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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Sandalyede yanlış şekilde oturmanın hem sağlık anlamında hem de akademik anlamda kişilere 

olan olumsuz etkileri bilinmektedir. Bu etkilerin giderilmesi veya en aza indirilmesi için dünya 

üzerinde değişik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda üretilen ergonomik sandalyeler 

günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu sandalyeler sayesinde kişiler vücut sağlıkları için, doğru 

oturuş şekillerini bilmeseler bile, doğru bir şekilde oturabilmektedirler. Bu sayede kişiler vücut 

sağlıklarını korumaya çalışmaktadır. Yapılan araştırmalara göre kişiler ilk oturdukları anda doğru 

oturmakta ancak vakit geçtikçe, farkında olmadan oturuş şekillerini bozmaktadır. Piyasada bulunan 

sandalyeler her ne kadar ilk oturuşun doğru olmasında etkin rol oynasalar da insanların oturuşlarını 

denetleyemedikleri için bu doğru pozisyonun devam etmesini sağlayamamaktadır. 

Bizim projemiz; insanları sandalyeye oturdukları andan itibaren denetlemeye başlayan ve yanlış 

şekilde oturduklarında veya oturuşlarını bozduklarında kullanıcıya sesli, ışıklı ve yazılı biçimde 

uyarı veren bir sandalye üretmek üzere geliştirilmiştir. Bu sayede insanlarda gerek akademik 

anlamda gerekse postür sağlığı ve buna bağlı olarak gelişen başta omurga olmak üzere tüm vücut 

sağlığı üzerinde meydana gelebilecek tüm olumsuz etkiler en aza indirilecektir. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması 

Günümüzde okullardan evlere, evlerden iş yerlerine, umumi bir çok alanda sandalye ve oturaklar 

yaygın olarak kullanılmaktadır.  

 

Mevcut teknikte kullanılan sandalye ve oturakların; kullanıcıların sağlıklı pozisyonda oturmasını 

sağlayan, ergonomik şekilde tasarlanıp üretildiği görülmektedir. Kullanıcılar bu sandalye ve 

oturaklar sayesinde ilk oturuşlarını oturma ergonomisine uygun olarak yapabilmektedir. Ancak 

aradan vakit geçtikçe kullanıcılar istemsizce sağlıklı oturuş şeklini bozmaktadır. Günümüzde 

kullanılan ergonomik sandalyelerin kullanıcıyı sürekli denetleyememesi, kullanıcı sağlıklı oturuş 

pozisyonuna geçtiğinde kullanıcıyı uyaracak bir sisteme sahip olmaması bu tip sandalyeleri yetersiz 

kılmaktadır. Bu nedenle, tekniğin bilinen durumunda kullanıcının sürekli kendini kontrol etmesine 

gerek kalmadan, kullanıcıyı her an otomatik olarak denetleyen ve kullanıcıya gerekli 

bilgilendirmeleri yapan bir akıllı sandalye sistemine ihtiyaç duyulmuştur.  

 

Sonuç olarak, söz edilen problem, ilgili teknik alanda bir geliştirme yapmayı zorunlu kılmıştır. 

3. Çözüm  

Yukarıda bahsi geçen problemlerin çözümü için; üzerine yerleştirilen butonlar sayesinde 

kullanıcının sandalyede doğru oturup oturmadığını algılayacak, bu verileri işleyecek, eğer kullanıcı 

doğru pozisyonda oturmuyorsa kullanıcıya sesli-yazılı-ışıklı şekilde uyarı verecek, bu sayede 

kullanıcının tüm oturuşu esnasında sağlıklı pozisyonda kalmasını sağlayacak bir akıllı sandalye 

sistemi geliştirdik.  

Bu sandalye sistemi, sandalyenin sırt, bacak ve topuk bölgesine yerleştirilen butonlar sayesinde 

kullanıcının doğru pozisyonda oturup oturmadığını denetlemektedir. Bu denetlemeler sonucunda 

kullanıcının hangi bölgesinin doğru, hangi bölgesinin yanlış pozisyonda durduğunu sandalye 

üzerinde bulunan ekrana yazmaktadır. Sandalye üzerinde her bölge için özelleşmiş LED lambalar 

bulunmaktadır. Bu lambalar eğer bir bölgemiz yanlış pozisyonda duruyorsa aktif hale geçerek ışık 

vermeye başlamaktadır. sandalye sistemi üzerinde buzzer sistemi de bulunmaktadır. Bu sistem eğer 

kullanıcının herhangi bir bölgesi yanlış pozisyonda duruyor ise aktif olmakta ve kullanıcıya sesli 

uyarı vermeye başlamaktadır.  
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Akıllı sandalye sistemi; kullanıcıyı sürekli denetleyerek, kullanıcıya LCD ekran üzerinden 

gerekli bilgilendirmeleri yaparak ve gerekli durumlarda ışıklı ve sesli olarak uyarı vererek bir şekilde 

tasarlanılıp geliştirilmiştir. Bu sayede sandalyede oturma kaynaklı, kullanıcıda oluşabilecek 

hastalıkların önüne geçilmiş olacaktır. 

 
                             Şekil 1: AKILLI SANDALYE SİSTEMİ 3B TASARIM                                                                                                                                                                  

  

4. Yöntem 

4.1.Araştırma Modeli 

Çalışmamızda tasarım ve geliştirme araştırması yöntemlerini model olarak kullandık. Tasarım 

çalışmalarında ürünümüzün nasıl çalışacağı, özelliklerinin neler olacağı ve hangi malzemeler 

kullanılacağını belirledik. Geliştirme çalışmalarında ise yapılan tasarımlara uygun ürün oluşturduk. 

Oluşturduğumuz bu ürünü ise gerekli kodlama programları kullanarak kodladık. Kullanılan yöntem 

ve yapılan çalışmalar neticesinde ürünümüzü insanlığa hizmete hazır hale getirdik. 

4.2.Kullanılan Programlama Dili  

Projemizde kullanılan programlama dili “C” programlama dili olup, bu programlama dilinin 

özelliği; C programlama dili (C), 1970'lerin başında Ken Thompson ve Dennis Ritchie tarafından 

UNIX işletim sistemi için geliştirilmiş bir programlama dilidir. C, günümüzde neredeyse tüm işletim 

sistemlerinde kullanılan, dünyanın en çok kullanılan sistem programlama dilidir. Ancak, uygulama 

programları yazmak için de çok sık kullanılır. Yine çok kullanılan programlama dillerinden olan 

C++ da C'den türemiş bir dildir.[1] 

4.3.Kullanılan Malzemeler  

Arduino UNO: 

Arduino, üzerinde dijital ve analog pinler bulunan, bu pinlerle belirli sensör ve 

modülleri kontrol eden ve sensör ve modüllerden veri alarak aldığı verileri 

içerisine yazılan kodlar sayesinde işleyen bir karttır. Projemizde, butonlardan 

gelen verileri işlemek, uyarı durumlarında LED ve buzzer sistemlerini aktif hale 

getirmek için kullandık. 

 

LCD Ekran: 

LCD ekran, ürün ve projelerde kullanıcıya yazılı bir mesaj verilmek 

istenildiğinde kullanılır. Biz de projemizde ürün ile ilgili bilgilendirme yapmak 

ve durum hakkında bilgileri kullanıcıya sunmak için kullandık. 

 

 

 

 

 

Şekil 2 

Şekil 3 

https://www.turkcebilgi.com/1970
https://www.turkcebilgi.com/unix
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     I2C Modülü:  

LCD ekran arduino üzerine bağlanırken 6 tanesi dijital pin, 1 tanesi GND(toprak 

pini) pini ve 1 tanesi de VCC(güç pini) pini olmak üzere 8 tane pini meşgul 

etmektedir. Bu modülü projemizde LCD ekran ile arduino arasında bağlantı için 

gerekli olan pin sayısını dörde düşürmek için kullandık. 

  

Butonlar:  

Butonları projemizde kişinin sandalyede otururken belirli yerlere temas edip 

etmediğini anlamak için kullandık. 

 

 

 

 

LED Lambalar: 

LED lambalar, arduino ile uyumlu çalışabilen farklı renklerde ışık üretebilen 

minik lambalardır. Biz de projemizde LED lambaları, kişiye uyarı verilmek 

istenilen durumlarda ışıklı uyarı verebilmek için kullandık. 

 

 

 

 

                       Buzzer: 

Buzzer, üzerine uygulanan değişik gerilim seviyelerinde değişik ses dalgaları yayan, 

bu sayede değişik sesler çıkmasına imkân sağlayan bir modüldür. Biz de projemizde 

buzzerı, kişiye uyarı verilmek istenilen durumlarda sesli uyarı verebilmek için 

kullandık. 

 

 

 

Şekil 1, şekil 2, şekil 3, şekil 4, şekil 5 ve şekil 6’da proje geliştirilirken kullanılan ekran, butonlar, 

sesli ve görüntülü uyarı verecek sistemler ve ana karta yer verilmiştir. 

Projemizin tasarım ve geliştirme aşamaları şu şekildedir: 

1- İlk olarak ürünü geliştirmek için gereken malzemeleri sipariş verdik. 

2- Gelen malzemeler ile devreyi kurduk. Kurduğumuz devreyi vakit kaybetmeden kodlamaya 

başladık. Bu aşamada önceki yıllarda çeşitli yüz yüze ve online kurslarda aldığımız eğitim bize çok 

rahatlık sağladı. 

3- Devre oluşturma ve kodlama aşamaları da bitince geriye sadece sandalyeye entegre etme işi kaldı. 

Biz de daha fazla vakit kaybetmeden kolları sıvadık ve kısa bir sürede devreyi sandalyeye bağlamayı 

başardık. Bu aşamada projeye başlamadan önce yaptığımız araştırmaların çok yararı oldu. Bu 

araştırmalar sonucunda sandalyede hangi bölgelere butonlar yerleştireceğimize karar verdik.  

4- Son olarak tek bir şey kaldı. O da: Ürünü test etmek. Bilgisayar öğretmenimiz, hastane 

hemşiremiz,  bu konuda yetkili kişiler ve bir tane de öğrenci ile sistemin doğru çalışıp çalışmadığını, 

kişinin oturuş pozisyonunu doğru değerlendirip değerlendirmediğini test ettik. Ve bu testler 

sonucunda da ürünümüzün eksiksiz ve doğru bir şekilde çalıştığına kanaat getirdik. 

  

Cihazımızın çalışma basamakları ve teknik özellikleri şu şekildedir: 

1- Cihaz güç kaynağına bağlanmasıyla çalışmaya başlar. 

2- Cihaz ilk çalışmaya başladığı anda ekranda cihazın çalıştığına dair bilgiler verilir.  

 

 

 

 

Şekil 4 

Şekil 5 

Şekil 6 

Şekil 7 
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Resim 1: SİSTEM AKTİFLİK BİLDİRİMİ 

 
 

3- Bilgilendirmeler sonrasında cihazımızın hangi modda kullanılmak istenildiği kullanıcı tarafından 

belirlenir. Cihazımız tüm kitlelere hitap edebilmesi bakımından “EV MODU” ve “OKUL MODU” 

olmak üzere 2 modda çalıştırılabilmektedir. 

Resim 2: KULLANIM MODU SEÇME EKRANI 

 
 

4- Mod seçildikten sonra ekranda cihazın hangi modda çalışacağı bilgisi verilmektedir. 

Resim 3: SEÇİLEN KULLANIM MODU BİLDİRİMİ 

                                
 

5- Mod seçildikten sonra cihazımız artık pozisyon denetleme moduna geçmekte ve ekranda “ 

BACAK SIRT TOPUK” şeklinde bir yazı çıkmaktadır. Bu yazıların altına da bu bölgelerin doğru 

pozisyonda mı yanlış pozisyonda mı durduklarını belirten işaretler görünmektedir.  

Resim 4: YANLIŞ OTURMA GÖSTERGESİ 

                             
Resim 5: DOĞRU OTURMA GÖSTERGESİ 

   
 

6- Sandalyenin belirli bölgelerine belirli sayıda butonlar yerleştirdik. Bu sayede kişiler sandalyeye 

oturduğunda vücutlarının belirli bölgelerinin bu butonlara basma veya basmama durumları tespit 

edilir. Bu veriler ana karta iletilir. Ana kart bu verileri işler ve eğer butona basılıyorsa kişinin o buton 

ile kontrol edilen bölgesinin doğru pozisyonda durduğu belirlenir. Eğer butona basılmıyorsa kişinin 

o buton ile kontrol edilen bölgesinin yanlış pozisyonda durduğu belirlenir.  

A- Eğer kullanıcı doğru pozisyonda oturuyor ise; 

a) Ekranda “BACAK SIRT TOPUK” yazısının altında bulunan bildirim işaretleri tamamen 

“+++++ ++++ +++++” şeklinde görünür.  

Resim 6: DOĞRU OTURMA GÖSTERGESİ 
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b) Cihaz üzerinde bulunan ve kişiye doğru oturduğunu belirten beyaz renkli ışık veren LED 

lamba yanar. 

      B- Eğer kullanıcı yanlış pozisyonda oturuyor ise; 

1- Eğer kullanım modu olarak “OKUL MODU” seçilmişse;  

a) Öncelikle vücudun hangi bölgesinin yanlış pozisyonda olduğu tespit edilir. Her bir bölge 

için belirli renklerde LED’ler kullanılmıştır.  

b) Hangi bölge yanlış pozisyonda duruyor ise o bölge için kullanılan LED yanmaya başlar 

ve kullanıcıya uyarı verir.  

c)  Hangi bölge yanlış pozisyonda duruyor ise ekranda yazan bölge adının altındaki belirteç 

kısmı “XXXXX” şeklinde uyarı verir. 

Resim 7: ÖRNEK DOĞRU VE YANLIŞ OTURMA BİLDİRMİ 

  
2- Eğer kullanım modu olarak “EV MODU” seçilmişse; 

a) Öncelikle vücudun hangi bölgesinin yanlış pozisyonda olduğu tespit edilir. Her bir bölge 

için belirli renklerde LED’ler kullanılmıştır. 

b) Hangi bölge yanlış pozisyonda duruyor ise o bölge için kullanılan LED yanmaya başlar 

ve kullanıcıya uyarı verir.  

c)  Hangi bölge yanlış pozisyonda duruyor ise ekranda yazan bölge adının altındaki belirteç 

kısmı “XXXXX” şeklinde uyarı verir. 

Resim 8: ÖRNEK DOĞRU VE YANLIŞ OTURMA BİLDİRİMİ 

 
d)  Herhangi bir veya birkaç bölge yanlış pozisyonda duruyor ise cihaz üzerinde bulunan 

buzzer sistemi de sesli bir şekilde uyarı verir. 

 

7- Eğer cihaz üzerindeki hiçbir butona basılmıyor ise bu durumda cihaz sandalyede kimsenin 

oturmadığını algılar. Bu durumda cihaz güç tasarrufu sağlamak için kendisini uyku moduna alır. 

Cihaz bu moda girdiğinde ekran ışıkları kapanır, LED lambalar söner, buzzer pasif hale geçer. Bu 

sayede güç tasarrufu sağlanır. 

 

8- Eğer cihaz üzerinde herhangi bir veya birkaç butona basılır ise cihaz uyku modundan çıkar. Bu 

durumda ekran ışıkları yeniden açılır, LED lambalar yeniden yanmaya başlar, buzzer tekrar aktif 

hale geçer. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Günümüzde bilinen teknikte bizim tasarımımıza benzer, kullanıcının sandalyede doğru 

oturmasını denetleyen ve doğru oturuşun sürekliliğini sağlamak için tasarlanıp geliştirilmiş  bir ürün 

bulunmamaktadır.  Bu sebeple tasarımı ve geliştirmesi tamamen bize ait olan ürünümüz, dünya 

üzerinde de kendi alanında bir ilk özelliği taşımaktadır. Ürünümüzün dünyada ilk kez geliştirilmiş 

bir ürün olması sebebiyle Türk Patent ve Marka Kurumuna 06.04.2022 tarihinde Faydalı Model 

Tescil başvurusu da yapılmıştır.  
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6. Uygulanabilirlik  

Yukarıda detaylıca bahsedilen “Akıllı Sandalye Sistemi” adlı buluş, sanayinin elektronik 

sistemler ve mobilyacılık ile ilgilenen dallarında üretilebilir, uygulanabilir ve kullanılabilir 

niteliktedir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 1: MAALİYET ANALİZİ LİSTESİ 

KULLANILAN MALZEME  MİKTAR(ADET) MALZEME FİYATI 

Arduino UNO R3 1 170 

16x2 LCD Ekran (I2C Modüllü) 1 80 

5V Buzzer  1 5 

LED Lambalar 3 5 

9V Şarj Edilebilir Pil 1 75 

Push Butonlar 13 30 

3B Baskı *** 100 

Bağlantı ve Montaj Elemanları *** 40 

TOPLAM MAALİYET  505 Türk Lirası 

 

Projemize benzer herhangi bir ürün bulunmadığı için maliyet karşılaştırması yapılamamaktadır. 

Not: Listede belirtilen fiyatlar 2022 yılı mayıs ayına göre belirlenmiş olup, fiyatı belirtilen 

malzemeler fiyat-performans dengesi bakımından en uygun mağazalardan seçilmiştir. 
 

Tablo 2: PROJE ZAMAN PLANLAMASI 

                                                                        AYLAR 

İşin Tanımı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos  Eylül  Ekim 

Literatür 

Taraması 

 X X X X      

Deney ve 

Gözlem 
  X X X X     

Materyal ve 

Yöntem 

Çalışması 

   X X X     

Proje Raporu 

Yazımı   
    X X X      

Prototipleme 

ve Prototip 

Geliştirme 

     X X X X  

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz başta öğrenciler ve masa başı mesleklerde çalışan kişiler olmak üzere tüm insanların 

kullanması için geliştirilmiştir.   
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9. Riskler 

Projeyi olumsuz yönde etkileyecek unsurlar (riskler) tespit edilmemiştir. Proje hayata 

geçirilirken ortaya çıkabilecek problemler tanımlanmamıştır. 
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