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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Sağlıklı bir insan, hareket yapmak istediğinde, beyninin ilgili bölümünden doğan 

uyarım, birinci grup motor sinirler tarafından önce omuriliğe ulaştırılır. Orada bekleyen 

başka motor sinirleri uyarırlar. Bu motor sinirlerde meydana gelebilecek bir harabiyet 

otonom sinir sistemini kısmen ya da tamamen etkileyecek hastalıklara neden olup 

kişinin haraket kabiliyetini kaybetmesine neden olmaktadır. ALS (Amiyotrofik Lateral 

Skleroz) gibi sinir kas sisteminde kısmen ya da tamamen yıkıma neden olan bu 

hastalıklarda henüz kesin tedavi bulunamamakla birlikte Dünya’da 450.000, Türkiye’de 

ise 6000-8000 hasta kayıt altına alınmıştır.  

 

Bu hastalık tanısı konan kişilerde meydana gelen düşük kafa sendromu (dropped head 

syndrome) nedeniyle hasta yutkunma, yemek yeme gibi ihtiyaçlarının gidermekte 

oldukça zorlanmaktadır. Bu problemi ortadan kaldırabilmek için çeşitli destek aparatları 

üretilmiş fakat hepsi de hastayı boyun bölgesinden kavrayarak tek yöne bakar şekilde 

sabit tutmaktadır. Bu hareketsiz yapı, hastanın boyun kaslarının zayıflamasını 

hızlandırmaktadır. 

 

Projemiz kapsamında ürettiğimiz inovatif boyun destek aparatının, kişinin kafasını dik 

tutabilmesi için öncelikle 4 ekseni (ön, arka, sağ, sol) de kontrol edebilir bir yapıda 

olması gerektiği belirlenmiştir. Daha sonra kişinin kafasının konumunu belirleyebilmek 

için kafanın ön kısmına yerleştirdiğimiz gyro sensörden alınan bilgilerin, arduino nano 

mikroişlemci ile işlenmesi sağlanmıştır. İşlenen bu bilgiler, servo motorları  kontrol 

ederek hastanın kafası, 4 eksende yönlendirebilirek düz konumda tutulabilir hale 

getirilmiştir. Daha sonra cihazımıza joystick kontrolü ekleyerek bir hareket kabiliyeti 

daha kazandırılımıştır. Böylece kişinin sağlık durumu elverişli ise hareket kontrolünü 
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kişinin kendisinin de yapabilmesi sağlanmıştır. Sadece ALS hastaları değil, kaza 

geçirerek boyun kaslarında problem yaşayan hastalar da düşünülürse üretilen destek 

aparatımız, oldukça geniş bir hedef kitleye hitap etmektedir. 

 

2. Problem/Sorun: 

 

Sağlıklı bir insan, hareket yapmak istediğinde, beyninin ilgili bölümünden doğan 

uyarım, birinci grup motor sinirler tarafından önce omuriliğe ulaştırılır. Orada bekleyen 

başka motor sinirleri uyarırlar. Bu ikinci grup sinirler ise omurilikten çıkıp ilgili kasa 

giderek onun kasılmasını sağlar. Eğer motor sinirlerde harabiyet olursa, istemli kas 

kasılması bozulur, hasta da gücünü kısmen ya da tamamen kaybeder. 

 

ALS (Amiyotrofik Lateral Skleroz) (Karabudak, 2014) kas erimesine ve omurilikte 

zamanla yıkıma neden olan bir sinir kas sistemi hastalığıdır. Dünya’da 450.000 (URL-

1, tarih yok), Türkiye’de ise 6000-8000 (URL-2, tarih yok) kadar ALS hastası kayıt 

altına alınmıştır. Hastalık güçsüzlüğün başladığı uzuvdan diğer uzuvlara doğru zamanla 

yayılmaktadır. Hastanın günlük yaşam aktivitesi gün geçtikçe kısıtlanmaktadır. 

Günümüzde ALS hastalığının kesin tedavisi bulunamamıştır. Bu nedenle hastalık 

teşhisi konulduktan sonra hastaların ortalama ömrü 4-6 yıl arasında değişmektedir.  

 

ALS hastaları, hastalığın ilerlemesiyle birlikte düşük baş sendromu (dropped head 

syndrome) (Modi, 2016) (Şekil 1 ve Şekil 2) adı verilen problem nedeniyle boyunlarını 

dik tutamama ve istedikleri yöne çevirememe problemiyle karşı karşıya kalmaktadır. 

Aynı zamanda başlarını dik tutamadıkları için yutkunma ve beslenme gibi ihtiyaçlarının 

giderilmesinde sorun yaşamaktadırlar (Devi, M.G., Nalini, A., 2003). 

 

Hastaların başlarını dik tutabilmeleri için farklı çözümler geliştirilmiştir. Fakat 

geliştirilen bu ürünler hastanın başını sadece öne doğru bakar ve sabit bir şekilde dik 

tutabilmesini sağlamaktadır. Bu statik destek aparatları, boyun kaslarını hareketi 

tamamen bitirdiği için hastalığın ilerlemesine olumsuz açıdan katkıda bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Düşük kafa sendromlu 

(Dropped Head Syndrome) bir hasta 
 

Şekil 1. Düşük kafa sendromu (Dropped 

Head Syndrome)  
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3. Çözüm 

Tasarım yapılırken daha önce yapılmış ayarlanabilir boyun destek aparatları araştırıldı. 

Fakat bu aparatların en düşük satış fiyatı 1.000 tl civarındadır (URL-3, tarih yok). Aynı 

zamanda bu aparatlar, kişinin boyun kısmından 

kavrayarak destek verdiği için zamanla hareketsiz 

bırakılan boyun kasların daha hızlı zayıflamasına 

neden olmaktadır (Şekil 3). 

 

 

 

 

 

3.1. Boyun Destek Aparatının Prototipinin Hazırlanması 

Prototipimizin donanımı ile tasarım arasındaki ilişki tablosu Şekil 4’dedir. 

  

 

 

 

 

 

 

Boyun destek aparatının, kişinin kafasını dik 

tutabilmesi için öncelikle 4 ekseni de kontrol edebilir 

bir yapıda olması gerektiği belirlenmiştir. Hangi 

açılardan kafasını desteklememiz gereceğini ortaya 

koyabilmek için de teknik bir çizim yapılmıştır. 

Destek aparatın çizimi Corel Draw 12 programında 

yapılmıştır (Şekil 5).  

Daha sonra kişinin kafasının konumunu 

belirleyebilmek için kafanın ön kısmına 

yerleştirdiğimiz gyro (Şekil 6) sensörden bilgi 

alınarak arduino nano mikroişlemci (Şekil 7) ile 

işlenmesi sağlanmıştır. İşlenen bu bilgiler, servo 

motorları (Şekil 8) kontrol ederek 4 eksende kafa 

yönlendirebilir hale getirilmiştir. Güç kaynağından 

gelen voltajın servolar arasında tutarlı dağılmasını 

sağlamak için sisteme PCA9685 Servo motor sürücü 

(Şekil 9) eklenmiştir. 

Şekil 4. Boyun Destek Aparatı Çalışma Prensibi 

 
 

Şekil 5. Boyun Destek 

Aparatının Teknik Çizimi 
 

Şekil 3. Boyun kasları zayıflayan hastalar için 

üretilmiş boyun desteği ürünü 
 

Gyroscope

Sensör 
Arduino İletişimi Servo Motorların Yön Hareketi 
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Tablo 1. Prototip malzeme tanıtım tablosu 

 

Boyun destek aparatını geliştirip bir hareket kabiliyeti daha 

ekleyebilmek için, ürünümüze joystick (Şekil 10) kontrolü 

eklenmiş ve böylece kişinin sağlık durumu elverişli ise hareket 

kontrolünü kişinin kendisinin yapabilmesi sağlanmıştır. 

  

 

 

Yapılan boyun destek aparatının farklı açılardan görünümü Şekil 11’da bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. 

Gyroscope 

 

Şekil 8. Servo 

Motor (MG996R) 

 

Şekil 7. Arduino 

Nano 

 

Şekil 9.  

PCA9685 Servo 

Motor Sürücü 

 

Şekil 11. Boyun Destek Aparatının Son Prototipi 

 
 

Şekil 10. Joystick (XY yönlü) 
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4. Yöntem 

Yapılan birinci prototipte öncelikle 3 servo kullanılmıştır. İlk servo ön ve arka eğim 

kontrolü, ikinci servo sağ eğim, üçüncü servo sol eğim için kullanılması planlanmıştı. 

Fakat daha sonra servolar güç kaynağına bağlandıklarında bulundukları konumu 

kilitlemektedirler. Bu nedenle sağ ve sol eğim yapan servolar birbirini engellemiştir 

(Şekil 12). Bu nedenle tasarım 2 servo ile yapılarak sağ ve sol kontrolü tek servo 

üzerinden yapabilir duruma getirilmiştir (Şekil 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şapkanın üzerine konumlandırılan gyro  sensör sayesinde kafanın, 0 konumunu 

kaybettiği tespit edildiğinde servolar aksi yönde hareket ederek kafayı 0 pozisyonuna 

getirmektedir. Hastanın kafası öne doğru düştüğünde (Şekil 14) arkadaki servo, gyro 

değeri 0’a gelene kadar kafayı geriye doğru çekmektedir (Şekil 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 12. Boyun Destek Aparatının  

1. Prototipi 

 
 

Şekil 13. Boyun Destek Aparatının 

2. Prototipi 

 
 

Şekil 14. Kafanın öne düşmesi 

 
 

Kafa öne 

düştüğünde  

oluşan açı 

Kafanın 0 

pozisyonunda  

oluşan açı 

Şekil 15. Kafanın 0 pozisyonuna  

getirilmesi 
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Hastanın kafası sağa (Şekil 16) ya da sola (Şekil 17) düştüğünde cihaz tarafından 0 

pozisyonuna getirilmektedir (Şekil 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Ürettiğimiz boyun destek aparatının, diğer aparatlardan ayrılan en önemli özelliği çoklu 

yön desteği vererek hastanın boynunu sabit bir yönde tutarak değil, farklı yönlere de 

çevirebilmesini sağlamasıdır. Bu hareketli yapısı sayesinde, piyasada bulunan diğer 

destek aparatların dezavantajı olan sabit yapıdan kaynaklı kas zayıflamasının 

ilerlemesine katkıda bulunması problemini de ortadan kaldıracak yenilikçi bir tasarım 

olacaktır. Ayrıca sisteme eklenen joystick desteği ile de hastaya destek aparatı için 

kullanım alternatifi sunulmaktadır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Boyun destek aparatının bir dezavantajı, aparatın omuzlara yerleştirilen yerlerinin 

yapısının dik açılı olması nedeniyle omuzlara rahatsızlık verebileceğidir. Proje 

geliştirme aşamasında bu bölgelere daha eğimli bir yapı kazandırılıp bu dezavantajın 

ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.  

 

Mevcut şartlar altında hazırlanan ürünümüz sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. 

Ergonomik bir yapıya kavuşturulduktan sonra, başvurulacak Etik kurul izni ile birlikte 

ALS ya da düşük kafa sendromuna sahip kişiler için deneme çalışmalarına 

başlanabilecektir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Boyun destek aparatı prototipimizin yaklaşık maliyeti 242 tl olup detayı Tablo 2.’de 

görüntülenebilmektedir. 

Şekil 16. Kafanın sağa  

düşmesi 

 
 

Şekil 17. Kafanın sola  

düşmesi 

 
 

Şekil 18. Kafanın 0  

pozisyonuna getirilmesi 

 
 

Kafa sağa 

düştüğünde  

oluşan açı 

Kafa sola 

düştüğünde  

oluşan açı 

Kafanın 0 

pozisyonunda  

oluşan açı 
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Tablo 2. Prototip maliyet tablosu 

Tablo 3. Proje takvimi 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 

Düşük kafa sendromu, ALS gibi farklı kas hastalıklarından kaynaklanabilmektedir. 

Fakat bu kas hastalıklarının yanında, kaza geçirerek boyun kaslarında problem yaşayan 

hastalar da düşünülürse üretilen destek aparatımız, oldukça geniş bir hedef kitleye hitap 

edebilmektedir. 

 

9. Riskler 

Als gibi kas hastalığı yaşayan kişiler, günlük hayatta zamanlarının büyük çoğunu 

tekerlekli sandalye üzerinde geçirmektedirler. Kullanılan farklı tekerlekli sandalye 

türleri bulunmaktadır. Hazırladığımız aparatın tüm bu türler için uyumlu olmaması 

projemiz için risk olarak belirlenmiştir.  

 

Tespit edilen bu riski ortadan kaldırabilmek için yaygın kullanılan iki tekerlekli 

sandalye için iki farklı tasarım yapılacaktır. İlk tasarımımız hali hazırda şekil 19’da 

bulunan sırt destek bölümü daha kısa olan sandalyeler için uygun durumdadır. İkinci 

Malzeme Birim Fiyat (tl) Toplam Fiyat (tl) 

Servo Motor (MG996R) – 2 Adet 36 72 

PCA 9685 Sürücü 30 30 

Lipo pil 60 60 

Arduino Nano 40 40 

3D tasarım ve Kablolama 48 40 

Toplam  242 

İşin Tanımı Aylar  

 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz./Tem. Ağus./Eyl. 
Literatür Taraması x x      
Veri Toplanması x x x     
Benzer Çalışmaların 

Taranması-

Denenmesi 

 x x     

Prototip 

Hazır./Geliştirilmesi 
  x x x x  

Etik Kurul Başvurusu      x x 
Proje Raporu Yazımı   x x x   
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tasarım ise şekil 20’de görüntülenen baş desteği bulunan sandalyeler için adapte 

edilerek sandalyeye monte edilebilir yapıya getirilecek ve kişinin rahatsız olmayacağı 

bir ergonomiye kavuşturulacaktır.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Kaynaklar  

 

Karabudak, R. (2014). ALS Hastalığı. Erişim Adresi: 

https://www.als.org.tr/kaynakca/als-hastaligi.pdf  8 Ocak 2021tarihinde erişilmiştir 

 

URL-1. ALS Oranı (tarih yok). 19 Ocak 2021 tarihinde erişim sağlandı. 

https://alstreatment.com/amyotrophic-lateral-sclerosis-incidence/  

 

URL-2. Türkiye’de ALS. (tarih yok). 25 Ocak 2021 tarihinde erişim sağlandı. 

https://www.als.org.tr/turkiye-de-als-mnh-hastaligi  

 

Modi, Hitesh N. (2016). Cervical Spondylotic Myelopathy Secondary to Dropped 

Head Syndrome: Report of a Case and Review of the Literature. 

Erişim Adresi: https://www.hindawi.com/journals/crior/2016/5247102/ 20 Ocak 2021 

tarihinde erişilmiştir. 

 

Devi, M.G., Nalini, A. (2003) Early or late appearance of "dropped head syndrome" in 

amyotrophic lateral sclerosis. Erişim Adresi: 

https://www.researchgate.net/publication/10800924_Early_or_late_appearance_of_droppe

d_head_syndrome_in_amyotrophic_lateral_sclerosis  22 Şubat 2021 tarihinde erişilmiştir. 

 

URL-3. Boyun Destek Aparatı. (tarih yok) 15 Mart 2021 tarihinde erişim sağlandı 

http://alliedmedical.co.nz/products/orthotics-physio/upper-body/head-and-neck/miami-j-

collar/ 

 

Şekil 19. Kafa desteği olmayan 

tekerlekli sandalye modeli 

 
 

Şekil 20. Kafa destekli 

tekerlekli sandalye modeli 

 
 

https://www.als.org.tr/kaynakca/als-hastaligi.pdf
https://alstreatment.com/amyotrophic-lateral-sclerosis-incidence/
https://www.als.org.tr/turkiye-de-als-mnh-hastaligi
https://www.hindawi.com/journals/crior/2016/5247102/
https://www.researchgate.net/publication/10800924_Early_or_late_appearance_of_dropped_head_syndrome_in_amyotrophic_lateral_sclerosis
https://www.researchgate.net/publication/10800924_Early_or_late_appearance_of_dropped_head_syndrome_in_amyotrophic_lateral_sclerosis
http://alliedmedical.co.nz/products/orthotics-physio/upper-body/head-and-neck/miami-j-collar/
http://alliedmedical.co.nz/products/orthotics-physio/upper-body/head-and-neck/miami-j-collar/

