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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

  EAL.ino takımı  tarafından geliştirilmiş olan FiziVite, tüm insanların en önemli 

sorunlarından biri olan hareketsiz yaşam  problemine çözüm bulmaktadır. Maliyet-etkin 

ve kullanımı basit olan FiziVite, hareketsizliğin önüne geçer, belirli fizyolojik 

hastalıkların tedavisine destek olur ve küçük çocukların el-göz koordinasyonunun ve 

psikomotor becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Düşük maliyeti sayesinde sıralanan 

amaçlarda kullanmak üzere ürünü tedarik etmek isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar ürünü 

kolayca tedarik edebilecektir. Sürdürülebilir tasarımı sayesinde herhangi bir arıza 

durumunda tamiratı kolayca yapılabilir. Yüksek oranda kullanılacak 3B yazıcıdan 

çıkarılmış parçalar ile hasar alan parça kolayca değiştirilebilecektir.    

  Hareketsizlik çağımızın önde gelen sorunlarından biri haline gelmiştir. 

Hareketsizlik sonucunda oluşabilecek psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklar kişilerin 

yaşam kalitesini düşürmektedir. COVID-19 pandemisi ile birlikte hareketsiz yaşam 

ciddi oranda artmıştır. Kişiler masa başlarında çalışmaya ve öğrenim görmeye mecbur 

kalmış, günlük yaptıkları hareket ciddi oranda düşmüştür. Hareketsizliğe bağlı 

şikayetler artmış fakat pandemi sebebiyle hastanelere başvurular düşmüştür. Bunun 

sonucunda uzaktan tedavi yöntemleri ve cihazlarında ciddi bir eksiklik ve ihtiyaç ortaya 

çıkmıştır. FiziVite bu ihtiyaca yönelik olarak geliştirilmiştir. Kişilerin dışarı çıkmasına 

ihtiyaç olmadan evlerinde günlük hareketlerini yapmasını sağlar. Fizik tedavi 

hekimlerinden alınan onay ile fizik tedavi alanında belirli hastalıkların tedavisine 

destekleyici olarak kullanılabilecektir.  

 FiziVite, vücut hareketleri ile kontrol edilen bir aracın, 49 adet interaktif kare 

içeren platform üzerinde oyun modlarına göre değişen belirlenecek kareler üzerinde 

hareket ettirilmesi prensibine dayanmaktadır. Araç vücut hareketleri ile oyunun 

belirlediği karelere hareket ettirilmeye çalışılır. Bu sayede kullanıcının eğlenerek 

hareket etmesi sağlanır. Özellikle eklem bölgelerini harekete geçiren hareketler ile 

oynanır. Farklı oyun modları sayesinde kullanıcı sıkılmadan uzun süreler boyunca 

ürünü kullanmaya devam eder. Belirli fizik tedavi hastalıkları için kullanıma uygundur. 

 

2. Problem/Sorun: 

  Hareket etmek günlük hayatımızda olmazsa olmazlardan biridir. Tıpkı nefes 

almak, yemek yemek gibi temel ihtiyaçlarımızdandır. Günümüzün ve hayatımızın 

büyük bir kısmı bu temel ihtiyaçları karşılamakla geçer. Herhangi bir ihtiyacın 

karşılanamaması diğer ihtiyaçlar arasındaki dengeyi bozarak bireye zarar verir. Hareket 

etmek neredeyse bütün temel ihtiyaçların giderilmesi ve bu dengenin sürdürülebilmesini 

sağlar. Hareketin kısıtlanması veya tamamen engellenmesi durumunda bireyin sağlık 

durumu, sosyal yaşantısı ve psikolojisi önemli ölçüde etkilenebilir. Obezite, şeker 

hastalığı ve diğer birçok hastalığı getirebilir. Kişilerin günlük olarak hareket etmesi, 

spor, yürüyüş gibi faaliyetlerle karşılanabilir.  

  COVID-19 pandemisi sürecinde birçok kısıtlamaya gidilmiştir. Bu kısıtlamalar 

neticesinde kişilerin günlük hareket miktarı çok düşmüş, masa başında günler geçmeye 

başlamıştır. Yaşanan hareketsizliğin sonucunda birçok kişi sağlık sorunlarıyla 

karşılaşmıştır. Pandemi sürecinde vücudun çeşitli bölgelerinde ağrı gibi fiziki şikayetler 

artmasına rağmen pandemi sebebiyle kişilerin hastanelere başvurusunda ciddi bir düşüş 
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yaşanmıştır. Sonucunda tele-tıp ve tele-rehabilitasyon cihaz ve yöntemlerine olan 

ihtiyaç artmıştır.  

  Çocuklar ise pandemi sürecinde arkadaşlarından ve okullarından uzak kalmıştır. 

Psikomotor becerilerini kazanmada ciddi sıkıntılar çekilmiştir. Çocuklar evde sıkılmış, 

arkadaşlarıyla sosyalleşememiş ve yaşlarının gerektirdiği bilgileri ve deneyimleri 

edinememişlerdir. Bunun neticesinde çocuklar sosyal medya ve elektronik cihazları çok 

kullanmıştır. İnternet ile fazla ilgilenmeleri internetin tehlikelerine karşı çocukları 

savunmasız bırakmıştır. Çocuklar internette görmemeleri gereken şeyleri görmeye açık 

hale gelmiştir. 

 FiziVite bu sorunların çözümü için geliştirilmiş, maliyet-etkin bir fiziksel 

aktivite cihazıdır. Ev içerisinde hareketsizliğe çare olurken bazı fizyolojik rahatsızlıklar 

için tedavi cihazı olarak kullanılmaya uygundur. Çocukların psikomotor becerilerinin 

gelişmesine de büyük katkıda bulunabilecek bir üründür. Çocukları internetin 

tehlikelerinden uzak tutarak eğlenirken öğretir. Piyasada bulunan birçok ürüne karşı 

maliyet etkin olma ve bilişim cihazlarından uzak olma gibi avantajları vardır. 

 

3. Çözüm 

  FiziVite vücut hareketleri ile kontrol edilen bir aracın interaktif bir oyun alanı 

üzerinde hareket ettirilmesi ve puanların toplanması prensibine dayalı bir sistemdir. 

Aracın, interaktif kareler üzerinde vücuttan alınan komut ile hareket ettirilmesi ve farklı 

oyun modları ile de desteklenerek kullanıcının eğlenerek hareket etmesi sağlanır. 

Vücudun çeşitli bölgelerine uyumlu olan araç bir aparat yardımıyla vücut 

hareketlerinden komut alır. Eğlenerek hareket etmeye teşvik ederken bazı fizyolojik 

rahatsızlıklarda tedaviyi destekleyici bir şekilde kullanılabilir. Çocukların el-göz 

koordinasyonu ile psikomotor becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Mobil 

uygulaması sayesinde kullanıcı/hastanın programına ve hastalığına uygun şekilde 

günlük hareketlerini yapmasına ve takip etmesine olanak sağlar. Hekimlerin onayladığı 

hareketler uygulama üzerinden seçilir ve ayarlanan programa göre kullanıcıya 

hareketlerini yapmasını hatırlatır. FiziVite oyun platformu, vücut kontrol birimi ve 

vücut kontrollü araçtan oluşmaktadır. 

 Oyun platformu içerisinde 

49 adet interaktif kare 

bulundurur. 49 adet karenin 

altında bulunan butonlar 

farklı direnç değerlerine 

sahiptir. Farklı direnç 

değerlerinin ölçülmesi ile 

Deneyap Kart üzerinden tek 

bir pin ile 49 adet butonun 

kontrolü sağlanır. Araç        

        Görsel 1 – Platform 3B Modeli                     platformun üzerinde bulunan 

49 adet kare üzerinde hareket eder ve bulunduğu karenin altındaki butona basar. 

Böylece aracın konumu bulunmuş olur. Her bir karenin altında  bulunan neopixel led 

sayesinde platform üzerinde kullanıcının gitmesi gereken kare aydınlatılır. Platform 
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üzerinde bulunan ekran ve butonlar sayesinde farklı oyun modları seçilebilir. Ana oyun 

modu sistem tarafından seçilen rastgele karelere kullanıcının gitmeye çalışması 

şeklindedir. Kullanıcının vücut hareketleri ile kontrol ettiği aracı götürmesi gereken 

kareler yeşil, götürmemesi gerekenler ise kırmızı renk yanar.  

 Araç vücudun belirli bölgelerine 

takılabilen vücut kontrol birimi ile 

kablosuz bir şekilde kontrol edilir. 

Vücut kontrol birimi bulundurduğu 6 

eksenli ivme ve açı ölçer ile vücut 

hareketlerini komut bilgisine 

  Görsel 2 – Sanal Test Devresi            dönüştürerek kablosuz bir haberleşme 

modülü aracılığıyla araca iletir. Kontrol birimi ayak bileği, el bileği, bel, kafa gibi 

bölümlere takılabilir. 

 

4. Yöntem 

  Fizik tedavi alanında yapılacak hataların ciddi sonuçları olacağı bilindiği için ilk 

olarak fizik tedavi alanında uzman hekimlere başvuruldu. Yapılan toplantılarda 

hekimlere proje detaylarıyla anlatıldı. Projenin eksik yönleri tartışıldıktan sonra fizik 

tedavi uzmanlarından projenin hayata geçirilmesi önünde bir engel bulunmadığı ve fizik 

tedavi alanında kullanıma uygun inovatif bir ürün olduğu geri bildirimi alındı. Çocukları 

tedavi ederlerken çocukları ikna etmekte zorlandıklarını ve FiziVite’nin bu konuda çok 

yardımcı olabileceğini aktardılar. Ayrıca hastaların yapması gereken hareketlerin 

kütüphanesi uzmanlarla koordineli olarak oluşturulacaktır ve hastaların ürünü 

kullanırken bir kaza geçirmelerinin önüne gecikecektir. 

  Proje hayata geçirilirken birçok farklı tasarım üzerinde düşünüldü. Her tasarım 

birbirinden farklı çalışma prensiplerine sahipti. En rahat ve efektif tasarıma karar 

verildi. Şu anki tasarımın diğer tasarımlara karşı avantajlarından bazıları ucuz olması, 

oyun alanının büyük olması ve taşınabilirliğin kolay olması gibi avantajlardır. Proje 

halen daha geliştirme sürecinde olup prototip ürün üretimine devam edilmektedir.  

 Projeyi oluşturulan parçaların her biri piyasada bulunması kolay parçalardan 

seçilmiştir. Böylelikle ürünün sürdürülebilirliği maksimize edilmiş, oluşabilecek 

sorunların bertaraf edilmesi için gereken süre ve bütçe minimize edilmiştir. Parça 

tedariğinde bir sorun yaşanmaması için parçalar prototip geliştirme aşamasından önce 

alınmıştır. Hali hazırda tüm parçalar edinilmiştir ama pandemi süreci içerisindeki 

kısıtlamalar sebebiyle montaj ve deneme aşamaları tamamlanamamıştır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

  FiziVite EAL.ino takımı tarafından tasarlanmış ve benzeri piyasada bulunmayan 

eğlenerek hareket etmeyi sağlayan ve fizik tedavide kullanıma uygun bir cihazdır. 

Kişilerin yapması gereken günlük hareketleri eğlenerek ve evde yapmalarını sağlar. 

Fizik tedavi alanında belirli hastalıklara sahip kişilerin tedavi süreçlerini destekler. 

Çocukların psikomotor becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. 

  Projede kullanılan konum belirleme sistemi dünyada eşi benzeri görülmemiş bir 

sistemdir. 49 adet interaktif kareden oluşan sistem özgün kodlaması ve yapısı ile 
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platform üzerinde sürülecek aracın konumunu belirler. 49 adet kare tek bir dijital pin 

üzerinden kontrol edilir. Karelerin altında bulunan butonların farklı direnç değerlerine 

sahip olması sayesinde karelere basıldığında dijital pine gelen direnç farklarından hangi 

kareye basıldığı anlaşılır. Bu devre yapısı sayesinde tek pin üzerinden kontrol sağlanmış 

ve sistemin ve kodlamanın karışık olmasının önüne geçilmiştir.  

 Sistemde kullanılan yerli üretim Deneyap Kart sayesinde sistem güçlü bir 

merkezi işlemciye sahip olmuştur. Projelerde sıklıkla kullanılan Arduino kartlarına göre 

performans açısından ciddi avantajları bulunmaktadır. Sistemin hızlı bir işlemciye sahip 

olması ile kullanım deneyimi sırasında karşılaşılabilecek hatalar minimize edilmiştir. 

Ayrıca yüksek yerlilik oranına sahip olması sebebiyle rekabetçi bir üründür. 

 

6. Uygulanabilirlik 

  Günümüzde teknoloji birçok kişinin günlük hayatına önemli bir yer edinmiştir. 

Bilgisayar oyunları, dijitalleşmeyle beraber gelen evden çalışma gibi aktiviteler masa 

başında oturma süresini ciddi oranda artırmıştır. COVID-19 pandemisiyle beraber 

evden çalışma ve online eğitim durumları, bireyleri hareketsiz bir yaşama itmiştir. 

Sokağa çıkma yasakları sürecince bireylerin hareket kabiliyeti düşmüş, fizyolojik 

şikayetler artmıştır. Şikayetlerin artmasına rağmen pandemi sebebiyle hastanelere 

başvurular azalmıştır. Buna binaen Tele-tıp ve Tele-rehabilitasyon cihazlarına olan 

ihtiyaç artmıştır. Piyasada kısıtlı miktarda olan bu cihazlar genellikle yüksek maliyetlere 

sahip olması sebebiyle her kesimden kullanıcıların erişimine uzaktır.  

          FiziVite özgün olarak geliştirilmiş bir proje olup benzer ürünlere karşı ciddi fiyat 

avantajına sahiptir. Fiyatının düşük olması ürünleştirme yolunda projenin önünü açacak, 

piyasada rekabetçi bir ürüne dönüşmesini sağlayacaktır. Maliyetinin düşüklüğü 

sayesinde her kesimden vatandaşlar ile kurum ve kuruluşlar ürünü tedarik edip 

kullanabilecektir. Sade ve kullanıcı dostu bir ürün olması, bakım ve servis süreçlerini 

çok kısaltacak, muhtemel sorunlarda kullanıcıya geri dönüşlerin çok hızlı olmasını 

sağlayacaktır. Bunun sayesinde kullanıcı ürün deneyimine normal hayatını aksatmadan 

devam edebilecektir.  

          Ürünü alan kullanıcıya kapsamlı eğitimler verilecektir. Böylece kullanıcının 

yanlış bir hareket yapıp kendini sakatlaması engellenecektir. Ürün fizik tedavi alanında 

kullanılabileceği için kullanıcıların ürünü kullanırken bir sakatlık geçirmesi ürünün 

itibarı açısından risk oluşturacaktır. Bu sebeple verilecek eğitimlerin kapsamlı yapılması 

gerekmektedir. Böylece kullanıcı üründen maksimum verimi alırken minimum 

sakatlanma riskine sahip olacaktır. 

          Ürünleştirildiğinde yapılacak geliştirmeler ve seri üretim ile fiyat çok düşecektir. 

Prototipleme yapılırken parçaların toptan alınamaması sebebiyle özellikle yapısal 

parçaların fiyatları yüksek olmuştur. Üretime geçildiğinde aşılması çok kolay olacak bir 

sorundur. Herhangi bir fabrikada üretime geçildiğinde yapısal maliyeti 500TL 

civarlarından kolaylıkla 30-40TL civarına düşebilir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
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 Projenin tahmini maliyeti 1000TL civarında olacaktır. Piyasadaki benzer 

ürünlere göre rekabetçi fiyatı sayesinde her kesimden bireyin erişimine açık olacaktır. 

Ürünleştirme sürecinde yapılacak optimizasyonlar ile beraber seri üretim fiyatı daha 

fazla düşecektir. 

Tablo 1 – Malzeme – Maliyet Tablosu 

Tablo 2  - Proje Zamanlama tablosu 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

  Hareketsiz yaşam ciddi sonuçlar doğurabilir. Hareketsiz yaşamın sonuçlarından 

etkilenecek kitleler her yaştan olabilmektedir. Projenin birincil hedef kitlesi hareketsiz 

yaşam sürdüren her yaştan bireylerdir. Bireylerin evlerinden çıkmadan kolaylıkla 

günlük yapması gereken hareketleri yapması sağlanır.  
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          Projenin ikincil hedef kitlesini belirli fizyolojik hastalıklara sahip bireylerdir. 

FiziVite, belirlenen bazı hastalıklara sahip bireylerin tedavi süreçlerini eğlenceli bir 

şekilde geçirmelerini sağlayacak tedaviyi destekleyici bir üründür.  

          Üçüncül hedef kitleyi çocuklar oluşturmaktadır. Pandemi sürecinde eve kapanan 

çocukların el-göz koordinasyonu ve psikomotor becerilerinin gelişiminde sorunlar 

oluşabilmektedir. FiziVite çocukların bu süreç içerisinde psikomotor becerilerinin 

gelişmesine destek olacaktır. 

  

9. Riskler 

  Ürünün kullanımı süresince yaşanabilecek problemler uzun ve kapsamlı test 

süreçleri ile  giderilmiştir. Majör bir problem bulunmamakla beraber oluşabilecek 

problemler ürünün modüler yapısı sayesinde kolayca bertaraf edilebilecektir. Projenin 

kullanımına dair kullanıcıyı zora sokacak risklerin önlenmesi için kullanıcıya gerekli 

eğitimler verilecektir. Verilen eğitimler kullanıcının ürün kaynaklı bir problem 

yaşamasının önüne geçecektir fakat kullanıcı eğitimlere uygunsuz hareketler yaptığı 

durumda oluşacak zararlardan kendisi sorumludur. 

 

Tablo 3 – L Tipi Risk Matrisi 

 

 

 

 

 

 Tablo 4 – Risk Değerlendirme Tablosu 
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