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İçindekiler 

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 yönlendirilip düz konumda tutulabilir hale getirilmiştir. 

Cihazımıza joystick kontrolü ekleyerek bir hareket kabiliyeti daha kazandırılmıştır. 

Böylece kişinin sağlık durumu elverişli ise hareket kontrolünü kişinin kendisinin de 

yapabilmesi sağlanmıştır. Eğer sağlık durumu joysticki kullanmak için elverişli değil ise 

yardımcı biri tarafında başlatılabilecek bir egzersiz modu ile yine boyun egzersizini 

yapabilmeleri sağlanmıştır. 

 

 

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, 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düşük kafa sendromu (dropped head syndrome) teşhisi konulan kişiler, 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. 

 

3. Çözüm  

 

ALS hastalığı teşhisi konulduktan sonra 4-6 yıl arası ortalama yaşam süresi olan 

hastaların, boyunlarını hem dik tutabilmeleri hem de kafalarını istedikleri yöne 

çevirebilmelerini ve göz kontağını sağlayarak daha sağlıklı bir iletişim kurmalarını 

sağlayacak elektronik bir giyilebilir teknoloji aparatı tasarlayarak kısıtlı olan bu sürede 

yaşam kalitelerinin arttırılması sağlanmaktadır.  

Şekil 2. Düşük kafa sendromlu 

(Dropped Head Syndrome) bir hasta 
 

Şekil 1. Düşük kafa sendromu (Dropped 

Head Syndrome)  
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Kişinin kafasını dik tutabilmesi için öncelikle 4 ekseni (ön, arka, sağ, sol) de kontrol 

edebilir bir yapıda olması gerektiği belirlenmiştir. Kişini kafasının konumunu 

belirleyebilmek için kafaya yerleştirilen bir şapkanın ön kısmına yerleştirdiğimiz gyro 

sensörden alınan bilgiler değerlendirilmiş ve arduino nano mikroişlemciye yollanarak 

servo motorlara yön verilmiş ve hastanın kafası, 4 eksende yönlendirilerek düz konumda 

tutulabilir duruma getirilmiştir. Bunun yanı sıra sisteme egzersiz modu eklenerek, sabit 

durmak nedeniyle hızlanan kas kaybını bir nebze de olsa yavaşlatılması sağlanacaktır. 

 

4. Yöntem 

4.1. Yapılmış destek aparatlarının araştırılması 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Boyun Destek Aparatının Prototipinin Hazırlanması 

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Boyun Destek Aparatı İlişki tablosu 

 
 

Şekil 3. Boyun kasları zayıflayan hastalar için üretilmiş boyun desteği ürünü 
 

Gyroscop

eSensör 
Arduino 

İletişimi 

Servo 

Motorlar 
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Boyun destek aparatının, kişinin kafasını dik tutabilmesi için öncelikle 4 ekseni de 

kontrol edebilir bir yapıda olması gerektiği belirlenmiştir.  

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 voltaj regulatörü (Şekil 9) 

eklenmiştir. Daha sonra cihazımızı 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.  

 

Şapkanın üzerine konumlandırılan gyro sayesinde kafanın, 0 konumunu kaybettiği 

tespit edildiğinde servolar aksi yönde hareket ederek kafayı 0 pozisyonuna 

getirmektedir. Hastanın kafası öne doğru düştüğünde (Şekil 5) arkadaki servo, gyro 

değeri 0’a gelene kadar kafayı geriye doğru çekmektedir (Şekil 6). Hastanın kafası sağa 

(Şekil 7) ya da sola (Şekil 8) düştüğünde cihaz tarafından 0 pozisyonuna getirilmektedir 

(Şekil 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. Kafa sağa 

düştüğünde  

oluşan açı 

Şekil 8. Kafa 

sola düştüğünde  

oluşan açı 

Şekil 9. Kafanın 0 

pozisyonunda  

oluşan açı 

 

   

 

Şekil 5. Kafa öne düştüğünde  

oluşan açı 

Şekil 6. Kafanın 0 pozisyonunda  

oluşan açı 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Literatür taraması yapıldığında mevcuttaki boyun destek aparatları kişinin boynunu 

sadece sabit tutulabilmesine yönelik üretildiği görülmüştür.  Mevcuttaki ürünlerin aksine 

projemiz kapsamında üretilen inovatif boyun destek aparatı, sistemdeki joystick 

sayesinde hastanın kafasını istediği yöne çevirebilmesi sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra 

sisteme egzersiz modu da eklenerek kişinin istediği zaman boyun kasları için egzersiz 

yapabilmesine olanak sunulmaktadır.    

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Boyun destek aparatımız ticarileştirildiği zaman, maliyetini çok düşük olması birçok kişi 

tarafından ulaşılabilir olmasını sağlayacaktır. Bunun yanı sıra boyun destek aparatımızın 

tasarımı geliştirilmeye açıktır. Sisteme Joystick kontrolü yanı sıra EOG ( 

Elektrookülografi ) sensörü eklenerek, göz kaslarından alınan bilgiler ile el ve/veya 

parmak kas kaybı yaşayan hastalar için de ürüne farklı bi yön kazandırılması 

hedeflenmektedir. Böylece farklı hastalık boyutlarındaki kişilere de hitap edebilecek 

duruma kavuşturulacaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Boyun destek aparatımızın toplam maliyeti 83,06 TL’dir.  

 

 

 

 

 

 

Ürün Maliyeti Ürün Maliyeti 

 ADXL 345 

Gyroscope 

 

7.48 TL 

 

Voltaj 

Regülatörü 

 

6.45 TL 

 
Arduino 

Nano 
25.50 TL 

 

Joystick 

(XY yönlü) 
3.63 TL 

 Servo Motor 

(MG996R)*2 

Adet 

40 TL 

 

VEX IQ 

Tema 

Parçaları 

Okulumuzda 

bulunan Vex 

IQ setinden 

kullanılmıştır. 
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Projemizin zaman planlaması ise Tablo 1’de bulunmaktadır. 

 

İşin Tanımı Aylar 

 Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan 

Literatür 

Taraması 
x x   

   

Veri 

Toplanması 
x x x  

   

Benzer 

Çalışmaların 

Taranması-

Denenmesi 

 x x  

   

Prototip 

Hazırlanması 
  x x 

x   

Proje Raporu 

Yazımı 
  x x x 

  

Prototipin 

Geliştirilmesi 
   

  x x 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Dünya’da 450.000, Türkiye’de ise 6000-8000 kayıt altına alınan hasta hedef kitlemizi 

oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra sadece ALS hastaları değil, kaza geçirerek boyun 

kaslarında problem yaşayan hastalar da düşünülürse üretilen destek aparatımız, oldukça 

geniş bir hedef kitleye hitap etmektedir. 

9. Riskler 

Boyun destek aparatımız sırt bölgesi hastanın omuzlarının hizasında olan tekerlekli 

sandalye modelleri için uygun durumdadır. Farklı türde tekerlekli sandalyeler için ürünün 

çeşitlendirilmesi gerekliliği projemizin risk unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Betül İrem Savman 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Betül İrem Savman Literatür taraması, 

Arduino programlama 

Özel Sanko Koleji 

– 11. Sınıf 

Arduino, temel 

elektronik 

Kağan Aydınçelebi Literatür taraması, 

Arduino programlama 

Özel Sanko Fen ve 

Tek. – 11. Sınıf 

Arduino, temel 

elektronik 

Erencem Özbey Prototip tasarımı ve 

Arduino programlama 

Özel Sanko Fen ve 

Tek. – 11. Sınıf 

Arduino, temel 

elektronik 

Serhat Özfıstıkçı Prototip tasarımı ve 

Arduino programlama 

Özel Sanko Fen ve 

Tek. – 11. Sınıf 

Arduino, temel 

elektronik 
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