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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Spor yapmak isteyenlerin, obezite rahatsızlığı olup spor aktivitelerini eğlenceli hala getirmek 

amacıyla sağlık dostu bir uygulama yapılmıştır. Uygulamada, doktor ve diyetisyen ile 

birlikte çalışılmış ve onlardan alınan bilgiler ışığında programlama yapılmıştır. Uygulama 

içinde ek olarak, kullanıcının kalp ritmini takip etme, rahatsızlandığında otomatik olarak 

112’yi arama, adım sayar hesabı yapma, kişinin günlük su içme sayısını ölçekleme gibi 

özellikler bulunmaktadır. Uygulamayı kullanabilmek için kullanıcının akıllı kol saatinin, 

kulaklığının ve telefonunun olması gereklidir.  Spor yapmak isteyen kişinin, uygulamayı açıp 

START butonuna basması yeterli olacak ve sporunu eğlenceli hale getirmek için 2 adet spor 

modu karşısına gelecektir. İlk modda kaç dakika yürümek istediğini seçerek  seçilen 

dakikaya göre konumlar belirlenecek ve seçilen konuma göre görev atanacaktır. 2.modda 

kullanıcın seçeceği canavar türü ve efektine göre (seslendirme), canavardan kaçış görevlerini 

yerine getirecektir. Kullanıcının hedeflenen konumlara giderek konumlardaki QR kodunu 

telefonlarına okutması ile görevleri tamamlayarak puan toplayacaktır. Zorluk seviyesi 

olacaktır. Bu puanlama diyetisyen tarafından belirlenecek ve haftalık gözlem yapılmasına 

imkan sağlanacaktır. Kullanıcı için yol üzerinde sağlıklı restaurantlar da sergilenecektir. 

Kalp ritmi hızlanan kullanıcılarımız için sesli olarak yavaşlama uyarısı verilecektir. 

Uygulama her yaştan kullanıcı için idealdir. Diyetisyen ışığında kullanılması önerilir. 

Uygulamada Flutter UI kullanılmış ve DAT programlama diliyle Android Studio’da 

kodlanmıştır. Google Firebase gerçek zamanlı veritabanı kullanılmıştır.  
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Şekil 1- Uygulama ekran görüntüleri 

 
Şekil 2- Uygulama kayıt ekranı  
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Şekil -3 : Diyetisyen tarafından hastaya görev atanması ekranı 

 

 
 

Şekil – 4 : Uygulama Mod-1: Kullanıcının İstediği Süreye Göre Yürüyüş Haritası Ekranı 
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Şekil -5 Uygulama Mod -2 : Vampirden Kaçış Ekranı 

2. Problem/Sorun: 

2008 yılında meydana gelen 57 milyon ölümün 36 milyonu (%63), başta kardiyovasküler 

hastalıklar (%48), kanserler (%21), kronik kalp hastalıkları %12) ve diyabet (%3.5) olmak 

üzere bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanmıştır. Bu önde gelen bulaşıcı olmayan 

hastalıkların ortak dört risk faktörü bulunmaktadır; tütün kullanımı, sağlıksız diyet, fiziksel 

hareketsizlik ve zararlı düzeyde alkol kullanımı [1]. Bu uygulamanın da yapılma amacının 

büyük bir bölümünü, fiziksel hareketsizlik, düzensiz diyet vb. sorunlarından dolayı, çeşitli 

hastalıkların ortaya çıkması oluşturmaktadır. İnsanlar spor yapmak için, sadece zayıflama 

merkezlerine gidip koşu bandı vb. aletlerle zaman geçirerek bilinçsiz ve isteksiz bir şekilde 

kısa süreli spor faaliyetlerini yerine getirmeye çalışmaktadır. Ve bu faaliyetler, yılın belirli 

dönemlerinde artmaktadır. Spor yaparak vücudu  dinç bırakmak, sadece kas sistemi için değil 

vücudun organ işleyişi için son derece önemlidir [2]. Bu yüzden projedeki amaçlardan biri 

de, insanların spor faaliyetlerini düzenli kılmak amacıyla, bu faaliyetleri eğlenceli hale 

getirerek, Türkiye için çok değerli olacağını düşündüğümüz yerli bir fit kalma kutusu diye 

adlandırdığımız FITBOX uygulaması sunmak. Artık yaşamımızda, elimize telefon alarak 

kazanma hırsıyla oyun oynamak popüler bir hale gelmiştir. Biz de bu popülerliği yakalamak 

için, uygulamada insanların görevleri tamamlamasını, bir hafta içinde tüm vampirlerden 

kaçarak tüm görevleri tamamlayanların ödüllendirildiği bir uygulama geliştirdik.   
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Şekil 6 -  Görevlendirme Ekranı 

3. Çözüm  

Hareketsizlik bir çok hastalıklara neden olmaktadır [1]. Bunun için sunduğumuz 

uygulamada, diyetisyen tarafından verilen günlük veya haftalık yürüyüş, koşma görevleriyle, 

spor yapmayı, hareketli kalmayı eğlenceli bir hale getirmeyi sağladık. Böylece, yürüyüş 

yapmak isteyenlerin ellerine telefonunu alıp uygulamayı açması yeterli olacaktır. Diyetisyn 

ışığında olduğu için, günlük, haftalık yakılan kaloriler, kalp ritim bilgileri, su içme sıklıkları 

kontrol altındadır. Böylece sıkıcı spor faaliyetleri, artık kullanıcıların birbirleriyle yarıştığı, 

bu esnada da bulundukları illerde görmedikleri yerleri keşfettikleri eğlenceli spor faaliyetleri 

haline gelmiştir. Kullanıcın görevlerini daha zevkli bir şekilde tamamlaması için, verilen 

görevleri yerine getirirken gitmesi gereken mekanlara görev bazlı QR kodu yapıştırılmıştır. 

Böylece QR kodunu telefonuna okuttuğunda, görevini tamamlamış olacaktır. 
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Şekil 7- Diyetisyen tarafından kontrol edilen kalp ritmi ekran görüntüsü 

 

 
Şekil – 8 Kullanıcı kalori bilgilerinin kaydedildiği ekran 
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4. Yöntem 

Yöntemi hayata geçirmek için, 2 farklı mod kullanıldı. 1.mod, şekil-4’te sunulmuştur. Bu 

moda göre, insanların günlük rutin yürüyüşlerini gerçekleştirmeleri amaçlanmıştır. Ekranda 

görüdüğü üzere, kullanıcının evinin bulunduğu konumdan 20dk- 30dk, 40dk mesafelerdeki 

yerler işaretlenir. Bu yerlere karşılık gelen görev puanları da yanında yazmaktadır. 

İşaretlenen yerler, il açısından çarpıcı olan konumlar  seçilecektir (Belediyenin spor faaliyet 

parkı olabilir ). Kullanıcı 20 dk. lık her hangi bir konumu seçtiğini düşünürsek ;  

Kullanıcı telefonun cebine koyacak ve kulaklığını ve kol saatini takarak yürümeye 

başlayacaktır. Hedef konuma giderken yavaş yürürse, yanlış yola girerse kulaklıktan ikaz 

cümleleri duyacaktır. Aynı zamanda kol saatiyle adım sayısı , kalp ritmi hesaplanacaktır. 

Günlük su içme hatırlatıcı uygulama tarafından bildirim olarak gelecektir.  

Hedef konuma ulaştığında, hedef konuma bırakılan QR kodunu telefonuna okutarak görevi 

tamamlayacaktır. Ve sonuç diyetisyene mesaj olarak gidecektir. Mesajda kullanıcının yaktığı 

kalori miktarı, kalp ritmi, su içme sıklığı, görevi tamamlama süresi vb. bilgiler yer alacaktır.  

Kullanıcının kalp ritmi belirli bir seviyenin üstüne çıkarsa kullanıcıya kulaklıkla “İyi misin?“ 

uyarısı gelecek. Eğer iyiyim diyerek yanıtlarsa, kullanıcıdan yavaşlanması istenecek.   

 

 
 

Şekil – 9 Kullanıcı Uyarı ekranı 

 

2.mod, Şekil-5’te gösterildiği üzere, uygulamaya farklılık, renklilik, heyecan getirme 

amacıyla canavar kaçış moduna yer verdiğimiz moddur . Bu modda kullanıcının kulaklığı 

takması gerekmektedir. Eğer vampiri seçtiğini düşünürsek kulaklığın iki kulağından kısık 

sesle vampir sesi geliyorsa kullanıcının yavaş yürümesinin yeterli olduğunu, ses yükselirse 

hızlı yürümesinin gerektiğini, eğer sadece sağ kulaklıktan ses gelirse sola doğru yürümesi 
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gerektiğini, sol kulaklıktan geliyorsa da sağa yürümesi gerekmektedir. Eğer kullanıcın hızı , 

vampirlerin hızından azsa, kullanıcı görevi tamamlayamamış olacaktır. 

Kalp ritmi sürekli kontrol edilecek eğer ritimde bozukluk olursa kulaklıktan kullanıcıya “iyi 

misin ?” sorusu yönlendirilecek. Kullanıcıdan cevap alınmazsa otomatik 112 aranacaktır.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Canavar seslerine göre kullanıcın sağa sola gitmesi şeklinde tanımlanmış bir oyun Play 

Store’da mevcuttur. Bizim uygulamamızın projeden ayıran özellikleri, kulaklıklardan 

direktiflerin verilmesi, restaurantların sergilenmesi, diyetisyen kontrolünde olması, 

diyetisyen tarafından görev atanması ve Türk yapımı olmasıdır. Aynı zamanda kol saati ile 

kullanıcıdan kalp ritmi alınması, su içme özelliklerinin bulunması başka hiçbir uygulamada 

yoktur. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje için, direkt Google Play Store’a koymaktansa, il bazında belediyelerle anlaşarak, yerli 

belediye uygulamaları haline getirmeyi planlamaktayız. Böylece, her ilin kendine özgü 

doğası, konumları, camileri, çeşmeleri, müzelerine QR kodu yapıştırılarak, uygulama 

görevlerinin gerçekleştirilmesi için kullanıcıları bu alanlara yönlendirebiliriz. Mevcut şartlar 

altında direkt Play Store’a koyulunca ticari bir ürüne dönüşmüş olacaktır. Ama biz iller 

bazında çalışarak projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje halihazırda yapılmış bulunmaktadır. Projenin en az maliyetle uygulanabilir olması için, 

Play Store’a koymak yeterlidir. Ama bizim hedeflediğimiz, il il dolaşarak belediyelerle iş 

birliği yapmaktır. Böylece belediyelerin desteğiyle, her ilin ünlü mekanlarına QR kodunun 

yapıştırılması yeterli olacaktır. Böylece, Türkiyemizin doğal güzellikleri ziyaret edilmiş 

olacaktır. 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Proje eğer diyetisyen ışığında kullanılırsa, her yaştan kullanıcı kullanabilecektir. Ama 

diyetisyen olmadan, kalp rahatsızlığı vb. hastalıklara sahip kullanıcıların kullanması, zorlu 

ve hızlı görevler nedeniyle rahatsızlıklara yol açabilir. Bunun önüne geçebilmek için, kalp 

ritmi hızlanan kullanıcılar için, sesli uyarı özelliği getirdik. Bu uyarıyla, kalp ritmi artan 

kullanıcıya kulaklıktan gelen “iyi misiniz?” sorusuna yanıt alınmazsa otomatik 112 

aranacaktır.  

 

9. Riskler 

Problem 1 (Normal Riskli)- Proje diyetisyen ışığında kullanılmazsa, zorlu ve heyecanlı 

görevlerden dolayı kalp rahatsızlığı gibi belirli rahatsızlıklara yol açabilir. Bunun için 

diyetisyen kontrolünde yapılması önerilmektedir. Bu tarz rahatsızlıkların yaşanma durumu 

için b planı vardır. Bu plan, kalp ritmi hızlanan kullanıcılar için, sesli uyarı özelliği 

getirmemizdir. Bu uyarıyla, kalp ritmi artan kullanıcıya kulaklıktan gelen “iyi misiniz?” 
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sorusuna yanıt alınmazsa otomatik 112 aranır. Zamanlama ve bütçe planlaması için sıkıntı 

yoktur. Proje yapılmıştır. Hayata geçirmek için belediyelerden izin alınmalıdır. 

Problem 2 (Normal Riskli)- Uygulama esnasında canavardan kaçış görevleri için, trafik akışı 

olmayan, orman, ağaçlıklı alanlar kullanılmalıdır. Bu modda kullanıcı, kulaklıktan verilen 

direktiflere göre hareket ettiği için trafiğe açık  alanlar risklidir. Uygulamada, canavardan 

kaçış modu seçildiğinde, eğer kullanıcın bulunduğu ortam elverişli değilse (trafik varsa), 

mod başlatılmamaktadır. 

 

 

 

10. Kaynaklar  

[1]https://www.saglikliturkiye.org/?gclid=CjwKCAjwrPCGBhALEiwAUl9X01YqqP65H1

pOFDTJFSNjWJ9nXqcGon1eaT9sL5eRUBnscCD6AGmG_RoCn_UQAvD_BwE 

[2]https://www.ensonhaber.com/galeri/spor-yapmanin-faydalari#6 

 
 


