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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

  

Teknolojinin gelişimi, çoğu zaman insan hayatını kolaylaştırsa da bazı sağlık sorunlarını 

beraberinde getirmektedir. Bu sağlık sorunlarına kas-iskelet sistemi hastalıkları, kalp ve 

damar hastalığı, obezite, göz bozuklukları ve daha birçok hastalık örnek olarak verilebilir. 

Çalışma ortamı (ev, okul, şirket vb.), bir iş sistemi içinde insanın görevlendirildiği mekânsal 

alan olduğundan, bu alandaki tasarımların konforlu ve insan sağlığına göre dizayn edilmiş 

olması gerekmektedir.  

Bu projede, uzun süre masabaşında çalışmak zorunda olan insanların yaşayabileceği, bahsi 

geçen sağlık sorunlarına karşı çözüm olabilecek akıllı bir biyomekatronik masa teknolojisi 

geliştirmek hedeflenmiştir. Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte masa başı 

çalışanların sayısında önemli ölçüde bir artış gözlemlenmektedir. Özellikle geçirmekte 

olduğumuz bu zorlu pandemi sürecinde insanların okul ve iş hayatını evden takip etmek 

zorunda kalmasıyla birlikte bu rahatsızlıklar daha da ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bu kapsamda 

hastanelerin ilgili polikliniklerine başvurular belirgin bir şekilde artış göstermiştir.  

Bu çalışmada, günümüz teknolojisinin masabaşında söz konusu riskleri azaltarak sağlıklı 

çalışma imkânı sağlayabilecek düzeyde olduğunu göstermek, masa başı çalışanların iş sağlığı 

ve güvenliği kapsamında maruz kaldığı riskler ve bu risklerin zararlı etki ve sonuçlarından 

korunması için alınacak önlemlerin belirlenip çözümlenmesi amaçlanmıştır. 

Projenin ilk aşamasında 47 kişilik bir anket çalışması yaparak, çalışma kapsamındaki anket 

sonuçlarından elde edilen veriler doğrultusunda, ofis çalışanlarının masa ve koltuklarının 

tasarımından kaynaklı memnuniyetsizlikleri tespit edilmiştir. Bu aşamanın ardından literatür 

taraması yapılıp, güncel masa teknolojileri ile ilgili bilgiler toplanmıştır. Daha sonra 

SolidWorks programı üzerinden çalışma masasının ve sandalyesinin tasarımı 

gerçekleştirilmiştir. Masa ve sandalye için en uygun olabilecek malzemeler seçilip; projenin 

imalat resimleri çıkartılmıştır. Tüm bunların ardından masa üzerinde bulunan monitör tutucu 

robot kol için ileri yön kinematiği hesabı yapılmıştır. Masanın elektronik aksamları 

yerleştirilmiştir. LabVIEW ve MATLAB programları kullanılarak da yazılım 

gerçekleştirilmiştir. 
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2. Problem/Sorun 

 

Günümüzde modern yaşamın bir sonucu olarak uzun süreli bilgisayara ve online sisteme bağlı 

masa başı çalışmalar oldukça artmıştır. Yapılan bilimsel araştırmalar bu tür çalışmaların 

sağlık üzerinde uzun vadeli olumsuz etkilerinin olabileceğini ortaya koymuştur [1-3]. Bu 

olumsuz etkilerden dolayı birçok hastalık ortaya çıkmaktadır. Uzun süreli ve uygunsuz oturuş 

pozisyonlarının insan sağlığına etkileri Şekil 1.’de verilmiştir. 

 

 

 
 

Şekil 1. Uzun süreli ve uygunsuz oturuş pozisyonlarının vücuda etkileri 

  

Kronik eklem ağrıları, kas hastalıkları, kalp ve damar hastalığı, diyabet, zihinsel hastalıklar, 

metabolizma yavaşlaması ve obezite sık rastlanılan hastalıklardan bazılarıdır [4-6]. Covid-

19'la beraber hastalığın yayılımının önlenmesi maksadıyla dünya çapında eğitim öğretim 

başta olmak üzere çoğu sektörde evden çalışmaya geçilmesiyle söz konusu problem daha da 

ciddi boyutlara ulaşmıştır. Problemin oluşturduğu risk gittikçe artmakta ve yaygınlık 

kazanmaktadır. Riskin ani olarak ortaya çıkmaması önlem alınmasını engelleyici bir unsurdur. 

Uzun vadede bu risklere bağlı telafisi çok zor sağlık sorunları ortaya çıkmakta ve sağlık 

otoriteleri bu konuda ölüm riskinin bile olabileceğini öne sürmektedir. Bu konuda uzmanlar 

bu risk grubuna yönelik bireysel çözümler sunmaktadırlar [7-10]. Bu kapsamda yürüyüş 

bandı, eliptik bisiklet vb. spor ekipmanları ile fizyoterapi cihazları önerilmektedir. Ancak 

yoğun iş temposu içinde bu önerilere ne yazık ki uyulmamakta ve söz konusu ekipmanların 

kullanımı için genellikle zaman ayrılmamaktadır. Diğer taraftan uzun süreli uygun olmayan 

pozisyonda oturma kaynaklı ağrıların vücudun farklı kısımları tarafından hissedilme oranları 

değişiktir. Vücudun bazı kısımları ağrıyı şiddetli hissediyorken bazı kısımları hafif olarak 

hissetmektedir. Hatta yapılan çalışmalar göstermiştir ki aynı risk grubundaki insanların 

%31,4’ü fiziksel olarak herhangi bir belirti hissetmediğini ifade etmektedirler [11]. Bu durum 

Şekil 2.’de görülmektedir.  
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Şekil 2. (a) Vücudun ağrıyı hissetme oranları,   (b) Fiziksel olarak herhangi bir belirti kişilerin oranı 

Uzun süreli uygunsuz oturmadan kaynaklı ağrılar hissedilsin ya da hissedilmesin hepsi risk 

grubundadır ve önlem alınması gerekir. Ne var ki var olan mevcut önlemlerin yeterli olmadığı 

görülmektedir. Günümüzde geliştirilmiş birçok cihaz hastalığa maruz kalmış kişilere yönelik 

niteliktedir. Oysa önemli olan sağlıklı çalışma ortamının sunulması ve hastalığın ortaya 

çıkmasının önlenmesidir. Bir başka önemli husus, söz konusu çalışma şartlarının sürekli 

izlenebilmesi ve sağlık açısından risk söz konusu olduğunda bireyin uyarılmasıdır. Günümüz 

teknolojisi söz konusu izlemenin ve önlemlerin gerçekleştirilebilmesi için yeterli düzeydedir. 

Fakat bu ileri teknolojik gelişmeler bazı sistem ve ekipmanlar için maksimum düzeyde 

kullanılıyorken bazılarında ise gerekli olmasına rağmen çok az ya da hiç kullanılmamaktadır. 

Örneğin 20 yıl önceki otomobillerle günümüz otomobilleri ve 20 yıl önceki çalışma 

masalarıyla günümüz çalışma masaları; güvenlik, ergonomi ve konfor bakımından 

karşılaştırıldığında durum daha iyi anlaşılacaktır. Otomobil ve masa arasındaki riskler 

bakımından fark, birinin anlık ve görülür olarak diğerinin ise uzun vadeli ve çoğu zaman fark 

edilemeyecek şekilde ortaya çıkmasıdır. Otomobillerde riskli bir davranış sonucu kaza ortaya 

çıkmakta ve birey hemen mağduriyete uğramaktadır. Oysa uygunsuz pozisyonda uzun süreli 

masa başı çalışmalarda çoğu zaman risk hemen fark edilemez ve kalıcı hasarlar bırakan 

hastalıklar sinsi olarak ortaya çıkar. Sonuç olarak riskin hemen fark edilememesi sorunun 

çözümü önündeki en büyük engeldir. Biyomekatronik masa bu soruna çözüm üretmeyi 

amaçlamaktadır. 

 

3. Çözüm  

 

Tasarlanmış olan biyomekatronik masanın ayakta çalışabilme, yükselikliğinin ayarlanabilir 

olması özelliği sayesinde uzun süreli oturma ile oluşan kronik eklem ağrıları, kas hastalıkları 

hastalıkların önüne geçilecektir. Çalışırken egzersiz yapabilme özelliği sayesinde kişi uzun 

süreli hareketsizlikten kurtulacak böylece kan dolaşımı bozukluğu, kalp ve damar hastalığı, 

diyabet, zihinsel hastalıklar, metabolizma yavaşlaması ve obezite gibi rahatsızlıkların önüne 

geçilecektir. Monitör konumun ayarlanması sayesinde göz rahatsızlıkları ve duruş 

bozuklukları engellenecektir. Çalışan kişinin boynuna göre ayarlanabilir boyun desteği 
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sayesinde boyun ağrıları son bulacaktır. Ayrıca sandalyede bulunan hareketli kol desteği ile el 

bilek ağrıları azalmasını sağlayacaktır. 

4. Yöntem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biyomekatronik masa tasarımına başlamadan önce ofis çalışanlarının katıldığı 50 kişilik bir 

anket düzenlenmiştir. Farklı yaş gruplarından çıkan sonuçlar analiz edilmiştir. Masa başında 

çalışan kişilerde rastlanan rahatsızlıklar tespit edilmiş nihayetinde tasarım yapılarak 

görsellerdeki gibi bir masa oluşturulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitörün üzerinde bulunan kamera sayesinde görüntü işleme ile Akıllı masa üzerindeki 

bulunan monitörün hareketinin sağlanması için 3 eksenli robotik kol kullanılmaktadır. Robot 

kolun hareketi servo motor ile sağlanmaktadır. Robot kol Kinect 360 teknolojisi kullanarak 

insan duruşu tanımlanır. Çalışma pozisyonuna göre monitör hareket ettirilebilir. Duruşu 

tanımlanması ve robot kolun harekete geçebilmesi için ardunio mikrodenetleyicisi 

kullanılmaktadır. 

 

 

Robotların ileri yön kinematiği, robot bağlarının konumları, hızları ve ivmeleri arasındaki 

ilişkiyle ilgilenir. Bir robot, ana çerçevesinden araç çerçevesine doğru birbirine prizmatik 

veya dönel eklemlerle tutturulmuş seri bağlardan oluşur. İki bağ arasındaki ilişki bir homojen 

dönüşüm matrisiyle açıklanır. Eklem dönüşüm matrislerinin art arda çarpılmasıyla, ana 

çerçeveyle araç çerçevesi arasındaki İlişki tanımlanır. Bu ilişki araç çerçevesinin yönelimini 

ve konumunu ana çerçeveye göre verir. Başka bir ifadeyle, ileri kinematik denklemler, eklem 

değişkenlerinin (prizmatik veya dönel) verilmesiyle uç işlevcinin konumunu ve yönelimini 

ana çerçeveye göre hesaplar. 

  

 

Sensörün masa bağlantısı Aktüatörün masadaki 

yerleşimi 

M onitörün masadaki yerleşimi 
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Sandalye tasarımı, klasik çalışma sandalyelerinden farklı olarak egzersiz yapabilmeye imkân 

tanıyan pedallar bulundurmaktadır. Egzersiz yapılacağı zaman pedallar öne getirilebilir, 

egzersiz bittiğinde ise arka tarafa doğru itilebilir bir mekanizmada olacaktır.  

Sandalye tasarımı, klasik çalışma sandalyelerinden farklı olarak egzersiz yapabilmeye imkân 

tanıyan pedallar bulundurmaktadır. Kol desteği ise kişinin isteğine göre ayarlanabilmektedir. 

 

Pedal tasarımı 

Pedal kısmı, egzersiz yapılacağı zaman öne doğru getirilip egzersiz bittiğinde ise arkaya 

doğru itilebilir bir mekanik yapıya sahiptir. 

 

 

 

 

Sandalye tasarımı Sandalyenin üstten görünüşü 

LabView çıktısı LabView Çıktısı LabView Çıktısı 
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Çalışma masasında kişiye uyaran bir sistem bulunmaktadır. Çalışacak olan kişi kişisel 

bilgilerini girerek, çalışma stiline, çalışma saatine, egzersiz saatine, mola saatine başlangıçta 

karar verecek ve bu süreçlerde bildirimler alacaktır. Örneğin çalışmaya başlayan kişi 

önceliğinde çalışma stilini, çalışma saatini, egzersiz süresini ve dinlenme süresini belirlemiş 

olacaktır. Bu zaman dilimleri sonunda telefonlarına bildirim gelecektir. Böylece kişi hem 

daha planlı hem daha programlı olacaktır. Masa hem ayakta çalışma modu hem de oturarak 

çalışma modu sunmaktadır. Çalışma masasının sağlıklı pozisyonu için sağlıklı bir mesafe 

vardır. Bu olması gereken mesafe kişinin bacak boyuna ve kilosuna göre değişiklik 

göstermektedir. Aynı zamanda ayakta çalışma mesafeside kişiden kişiye değişmektedir. Bu 

mesafenin ve yüksekliğin kontrolü, mesafe sensörü ve motor ile kontrol edilmektedir. Eğer 

istenilen mesafeden fazla ise motor aşağı hareket edecek, az ise yukarı hareket edecek eğer 

istenilen mesafeye eşit ise motor hareket etmeyecektir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Günümüzde her sektörde ve üründe teknolojinin etkilerini görebilmekteyiz. Masa 

tasarımındaki yenilikçi düşünce, günlük hayatımızın büyük bir zaman dilimini geçirdiğimiz 

çalışma düzenimize teknolojik yenilikleri aktif olarak katarak, çalışma esnasında ihtiyaç 

duyduğumuz duruş desteklerini ve teknolojik altyapıyı katarak klasik çalışma masası 

anlayışını değiştirip çağımıza uygun yenilikçi bir masa tasarımı ortaya çıkarmaktadır.  

Biyomekatronik masa kullanımının yaygınlaştırılması, hareketsizlikten ve oturma pozisyonu 

yanlışlığından kaynaklı hastalıkların önlenmesi, çalışma verimliliğinin artması gibi 

kazanımların elde edilmiş olmasına yardımcı olacaktır.  

Günümüzde, yüksekliği ayarlanabilen masa, masa altı egzersiz bisikleti, yorgunluk önleyici 

paspas, katlanabilir ayak pedalı gibi masa donanımları mevcuttur ancak; tasarlanacak olan 

biyomekatronik masa, görüntü işleme tekniklerinden de yararlanarak yanlış duruş 

pozisyonlarında uyarı yapacak, masaya karşı ideal boyun ve göz hizasını belirleyecektir. 

Giyilebilir teknolojilerle desteklenmesi projenin yenilikçi yönlerinden biri olacaktır. 

Masanın pazara açılması ve tasarımın tanıtılmasında doğru bir satış stratejisi işlendiği takdirde 

çalışma hayatında yaygınlaşması, ilerleyen zaman dilimlerinde benzeri tasarımlarla farklı 

çeşitler sunarak müşteriyi çekmesi ve modern çalışma hayatındaki yeni görüşünün bir öncüsü 

olması hedeflenmektedir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Bu tasarım ofis çalışanları için ve evde çalışma durumunda olan insanlar için tasarlanmıştır.  

Kas ve İskelet Sistemi hastalıklarından korunmak için ergonomi kurallarına uyulmalı ve iş 

sağlığı ve güvenliği normları çerçevesinde davranılmalıdır. Bu yüzden tasarımda yenilikçi 

yaklaşımlar ve pratik teknolojik çözümler sunularak mevcut çalışma masalarının yerini alması 

hedeflenmektedir.  
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

 Malzeme Ebat(mm) Adet Birim 

Fiyat 

Toplam 

Fiyat 

Birim 

1 Kinect Kamerası  1 1000 1000 ₺ 

2 12V 100-500 mm 20 

mm/S 800N İnme 

Tübüler Motor 

Elektrikli Lineer 

Aktüatör Motor -500 

mm 

 2 621,31 1242,62 ₺ 

3 DC Servo Motor Tower 

Pro SG90 Mini Servo 

Motor 

 5 12 60 ₺ 

4 Arduino Nano (AT 

Mega 328) 

 1 48,18 48,18 ₺ 

5 Bluetooth Modülü (HC-

06) 

 1 23,88 23,88 ₺ 

6 HC-SR04 Ultrasonik 

Mesafe Sensörü 

 1 8,37 8,37 ₺ 

7 Monitör 23.8“ 1 1169,9 1169,9 ₺ 

8 Profiller 30*70,40*70  435,71 435,71 ₺ 

9 Masa Profil Yapısı 

İşçilik 

  476,15 476,15 ₺ 

10 Masa Yüzeyi MDF 

Plaka 

750*1500*30  243,12 243,12 ₺ 

11 Masa Yüzeyi İşçilik   200 200 ₺ 

12 Elektrik Ekipmanları   380 380 ₺ 

13 Hırdavat   21,33 21,33 ₺ 

TOPLAM     5309,26 ₺ 

Tablo 1- Tahmini Maliyet Tablosu 

 

Proje maliyeti, kullanılan giyilebilir teknolojilerin fazlalığına göre opsiyonel olarak değişim 

göstermektedir. Projedeki maliyet kişinin belirlediği özellikler taban alınarak oluşturulur.  
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Tablo 2- Profil Kesim Listesi 

 Ş M N M H T A E 

Pazar araştırması ve ihtiyaç analizinin 

gerçekleştirilmesi 

X X       

Kavramsal tasarım, literatür taraması ve teorik 

çalışmalar 

 X X X     

Kontrol algoritmalarının gerçekleştirilmesi   X X X    

Elektronik donanımın tasarımı ve üretimi    X X X   

Simülasyon Ortamının Kurulumu     X X   

İmalat için malzeme temini ve parça üretimi      X X  

Üretilen parçaların montajı      X X  

Analiz ve Deneme     X X X  

TEKNOFEST Yarışması        X 

Tablo 3-Proje Takvimi 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 

Bilgisayar teknolojisinin hemen hemen her sektöre girmesiyle beraber masabaşı çalışmalar da 

artmıştır. Hatta bu artış Covid-19 sürecinde evden çalışmaya geçilmesiyle çok daha yüksek 

seviyelere ulaşmıştır. Memurlar, öğretmenler, öğrenciler, doktorlar, bankacılar, kamu 

çalışanları, sekreterler, mimarlar, mühendisler, muhasebeciler başta olmak üzere birçok 

meslek grubu görevlerinin çok önemli bir kısmını masa başında yerine getirmektedir. 

Dolayısıyla geliştirilen biyomekatronik masanın yaygın etkisi çok büyük olacaktır.  

 

9. Riskler 

 

Projede masanın altına yerleştirilen mesafe sensörü en ufak hareketi bile algılayacağından 

masanın aşağı yukarı hareketi devamlı olarak değişecektir, bu olumsuz duruma istinaden 

Labview’de  yazılan programda elektriksel kitleme yapılarak kişinin isteği doğrultusunda 

hareket sağlanabilir. 

Proje hayata geçirilirken, maliyet hesaplanandan daha fazla çıkabilir. Masa ve sandalye imal 

edilirken tedarikte gecikme yaşanabilir ve bu durumda proje takviminde aksamalar 

yaşanabilir. Bu durumun önüne geçebilmek için de tasarım sürecinde imalat dosyası 

hazırlanıp, tedarikçilerle görüşmeler sağlanıp ön bütçe çalışması yapılacaktır. 
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