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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Fizik tedavide kullanılan birçok egzersiz çoğu zaman zor ve sıkıcı olarak görülerek belirli 
bir süreden sonra yapılmamaya ya da gereken özen gösterilmeden yapılmaya başlar.  

Teknolojide gelişmeler yaşandıkça, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanı da bu 
gelişmelerden etkilenmiştir. Son yıllarda özellikle çocuk yaşta hastaların tedavi sürecinin sıkıcı 
havasından kurtulabilmesi için dünyadaki birçok sağlık merkezlerinde, oyun konsollarının 
sürece dahil edildiklerini görüyoruz. Ancak bu ürünler, egzersizleri eğlenceli aktivitelere 
dönüştürse de sınırlı egzersiz içeriği sunmaktadırlar. Bu durumdan yola çıkarak, eğlence 
faktöründen de vazgeçmeden vücudun birçok bölgesinde (el ve ayak bilekleri, diz, kalça, bel, 
kollar, boyun, bacaklar, diz, dirsek, topuk olmak üzere 11 farklı bölge) uygulanabilecek, sadece 
tek tür bir kullanım değil labirent, yarış, futbol maçı ve egzersiz sayacı olmak üzere dört farklı 
şekilde kullanım olanağı sunan, birbirinden farklı 27 adet egzersiz programının bulunduğu bir 
sistem hazırlanmıştır. 

Projede temel mantık, egzersizi yapan kişinin hareketlerinin, kablosuz olarak bir robot 
kitine aktarılması, robot kitinin de hareketlere göre, kullanılacağı platforma uygun tepkiler 
vermesi şeklindedir. Tüm sistemler, kodlanabilen micro:bit isimli bir kontrol kartı üzerinden 
hazırlanmıştır. 

Projemiz, fizik tedavi egzersiz programlarını hastaların daha eğlenceli vakit geçirerek 
yapmasını sağlayarak, düzenli uygulanırlığını dolayısıyla egzersizin verimini arttırmayı 
hedeflemektedir. Ayrıca hem kasların güç ve esneklik kazanımı için gerekli olan fiziksel 
aktiviteleri, hem de nörolojik ve ortopedik bazı hastalıkların uygun görülen egzersizlerini de 
kapsayacak biçimde şekillendirilmiştir. Projede yer alan egzersizlerin doktor kontrolünde 
olmak şartıyla yaşam kalitemizi düşüren kas ve eklem ağrılarımıza da bir tedavi programı 
sunmaktadır. 
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2. Problem/Sorun:  
2.1 Projenin yapılmasını gerekli kılan sorunlar 

Herhangi bir nörolojik ve ortopedik hastalığa bağlı ya da kas ve kemikleri güçlendirme 
amacıyla kişiye özel planlanan ve bilinçli uygulanması gereken egzersizler çocuk, yetişkin 
birçok bireyde yapılması gereken bir ödevmiş niteliğinde olmakta ve çoğu zaman yarım 
bırakılmaktadır. Unutulmamalıdır ki tamamlanmadan yarım bırakılan egzersiz tedavilerinin, 
sonrasında daha farklı sağlık problemlerine de yol açabileceği hepimiz tarafından 
bilinmektedir. Bu noktada insanların tedavilerini yarım bırakmaması için tedavi egzersizlerini 
oyunlarla bütünleştirmeyi düşündük.  

 Teknolojide gelişmeler yaşandıkça, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanı da bu 
gelişmelerden etkilenmiştir. Araştırmamız sırasında karşımıza çıkan kaynaklarda, birçok yerli 
yabancı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezinde, teknolojik aygıtlar kullanılarak, 
egzersizlerin eğlendirici aktivitelere dönüştürüldüklerine ve bu merkezlerde birçok farklı 
donanım ve yazılımın ayrı ayrı veya birlikte kullanıldığına rastladık (Stanisławska, 2016; 
Marchionne, 2019; Küçükşahin, 2020). 

Kullanım örneklerine bakıldığında bu tarz sistemlerin, sadece merkezlerde 
kullanılabilecek boyutlarda olduğu görülmektedir. Bilindiği üzere yapılan egzersizlerin 
etkisinin olumlu sonuçları, devamlılığı ile doğru orantılıdır. Bu egzersizler yurt içi veya yurt 
dışı herhangi bir sağlık kuruluşunda belirli bir süreye ve maliyete tabidir. Bu nedenledir ki ev 
kullanımına uygun olan araçlar, daha kullanışlı ve erişebilir ürünler gibi görülmektedirler. Bu 
ürünlere baktığımızda karşımıza çıkan cihazların (Güvenliweb,2017) büyük çoğunluğu tedavi 
amaçlı geliştirilmemiş olan oyun konsollarının kullanıldığı uygulamalardır. Ancak oyun 
konsollarının hayatımıza kattığı kablosuz oyun oynama sistemleri ve buna yönelik oyunları, 
onların fizik tedavi alanında da kullanımının yolunu açmıştır.  

Bu tür uygulamalarda oyun konsollarının en büyük dezavantajı olan doğrudan fizik tedavi 
için geliştirilmemiş olmaları, özel bir bölgenin çalıştırılmasına yönelik kullanılmalarını 
engellemektedir. Oyun konsollarının evde tedavi amaçlı kullanımı için özel donanım ve 
oyunlarının ayrıca alınması gerektiği ve kullanılmak istenen ortamda mutlaka bağlanabileceği 
bir ekrana (monitör, televizyon vb.) ihtiyaç duyduğu unutulmamalıdır. Bu ekstra giderlerin her 
ailenin bütçesine uygun olduğu söylenemez.  

Egzersizler için kullanılan diğer bir sistemde ise dokunmatik ekranların özelliklerinden 
yararlanılmaktadır (Demirel, 2017). Ancak bu sistemlerle yapılabilecek egzersizler el ve kol 
bölgesiyle sınırlı durumdadır. 

Bahsedilen egzersiz sistemlerinin dışında, prototip aşamasında olan birkaç ürüne daha 
rastladık (İHA, 2018; İHA, 2019; Gençstem, 2020). Bu ürünler incelendiğinde, ürünlerin her 
birinin sadece tek bir rahatsızlığın tedavisinde kullanılmak üzere tasarlandığı yani tek bir işleve 
sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle de oldukça küçük bir kesime hitap etmektedirler.  
3. Çözüm  

Günümüzde davranışsal ve sosyal bozukluklara yol açtığı için olumsuz yanlarının sıklıkla 
gündeme geldiği bilgisayar ve teknoloji bağımlılığından uzak, bir merkeze bağlı olmaksızın 
şahsi kullanım imkanı veren, belirli bir ücrete bağlı seans sınırlamasında olmayan, verilen 
egzersizi daha eğlenceli olması açısından arkadaşınla da beraber yapabileceğin, doktor kontrolü 
ve uzman görüşü sonrası, hastanın ihtiyacına göre vücudun belli bir noktasına değil birçok 
bölgenin güç ve esneklik kazanmasına yardımcı olan, nörolojik ve ortopedik hastalıklara sahip 
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bireylerin de tedavi sürecinde yine uzman görüşü sonrası uygun görülen egzersiz çeşitlerinden 
yararlanabileceği, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı konan çocuklar içinde 
faydalı olacağını düşündüğümüz ve aynı zamanda günlük egzersiz hareketlerini de kapsayan, 
sadece tek tür kullanım değil dört farklı türde kullanım olanağı sunan bir sistem geliştirdiğimizi  
düşünüyoruz. 
3.1 Kullanılan Elektronik Kısım Materyalleri 

 

 
 

 
Şekil-1, Şekil-2, Şekil-3 ve Şekil-4 de görünün bileşenler projede kullanılan temel 

elektronik bileşenlerdir. 
3.2 Oyun Platformları:  

Projemizde sadece tek tür kullanım değil dört farklı türde kullanım (labirent, yarış, futbol 
maçı ve egzersiz sayacı) olanağı sunan platformlar hazırlanmıştır (Şekil-5, Şekil-6, Şekil-7) 

4. Yöntem 
Projemizde sistem temelde iki kısımdan oluşmaktadır. Şekil-1 de görülen Micro:bit ve 

Şekil-3 deki MI:power bileşenleri bir araya getirilerek, egzersizi yapacak bireyin üzerine 
takılacak parça oluşturulmaktadır. MI:power bileşenin asli görevi Micro:bit’in 3Voltluk saat 
piliyle çalışmasını sağlamaktadır. Böylelikle bireyin üzerindeki bileşende herhangi bir kablo 
kirliliği olmamaktadır. Bu bileşen Microsoft firmasının MakeCode adlı sitesi üzerinden, 
kullanıcının bileşeni taktığı bölgede yaptığı hareketi algılayarak bluetooth üzerinden sistemin 
diğer bileşeni olan robota aktarmaktadır. Sistemin ikinci bileşeni kullanıcıdan gelen bilgilere 
göre hareket eden Şekil-2- de görülen micro:Maqueen üzerine takılan bir başka micro:bit 
bileşenidir. Bu bileşen kullanıcıdan gelen bilgilere göre platformlar üzerinde o platforma özgü 
hareketleri gerçekleştirmektir. 

 

Şekil 3 MI:Power- Micro:bit 
Güç Kartı 

Şekil 2 Basınca Duyarlı İletken 
Folyo (Velostat/Linqstat) 

 

Şekil 1 Micro:bit Kontrol Kartı Şekil 4 micro:Maqueen Robot 
Platformu 

Şekil 7 Labirent Platformu Şekil 5 Yarış Platformu Şekil 6 Futbol Oynama Platformu 
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Her iki bileşende, bileşenin kullanılacağı platforma ve eklerde belirtilen egzersiz 
hareketlerine göre ayrı ayrı (Tablo-5) blok kodlama yoluyla kodlanmıştır. Kullanıcılar 
bileşenler üzerindeki micro:bitlerdeki menüleri kullanarak hangi platformda hangi bölge için 
egzersiz yapacağını seçebilmektedir.  

Proje kapsamında Tablo-2 de görüldüğü gibi 11 vücut bölgesi için 4 ayrı kullanımda 
(Yarış, Labirent, Futbol, Tekrar) toplamda 27 egzersiz tasarlanmıştır. Bu platformlar kısaca; 
Tablo 1- Egzersizlerin Uyugulanabileceği Platformlar 

PLATFORM AÇIKLAMA 
YARIŞ Robot kitinin bilinen çizgi izleme işlemini gerçekleştirmesidir. Egzersiz yapan kişi 

hareketleriyle çizgi izleme işlemini ya devam ettirmekte ya da durdurmaktadır. Burada 
yapılan, “dur” ve “ileri” adlı iki temel komutla robotun hareketini devam ettirmesi veya 
durmasıdır.  

LABİRENT Robot kitinin, egzersizi yapan kişi tarafından hareketlerle ileri, geri, sağa veya sola doğru 
hareket etmesi sağlanmaktadır 

FUTBOL Robot kiti, egzersizi yapan kişinin hareketlerine göre ileri,sağa ve sola doğru hareket ederken 
“geri” komutu aldığında robot kitinin önüne takılmış vuruş aparatıyla 2 kere vuruş 
yapmaktadır 

TEKRAR Robot kiti her “tamam” komutu aldığında sesli uyarı verirken, bir yandan da bunları 
saymaktadır. 10 kere “tamam” komutu aldığında belirli bir melodiyi çalmaya başlar. 
Egzersizdeki hareket düzgün yapıldıkça robot hem her doğru tamamlanan hareket için sesli 
bir uyarı verirken hem de belirli sayıda doğru hareketin tamamlanması durumundan 
kullanıcıyı sesli bir melodiyle motive etmektedir 

 

EGZERSİZ BÖLGELERİ Yarış Modu Labiret Modu Futbolcu Modu Sayıcı Modu 

 
BOYUN  

   

 

KOL 
 

    

 

ÇİFT KOL 
 

 
   

 

DİZ 
     

 

BACAK 
     

 

AYAK 
 

 
   

 

TOPUK 
  

  
 

 

EL BİLEK 
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Tablo 2- Sistemle Çalıştırılabilecek Egzersiz Bölgelerinin Hangi Platformlarda Kullanılabileceği İle İlgili Tablo 

 
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizin kodlanması kolay ve çok amaçlı egzersiz programıyla da farklı ve yararlı 
olacağını, vücudun birçok bölgesinde (el ve ayak bilekleri, diz, kalça, bel, kollar,  boyun, 
bacaklar, diz, dirsek, topuk olmak üzere 11 farklı bölge) kullanılabilme imkanı ile daha geniş 
kitlelere ve daha fazla sorunun çözümüne yardımcı olabileceğini, sadece tek tür kullanım değil 
dört farklı türde kullanım (labirent, yarış, futbol maçı ve egzersiz sayacı) olanağı ile 
kullanıcıların daha keyifli vakit geçirebileceği, boyutlarında yapılabilecek değişiklik ile 
egzersizlerden aynı anda faydalanacak kişi sayısının da rahatlıkla artırılabileceği, taşınabilir 
yanıyla hastane ortamında değil herhangi bir ortamda (ev, iş, okul, açık hava vb.) kullanılabilen, 
geliştirilebilme (farklılaştırabilme) olanakları yüksek, farklı platformlara uyum sağlayabilen 
(daha büyük bir yarış pisti, daha büyük bir futbol sahası, daha büyük labirent ve daha birçok 
şey),az bir maliyet egzersizlerin ödevden çok oyuna dönüştürerek devamlılığını sağlayan  bir 
sistem geliştirdiğimizi düşünüyoruz. 
6. Uygulanabilirlik  

Proje bu haliyle (geliştirilme olanakları dahil), hemen şu anda kullanılabilecek 
durumdadır. Ancak bir birey, sistemi temin edip, hiçbir doktor önerisi olmadan belirtilen 
egzersiz hareketlerinin dışında kısaca yanlış biçimde kullanmamalıdır. Bu yüzden özellikle 
doktor muayenesi sonrası doktorların göstereceği şekilde kullanılması daha uygun olacaktır. 
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
Tablo 3- Maliyet Tablosu(Bir kullanıcı için) 

ADET ÜRÜN BİRİM FİYAT TOPLAM FİYAT 
2 Micro:bit 160 TL 320 TL 
1 Micro:maqueen robot kiti 180 TL 180 TL 
1 MI:Power 56 TL 56 TL 
- Dört Platformun Maliyeti 160 TL 160 TL 
1 Basınca Duyarlı İletken Folyo 40 TL 40 TL 

TOPLAM TUTAR : 756 TL 
Tablo-3 de görülen malzemelerin alım ve platformların yapım maliyeti toplamda 756 TL dir.  
 
Tablo 4 – Proje Zaman Planlaması 

 Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 
Planlama-Tasarım X X X X X     
Kodlama   X X X X X   
Test      X X X X 
Revize        X X 

 
 

 

DİRSEK 
  

  
 

 
BEL    
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 
Yaptığımız araştırmalar ve fizik tedavi uzmanından aldığımız bilgiler neticesinde       

projemizde yer alan egzersizler, Skolyoz, Bel-Boyun Fıtığı, Çocukluklarda Parmak Ucunda 
Yürüme, Spastisite, Travma sonrası oluşan kırık, çıkık ve burkulma gibi eklem, kemik ve 
komşu dokularda oluşan bozukluklar nedeniyle sıkıntı yaşayan her yaştan bireyin doktorun 
önerisiyle beraber sistemimizi kullanabileceğini öngörüyoruz. 
9. Riskler 

Projede yer alan mevcut oyun ve egzersiz platformları kullanıma bağlı olarak yıpranabilir 
ve yenilenmesi gerekebilir. Bunun dışında kullanıcıların mutlaka bir uzmana danışarak 
egzersizlerden yaralanması gerekir. Nitekim egzersizler, bireyin özgeçmişine ve eşlik eden kas-
iskelet ve diğer sistem problemlerine hastanın gereksinimine göre, fizik tedavi ve rehabilitasyon 
hekimi tarafından belirlenir ve takip edilir ve buna göre bir program hazırlanır. Aksi taktirde 
sürecin ve projemizin olumlu etkileri zaman alabilir veya olumlu olarak hiç etki etmeyebilir. 
Projemiz aslında amaçlarımızdan biri olan fakat sadece eğlenceli vakit geçirme ve oyun 
oynamayı hedefleyen kullanıcılar içinde istenilen sonucu vermeyebilir.  
10. Proje Ekibi 
Takım Lideri: Rüzgâr SUNAN 

Adı 
Soyadı 

Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya Problemle İlgili 
Tecrübesi 

Rüzgâr 
SUNAN 

Araştırma- Geliştirme 
Tasarım 
Egzersiz Planlaması 
Micro:bit Kontrol Kartı Programlama 

Kırmızı 
Çizgi 
Ortaokulu 

Yarış ve Labirent Çözücü Modu 
Egzersiz Planlaması- Microbit 
Kontrol Kartı Programlama-
Kodlama 

Elif KIŞ Araştırma- Geliştirme 
Tasarım  
Egzersiz Planlaması 
Micro:bit Kontrol Kartı Programlama 

Kırmızı 
Çizgi 
Ortaokulu 

Futbolcu ve Sayıcı Modu Egzersiz 
Planlaması- Microbit Kontrol Kartı 
Programlama-Kodlama 
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12. Ekler  
Tablo 5 – Egzersiz Hareketleri 
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