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1. Proje Özeti  

 Teknolojinin her geçen gün hayatımıza daha fazla yer edinirken özellikle Pandemi sürecinde 

hayatımızın tam anlamıyla merkezine yerleĢti. Öğrencilerin uzaktan eğitimde kullandıkları 

telefon, tablet ve bilgisayarlar eğitimin ayrılmaz parçası haline geldi. Fakat bu cihazları 

kullanırken sağlığımızı tehlikeye sokacak kullanımlardan kaçınmalıyız. Bu projenin amacı 

telefon, tablet ve bilgisayar kullanımında kiĢilerin ekrana bakma mesafelerini uygun ölçüde 

ayarlamayı sağlamaktır. BaĢta gözlerde oluĢacak rahatsızlıklar olmak üzere bedensel 

problemlerin önüne geçmek amaçlanmaktadır. Bu soruna çözüm için tasarlanan projemizde 

gerek öğrenciler gerekse telefon, tablet ve bilgisayar kullanan tüm insanların cihaz 

kullanımında sağlığını korumak amaçlanmaktadır.  Arduino UNO, mesafe sensörü, LCD 

ekran ve LED lamba gibi robotik parçalar kullanılarak yapılan projede kiĢi ekrana çok 

yaklaĢtığında kendisini yazılı uyararak uygun mesafeye (40-70 cm) (Gürcüler ve Ayvaz, 

2017) gelmesi sağlanacaktır(Tablo1).  

 

Tablo1.Kullanılacak Malzemeler  

 
   

  
 

Arduino Uno Mesafe 

Sensörü 

LCD Ekran Isı-nem 

Sensörü 

Led 

Lambalar 

Kablolar Pil ve Pil 

Yuvası 

 

2. Problem/Sorun 

 

Teknoloji her geçen gün hayatımıza daha fazla girmektedir. Özelikle pandemi döneminin tüm 

dünyada insanların evlerde karantinaya girmesiyle neredeyse tüm ihtiyaçlarımızı internet 

üzerinden hallederek teknolojiyi yaĢamımızın merkezine koyduk. Evlerde akıllı televizyon, 

tablet ve telefonlar vazgeçilmez cihazlar haline geldi. Bu cihazların uzun süre kullanımları 

beraberinde birçok sağlık sorununu beraberinde getirdi. Özellikle ekrana yakın mesafeden 

uzun süre bakılması göz sorunlarına yol açmaktadır. Ekrana farkında olmadan çok yaklaĢarak 

uzun süreler bakılıyor. Biz projemizde tamda bu konuyu problem ediniyoruz. 

3.   Çözüm 

 

Telefon, tablet ve bilgisayar kullanımında kiĢilerin ekrana çok yakın bakmaları nedeniyle göz 

sağlığı sorunları ortaya çıkmakta bunun yanında yakın bakarken yanlıĢ oturma pozisyonundan 

dolayı bel ve boyun sağlığı da olumsuz etkilenmektedir (Dizdar, 2007, Bostancı 2016, 

Bostancı 2017). Bu sorunların önüne geçmek için bu proje tasarlanmıĢtır. KiĢilerin ekrana 

uygun mesafede bakma alıĢkanlığı kazandırarak beden sağlıklarını desteklemek mevcut 

soruna çözüm bulmaya çalıĢmaktadır. 
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ġekil1. Tasarımımızın 3 boyutlu çizimi 

Teknolojik cihazların doğru kullanımları kiĢilerin kontrolünde olduğu için tasarladığımız 

cihaz (ġekil1) kiĢilerin uygun mesafede ekrana bakmalarını sağlayacaktır. Ayrıca kiĢilerin 

bulundukları ortamın sıcaklığının uygun seviyede olduğunu kontrol ederek tasarımımızdaki 

ekrana uyarı mesajları yazacaktır.  

4.   Yöntem 

 Ortaokul öğrencileri ile tasarlanan projede öğrencinin hayalindeki projeyi tasarlanması için 

uygun yazılım ve donanımlar olmasına önem verildi. Projemizi Arduino robotik parçalar 

kullanarak ve Mblock ile programlayarak tasarladık. Yapılan ürünün maliyeti minimuma 

indirerek yaygınlaĢtırılabilirliği sağlamak için bu parçaları tercih ettik. Öğrencilerin yazılım 

ve donanım konusunda eksiklerini giderilmeye çalıĢıldı. Fikir aĢamasından itibaren ele alınan 

problemin çözüme kavuĢturulması için tasarımımız birçok değiĢik fikirle son haline 

getirilmeye çalıĢıldı (ġekil2). Problem çözme aĢamaları süreç içerisinde uygulanmaya 

çalıĢıldı. 
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ġekil2. Tasarımın 3 boyutlu çizimler ve farklı açılardan görünümleri 

 

5. Yenilikçi (İnovasyon) Yönü 

 

Telefon, tablet ve bilgisayarları üzerine koyup kullanmak için birçok stant tasarlanmıĢ ve Ģuan 

satıĢı yapılmaktadır. Bu ürünler kiĢilerin ekrana bakma mesafesini ölçmek yerine kiĢinin 

cihazı üstüne koyarak izlemesine yarayan ürünlerdir. Projemizde  kiĢinin belli mesafede 

kullanımını sağlayarak bu ürünlerden farklı bir özelliği ön plana çıkarıyoruz. Projemiz 

vatandaĢlarımızın sağlığını ön planda tutarak önce insan ilkesini amaç edinmiĢtir. 

6.   Uygulanabilirlik 

Projemiz gerek kullanılacak malzemelerle gerekse taĢınabilir portatif bir tasarım olması 

sebebiyle ticari bir ürün olarak kullanılarak insanların kullanımı için yaygınlaĢtırılabilir. 

KiĢilerin sağlığını korumaya yönelik bir tarafı olduğu için kiĢiler kendisi için veya ebeveynler 
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çocukları için bu tarz bir ürünü tercih etmek isteyeceklerdir. Table ve telefon kullanımına 

uygun tasarlanacaktır (ġekil3). 

 

 
              ġekil3. Tablet Kullanımı                                                       Telefon Kullanımı 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Projemizde kullanılacak malzemelerin listesi ve fiyatları aĢağıdaki gibidir. 
Malzeme Fiyat 

Arduino Uno 60 TL 

Ultrasonik Mesafe Sensörü 10 TL 

Lcd Ekran 20 TL 

Isı Nem Sensörü 15 TL 

Led Lambalar (10 Adet) 5 TL 

Pil ve Pil Yuvası 35 TL 

Kablolar 10 TL 

Aç-Kapa Buton 5TL 

Toplam 150 TL 

Tablo2. Malzeme Listesi 

 

Projemizde kullanılacak robotik parçaların toplam maliyeti ortalama 150 TL dir (Tablo2). 

)Birde robotik parçaların yerleĢtirileceği stand malzemesinin prototip aĢamasında kartondan 

veya 3 boyutlu yazıcıdan alınacak çıktı ile yapılması planlanmaktır. Birde güç kaynağı için pil 

takılması gerekmektedir. Bu harcamalar ile birlikte çalıĢmamızın bir tanesi 200 TL bir 

maliyete çıkacaktır. Seri üretim olunacak bir durumda bu maliyet çok sembolik rakamlara 

inecektir. 
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Tarih Proje Aşaması 

ġubat Literatür taraması ve Proje  konusunun belirlenmesi  

Mart Proje ön hazırlığının yapılarak uygun donanım ve yazılımın belirlenmesi 

Nisan Projede ürün tasarımının yapılması ve örneklem üzerinde uygulamaların yapılması 

Haziran Projenin sergiye uygun hale getirilmesi 

Tablo3. Proje takvimi 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi 

 

Projemizin çıkıĢ noktası canlı dersini telefon, tablet ve bilgisayar ile takip eden 

öğrencilerimizdir. Fakat bu cihazlar herkes tarafından aktif kullanılan cihazlar olduğu için 

hedef kitlemiz tüm insanlardır. 

9. Riskler 

 

Proje geneli için en büyük risk kullanılacak malzemelerin fiyatlarının döviz kuruna bağlı 

olarak yükselmesi ve maliyetin artmasıdır. Buda seri üretim aĢamasında indirgenebilecek bir 

durumdur. Bunun yanında tasarımın öğrenciler tarafından yapılması ve parçaların elektrik ile 

çalıĢması nedeniyle oluĢabilecek riskler vardır. OluĢabilecek riskleri önleme adına gerekli 

tedbirler alınacaktır. Tablo4’teki olasılık etki matrisi ile olası senaryolar ve yapılması 

gerekenler listelenmiĢtir (2019,Eğitim Teknolojisi YarıĢması, Ra-Sat). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tablo 4. Olasılık Etki Matrisi 

 

 

 

 

   ETKİ 

     Az Normal Çok 

     1 2 3 

  
O

L
A

S
IL

IK
 Az 1 RSK1 RSK2  

Normal 2 RSK3 RSK4 RSK5 

Çok 3  RSK6  

RİSK SKALASI 

1-2 Kabul Edilebilir Risk 

3-4 Dikkate Değer Risk 

6-9 Kabul Edilemez Risk 

OLASI RİSKLER 

RSK1 Eksik malzeme 

RSK2 Kullanılan malzemenin kırılması 

veya bozulması 

RSK3 Hatalı montajlama 

RSK4 Zaman yetersizliği 

RSK5 Elektrik kaçakları ve sorunlar 

RSK6 Kesici elici alet yaralanmaları YAPILMASI GEREKENLER 

Problemi çevrenizle iletiĢimle çözebilirsiniz. 

Proje danıĢmanınıza baĢvurunuz. 

ÇalıĢmayı hemen durdurup proje danıĢmanınız yada 

bir yetkiliden yardım alınız. 
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