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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Doğru gerçekleşmeyen oturma düzeni bireylerin sağlık düzenini ciddi anlamda 

etkilemektedir. Bel ve boyun bölgesinde meydana gelen ağrılar insanların bütün yaşamını 

etkilemektedir. Ağrılar nedeniyle bazı meslek grupları yapması gereken işleri 

yapamamakta veya bütün fizyolojik yapıyı etkileyen bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. 

Tüm bu sorunların en büyük kaynağı doğru oturma düzeni konusunda alışkanlık elde 

edilmemiş olmasıdır. 

 

Doç. Dr. Betül Bakan’a göre iyi bir duruş eğitimi çocuk yaşlarda başlamaktadır. İleri 

yaşlarda meydana gelen bel, boyun ve sırt ağrılarının en büyük kaynağı bu yaşlarda elde 

edilemeyen alışkanlıklardan meydana gelmektedir [1].  

  

Tüik verilerine göre 15 yaş üstü bireylerde genel hastalıklarda bel bölgesi problemleri 2016 

yılında %27,1 ile 2019 yılında da %29,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu %21,3 ile boyun 

bölgesi ağrıları takip etmektedir [2]. Daha küçük yaşlardaki çocuklarda ise %9 oranında bu 

ağrılara maruz kaldığı görülmektedir [3]. 

 

Yapılan literatür çalışmasına göre erken yaşlarda çocuklara doğru oturma düzeni 

konusunda alışkanlık kazandırılmasıyla ileri yaşlarda meydana gelebilecek bel, boyun ve 

sırt ağrılarının azaltılması sağlanabilecektir. Bu durum çalışmamız için ilham kaynağı 

olmuştur. 

 

Yaptığımız çalışmada anaokulu ve ilkokulu gibi küçük yaş kategorilerinde doğru oturma 

düzeni konusunda alışkanlık sağlayabilecek bir sistem tasarımını gerçekleştirdik. Sisteme 

göre sıraların bel ve boyun hizalarına yerleştirilen mesafe sensörleri kullanılarak masanın 

üzerinde yer alan ledlerde kırmızı veya yeşil renkte yanması sağlanmaktadır. Ledlerin 

durumunu fark eden öğrencinin oturuş düzenini değiştirmesi sağlanmış olacaktır. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması 

Projemizin amacı, ülkemizde ve dünyada yaygın olarak görülen ve bireylerin sağlığını, iş 

hayatını, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bel ve boyun ağrılarına eğitim yoluyla çözüm 

aramaktır. Literatür çalışmasında bireylerin sağlıklı oturma düzeni için bel ile boyun 

arasında 100-1100 olması gerekmektedir [4]. İnsanlar bu konuda bilgi sahibi olsa da 

alışkanlık haline gelmemiş bir davranışın gerçekleşmesi güç olmaktadır. 

Mevcut sistemler doğru oturma düzeni için koltuk tasarımı üzerine yoğunlaşmaktadır. 

İstenilen durumdaki koltukların ise maliyeti yüksek olmaktadır. Bu da genel kesimin 

imkandan yararlanma olasılığını düşürmektedir. Geliştirdiğimiz sistemde herkesin 

yararlanabileceği ve alışkanlık düzeyinin kazandırılacağı bir sistem elde edilmiş olacaktır. 
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Şekil 1. Doğru Oturma Açısı 

 

3. Çözüm  

Problemin çözümü için geliştirdiğimiz sistemde anaokulu ve ilkokulu sıralarına oturma 

düzenini ölçen ve duruma göre masanın üzerindeki ledlerde kırmızı veya yeşil renkte ışık 

yakan tasarım gerçekleştirilmiştir. Sistemde sıraların üzerinde bel ve boyun mesafesini 

ölçen iki adet mesafe sensörü kullanılmaktadır. 100 ile 110 derece açısını hesaplandığında 

mesafe sensörleri arasındaki fark 10 birim olarak ölçülecektir. Eğer sistemde 10 birim ve 

altı ölçüm olursa masanın üzerindeki ledler yeşil, eğer 10 birim üzerindeyse kırmızı renkte 

led yanacaktır. Bu sayede öğrenci oturma düzenini sorgulayarak düzeltmeye çalışmış 

olacaktır. Öğrencinin düzeltmediği durumda eğitimci tarafından uyarılarak düzeltme 

durumu sağlanmış olacaktır. Temel kademelerde sürekli bu durumla yaşayan bir birey 

oturma düzeni konusunda gerekli alışkanlığı edinmiş olacaktır. Sistemin çalışması ile ilgili 

görseller aşağıdaki resimlerde gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 2 Bel ve boyun mesafesini ölçen sensörler 
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Şekil 3 Yanlış oturma durumu 

 
Şekil 4 Yanlış oturma durumu 

 

 
Şekil 5 Doğru oturma durumu 

 
Şekil 6 Doğru oturma durumu 

 

4. Yöntem 

 
Şekil 7 Devre Şeması 

Devre şeması oluşturulurken sıra bölmesine Şekil 7’de görüldüğü gibi 2 adet mesafe 

sensörü ve masanın üzerine 1 adet RGB led yerleştirilmiştir. Devrenin kontrol işlemi için 



6 

 

 

Deneyap Kart kullanılmaktadır. Devrenin çalışmasına dair akış diyagramı Şekil 8’de 

verilmektedir. 

 
Şekil 8 Akış Diyagramı 

Devrenin oluşturulması ve işlenmesi gayet kolay ve rahat kurulabilir yapıdadır.  Devrenin 

kodlama işlemi Arduino IDE üzerinde yapılmıştır. Devrenin tüm işlem aşamaları 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan işlemde oturma açısının yanlış uygulanması durumunda 

kırmızı ledin yandığı, doğru oturma düzeninde kırmızı ledin yandığı görülmektedir. 

Oluşturulan prototipin devre şeması Şekil 9’da, kontrol kodları Şekil 10’da yer almaktadır. 

 

 
Şekil 9 Devre şeması 
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Şekil 10 Devrenin kodlaması 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Literatür taramasında bu alanda sadece koltuk tasarımları üzerinde çalışma yapıldığı 

görülmektedir. Projemizde olduğu gibi uyarı sistemi oluşturacak şekilde herhangi bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Projemizin asıl yenilikçi yönü sistemin eğitim alanında çocuk 

yaştaki bireylere oturma alışkanlığı kazandırması amacıyla kullanılmasıdır. Bu yapıda 

dünyanın herhangi bir yerinde kullanıldığı görülmemektedir. Devrenin özgün olması, 

Deneyap Kart kullanılması, özgün kodlama yenilikçilik yönüyle öne çıkan 

özelliklerindendir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz ilk olarak anaokulu ve ilkokul düzeylerinde kullanılabilecektir. Devrenin 

kurulumu ve kodlaması çok kolay, maliyeti oldukça düşük olmaktadır. Oluşturulacak 

portatif ve montaj kolaylığı olan bir devre tasarımı ile mevcut sıra masalara rahat kurulması 

sağlanabilecektir. Bu şekilde ürün kolaylıkla ticari bir ürüne dönüştürülmüş olabilecektir. 

Devrenin işlevli olup olmadığını tespit etmek amacıyla pilot okullar seçilip öğrenciler 

üzerinde herhangi bir etkinin olup olmadığı izlenebilir. Eğer etki düzeyi yüksekse devlet 

kademelerinde kolaylıkla yaygınlaştırılabilir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin tahmini bütçesi Tablo 1’de olduğu gibi 594 TL olduğu görülmektedir. Proje 

bütçesinin önemli kısmını Deneyap Elektronik Geliştirme Seti ve sensörler 

oluşturmaktadır. Deneyap Kart harici maliyeti 168 TL’dir. Bu ürünlerin seri üretim 

durumunda maliyeti ciddi manada düşebilmektedir. 

 

Tablo 1. Projede Kullanılan Devre Elemanları Maliyet Tablosu 

Devre Elemanları Adet Fiyat 

Deneyap Elektronik Geliştirme Seti 1 426 

HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü 2 25 

WS2812 8 mm RGB LED 1 10 

Mini Breadboard 2 25 

220 ve 10K Direnç 3 1 

3-6 V DC Motor 1 5 

Pil 1 50 

Toplam  594 TL 

Projemizin hazırlanmasını gösteren zaman çizelgesi Tablo 2’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 2. Proje Zaman Çizelgesi 

Faaliyet Adı Şubat Mart  Nisan Mayıs  Haziran Temmuz 

Proje ekibinin oluşturulması x      

Proje fikrinin oluşturulması ve 

literatür taraması 
x x     

Prototip tasarımı ve proje 

fikrinin geliştirilmesi 
  x x   

Projede kullanılan 

malzemelerin temini 
   x x  

Projenin donanımsal 

kurulumunun yapılması 
   x x x 

Proje yazılımının geliştirilmesi    x x x 

Projenin test edilmesi     x x 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Projemizin amacı küçük yaştaki bireylere sağlıklı oturma düzeni kazandırmaktır. Bu 

nedenle ilk hedef kitlemiz anaokulu ve ilkokulun ilk kademeleri olmaktadır. Etkin düzeyde 

olduğu ispatlanırsa genel kullanıma sahip olabilecektir. 
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9. Riskler 

Projemizin malzeme ve araçları kolay ve basit olduğundan önemli ölçüde risk 

bulunmamaktadır. Ancak hedef kitlenin küçük yaştaki çocuklar olması nedeniyle devre 

ile uğraşmaları, bağlantı kablolarını sökmeye çalışmaları, malzemelere zarar vermeleri 

gibi durumlardan sistemin çalışması güçleşebilmektedir. Bu nedenle oluşturulan sistemin 

sağlam yapıda olması gerekir. Buna rağmen zarar durumu olursa kurumlara ek onarım 

maliyeti oluşturacağından kullanımı zorlaşabilir.  
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