlık sorunlarının önüne geçilebilecek bir proje 

olduğunu düşünüyoruz.Hedef kitlemiz öğrenciler olmakla beraber tüm insanlık için faydalı 

bir projedir. 

 

 

9) Proje ekibi: 

       

 

Adı 

Soyadı   Projedeki görevi Okul 

         

Halime Mantar Danışman Öğretmen 

18 Mart 

Ortaokulu 

Şevval Karakaş Takım üyesi 18 Mart Ortaokulu 

 

Berkay Karakaş Takım üyesi 18 Mart Ortaokulu 

 

10) Kaynakça: 

 

1) https://www.google.com/amp/s/www.cnnturk.com/amp/iyilik-

saglik/hareket/hareketsizligin-vucudunuzda-yaratacagi-5-etki 

 

2) https://covid19.saglik.gov.tr 

 

 

https://www.google.com/amp/s/www.cnnturk.com/amp/iyilik-saglik/hareket/hareketsizligin-vucudunuzda-yaratacagi-5-etki
https://www.google.com/amp/s/www.cnnturk.com/amp/iyilik-saglik/hareket/hareketsizligin-vucudunuzda-yaratacagi-5-etki
https://www.google.com/amp/s/www.cnnturk.com/amp/iyilik-saglik/hareket/hareketsizligin-vucudunuzda-yaratacagi-5-etki
https://covid19.saglik.gov.tr/
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3) https://www.google.com/amp/s/mediatrend.mediamarkt.com.tr/amp/cocuklar-gunde-kac-

saat-bilgisayar-kullanmali/ 

 

4) https://www.edebiyathaber.net/gunde-kac-saati-bilgisayar-basinda-

geciriyoruz/#:~:text=Tablet%20kullan%C4%B1m%20oran%C4%B1%20y%C3%BCzde%20

17,ortalama% 207%20saat%20olarak%20belirlendi 

 

5) https://elektrokod.wordpress.com/2018/09/15/arduino-timer1in-zamanlayici-olarak-

kullanilmasi-using-timer1-as-a-timer/ 

 

6)https://hayaletveyap.com/arduino-ile-buzzer-

kullanimi/#:~:text=Buzzer%20Arduino%20devrelerinde%20ses%20elde%20etmek%2

0amac%C4%B1yla%20kullan%C4%B1lan%20bir%20ekipmand%C4%B1r. 

 

7)https://maker.robotistan.com/arduino-yazilim-kurulum/ 

8)http://www.visuino.com.tr/Instrucables/Arduino_Nano_ve_Visuino_HX711_ADC_Sensoru

_ile_Kutle_Olcme.pdf 

 

https://www.google.com/amp/s/mediatrend.mediamarkt.com.tr/amp/cocuklar-gunde-kac-saat-bilgisayar-kullanmali/
https://www.google.com/amp/s/mediatrend.mediamarkt.com.tr/amp/cocuklar-gunde-kac-saat-bilgisayar-kullanmali/
https://elektrokod.wordpress.com/2018/09/15/arduino-timer1in-zamanlayici-olarak-kullanilmasi-using-timer1-as-a-timer/
https://elektrokod.wordpress.com/2018/09/15/arduino-timer1in-zamanlayici-olarak-kullanilmasi-using-timer1-as-a-timer/
https://hayaletveyap.com/arduino-ile-buzzer-kullanimi/#:~:text=Buzzer%20Arduino%20devrelerinde%20ses%20elde%20etmek%20amac%C4%B1yla%20kullan%C4%B1lan%20bir%20ekipmand%C4%B1r
https://hayaletveyap.com/arduino-ile-buzzer-kullanimi/#:~:text=Buzzer%20Arduino%20devrelerinde%20ses%20elde%20etmek%20amac%C4%B1yla%20kullan%C4%B1lan%20bir%20ekipmand%C4%B1r
https://hayaletveyap.com/arduino-ile-buzzer-kullanimi/#:~:text=Buzzer%20Arduino%20devrelerinde%20ses%20elde%20etmek%20amac%C4%B1yla%20kullan%C4%B1lan%20bir%20ekipmand%C4%B1r
https://maker.robotistan.com/arduino-yazilim-kurulum/
http://www.visuino.com.tr/Instrucables/Arduino_Nano_ve_Visuino_HX711_ADC_Sensoru_ile_Kutle_Olcme.pdf
http://www.visuino.com.tr/Instrucables/Arduino_Nano_ve_Visuino_HX711_ADC_Sensoru_ile_Kutle_Olcme.pdf

