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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

    İlkokul  öğrencisinden temelde beklenen, okuma ve yazmayı, temel matematik kavramlarını 

öğrenmesidir. Bu öğrenmelerin gerçekleştirilebilmesi için, ders esnasında öğrencinin ilgisinin 

derse yönelmiş olması gerekmektedir. Dikkat süresi kısa olan ilkokul  öğrencilerinin ise ilgisi 

kolaylıkla dağılabilmektedir. Bu durumun temel sebeplerinden birisi de sırada öğrencinin yanlış 

oturmasıdır. Öğrencinin sırasında doğru bir şekilde oturması, uygun bir okuma ve yazma 

çalışması açısından çok önemlidir.Okulların başlamasıyla birlikte çocuklarda sırt ağrısı ve 

omurga bozukluklarıyla ilgili şikayetlerin arttığı öğrenci,veli ,öğretmenler ve fizyoterapistler 

tarafından tespit edilmiştir. Öğrencilere sıralarında dik oturmalarını ve sırtlarını sıranın arkasına 

yaslamalarını öneren doktorlarımız ,sırada gün boyu sırasında öne eğilerek ,arkasına 

yaslanmadan oturan çocuklarda bel ve sırt ağrısının yanısıra ,omurgada bozukluklar da 

görüldüğü,ayrıca sırt ve dizlerde ağrılara ,uyuşukluğa neden olabileceği tespit edilmiştir.İnsan 

yaptığı tüm eylemlerde bedenini rahatlık içinde kullanmalıdır. Bu şart sadece kullanılan 

cihazların, aletlerin, makinelerin, dekorasyon ve donatı elemanlarının ve çeşitli çalışma 

hacimlerinin, insan bedeni boyutları ile uyum içinde olması ile mümkün olabilmektedir (Elibol, 

Kılıç, Ulupınar, Burdurlu, 2005, s. 75).’’Ağaç yaşken eğilir’’sözü aynıyla göz önüne alınırsa 

geri dönüşü olmayan bir yanlış postürle bireyler yetişkinlik dönemine giriş yaparlar.Sağlıklı bir 

nesil için sağlıklı bir duruşun şart olduğunu vurgulanmaktadır.Doğru duruş vücudun 

bölümlerinin birbiriyle ve bir bütün hainde uyumlu olma halidir.Doğru bir duruş sayesinde kas-

iskelet sistemi daha verimli çalışır.Vücuttaki diğer yapılar zorlanmadan çalışma imkanı bulur. 

Akciğerlere daha bol oksijen depolanır ve beynin ve vücudun daha zinde olması sağlanır.Okul 

çağında duruş bozukluğuna sebep olan faktörler ise Fizyoterapist Çelik tarafından ‘’ oturma 

şekli; bel ve sırt desteği olmadan gevşek postürde ve uzun süreli oturmaya bağlamış,doğru 

oturma modelinin öğretilmesi ( baş ve omuzlar dik,sırt ve göğüs kafesi rahat ,bel kavisi 

desteklenmiş dengeli oturuş ),doğru oturuşu destekleyici ürünler kullanılması gerektiği şeklinde 

açıklanmıştır. ( Kyn.Memorial Tıbbi Yayın Kurulu , postural kamburluk röportajı)Günümüzde 

çocukları okul-dershane-etkinlik kursları-bilgisayar üçgeninden vazgeçirmek gerçekçi bir 

yaklaşım değildir.Ancak bu konuda okullarımızın kontrol edebilecekleri bazı şeyler 

vardır.Çocuğu kamburluktan korumak için öncelikle oturma alışkanlıklarından başlamak 

gerekir.Çocuk çalışırken, çalışma masasında otururken, sırtını dik konumda tutmalıdır.( 

Kyn.Fizyoterapist Nurcan Çelik TRT haber-‘’ sağlıklı bir nesil için sağlıklı bir duruş şart’’) 

        Biz de hazırladığımız proje ile ;öğretmenlerimizin okulda her ders öğrencilere ‘’ Dik 

durun’’  , ‘’Kitap ve defterlerinizin üzerine eğilmeyin,kambur durmayın’’,’’Başınızı masaya 

yatar pozisyonda yaslamayın ‘’şeklinde derste öğrencilerin dikkatini dağıtacak ve onları 

bıktıracak şekilde ikazlar yapmaları hatta ‘’ Dik Dur’’ şeklindeki hiçbir işe yaramayan ve tam 

tersi bir etkiyle inat duygusu yaratan ve gerginliğe neden olan söylemleri  

Yerine, tasarladığımız yardımcı ve maliyeti çok düşük ,devlet okullarımızda önceden imal 

edilmiş masaları da işlevsiz kılmayan proje ürünümüz ile sonradan demonte edilebilecek şekilde 

sorunu işlevsel olarak çözdük ve prototip ürünümüz ile uygulamalar yaparak sonuçları 

gözlemledik,öğrenci ve öğretmenlerimizin olumlu yorumlarını aldık. 

2. Problem/Sorun: 

      Okul sıralarındaki yanlış duruş ve oturma pozisyonları gelişme çağındaki öğrencilerin 

omurga sağlığını olumsuz etkilemektedir (Öztürk, 2016, s. 7). Çocuklarda ilköğretim döneminin 

başı olan birinci sınıflar, çocukların büyüme ve gelişmesinin hızlı olduğu bir dönemdir. Bu 

dönemde uygunsuz pozisyonlarda uzun süre oturma vücudun duruş şeklinde olumsuz 

değişikliklere yol açarak, kalıcı şekil bozukluklarına yol açabilmektedir (Yeşildal, 2013). 

Çocuklarda görülen postural bozukluklar ise sırt-bel ağrılarına neden olmaktadır (Bezer, Erol, 
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Aydın, Kocaoğlu, Güven, 2003, s. 12). Öğrenci sırtını sandalyeye dayamazsa bir süre sonra bel 

kaslarının ağrımasına neden olmaktadır (Temur, 2009, s. 98). Sırada yanlış oturmanın sakıncalı 

yönleri vurgulandıktan sonra, sırada doğru oturma şekli üzerinde durulmuştur. 

Okulların başlamasıyla birlikte çocuklarda sırt ağrısı ve omurga bozukluklarıyla ilgili 

şikayetlerin arttığı öğrenci,veli ,öğretmenler ve fizyoterapistler tarafından tespit edilmiştir. 

Öğrencilere sıralarında dik oturmalarını ve sırtlarını sıranın arkasına yaslamalarını öneren 

doktorlarımız ,sırada gün boyu sırasında öne eğilerek ,arkasına yaslanmadan oturan çocuklarda 

bel ve sırt ağrısının yanısıra ,omurgada bozukluklar da görüldüğü,ayrıca sırt ve dizlerde ağrılara 

,uyuşukluğa neden olabileceği tespit edilmiştir. 

 

Resim: Hatalı okuma ve yazma pozisyonu 

 

İnsan yaptığı tüm eylemlerde bedenini rahatlık içinde kullanmalıdır. Bu şart sadece kullanılan 

cihazların, aletlerin, makinelerin, dekorasyon ve donatı elemanlarının ve çeşitli çalışma 

hacimlerinin, insan bedeni boyutları ile uyum içinde olması ile mümkün olabilmektedir 

Sağlıklı ve dik bir duruş her zaman özgüven işaretidir. Ancak duruşunuz yalnızca dış 

görüntümüze değil, fiziksel ve mental sağlığımııza da etki ediyor. Gün içinde kötü bir postürle 

dolaşmayı alışkanlık haline getirdiğimizde vücut fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde 

çalışmadığını belirten uzmanlar kötü duruşun hiç fark etmediğimiz yan etkileri olduğunu 

söylüyor..En sık rastladığımız sağlık problemlerinden bazıları şöyledir; 

1. Baş ağrıları 

Uzmanlar kötü duruşun ilk olarak boyun bölgesini etkileyerek baş ağrılarına sebep olduğunu 

belirtiyorlar. Kötü duruş kasları gerginleştiriyor ve baş ağrısını ortaya çıkarıyor. 

2. Uyku problemleri 

Kötü duruşun negatif etkilediği bir şey de uyku düzenimiz. Omurgamız uzun ve doğru değilse 

tam anlamıyla rahatlama sağlayamıyor ve uykuya dalamıyoruz.yeterince zihinsel dinlenme 

sağlayamayan öğrencilerimiz gün boyunca yorgun,isteksiz ve bu yorgunlukla sıra ve 

masalarında yatma uzanma isteği eğilimi göstermekte,derslere odaklanamamaktadırlar. 

https://listelist.com/bas-agrisina-ne-iyi-gelir/
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Resim : Hatalı dinleme pozisyonu 

 

3. Kötü ruh hali 

Kötü bir oturuş ya da duruşun ruh halimizle bir ilgisi yokmuş gibi görünse de aslında postürümüz 

zihinsel sağlığımız üzerinde de rol oynuyor. Araştırmalara göre omuzları çökük ve kambur 

şekilde oturan insanlar dik duranlara göre çok daha kötü ruh haline, korkuya ve özsaygıya sahip 

oluyorlar.Öğrencilerde gözlemlenen  huzursuz tepkiler , saldırgan tavırlar dikkat çekicidir. 

 

 4. Kabızlık 

Tuvalette sorunlar mı yaşıyorsunuz? Bunun sebebi yalnızca bağırsak floranızın bozulması değil 

duruşunuz da olabilir. Çünkü kötü duruş bağırsak hareketlerini yavaşlatıyor.Okul çağındaki 

çocuklarda kabızlık çok sık rastlanan bir durumdur. 
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              3.Çözüm  

       Doğru bir duruş sayesinde kas-iskelet sistemi daha verimli çalışır.Vücuttaki diğer yapılar 

zorlanmadan çalışma imkanı bulur. Akciğerlere daha bol oksijen depolanır ve beynin ve 

vücudun daha zinde olması sağlanır.Okul çağında duruş bozukluğuna sebep olan faktörler ise 

Fizyoterapist Çelik tarafından ‘’ oturma şekli; bel ve sırt desteği olmadan gevşek postürde ve 

uzun süreli oturmaya bağlamış,doğru oturma modelinin öğretilmesi ( baş ve omuzlar dik,sırt ve 

göğüs kafesi rahat ,bel kavisi desteklenmiş dengeli oturuş ),doğru oturuşu destekleyici ürünler 

kullanılması gerektiği şeklinde açıklanmıştır.  Otururken göğüs sıraya dayanmadan, her iki kolun 

dirsekten sonraki üçte ikisi sıra üzerine konularak, kalçalar oturma yüzeyine yerleştirilir ve 

ayaklar rahatça yere basacak şekilde oturulur. Göz sağlığı bakımından, göz ile yazma kağıdı 

veya kitap arasındaki mesafe en az 30 cm olmalıdır. (İlköğretim Okulu Türkçe Eğitimi Yazı 

Dersi Öğretim Programı, 1997, s. 658). Öğrencinin dizi masanın altında konforlu bir şekilde 

olmalı, ayakları zeminde rahatça hareket edebilmelidir. Sol elini kullanan öğrenciler için masa 

yüksekliği, sağ elini kullanan öğrencilerin masa yüksekliğinden 2 inç (5 cm) daha alçak 

olmalıdır. Bu durum sol elini kullanan öğrencilerin yazdıklarını daha iyi okumalarını sağlar 

(Hofmeister, 1992, s. 7). İlk okuma-yazma çalışmalarında düşünce akışını artıran, anlamayı ve 

çalışmaları kolaylaştıran oturma şekline dikkat edilmelidir. Öğrencilerin sırada yanlış 

oturmalarına ve eğilerek çalışmalarına izin verilmemelidir (İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim 

Programı ve Kılavuzu (1-5. Sınıflar) (2009, s. 236); Ott, 1997, s. 88). Öğrencinin sırada oturuşu 

rahatlığı ve yazının okunabilirliği açısından önemlidir. Öğrencinin ayakları yere düz bir şekilde 

basmalıdır. Sırtı düz olmalı, hafifçe öne eğilmelidir. Ancak vücudu masaya değmemelidir. Baş 

eğik değil düz tutulmalıdır. Kolların yaklaşık dörtte üçü masanın üzerinde olmalıdır (Hofmeister, 

1992, s. 7). Öğretmenlerin doğru oturuş biçimini öğrencilerine öğretmesi ve bunu alışkanlık 

haline getirmesi yazı öğretimi için ilk ve en önemli hususlardan biridir. Doğru oturuşu 

destekleyici ürünler kullanılması gerektiği şeklinde açıklanmıştır. ( Kyn.Memorial Tıbbi Yayın 

Kurulu , postural kamburluk röportajı)Günümüzde çocukları okul-dershane-etkinlik kursları-

bilgisayar üçgeninden vazgeçirmek gerçekçi bir yaklaşım değildir.Ancak bu konuda 

okullarımızın kontrol edebilecekleri bazı şeyler vardır.Çocuğu kamburluktan korumak için 

öncelikle oturma alışkanlıklarından başlamak gerekir.Çocuk çalışırken, çalışma masasında 

otururken, sırtını dik konumda tutmalıdır. Hazırladığımız proje ile ;öğretmenlerimizin okulda 

her ders öğrencilere ‘’ Dik durun’’ , ‘’Kitap ve defterlerinizin üzerine eğilmeyin,kambur 

durmayın’’,’’Başınızı masaya yatar pozisyonda yaslamayın ‘’şeklinde derste öğrencilerin 

dikkatini dağıtacak ve onları bıktıracak şekilde ikazlar yapmaları hatta ‘’ Dik Dur’’ şeklindeki 

hiçbir işe yaramayan ve tam tersi bir etkiyle inat duygusu yaratan ve gerginliğe neden olan 

söylemleri yerine, tasarladığımız yardımcı ve maliyeti çok düşük ,devlet okullarımızda önceden 

imal edilmiş masaları da işlevsiz kılmayan proje ürünümüz ile sonradan demonte edilebilecek 

şekilde sorunu işlevsel olarak çözdük ve prototip ürünümüz ile uygulamalar yaparak sonuçları 

gözlemledik,öğrenci ve öğretmenlerimizin olumlu yorumlarını aldık. 
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Resim: Doğru yazma ve okuma pozisyonu 

 

Resim : Doğru Dinleme pozisyonu 

3. Yöntem 

      Yöntem ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin sırada yanlış oturma biçimlerinin belirlenmesi ve 

nedenlerinin incelenmesidir. Öğrencilerin sırada yanlış oturuşlarının ortaya konulması ile birlikte, 

doğru olanın önemi ortaya koyulmuştur. Araştırmanın alt amaçları iki tanedir. İlki öğrencilerin 

sıralardaki yanlış oturma şekillerinin belirlenmesidir. Öğrencilerin sıralardaki yanlış oturma 

şekillerinin fotoğraflar, gözlemler ve sınıf öğretmeni görüşleri ile belirtilmesi amaçlanmıştır. İkinci 

alt amaç, öğrencilerin sıralarında yanlış oturma şekillerinin nedenlerinin incelenmesidir. Bu alt amaç 

kapsamında, öğretmen görüşleri ve gözlemler ile öğrencilerin sırada yanlış oturma nedenleri ifade 

edilmeye çalışılmıştır. 1.2. Araştırmanın Önemi Öğrencilerin sandalyede oturuş ve masada çalışma 

duruşları birçok açıdan önem taşımaktadır. Sandalyede yanlış oturma, öğrencinin omurgasının eğri 

durmasına, sonuçta ise belinin ağrımasına neden olmaktadır. Ayrıca sandalyedeki yanlış oturma, 

ileride kambur duruş sebebidir. Masa üzerindeki kitabın, defterin, kolların, ellerin yanlış duruşu; 

öğrencilerin ellerinin ve parmaklarının yorulmasına ve yazmaktan nefret etmelerini sağlamaktadır. 
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Sırada doğru oturuşun öğrencilere kazandırılması ile öğrencinin derse olan ilgisinde artış olmakta, 

böylelikle dersteki verimlilik artmaktadır. Yapılan bu araştırmanın başta sınıf öğretmenleri olmak 

üzere; okul yöneticileri, veliler, mobilya tasarımcılarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 2. 

YÖNTEM Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması (örnek olay, case study) 

türündedir. Durum çalışması ilginç ve özel bir olgunun, durumun kendi koşulları içerisinde 

betimlenmesi ve incelenmesidir (Sönmez ve Alacapınar, 2011, s. 82; Merriam, 2013, s. 40). Durum 

çalışmaları bütüncüldür ve bağlamsal hassasiyete sahiptir (Patton, 2014, s. 447). Sınırları belirli bir 

veya birkaç durum çalışılır (Creswell, 2007, s. 73). En temel özelliği bir veya birkaç durumun 

derinliğine araştırılmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2006, s. 77). Durum çalışmalarında mevcut olan 

veri toplama ve analiz tekniklerinden yararlanılır (Yin, 2009, s. 18). Bu araştırmada bütüncül çoklu 

durum deseni Özgür BABAYİĞİT 1149 kullanılmıştır. Araştırma ,problem çözme , kaynak tarama, 

maliyet hesabı ve araştırma ,üretim, yaparak- yaşayara k, test etme ,dönüt alma ,geliştirme ,son ürün 

elde ediş şeklinde yöntem ve aşamalar kullanılmıştır.İlk bölümde sorun tespit etme ,çözüm yolları 

üzerine araştırma,gözlem yapma,literatür tarama , benzer ürünleri araştırma aşamalarından sonra 

ürünümüzü tasarladık.Maliyet araştırması yaptık ve ürünün maksimum 40 TL olan maliyet hesabını 

çıkardık.Üretim aşamasında ,projemize ait ürün yapılırken  ;  Sıra ortezi bir sıraya sabitlenir  ve 

ardından birlikte verilen vida ayağın arkasına takılarak sıkılır.Ortezin öne yatmasını ,hasar 

görmesini ve olası yaralanmaları önlemek için bir öğrenci masasına sabitlemek gerekir.İzleme 

yönüne uygun olarak ortez öne ve arkaya doğru 45 .90 ve 180  derece kadar döndürülebilir. Masa 

ortezinin kullanım sırasında öne doğru yatmasını önlemek için açı derecelerini sabitleyen tırnaklar 

vidalanır..Ortez bir vida ile sabitlenir.Masaortezi ve ayaklar birleştirilir.Masa ortezi ile ayak tabanı 

parçaları monte edilir. Yaparak-yaşayarak öğrenme aşamasında öğrencilere kullandırılmış ,öğrenci 

, öğretmen ve velilerin görüşleri ile geri dönütler alınmıştır.Ürün farklı boydaki ve farklı sınıf 

seviyesindeki öğrencilerde test edilmiştir.Geliştirmemiz gereken yönler ,özellikle ürün üzerindeki 

açı sağlayan mekanizma üzerindeki değiştirmemiz gereken ayrıntıları tespit edilerek ürünümüzü 

geliştirdik ve şuan ki halini verdik. 
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5.Yenilikçi İnovatif Yönü 

      Yenilikçi yönü öğrencilerin dik oturmasını sağlamak için masalara 'doğru oturuş ortezi' adı 

verilen bir düzenek kuruldu.benzer örneği Çin de denenmiş olup,çinde uygulanan projede 

ergonomik olmayan ve öğrenciye psikolojik baskı yapan boyun bölgesinden engelleyici aparat 

kullanılmıştır.Bizim projemizdeki düzenel çocuk ruhuna daha uygun ,psikolojik ve görsel açıdan 

tedirgin etmeyecek şekilde hazırlanmıştır. 

Bu düzenek sayesinde öğrenciler, kafalarını sıralara gömerek yazı yazamıyor, kitap okuyamıyor. 

Böylelikle olası sırt, bel ağrıları ve duruş bozukluklarının önüne geçilmiş oluyor.  

6.Uygulanabilirlik 

     Proje hafif malzemelerden üretilip oldukça düşük maliyetle hayata geçirilmiştir. Hatta geri 

dönüşüm plastik boru atık malzeme ile dahi yapılabilir. Bir çok öğrencinin kolaylıkla ulaşabileceği  

, okullarımızın kendi imkanları ile basit işçilikler ile yapılabilecekleri hatta ilerleyen yıllarda 

kendilerinin dahi tasarlanmış ürünü yapabilecekleri bir düzenektir.  

 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zamanlaması 

     Projemizde bir sıra ve sıra ortezi kullanılacaktır. Sıra maliyeti bulunmamaktadır.Mevcut okul 

masalarından birisi kullanılacaktır. Sıra ortezi 40TL dir. Proje maliyeti monte işlemini yetkisi 

olan bir okul personeli yapar ise toplam 40 TL tutuyor.İşçilik kurum dışından sağlanacak olursa 

montajı yapan ustaya günlük ücreti verilerek bir gün içerisinde birçok masa ortezinin montajı 

sağlanabilir. Sıra ortezi plastik boruların lehimlenmesi, ters U şekline getirilip üzerine yumuşak 

cisim sünger kaplaması şeklindedir.Toplamda ürünün tamamlanması ve montajı 15 dakika gibi 

bir süre almıştır. Proje test aşamasında rahatlıkla geçmiştir. 

    Proje Zamanlama Çizelgesi 

 

İşin Tanımı Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Literatür Taraması X X      

Saha Araştırması  X X X    

Prototip çizimi   X     

Prototip İçin 

Malzeme 

Araştırması 

  X X X X  

Prototipin 

Hazırlanması,Proje 

Raporu Yazımı ve 

Sunumunun 

Hazırlanması 

  X X X X X 

Yöntem ve Teknik Araştırma 

Problem 

çözme 

Problem 

çözme 

Kaynak 

tarama 

 

Üretim 

Yaparak 

yaşayarak 

Test etme 

Geliştirme 

Üretim 

Yaparak 

yaşayarak 

Geliştirme 

Üretim 

Yaparak 

yaşayarak 

Geliştirme 

Test 

etme 

Deneme 

Geliştir

me 

Gelişti

rme 

Son 

ürün 

elde 

ediş 
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  8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (kullanıcılar) 

Fatma Süslügil ilkokulunda ve tüm ilkokullarda okuyan ilkokul öğrencileri Uygulamamız 

öncelikle 1.sınıflar üzerinde kullanılacaktır (320 öğrenci) daha sonraki zamanlarda kademeli 

olarak 2.,3.,4. Sınıflarda da uygulanacaktır. 

9.Riskler 

Proje hafif plastik çubuk ve yumuşak zeminle yapılacağı için herhangi bir risk taşımamaktadır 

10.Proje Ekibi 

Proje Danışmanı Okul Müdürü Dilek GÜREL 

AD SOYAD GÖREVİ OKULU 

(3.Sınıf Öğrencisi) Takım Lideri 

HİRANUR KARAER 

Fatma Süslügil İlkokulu 

 (3.Sınıf Öğrencisi) Takım Üyesi 

ELİF ŞENEL 

Fatma Süslügil İlkokulu 

 (3.Sınıf Öğrencisi) Takım Üyesi 

ELİF ŞENEL 

Fatma Süslügil İlkokulu 

 (3.Sınıf Öğrencisi) Takım Üyesi 

YİĞİT EFE BOZBULUT 

Fatma Süslügil İlkokulu 

 (3.Sınıf Öğretmeni) Takım Üyesi 

MUHAMMET TEKİR 

Fatma Süslügil İlkokulu 
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