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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Sağlıklı bir omurga, kişinin hareketlerinde, konforunda ve yaşı ilerledikçe genel sağlık 

durumunda çok önemli bir fark yaratabilmektedir. Uzun süre oturarak çalışmak, yerden 

yanlış pozisyonda yük kaldırmak, bilgisayar ve telefon gibi cihazların kullanımının sebep 

olduğu duruş bozuklukları, fazla kilo, düzenli egzersiz yapmama, hamilelik ve genetik 

(kalıtsal) nedenlerden dolayı omurga sağlığı tehlikeye girmekte ve geç farkedilmesi uzun 

vadede farklı hastalıklara neden olabilmektedir. Bu hastalıklar bel fıtığı, skolyoz ve kifoz 

gibi çok sık rastlanılan omurga hastalıkları olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Skolyoz ve kifoz hastalıkları, kemik erimesine bağlı olarak kadınlarda yaklaşık 50 

erkeklerde ise yaklaşık 65 yaşından sonra doktorlar tarafından normal kabul edilmektedir. 

Bu durum 18 yaşın altında gelişimini tamamlamamış çocuklar için geçerli değildir. 

Ergenlik dönemini tamamlamamış çocuklarda, bu omurga hastalıklarının ilerleme hızı, 

diğer dönemlere oranla çok daha yüksektir. Erken tanı konulmamasından dolayı hastalık 

ilerleyebilmekte ve hasta cerrahi operasyon veya korse gibi konforsuz, yaşam kalitesini 

düşüren, hastayı ve ailesini hem maddi hem de manevi olarak yoran yöntemlerle tedavi 

olmak zorunda kalmaktadır. 

Projemizde bu sorunlardan yola çıkarak, skolyoz hastalığının erkenden tespit edilebilmesi 

için görüntü işleme teknolojisi kullanılarak röntgensiz, evde, okulda ya da sağlık 

ocaklarında kolaylıkla tarama yapılması ve risk varsa kişinin doktora yönlendirilmesi 

hedeflenmiştir. Aynı zamanda kişinin duruşunu ya da hareketlerini takip eden bir cihaz ve 

mobil uygulama yapılması amaçlanmıştır. Cihaz, kişinin sürekli üzerinde taşıyabileceği 

yapıda tasarlanıp, günlük duruş bilgilerinin depolanması 

sağlanmıştır. Depolanan bu bilgiler sayesinde, kişinin postür analizi yapılıp optimum duru

şu tespit edilmekte ve kifoz gibi olası bozukluklarını takip ederek kişiyi uyarmaktadır. 

 

2. Problem/Sorun: 

Göğüs kafesinin şekillenmesinde rol alan omurga, sırt bölgesinde arkaya doğru kıvrılarak 

akciğer, kalp gibi organların göğüs kafesi içinde rahat yerleşimini ve zarar görmemesini 

sağlamaktadır. Bununla birlikte sağlıklı bir omurga, kişinin hareketlerinde, konforunda ve 

yaşı ilerledikçe genel sağlık durumunda çok önemli bir fark yaratabilmektedir.  

Uzun süre oturarak çalışmak, yerden yanlış pozisyonda yük kaldırmak, bilgisayar ve 

telefon gibi cihazların kullanımının sebep olduğu duruş bozuklukları, fazla kilo, düzenli 

egzersiz yapmama, hamilelik ve genetik (kalıtsal) nedenlerden dolayı omurga sağlığı 

tehlikeye girmekte ve geç farkedilmesi uzun vadede farklı hastalıklara neden 

olabilmektedir. Bu hastalıklar bel fıtığı, skolyoz ve kifoz çok sık rastlanılan omurga 

hastalıkları olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Skolyoz, omurga yapısına önden veya arkadan bakıldığında s şeklinde yapı değiştirmesi 

olarak tanımlanmaktadır (Şekil 1). Doğumsal yapı bozukluklarına, sinir ve kas 

hastalıklarına, kazalara, enfeksiyon ve tümörlere bağlı olarak gelişebilir. Erken tespiti, 

tedavi miktarını ve sonucunu doğrudan etkilemektedir (Ege, Ekinci, Erson, Bilgiç, 2011). 



3 

 

Skolyoz, Dünyada yaklaşık 240 milyon kişiyi doğrudan etkilemektedir.(URL-1, tarih yok) 

Kifoz ise hem yapısal hem de duruşa bağlı olarak gelişebilmektedir. Duruşa bağlı kifoz 

genellikle buluğ çağında gelişir ve ağrı nadirdir, farkedilmez. Özellikle ders çalışan, 

duruşuna dikkat etmeyen çocuklarda ve gençlerde görülür. Genç kızlarda göğüslerin 

çıkma döneminde, duruş bozukluğuna bağlı kifoz gelişebilir. (URL-2, tarih yok) (Şekil 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolyoz ve kifoz hastalıkları, kemik erimesine bağlı olarak kadınlarda yaklaşık 50 

erkeklerde ise yaklaşık 65yaşından sonra doktorlar tarafından normal kabul edilmektedir. 

Bu durum 18 yaşın altında gelişimini tamamlamamış çocuklar için geçerli değildir. 

Ergenlik dönemini tamamlamamış çocuklarda, bu omurga hastalıklarının ilerleme hızı, 

diğer dönemlere oranla çok daha yüksektir. Erken tanı konulmamasından dolayı hastalık 

ilerleyebilmekte ve hasta cerrahi operasyon veya korse gibi konforsuz, yaşam kalitesini 

düşüren, hastayı ve ailesini hem maddi hem de manevi olarak yoran yöntemlerle tedavi 

olmak zorunda kalmaktadır. Bunun yanısıra küçük yaşlarda erken ortaya çıkan skolyoz ve 

kifoz hastalıklarının takibinde kullanılan röntgen işlemlerinin neden olduğu radyasyon da 

kişiye farklı açılardan büyük zarar verebilmektedir.  

Bu problemlerin yanında yük taşıma gerektiren işlerde çalışan kişilerin, yerdeki ağır 

eşyaları yanlış pozisyonda kaldırmaları (şekil 3) da önemli bel hastalıklarına neden 

olabilmektedir. Yüklerin öne doğru eğilerek kaldırılması yerine, haltercilerin yük 

kaldırırken kullandıkları pozisyon (Şekil 4) ile yerden ağır eşyaların kaldırılması 

omurgada oluşabilecek problemleri büyük ölçüde engellemektedir (Yavuz, U., 2018). 

Bunun yanında günlük kambur duruşun sürekliliği de postür bozukluklarına neden 

olmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Skolyoz hasta grafisi 
 

Şekil 2. Kifoz (Kambur) hasta grafisi 
 

Şekil 4. Yerden doğru pozisyonda  

yük kaldırma 
 

Şekil 3. Yerden yanlış pozisyonda  

yük kaldırma 
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3. Çözüm  

Projemizde bu sorunlardan yola çıkarak, postür ve omurga hastalıklarının erken tespiti 

için  kişinin duruşunu ya da hareketlerini takip eden ve skolyoz ihtimali için tanı koyma 

desteği ile doktora yönlendiren bir postür koçu sistemi yapılması hedeflenmiştir. İki temel 

sağlık modülü içeren Postür Koçu’nda, öncelikle görüntü işleme teknolojisi kullanılarak 

evde, okulda ya da sağlık ocaklarında kolaylıkla skolyoz taramasının yapılması ve risk 

varsa kişinin doktora yönlendirilmesi hedeflenmiştir. Diğer modülümüzle ise, kişinin 

sürekli üzerinde taşıyabileceği bir cihaz tasarlanıp, günlük duruşu takip edilerek, kişinin 

optimum duruşunu hatırlatan ve mobil uygulama ile entegre çalışan bir cihaz tasarlanması 

amaçlanmıştır.  

 

4. Yöntem 

  Projenin yapımı 3 temel aşamada gerçekleştirilmiştir.   

Birinci aşamayı, skolyoz ihtimalinin tespiti için C# (C Sharp, 2012) programlama dili ve 

Accord.Net (Accord.NET, tarih yok) kütüphanesi ile hazırladığımız görüntü işleme 

teknolojisi içeren program oluşturmaktadır (Şekil 5). Hazırladığımız bu programın doğru 

açı ile sonuç verebilmesi için kişinin görüntüsünü, arka plandan doğru bir şekilde 

ayırabilmemiz gerekiyordu. Bunun için tek renk içeren  yeşil perde (green screen 

teknolojisinde kullanılan perde) kullanıldı. Kişinin  üzerinde görüntü işlemeyi yanıltacak 

bir görüntü olmaması için kıyafetsiz (omuzları kapatmayan bir kıyafetle)  bir çekim en 

doğru yöntemdir. Fakat biz bunu uygulamak istemedik. Bunun yerine kişinin omuz 

kısımlarında dikiş izi içermeyen, bir kıyafet ile çekime hazırlanması sağlanarak görüntü 

işlendi (Şekil 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arka plandan farklılaşan en büyük 

parçayı (blob’u) tespit ediliyor. 

Tespit edilen blob üzerinden sağ ve 

sol kenar çizgilerindeki pixeller 

belirleniyor 

Y ekseninde bulunan noktalar, 

büyükten küçüğe doğru sıralanıyor. 

Sol omuz için; 11 noktalık bir pixel 

bloklarının kendi aralarında 

ortalamasını alıyoruz. Ortalama, 45 

derecenin altına düşünce omuz 

köşesini tespit etmiş oluyoruz. 

Grayscale, GaussianBlur ve Otsu 

filtreleri sırayla uygulanıyor. Resim 

siyah beyaza dönüştürülüyor. 

Şekil  5. Görüntü İşleme Program Parçası 
 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

İkinci aşamayı cihazın prototipinin hazırlanması oluşturmaktadır. Prototipimizde, sırtın 

üst bölümünde kambur duruş ve yere doğru şekilde eğilme takibi için ADXL345 ivme 

sensöründen bilgi alınmaktadır. Kişinin orta sırt bölgesine yerleştirilen (hijyenik bant ile 

yapıştırılan) 10 *15 cm boyutlarında bağımsız bir cihaz (Şekil 7) hazırlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

Son aşama ise sırt bölgesinden alınan bu verilerin hazırlanan mobil uygulama üzerinden 

kullanıcıya ulaştırılabilmesi oluşturmaktadır. Uygumalada eğer kişinin duruşu optimum 

duruşa çok uzaksa uyarı butonunu kırmızı yanıp buzzer ile sesli uyarı veriliyor, daha 

yakınsa sarı ve olması gerektiği gibiyse yeşil (Şekil 8) yaparak üç farklı aşama ile 

takibini yapılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  7. Postür Koçu Prototipi 
 

Şekil  8. Postür Koçunun Mobil Uygulama Ekranı 
 

Şekil  6. Görüntü İşleme Arayüzü 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Literatür taraması yapıldığında farklı yöntemler ile skolyoz tespiti çalışmaları ortaya 

konduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışmalar içerisinde en çok öne çıkan yöntem, 3D asimetri 

tespitidir. Bu çalışmada hastanın Adams bükümü testi (Adams Bükümü, tarih yok) adı 

verilen geleneksel bir yöntemle öne doğru eğilmesi istenmektedir. Geliştirilen bu 

sistemde, uygulama esnasında hastanın sırtında oluşabilecek asimetrik yansımalar göz 

önünde bulundurularak skolyoz ihtimali ortaya konmaktadır. Fakat hastanın muayene 

esnasında yerleştiği konum, doğru eğilme açısı, ortamın ışıklandırılması gibi birçok 

parametrenin beklenenden az da olsa sapması durumunda doğru sonuca ulaşamadıklarını 

ilgili makalede (URL-3) paylaşmış bulunmaktadırlar. Dolayısıyla hastane gibi kontrollü 

bir ortamda, bir doktor gözetiminde bu tarama testinin yapılması zorunluluğu ortadan 

kalkmamaktadır. 

Erken teşhisle cerrahi müdahalenin önüne geçilebilen skolyoz hastalığı için, evde, okulda 

ya da sağlık ocaklarında yapılan diğer rutin taramalara ek olarak rahatlıkla uygulanabilir 

ve maliyetinin düşük olması projemizin yenilikçi yönünü oluşturmaktadır. Böylece düşük 

maliyetle oluşturabilecek bir ortamda hem hastalığın teşhisinde hem de takibinde 

çekilecek röntgen sayısının ve dolayısıyla kişinin maruz kalacağı radyasyonun da ortadan 

kaldırılması sağlanmış bulunmaktadır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizin düşük maliyetli oluşu ve uzmanlık gerektirmeyen uygulama yapısına sahip 

olması ve kontrollü ortamın kolaylıkla sağlanabilir olması ürünü günlük hayatta kolaylıkla 

kullanılabilir sağlamakla birlikte ürünün ticarileştirilerek yaygın bir kullanım alanına 

ulaşabilmesini sağlayacaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Postür Koç sistemi, temelde skolyoz tespiti ve günlük duruş takibi yapan cihaz olarak iki 

bölümden oluşmaktadır. Skolyoz tespiti uygulama bölümünde kullandığımız ürünlerin 

maliyetleri 124 TL, günlük duruş takibi için tasarladığımız cihazımızın maliyeti ise 57.2 

TL olup toplam proje malzeme maliyetimiz 181.2 (Tablo 1)’dir.  

 

Tablo 1. Postür Koçu Maliyet Tablosu 

 

Malzeme Fiyat (TL) 

Yeşil Perde (1.5x1m) 49 

Usb Kamera 75 

ADXL 345 3 Eksen İvme Ölcer  10.3 

Arduino Nano  20.4 

Buzzer 1.3 

Bluetooth  25 

Led  0.2 

TOPLAM 181.2 
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Proje takvimimiz ise tablo 2’de görüntülenebilmektedir. 

Tablo 2. Proje Zaman Planlaması 

İşin Tanımı Aylar 

 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran/Temmuz 

Literatür Taraması x x     

Veri Toplanması x x x    

Prototip ve Yazılımın hazırlanması   x x x  

Yazılımın optimize edilmesi       x 

Cihazın minimize edilmesi      x 

Proje Raporu Yazımı  x x x x  

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz, teşhisi konmuş ya da konmamış bir şekilde skolyoz hastalığının takibini 

mümkün kıldığı için, hedef kitlemizi, teşhis konmuş hastalar ve gelişim çağında çocuklar 

oluşturmaktadır. Çünkü ebeveynler çoğu kez çocuklarında skolyoz ihtimalini gözden 

kaçırmaktadır ve skolyoz gelişim çağında çok hızlı ilerlediği için, bu dönemde skolyoz 

taraması, hastalığın seyri açısından çok önemlidir. Aynı zamanda masa başında çalışan 

kişiler ve iş esnasında ağır yük kaldıran kişilerin duruş ve hareket takibi yapan cihazımızı 

kullanmaları gerekliliği bu kişilerin de hedef kitlemize dahil etmemizi sağlamıştır. 

 

9. Riskler 

Projemizde risk olarak tanımlayabileceğimiz unsur duruş takibi yapan cihazımızın 

ergonomisini geliştirmeye açık oluşudur. Temel işlevleri tamamladıktan sonra haziran 

ayında cihazımızın da ergonomik ve daha minimal bir yapıya kavuşturulması 

planlanmaktadır. 

 

10. Proje Ekibi 

 

Adı Soyadı 
Projedeki 

Görevi 
Okul 

Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Engin Veli 

Fedaioğlu 

Yazılım 

(Görüntü İşleme 

Yazılımı) 

Özel Sanko Fen ve 

Teknoloji Lisesi - 10. sınıf 

C#, Arduino, 

Python 

programlama 

dillerini ileri 

seviyede 

kullanabilme 

Ayşe Çıkmaz 

Sistem Tasarımı ve 

Yazılım 

(Arduino Yazılımı) 

Özel Sanko Fen ve 

Teknoloji Lisesi - 10. sınıf 

C#, Arduino ve 

Python dillerini 

iyi seviyede 

kullanabilme 
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