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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Sağlık Bilimleri alanında ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon üzerine yapılan bu doktora 

tezinin konusu, tamamen yerli destekle TÜBİTAK - Üniversite - Sanayi işbirliği ile 

geliştirdiğimiz görsel ve işitsel uyarı sağlayan, hafif ve taşınabilir özelliklere sahip 

giyilebilir tipteki eklem eğitim cihazının, ön çapraz bağ yaralanması geçiren hastalarda 

ameliyat sonrası dönemde 8 hafta süresince güncel bir tedavi uygulaması olan virtüel 

rehabilitasyon (sanal gerçeklik) yaklaşımı olarak kullanılmasının hasta odaklı ve objektif 

değerlendirme parametreleri üzerine etkisini incelemekti. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

 Nörolojik ve ortopedik problemli hastalarda rehabilitasyonun başarısı; etkilenmiş 

eklemdeki hareket açıklığı ve propriosepsiyon (hareketin farkındalığı) kontrolünün 

kazandırılmasına bağlıdır. Eklem hareket açıklığı ve kontrolü vücut fonksiyonları ve tıbbi 

tabloyu doğrudan etkilemektedir. Örneğin, diz eklem kontrolü kazandırılamadığında beyin 

felçli çocuklar ayakta duramamakta ve yürüyüş aktivitesini gerçekleştirememektedir ya da 

diz cerrahisi uygulanan hastalarda eklem hareket açıklığı kazandırılabilir ancak eklemin 

hareketi sırasında bazı açı değerlerinin aşılması, protezin yerinden çıkması veya cerrahinin 

tekrarlanmasına neden olmaktadır. Bu sebeple, diz cerrahisi uygulanmış hastaların 

eklemlerinde hareket açıklığı ve kontrolü kazandırmak, tehlikeli açılarda hareket 

yapılmasını önlemek ve bu tür hastaları bu konularda eğitmek için güncel teknolojiyi 

kullanan, taşınabilir, maliyet-efektif bir çözüm sunulması büyük önem arz etmektedir. 

Ayrıca, hastaların yaptıkları hareketler ve egzersizlerle ilgili görsel ve işitsel geribildirim 

gerçekleştiren bir sistem yardımıyla, hasta, bir sağlık profesyonelinden destek almaksızın 

veya minimum destek alarak da kendi hareketlerini denetleyebilir ya da yapması gereken 

egzersizleri gerçekleştirebilir. 

 

3. Çözüm  

Diz hastaları başta olmak üzere temel ortopedik ve nörolojik problemlere sahip bireylerin 

yaşadığı problemler göz önüne alındığında, çözüm olarak görsel ve işitsel uyaranlar 

sağlayan akıllı mobil aplikasyonlar ile uyumlu giyilebilir bir cihaz tasarladık. 

Bu doktora tezi projesinde ise, Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanları tarafından 

projelendirilip, üretilip, patentleştirilen, giyilebilir bir cihaz ile akıllı telefonlara 

uyarlanabilecek bu mobil uygulama sisteminin (MarVAJED - Marmara Visual and 

Auditory Joint Education Device) ön çapraz bağ ameliyatı geçiren hastalar üzerinde 8 hafta 

süresince virtüel rehabilitasyon (sanal gerçeklik) yaklaşımı olarak kullanılmasının objektif 

değerlendirme parametreleri üzerine etkileri incelenmiştir. 
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Şekil 1. Tasarlanan Sistemin İllüstrasyonu 

 
 

 

Şekil 2. Geliştirilen Sistemin Prototipi 

 
 

4. Yöntem 

Bu doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Bölümü, Biyomekanik ve Performans Analizi – Virtüel Rehabilitasyon 

Laboratuvarı’nda gerçekleştirildi. Çalışmamıza, ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu geçirmiş 

18 – 45 yaş arasındaki 37 hasta dahil edildi. İlk tedavi grubuna, klasik fizyoterapi ve 

rehabilitasyon programına ek olarak çeşitli proprioseptif egzersizler verildi. İkinci tedavi 

grubuna ise, klasik fizyoterapi ve rehabilitasyon programına ek olarak MarVAJED cihazı 

ile sanal gerçeklik ve rehabilitasyon tedavisi verildi. MarVAJED (Marmara Visual and 

Auditory Joint Education Device), diz ekleminde giyilebilir bir cihaz ile akıllı telefonlara 

uyarlanabilen bir mobil uygulama sistemidir. 

 Her iki gruptaki hastalar, 8 hafta süresince haftada 3 gün olacak şekilde tedavi programına 

alındı. Hastaların ağrı şiddeti Vizüel Analog Skalası ile, eklem hareket açıklıkları Universal 

Gonyometre ile, diz eklemi çevre ölçümü Mezura ile, hareket korkusu Tampa Kinezyofobi 

Skalası ile, fonksiyonellik düzeyi Lysholm Skalası, yaşam kalitesi düzeyi Ön Çapraz Bağ 

Yaşam Kalitesi Ölçeği ile, kas kuvveti ve propriosepsiyon düzeyleri Biodex® System Pro 

4 (Biodex Cor. Shirley, NY) ile, postürel stabilite düzeyleri Pedalo® Sensamove Cihazı ile 

ve kas viskoelastik özellikleri MyotonPro® cihazı ile tedavi öncesi ve sonrasında 

değerlendirildi. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Son yıllarda, teknolojinin tüm sağlık ve özellikle de rehabilitasyon alanında kullanılma 

oranı artan ivme ile yükselmiştir. Bu teknolojik yaklaşımlardan biri de virtüel 

rehabilitasyon (sanal gerçeklik) yaklaşımlarıdır. Son yıllarda eğitim, endüstri ve özellikle 

sağlık gibi alanlarda kullanılmaya başlanan virtüel rehabilitasyon, herhangi bir yerde 

olmamızı bize hissettiren ve bunun için duyu organlarımıza çeşitli bildirimler gönderen 

bilgisayar yazılım ve donanım simülasyonudur. Virtüel rehabilitasyon uygulamalarının 

romatolojik ve nörolojik hastalar üzerinde etkisini inceleyen pek çok çalışma 

bulunmaktadır. Öte yandan virtüel rehabilitasyon uygulamalarının ortopedik cerrahi sonrası 

etkilerini inceleyen çalışmalar oldukça sınırlıdır ve son zamanlarda revaçtadır. 

Ek olarak, virtüel rehabilitasyon sistemleri genellikle pahalı ve ithal ürünlerdir. Virtüel 

rehabilitasyon yaklaşımlarını fizyoterapi temelli oyunlar üzerinde uygulayan taşınabilir, 

ucuz ve yerli bir ürün klinikte ve akademik çalışmalar arasında bulunmamaktadır. 

Fizyoterapi Odaklı Sanal Gerçeklik Egzersizleri: Piyasada sanal gerçeklik uygulaması 

olarak kullanılan pek çok cihaz ve sistem bulunmaktadır. Bunlar genellikle, Nintendo Wii, 

Kinect, Xbox, Microsoft, Sony gibi firmalardır. Ancak bu tip sistemler, genellikle yurt 

dışında üretilmekte ve pahalı ürünlerdir. Daha da önemlisi bu tip sistemlerin hiç biri 

fizyoterapi odaklı sanal gerçeklik egzersizleri sunmamaktadır. Bu tip sistemleri alan 

bireyler, genellikle sağlıklı bireyler olmakla birlikte; bu sistemler, egzersiz yapmak ve 

tedavi almaktan ziyade keyifli vakit geçirmek için alınan sistemlerdir. Bu nedenle, sektörde 

fizyoterapi odaklı rehabilitasyon sunan bir ürün bulunmaması, geliştireceğimiz sistemin 

yenilikçi yönüdür. 

Piyasada eklem hareket açıklıklarını ve propriosepsiyon düzeyini değerlendiren ve dijital 

ortama aktarılmasını sağlayan çeşitli elektronik cihazlar mevcuttur. Ülkemizde üretilmeyen 

bu cihazlar, oldukça pahalı olup önemli dezavantajları da bulunmaktadır. Bunların büyük 

kısmı sadece özel kurulmuş laboratuvar ortamında analizler yaparken, bazıları da kıyafet 

üzerinden takılma zorunluluğu taşımaktadır. Aynı zamanda doğru ölçüm sorunu olan bu 

cihazlar, sadece hastayı takip eden kişiye laboratuvar ortamında veriler gönderebildiğinden 

hasta gerçekleştirebildiği açı değerlerine ilişkin geribildirim alamamaktadır. 

Eklem hareket açıklıkları, her ne kadar eskiden beri geleneksel ve ucuz bir yöntem olan 

universal gonyometre ile ölçülüyorsa da, bu tip ölçüm yöntemleri güvenilir değildir. 10 

farklı kişinin ölçümünde 10 farklı açısal değer ile karşılaşabilmekte, bu durum farklı tedavi 

protokollerinin oluşturulmasına neden olmaktadır. Öte yandan objektif veri sağlayan eklem 

hareket açıklığını ölçen cihazlar (Biodex, İsomed, Cybex, yürüyüş analiz sistemi), 

genellikle laboratuvar ortamında analiz yapmaktadır. Ayrıca bu cihazlar yüksek maliyetli 

(85.000 $) cihazlar olmakla birlikte, yurt dışından uzun süren prosedürler neticesinde ithal 

edilmektedir. 

Sektörde yer alan cihazların yukarıda sayılmakta olan laboratuvara bağımlı olma durumu, 

ithal olma özelliği, yüksek maliyete neden olmak, spesifik kıyafetle ölçüm yapmak, geçerli 

ve güvenilir olmamak, fizyoterapi temelli egzersizler yapmamak ve verileri bir sağlık 

profesyoneline dijital ortamda aktarma özelliğinin bulunmaması gibi problemlerine karşılık 

geliştirdiğimiz sistem aracılığıyla tüm bu problemleri çözmeyi amaçladık. 
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6. Uygulanabilirlik  

 Bu tez çalışmasının sonuçları göz önünde bulundurulduğunda, ön çapraz bağ yırtılması 

sonrasında otojen hamstring greftlemesi yapılan hastalarda rutinde uygulanan klasik ve 

standart rehabilitasyon protokolüne görsel ve işitsel uyaranlarla yapılan virtüel 

rehabilitasyon yaklaşımlarının eklenmesinin ağrı, eklem hareket açıklığı, çevre ölçümü, kas 

kuvveti ve propriosepsiyon parametreleri üzerine olumlu etkileri olduğu; hareket korkusu, 

fonksiyonellik, yaşam kalitesi ve postürel stabilite gibi parametrelere ise ek katkısının 

olduğu ve bu konuda ileride yapılacak araştırmalara kaynak teşkil edeceği 

düşünülmektedir. 

Ön çapraz bağ yaralanması geçiren hastalara uyguladığımız tedavi yaklaşımının emosyonel 

katkı oluşturması, tedaviye devamlılık sağlaması, motivasyonu artırması, hasta/tedavi – 

maliyet ile fizyoterapist – performans ilişkisi ve hastanın tedavi sürecinden memnun 

olunması doktora tez çalışmamız sırasında yaptığımız gözlemlerimiz doğrultusunda elde 

edilen önemli bulgulardandır. 

Doktora tez çalışmamız sırasında elde edilen bu tür bulgular aracılığıyla, güvenilir 

teknolojik yaklaşımların belli başlı hastalıkların rehabilitasyon sürecine dahil 

edilebilmesine ışık tutacağı ve başta fizyoterapi bilim dalı çalışanları olmak üzere tüm 

sağlık profesyonelleri açısından olumlu bir gelişme olabileceği kanaatindeyiz. 

 

 

 Bilime Faydası: 

 Bu doktora tezinden elde edilen sonuçlar, “Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation” 

dergisinde yayına kabul edilmiştir. Ek olarak, elde edilen sonuçlar, Bosna-Hersek'te 

"International Congress on Physiotechnotherapy" kongresinde sözel bildiri olarak 

sunulmuştur. 

 

 * “Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation” dergisinde yayına kabul edilmiştir.  

 Aydoğdu O., Sarı Z. "The Association between Kinesiophobia and Proprioception, Postural 

Stability, Activity Level, Knee Function, and Quality of Life Following Anterior Cruciate 

Ligament Reconstruction". Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 2020;7(3):247-

252. 

 

 * “ICPTT – International Congress on Physiothechnotherapy” kongresinde sözel bildiri 

olarak sunulmuş ve özet bildiri, Bildiri Kitapçığı’nda basılmıştır. 

 Aydoğdu O, Sarı Z. “The Effects of Virtual Rehabilitation Technology on Functional 

Outcomes in Patients with Anterior Cruciate Ligament Reconstruction”. 

 

 * Türk Marka ve Patent Ensitütüsü Tescili 

 https://portal.turkpatent.gov.tr/anonim/arastirma/patent/dosya-takibi 

 Başvuru Numarası: 2015/08109 

  

 Ekonomiye Faydası: 

Bu doktora tezinde etkinliği incelenen MarVAJED cihazı, TÜBİTAK ARDEB 1005 

“Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı” ile geliştirilmiş, TÜBİTAK 

TEYDEB 1512 “Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı” ile endüstrileştirilmiştir. Ek 
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olarak, 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından “Portatif Eklem Eğitim Cihazı” 

adıyla incelemesiz patenti onaylanmıştır. Tez süresince geliştirdiğimiz MarVAJED, İnosens 

firması ile Türkiye’de, Becure Firması ile Almanya ve Amerika’da uluslararası nitelikte satışa 

sunulmuştur. Profesyoneller tarafından kliniklerde kullanılmakta, aynı şekilde hastalar da 

evlerinde tedavilerini devam ettirmektedir. 

 

 Toplumsal Faydası: 

 Ön çapraz bağ yaralanması geçiren hastalar, yapması gereken egzersizleri görsel ve işitsel 

geribildirim sunan bu sistemle gerçekleştirebilir. Ek olarak, bu sistem, hastaların daha 

erken spora dönüşlerini sağlayabilecek, hekim ve fizyoterapist gözetiminde tedavi ve 

egzersiz takibi yaptırabilecek bir fizik tedavi modalitesidir. Taşınabilir rehabilitasyon 

sisteminin, ileride tüm diz eklemi yaralanmalarında kullanılabileceği düşünülmektedir. 

 

 İstihdama Faydası: 

Üretilen sistemin geliştirilmesi sürecinde, TÜBİTAK’tan destek alınmıştır. Bu doğrultuda 

TEYDEB 1512 programı ile BİGG Girişimcilik desteği alınmıştır. Bu süreç içerisinde 

Teknopark İstanbul’da şirket kurulmuş ve proje yürütücüsüne ek olarak, 1 fizyoterapist 

istihdam edilmiş ve ülkemiz içerisinde faaliyet vermekte olan yazılım firmalarından hizmet 

alımı konusunda destek alınmıştır. Türkiye’de faaliyet gösteren İnosens Firması satış için 

yetkili kılınmış, ilgili firmada üretim ve Ar-Ge amaçlı istihdam oluşturulmuştur. 

 

 Sağlığa Faydası: 

 Spor müsabakaları sırasında, diz ekleminde en sık karşılaşılan yaralanma, bağ 

yaralanmalarıdır. Yapılan çalışmalarda, bağ yaralanmalarının son yıllarda giderek arttığı 

görülmüştür. 

 Bu doktora tezi ile toplumun önemli bir kısmında görülebilecek bir problemin çözümüne 

katkı sağlayabilecek yeni bir fizik tedavi ve rehabilitasyon modalitesinin geliştirilmesine 

katkıda bulunulmuş, etkinliği raporlandırılmıştır. 

 

 Spora Faydası: 

Ön çapraz bağ yaralanması sıklıkla, spor müsabakaları sırasında karşılaşılan bir 

problemdir. Yaralanma sonrası tüm bireylerin spora geri dönemediği bilinmektedir. Bunun 

belki de en önemli sebebi, kinezyofobi, yani hareket korkusudur. Yapılan çalışmalardan 

birinde hastaların yaralanma sonrası sadece %47’sinin spora geri dönebildiği gösterilmiştir. 

Bir diğer çalışmada, hastaların %62’sinin yaralanma öncesindeki düzeye ancak 5 yıl sonra 

erişebildiği saptanmıştır. Bu tezde, spora geri dönüşü engelleyen hareket korkusunun 

geliştirdiğimiz MarVAJED rehabilitasyon cihazı ile azaldığı raporlanmıştır. 
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Şekil 3. Geliştirilen Sistemin Güncel Görüntüleri 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

MarVAJED cihazı, TÜBİTAK ARDEB 1005 “Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma 

Destek Programı” ile geliştirilmiş, TÜBİTAK TEYDEB 1512 “Teknogirişim Sermayesi 

Desteği Programı” ile endüstrileştirilmiştir. 

Sistemimizin geliştirilmesi ve projemizin oluşturulması için TÜBİTAK 1005 ARDEB 

projesi ve 1512 TEYDEB projelerinden hibe destek alınmıştır. Proje fikrimiz ürüne 

dönüştürüldüğü için herhangi bir ek bütçeye ihtiyacımız bulunmamaktadır. 

2018 yılı Mayıs ayında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından “Portatif Eklem Eğitim 

Cihazı” adıyla patenti onaylanan MarVAJED cihazı, yine aynı ekip tarafından geliştirilen 

yazılımla hem eklem hareket açıklığı, propriosepsiyon gibi test ve analiz ölçümlerine hem de 

sanal gerçeklik gibi virtüel rehabilitasyon uygulamalarına olanak sağlamakta ve elde ettiği 

verileri mobil aplikasyon ile akıllı telefon ve tabletlere kaydetmektedir. Cihaz, gonyometre, 

propriosepsiyon ve virtüel rehabilitasyon ekranlarına ek olarak koruma ve aktivite ekranına da 

sahiptir. Cihazla evde Telerehabilitasyon da yapılabilmektedir. Cihaz kutuları, 3D printer 

aracılığı ile üretilmiştir. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

İnsan vücudunda en sık yaralanmaya maruz kalan eklemlerden biri diz eklemidir. Spor 

müsabakaları sırasında, diz ekleminde en sık karşılaşılan yaralanma ise ön çapraz bağ 

yaralanmalarıdır. Literatürde yapılan çalışmalarda, ön çapraz bağ yaralanmalarının son 

yıllarda giderek arttığı ve sağlıklı sporcu bir toplumun yaklaşık %2’sinin ön çapraz bağ 

yaralanmasına maruz kaldığı görülmüştür. ABD’de her yıl 175.000 yeni ön çapraz bağ 

yaralanması nedeniyle cerrahi operasyonun gerçekleştirildiği belirtilmiştir. 

Geliştirdiğimiz sistemin uygulama alanları şu şekilde sıralanabilir: Ayakta durma zorluğu 

olan beyin felçli çocukların diz kontrollerinin sağlanması ve bu çocukların ayakta durma ve 

fonksiyonel yürüme eğitimlerinde kullanılması, cerrahi ile endoprotez uygulanan yaşlı 

hastaların protezlerinin çıkmasına neden olabilecek riskli derecelere ulaşılmadan hastanın 

uyarılması, aynı şekilde bağ cerrahileri sonrasında yapılan cerrahi tamirin zarar görmesi 

durumlarında riskli açılara ulaşmadan hastanın uyarılması, ampute olup eksternal protez 

uygulanan hastaların yetersiz diz kilitleme/bükme fonksiyonundan kaynaklanan yürüyüş 

bozukluklarının giderilmesi. Sistem bunların haricinde daha farklı birçok hasta grubunda 

da uygulanabilmektedir. Bunlara ek olarak, hasta eğitimi sağlandıktan sonra hem hastaların 

bu cihazı bağımsız kullanması hem de sağlık profesyoneli tarafından uzaktan kontrollü 

yönlendirilmesi mümkün olabilmektedir. Sonuç olarak hastalardaki etkin ve zaman 

yönetimi sağlayan tedavi, belirtilen hasta sayılarının yüksek olduğu ülkemizde maliyet 

verimlilik anlamında önemli bir katma değer yaratacaktır. 

 

9. Riskler 

    Projeyi ortaya çıkarırken herhangi bir risk ile karşılaşılmamıştır. 

  

 Projemiz, 2019 yılında tamamlanmıştır. Bu bağlamda, projemizin 5 temel iş planı 

bulunmaktadır. 

1. Cihazın Geliştirilmesi için Etik Kurul Onayının Alınması 
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2. Tasarlanan Sistemin Geliştirilmesi - Prototipinin oluşturulması 

3. Projenin Hastalar Üzerinde Uygulanması için Etik Kurul Onayının Alınması 

4. Geliştirilen Sistemin Hastalar Üzerinde Uygulanması 

5. Sonuçların Çıktılar Halinde Kongrelerde Sunulması - Yayın Haline Dönüştürülmesi 

 

 

10. Kaynaklar  

1. "Görsel ve İşitsel Uyaran Destekli Portatif Rehabilitasyon Cihazı" isimli Proje. 
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Finalist. Aydoğdu O, Sarı Z. 

3. "Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Geçiren Bireylerde Görsel Ve İşitsel Uyarılarla 

Yapılan Rehabilitasyon Yaklaşımlarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi" isimli Doktora 

Tezi. Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Doktora Programı. 2019. Tez Yazarı: Aydoğdu O; Danışman: Sarı Z. 

4. Broeren, J., Bjorkdahl, A., Claesson, L., Goude, D., Lundgren-Nilsson, A., Samuelsson, 

H., Rydmark, M. (2008). Virtual rehabilitation after stroke. Studies in health technology 

and informatics, 136, 77. 

5. Baltaci, G., Harput, G., Haksever, B., Ulusoy, B., & Ozer, H. (2013). Comparison 

between Nintendo Wii Fit and conventional rehabilitation on functional performance 

outcomes after hamstring anterior cruciate ligament reconstruction: prospective, 

randomized, controlled, double-blind clinical trial. Knee Surg Sports Traumatol 

Arthrosc, 21(4), 880-887. doi: 10.1007/s00167-012-2034-2. 

6. Şenışık, S., Özgürbüz, C., & Ergün, M. (2010). Elit futbolcularda izokinetik kas kuvveti 

ve ön çapraz bağ yaralanması arasındaki ilişki. Spor Hekimliği Dergisi, 45, 127-134. 

7. Salmon, L., Russell, V., Musgrove, T., Pinczewski, L., & Refshauge, K. (2005). 

Incidence and risk factors for graft rupture and contralateral rupture after anterior 

cruciate ligament reconstruction. Arthroscopy, 21(8), 948-957. doi: 

10.1016/j.arthro.2005.04.110. 

8. Lyman, S., Koulouvaris, P., Sherman, S., Do, H., Mandl, L. A., & Marx, R. G. (2009). 

Epidemiology of anterior cruciate ligament reconstruction: trends, readmissions, and 

subsequent knee surgery. J Bone Joint Surg Am, 91(10), 2321-2328. doi: 

10.2106/JBJS.H.00539. 

 

* Bu projede geliştirilen cihazın prototip hali ile 2019 yılında Teknofest İstanbul 

yarışmasına başvuru yapılmış ve Finalist olunmuştur. Sonrasında, bu cihaza ek özellikler 

getirilmiş ve doktora tezinde kullanılan hali ile Başakşehir Living Lab - İstanbul 

yarışmasına 2021 yılında başvurulmuş ve bu proje Finalist olarak sergilenmeye hak 

kazanmıştır. Ek olarak, bu proje ile 2022 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji 

Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 15. Düşünden Gerçeğine 

Proje Pazarı yarışmasına başvurulmuş ve Finalist olarak sergilendikten sonra ilk 10 proje 

arasına kalarak Mansiyon Ödülü kazanmıştır. 
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RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT: 

- Yukarıda yer alan ilk 9 madde en fazla 10 (On) sayfada anlatılacaktır. 

 

- Kapak, açıklama ve görsel olmak üzere en fazla 15 sayfa olacaktır. 15 sayfayı geçen 

raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır. (Kaynakça ve içindekiler sayfa sayısına 

dahil değildir.) 

 

- Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır. 

 

- Her rapor “kapak” ve “içindekiler” sayfası içermelidir. 

 

- Yazı tipi: Times New Roman, Punto: 12, Satır Aralıkları: 1,15 , İki tarafa yaslı, Sayfa 

kenar boşlukları üst-alt-sağ-sol 2,5 cm olmalıdır. 

- - Rapor içindeki cümleler birbirinin aynı ve tekrarı niteliğinde olmamalıdır.  

-  

- - Raporunda, web sitemizde yer alan geçmiş yıl raporlarından yararlanmış olan takımlar 

alıntı yaptığını ilgili sayfada belirtmesi gerekmektedir. Açıklamayı alıntı yapılan 

cümlenin ardından belirtmeniz gerekmektedir.  

- ALINTI FORMATI: "Alıntı yapılan Cümle/ler" (Yıl, Yarışma Adı, Kategori, Takım Adı)  

- ÖRNEK ALINTI: "Enkazda depremzedenin nerede olduğunu tespit edilememesi, enkaz 

kaldırma ve deprem-zede arama çalışmalarını yavaşlatan en önemli sorundur." (2020, İnsanlık 

Yararına Teknoloji Yarışması, Afet Yönetimi, X Takımı) 

 
 - Kaynakçada referanslar aşağıdaki şekilde belirtilebilir.                                     

   Dijital Kaynak: Yazarların Soyadı, Adlarının Baş Harfi., Yazının Başlığı, Yazının Tarihi, Erişim 

Tarihi, Erişim Adresi. 

   Basılı Kaynak: Yazarların Soyadı, Adlarının Baş Harfi., (Basım Tarihi) Yazının Başlığı, (Varsa) 

Yayınlandığı Derginin Adı, (Varsa) Derginin Sayısı, Sayfa numarası.  

 

 

 


