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1. Giriş  

 

Dünya sağlık örgütü medya bölümünün yaptığı bir araştırmaya göre; Dünya üzerinde 

bir milyardan fazla insan, yaklaşık dünya nüfusunun %15i, bir çeşit fiziksel engel ile 

hayatını sürdürüyor[1]. Fiziksel engel durumunun giderek arttığı dünyamızda, engelli 

insanlarında ömür boyu sürdürmesi gereken bir fizik tedavi süreci bulunmaktadır.   

Günümüzde insanlar fizik tedavi alanında sağlık hizmeti alabilmek için hastanelere 

gitmektedir. Yaşlıların ve engellilerin bir bölümü hastaneye gidememektedir, bir kısmı 

da hastaneye girmekte zorluk yaşamaktadır. Hastaneye ulaşabilen hastalarda, hastanede 

bir takım sorunlar ile karşılaşmaktadır. Birçok hastane de fizik tedavi bölümü 

bulunmamaktadır. Ayrıca çalışmalar göstermektedir ki sağlık çalışanlarının yeterli bilgi 

ve becerisi olmaması rehabilitasyon sürecini kötü etkilemektedir.[2] Bu durumlar 

Dünya'nın bazı yerlerinde kaliteli fizik tedaviye ulaşamayan bir çok hastanın olduğunu 

göstermektedir. Hastaneye ulaşım, kalifiye sağlık çalışanı bulmak dışında hastanelerde 

yaşanan bir başka sorun ise hastanelerde oluşan hasta yoğunluktur.  

Dünya nüfusunun %15'inin fiziksel bir engele sahip olduğunu [1] dolayısı ile bu 

hastaların fizik tedaviye ihtiyacı olduğunu düşünürsek, hastanelerin bu konuda 

yaşadıkları yoğunluğu anlayabiliriz.  Bu sorunlarla karşılaşan hastalar fizik tedavi 

görememekte veya iyileşme sürecini tamamlayamamaktadır. Örneğin, Avrupa'da kısmi 

felç hastalarının yarısı iyileşme sürecini tam olarak tamamlayamamaktadır. Bu hastalar 

günlük hayatlarına devam edebilmek için bir yardımcıya ihtiyaç duymaktadırlar[3]. 

Aynı şekilde başka bir çok hastalık için fizik tedavisini tamamlayamayan bir çok hasta 

bulunmaktadır. Bir diğer önemli fizik tedavi problemi ise evde yapılacak egzersizler ile 

alakalıdır. Fizik tedavi süreci sadece hastanede bitmeyen, hastanın evde de yapacağı 

egzersizlerle tamamlanan bir süreçtir. Fizik tedavi uygulamasının başarıya ulaşabilmesi 

için, uzman fizyoterapist tarafından verilen hareketlerin doğru bir şekilde binlerce 

tekrarının yapılması gerekmektedir. Yine evde yapılacak hareketlerle ilgili başka bir 

sorun daha vardır. Fizik tedavi süresi boyunca, tedavinin etkinliğinin artması için 

fizyoterapist hastanın hareketlerini yapma oranını ve doğruluğunu izlemek zorundadır. 

Bu gözlemler sonucunda hastaya hareketlerini tekrar ettirebilmekte veya yeni hareketler 

isteyebilmektedir. Fizik tedavi uzmanına sahip olan hastaların bile tedavi sırasında ki 
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gelişimini ve durumunu izlemek konusunda sorunlar vardır. Aynı şekilde 

fizyoterapistlere de hasta durumu hakkında geri bildirim sunan olanaklar kısıtlıdır. 

MS Kinect de telerehabilitasyon alanında kullanılabilen teknolojilerden biridir. MS 

Kinect skeleton  tracking özelliği sayesinde etkin olarak kullanılabilmektedir. Kinect'in 

yeterliliği ile ilgili yapılan bir çalışmada[4] gösterilmiştir ki; görsel gerçekliğin fizik 

tedavide kullanılması klasik rehabilitasyona göre bazı avantajlar doğurmaktadır. 

Windows Kinect'in vücut izleme araçları olması ve bunların klinik sorunlarda 

kullanılması gayet dengeli ve başarılı sonuçları da beraberinde getirmiştir[5,6]. 

Bu projede; hasta ve fizyoterapi uzmanlarının sorunları ve bunlara karşı üretilen 

telerehabilitasyon yöntemlerinden yola çıkılarak, hasta ve fizyoterapistin etkileşim 

kurabildiği, omuz kas ve tendon hasarlı hastalarının MS Kinect kamerası gözetiminde 

egzersizlerini doğru yapabildiği, fizyoterapistlerinde anlık olarak bu gelişimleri 

izleyebildiği bir sistem kurulması üzerine çalışılmaktadır. 

Projenin ilk 6 aylık döneminde MS Kinect ile hastaların egzersizlerini doğru 

yapabilmesi ve egzersizlerin kayıtların tutabilmesi için bir Windows Presentation Form 

(WPF) kullanılarak Geliştirilmiş Omuz Fizyoterapi Uygulaması (GOFU) 

geliştirilmiştir. Fizyoterapistlerin hastanın ilerleme durumunu izleyebileceği, hasta ile 

etkileşim kurabileceği, egzersizlerini yönlendirebileceği bir web sayfasının da tasarımı 

tamamlanmış, geliştirilmesi noktasında da mesafe alınmıştır.  

Projenin ikinci 6 aylık döneminde web sayfasının geliştirilmesi tamamlanmış, 

fizyoterapistlerden görüşler alınarak güncellemeler yapılmıştır. Geliştirilen GOFU’u 

öncelikle fizyoterapistlere gösterilerek geri dönüşler alınmış ve güncellemeler 

yapılmıştır. Daha sonra GOFU’nun kullandığı algoritmalar ile yeni bir uygulama 

geliştirilmiş ve bu uygulama aracılığıyla GOFU’nun geçerlilik güvenirlilik testleri 

yapılmıştır. Bu testler sırasında GOFU’da yine güncellemelere devam edilmiştir. Sistem 

testleri 40 sağlıklı birey üzerinde geçerlik güvenirlilik testleri yapılarak tamamlanmıştır. 

Bir sonraki aşamada hastanede hasta bireyler üzerinde sistemin test edilmesi 

hedeflenmektedir. Gerekli hastane izinleri için başvurular tamamlanmış, cevap 

beklenmektedir.  
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2. I. Ara Döneminde Yapılan Çalışmalar 

2.1. Temin Edilen Malzemeler 

Bu dönem içerisinde aşağıda belirtilen malzemelerin teminine gidilmiştir. 

 (Dönüştürücü Adaptör) Xbox Kinect Adapter For Xbox One S And Windows Pc 

 Aluminyum Mini Soğutucu Seti (Heat Sink) 

 Raspberry Dokunmatik Tuş Takımı 

 Raspberry Kamera için İnfrared Led Kartı (Çift) 

 Logitech K400 Plus Kablosuz Klavye Mouse 

 30cm 40 Pin Ayrılabilen Dişi-Dişi F-F Jumper Kablo-300 mm 

 30cm 40 Pin Ayrılabilen Erkek-Erkek M-M Jumper Kablo-300 mm 

 30cm 40 Pin Ayrılabilen Dişi-Erkek M-F Jumper Kablo-300 mm 

 Prolink Siyah İnce HDMI Kablo PB358B-0150 

 Orange Pi için HDMI -> VGA Dönüştürücü 

 Mikro HDMI Kablo (Micro) 

 HDMI Kablo - 1,5m, GS 160 

 Raspberry Pi Kamera / Ekran Esnek Kablosu - 50mm 

 Raspberry Pi Kamera / Ekran Esnek Kablosu - 100mm 

 Raspberry Pi Kamera / Ekran Esnek Kablosu - 200mm 

 Raspberry Pi Kamera / Ekran Esnek Kablosu - 300mm 

 Raspberry Pi Kamera / Ekran Esnek Kablosu - 2metre 

 Pimoroni Skywriter Raspberry 3D Hareket Sensör Kartı 

 Raspberry Pi VGA Monitör Adaptörü 

 GP Taşınabilir Şarj Cihazı (PowerBank) 12000 mAh - GP302 

 TP-Link TL-WN725N WiFi Adaptörü (Windows 10 IoT uyumlu) 

 Breadboard 

 (Aparat) Raspberry Pi Resmi Ekran Case 

 Xbox 360 Kinect Zoom Aparatı Nyko 

 Kinect Sensor TV Aparatı TV Mounting Clip XBOX 

 Kamera (MS Xbox One Kinect Sensor) 

 Kamera (Leap Motion Controller for PC) 

 Monitör (LG 24MN48A 24 inc LED Ekran) 
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 Board (Raspberry Pi 3 Kombokit) 

 Board (BeagleBone Black Rev.C) 

 4.3′′ Dokunmatik BeagleBone Black Ekranı - 4DCAPE-43T 

 7" Dokunmatik HDMI Ekran 

 Raspberry Pi Kızılötesi Kamera Modülü V2 

 Raspberry Pi Resmi Dokunmatik Ekran 

 Raspberry Pi Kamera - Ayarlanabilir Fokus + Kızılötesi LED Modülü 

 Board (Asus Tinker Board) 

 

2.2. Çalışma Planı 

 

Çalışma planına göre ilk 6 aylık süreçte yapılması planlanan iş paketleri Tablo1'de 

verilmiştir. Bu plana göre bu dönem içinde, literatür taramalarının yapılması, sistem 

içerisinde kullanılacak web sayfasının tasarımının yapılması, omuz eklemi, kas ve 

tendon hasarlı hastalar için MS Kinect ile mentor uygulamasının geliştirilmesi ve web 

sayfasının yapılması hedeflenmekteydi. 

 

Tablo 1. Proje çalışma planı (ilk 6 aylık dönem) 

İş Paketi 

No 
İş Paketi Adı / Tanımı 

AYLAR 

01 02 03 04 05 06 

1 Literatür Taraması ✔ ✔ 
    

2 Donanım ve Yazılım Analizinin Yapılması 
 

✔ 
    

3 Web Tasarımının Yapılması 
  

✔ 
   

4 

Omuz Eklemi, Kas ve Tendon Hasarlı Hastalar 

için Ms Kinect ile Mentör Uygulamasının 

Geliştirilmesi 
  

✔ ✔ ✔ ✔ 

5 Web Sayfasının yapılması 
  

✔ ✔ ✔ ✔ 
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2.3.  Web Sayfasının Tasarımı 

 

Web sayfasının tasarımı, Metronic Template (v4) kullanılarak yapılmıştır. FizMenU 

web sayfasında, Metronic Template'in içinde bulunan kütüphaneler ve araçlar 

kullanılmıştır. Sayfanın tasarımında belirlenen kullanıcı girişi sayfası Şekil 1'de, tüm 

sayfalarda kullanılan layout bölümü de Şekil 2'de L ile işaretlenerek gösterilmiştir. 

 
Şekil 1. FizMenU kullanıcı giriş sayfası 

 

 
Şekil 2. FizMenU web sayfası tasarımı (Layout) 
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2.4. Web Sayfası  

 

Web sayfası, Visual Studio ortamında, C# ve javascript dilleri kullanılarak MVC 

mimarisi ile geliştirilmektedir. Sayfa yazılımı; veri tabanı bağlantısını sağlayacak olan 

DataModel, modellerin oluşturulduğu VeriModel, işlemlerin yapıldığı, metotların 

yazıldığı Islem, MVC ile kurgulanmış web tarafı FizmenuWeb olmak üzere 4 alt 

başlıkta yapılmaktadır. 

Web sayfasının fizyoterapistin göreceği ana ekranında, Şekil 2'de gösterildiği üzere 

özet bilgilerden oluşan, egzersiz yapmayan hastaların listesi ve fizyoterapistin tedavi 

programı atamasını bekleyen hastaların listesinden oluşmaktadır. Fizyoterapistin 

kullanacağı ana alanlardan biri olan egzersiz gözlemleme sayfasına kullanıcıların 

isimlerine tıklayarak gidilmesi hedeflenmektedir. Egzersiz gözlemleme sayfası Şekil 

3'de görüleceği üzere hastanın yaptığı her egzersiz için detay sonuç gösterimlerini 

izleme bölümleri ve hastaya özel not verebilmeye ve bu notları izlemeye imkan 

sağlayan bölümlerden oluşmaktadır. 

 
Şekil 3. FizMenU egzersiz gözlemleme sayfası 

 

Fizyoterapist bu sayfaya girdiğinde ilk bakışta hastaya verdiği egzersizleri 

görebilmektedir. Bu sayfaya hasta hakkında, egzersize başlama tarihi, kan grubu gibi 

fizyoterapistlerin ihtiyacı olacak verileri içeren bir bölüm de eklenerek, fizyoterapistin 

hasta hakkında ihtiyacı olan tüm verilere bu sayfadan ulaşabilmesi hedeflenmektedir. 

Şekil 4'de görüldüğü gibi her bir egzersiz için tablolar ayrı olarak açılmakta ve 

fizyoterapist, hastanın ilgili egzersizi ne zamanlarda yaptığını, hastanın bir gün içinde 

yaptığı egzersizlerin en başarılı, en başarısız ve ortalama değerlerini izleyebilmektedir. 

Bu değerler aynı bölüm içinde grafik ile de desteklenmiştir. Aynı zamanda fizyoterapist 

hastanın egzersize başladığı ilk tarihten beri en başarılı, en başarısız, ortalama açı 

değerlerini görebilmekte, ilgili egzersizin toplam kaç kez yapıldığını farklı bir tasarım 

ile izleyebilmektedir. Aynı sayfa içinde bulunan, fizyoterapistin hasta hakkında not 

tutma ve bunları izleyebilmesine imkan sağlayan bölüm de bulunmaktadır. 
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Sisteminin, fizyoterapistin hastanın egzersizlerini her an güncelleyebilir şekilde 

yapılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda yapılan tedavi güncelleme sayfası da web 

sitesinin içinde bulunmaktadır.  Bu sayfada fizyoterapist istediği hastayı seçerek, bu 

hastanın egzersizleri üzerinde tekrar sayısı ve hedeflenen açı değeri gibi güncellemeler 

yapabilecek aynı zamanda da hastaya değişiklikle alakalı vermek istediği bir bilgi var 

ise yine bu sayfadan gönderebilecektir. 

 
Şekil 4. FizMenU egzersiz detay bölümü 

 

2.5. Omuz Eklemi, Kas Tendon Hastaları için Geliştirilmiş Fizyoterapi Uygulaması 

(GOFU) 

 

Omuz eklemi, kas tendon hastaları için Geliştirilmiş Omuz Fizyoterapi Uygulaması 

GOFU Kinect One (Kinect v2) ve Kinect SDK 2.0 kullanılarak geliştirildi. GOFU'u 

Omuz Fizyoterapi Uygulaması OFU'ya benzer olarak Visual Studio ortamında, 

Windows Presentation Form (WPF) olarak tasarlandı ve C# dili ile geliştirildi. Ekran 

görüntüsü Şekil 5'de verilen GOFU'nun ara yüzü 4 ana bölümden oluşmaktadır.  
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Şekil 5. GOFU Arayüzü 

 

Ekranın üst sol tarafında bulanan kullanıcının hareketlerini gösteren izleme bölümü, 

üst sağ tarafta egzersizlerin doğru yapılışını gösteren gif resmi bölümü, alt sol tarafta 

egzersiz ve süre bilgilendirmesi bölümü, alt sağ tarafta yönlendirme bölümü 

bulunmaktadır.  

GOFU'nun sol omuz kas, tendon hastaları için geliştirilmesinde dördü başlangıç 

pozisyonu altısı egzersiz olmak üzere toplam 10 pozisyon için koşullar oluşturulmuştur. 

Bunlar ile kullanıcıların omuz abdüksiyon, omuz fleksiyon, omuz dış rotasyon, omuz iç 

rotasyon, omuz ekstansiyon gibi omuz fizyoterapi hareketlerini yapması amaçlanmıştır. 

Bütün egzersizlerde, iskelet üzerinde Kinect sensörlerinden alınan konum noktaları 

kullanılmaktadır. Yapılacak omuz egzersizi için ilgili üç konum noktası A=(        ), 

B=(        ), C=(        )       olmak üzere bir üçgen oluşturulur (bkz. Şekil 6) ve 

bu üçgenin her bir kenar uzunluğu Eşitlik 1-3 kullanılarak hesaplanır. Kosinüs teoremi 

(Eşitlik 4) yardımıyla yapılan egzersiz için gerekli açı değeri bulunur. Bazı egzersizler 

için Kinect v2'nin sağladığı, Şekil 7'da gösterilen 25 nokta yeterli gelmemiştir. Bu 

durumlarda da    uzayında noktaların iz düşümleri alınarak Eşitlik 1-3 ile uzaklıklar 

hesaplanmıştır. Uzaklıkları hesaplanan noktalar ile oluşturulan kenarlardan üçgenler 

elde edilerek, a,b,c     olmak üzere, Eşitlik 4 ile açılar hesaplanmıştır. Bu açılar tam 
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sayı değerlerine yuvarlanarak fizyoterapistlerin istediği koşulları sağlamada 

kullanılmıştır. 

 

 

Şekil 6. Oluşturulan Üçgen 

 

 

 

                                               (1) 

                                                       (2) 

                                          (3) 

            
          

   
                 (4) 

 

 
Şekil 7. MS Kinect v2 İskelet İzleme Noktaları [7] 
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Bütün egzersizler başarıma ulaşılamaması durumunda, 40 saniye sonunda diğer 

egzersizin başlangıç koşuluna geçilecek şekilde ayarlanmıştır. Omuz abdüksiyon 

egzersizi Şekil 8'de gösterilmiştir. Bu egzersizin başarım koşulunu oluşturabilmek için, 

1 numaralı omurga ortası noktasının y, z koordinatları ve 4 numaralı sol omuz 

noktasının x koordinatları alınarak yeni bir nokta elde edilmiştir.  Yeni oluşturulan bu 

nokta ile 4 numaralı  sol omuz ve 6 numaralı sol bilek noktalarının birbirleri arasındaki 

uzaklıklar Eşitlik 1-3 ile hesaplanıp, oluşan üçgende sol omuzu köşe kabul eden açı 

Eşitlik 4 ile hesaplanmıştır. Omuz abdüksiyon egzersizinin başarım koşulu olarak bu 

açının 170den büyük olması ayarlanmıştır. İkinci olarak yaptırılan Şekil 9'daki egzersiz 

omuz fleksiyon egzersizi için omuz abdüksiyon ile aynı başarım koşulu uygulanmıştır. 

Şekil 10'daki dış rotasyon egzersizi için omurga ortası (1), sol dirsek (5), sol bilek(6) 

noktaları kullanılarak Eşitlik 1-4 yardımları ile oluşan üçgende sol dirsek noktasının 

açısı hesaplanmıştır. Bu açıdan 90 çıkartılarak istenen açı değeri bulunmuş ve burada 

başarım koşulu olarak 70 derece üstü ayarlanmıştır. Şekil 10'daki iç rotasyon egzersizi 

için aynı açı değeri hesaplanmış 90 çıkarılmadan kullanılmıştır. Bu egzersizde başarım 

koşulu ise açının 50 den küçük olması olarak belirlenmiştir. 5. egzersiz olan omuz 

ekstansiyonu Şekil 11'de gösterilmiştir. Omurga tabanı, sol omuz, sol bilek noktaları 

aralarındaki uzaklıklar Eşitlik 1-3 ile hesaplanıp, elde edilen üçgende sol omuz 

noktasının açısı Eşitlik 4 ile bulunarak başarım koşulu bu açının 45ten büyük olması 

olarak uygulanmıştır. Son egzersiz olan Şekil 12'de başlangıç bitiş pozisyonu verilen 

egzersiz için başarım koşulu koyulmamış kullanıcıdan 40 saniye boyunca yapması 

istenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                             (b) 

Şekil 8. Omuz abdüksiyon a. başlangıç pozisyonu b. bitiriş pozisyonu 
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(a)                             (b) 

Şekil 9. Omuz fleksiyon a. başlangıç pozisyonu b. bitiriş pozisyonu 

 

  
(a)                              (b)                               (c) 

Şekil 10. Omuz rotasyon a. başlangıç pozisyonu b. dış rotasyon bitiriş pozisyonu c. iç 

rotasyon bitiriş pozisyonu 

 

 
(a)                           (b) 

Şekil 11. Omuz ekstansiyon a. başlangıç pozisyonu b. bitiriş pozisyonu 
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(a)                           (b) 

Şekil 12. Egzersiz I a. başlangıç pozisyonu b. bitiriş pozisyonu 

 

Şekil 13'de örnek olarak omuz ekstansiyon hareketinin doğru yapılışının resmi 

üzerinde, Kinect v2 'den alınan noktalar ile oluşturulan üçgen ve Eşitlik 1-4 yardımları 

ile hesaplanan A açısı gösterilmektedir. Hesaplanmış olan A açısı omuz ekstansiyon 

egzersizinin başarım koşullarından biri olarak kullanılmaktadır. Egzersizi uygulayan 

kullanıcı A açısını 45 derece ve üzerine çıkardığında bu başarım koşulunu sağlamış 

olarak kabul edilmektedir. 

 
Şekil 13. Omuz Ekstansiyon Egzersizi İçin Oluşturulan Üçgen ve Hesaplanan Açı 

 

Uygulama yazılım işleyişinde öncelikle kameranın karşısında bir insanın olmasını 

beklemektedir. Bu koşul sağlandıktan sonra saniyede 30 frekans ile egzersizlerin 

doğruluğunun kontrol edildiği kod bloğuna geçmektedir. Burada kullanıcıdan ilgili 

egzersizin başlangıç pozisyonunu alması isteniyor, bunu başarabilen kullanıcı her 

egzersizin kendisine özgü başarımlarının kontrol edildiği kod bloğuna yönlendiriliyor. 
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Algoritma 1'de örnek olarak omuz abdüksiyon egzersizin başarım kontrolünü yapan 

kaba kod verilmiştir. 

Algoritma 1. Omuz Abdüksiyon Egzersizi Kaba Kodu 

-------------------------------------------------------------------------- 

Omuz Abdüksiyon Egzersizi Kaba Kodu 
-------------------------------------------------------------------------- 

Giriş: EgzersizSayısı, KalanSüre, GovdeDikMi, IkiOmuzParalelMi, 

GerceklestirilenAciDegeri, AciListesi, BasarimIcinGerekliAci 

Çıkış: MaksimumAci, BasariliYapildiMi, UyariBir, UyariIki,  

Başla 

eğer(EgzersizSayısı =1) 

 eğer(GovdeDikMi = yanlış) 

      UyariBir = Gövdenizi Dik Konuma Getirin 

 eğer_bitir 

 eğer(IkiOmuzParalelMi = yanlış) 

     UyariIki = Omuzlarınızı Paralel Konuma Getirin 

 eğer_bitir 

 eğer(GovdeDikMi = doğru ve IkiOmuzParalelMi = doğru) 

     AciListesi = Ekle(GerceklestirilenAciDegeri) 

 eğer_bitir 

ProcessBar = BasarimIcinGerekliAci - GerceklestirilenAciDegeri 

 eğer( (GovdeDikMi = doğru ve IkiOmuzParalelMi = doğru ve       

 GerceklestirilenAciDegeri>  BasarimIcinGerekliAci) veya KalanSure = 0 ) 

  eğer(KalanSure = 0 ) 

        MaksimumAci = EnYüksekDeger(AciListesi)  

  eğer_bitir 

    Sonraki_Egzersiz_Baslangic_Resmini_Ekrana_Bas 

    EgzersizSayısı = EgzersizSayısı + 1 

    UyariBir, UyariIki = boş  

    KalanSure = SonrakiEgzersizinSuresi 

    GeriSayimiDurdur() 

   AciListesi = boş 

 eğer_bitir 

eğer_bitir 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

Her ne kadar fizik tedavi egzersizlerinin başlangıç pozisyonları ayrı birer egzersiz 

olarak sayılmasa da, yazılımsal olarak Şekil 8-12(a)'da verilen başlangıç pozisyonları 

GOFU'da birer hareket olarak değerlendirilmiş ve geçiş koşulları oluşturulmuştur. Fizik 

tedavi egzersizlerinde istenen açı değerlerine ulaşmaya çalışırken vücut şeklinin de belli 

kısıtlar içinde düzgün durması gerekmektedir. Fizyoterapistin belirlediği kısıtlar 

GOFU'da Tablo 2'de gösterildiği gibi kullanılmıştır. 
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Tablo 2. GOFU için kullanılan koşullar 

İstenen Koşul 
Uygulandığı Egzersiz ve 

Başlangıç Pozisyonları 

Koşul sağlanmadığında 

Yönlendirme 

Gövdenin dik olması 
Tüm egzersizler ve başlangıç 

pozisyonları 

Gövdenizi dik pozisyona 

getiriniz 

Ayakta olunması 
Omuz Ekstansiyon egzersizi ve 

başlangıç pozisyonunda 
Ayağa kalkınız 

İki el arası uzaklığın 

yakın olmaması 

Omuz abdüksiyon, fleksiyon, dış 

rotasyon, iç rotasyon ve be 

egzersizlerin başlangıç 

pozisyonlarında  

Ellerinizi birbirinden 

uzaklaştırınız 

Ellerin vücudun 

yanında olması 

Omuz abdüksiyon, fleksiyon 

egzersizleri ve bu egzersizlerin 

başlangıç pozisyonlarında 

Ellerinizi vücudunuzun 

yanına getiriniz 

Ellerin vücuda dik 

olması 

İç ve dış rotasyon ve bunların 

başlangıç pozisyonlarında 

Ellerinizi vücudunuza dik 

tutunuz 

Kameraya doğru sola 

dönülmesi 

Omuz ekstansiyon egzersizi ve 

başlangıç pozisyonunda 

Sol tarafınızı kameraya 

dönünüz 

Kameraya doğru 

arkanın dönülmesi 
Egzersiz 1ve başlangıç pozisyonu Arkanızı kameraya dönünüz 

Omuz Dirsek ve 

Bileğin düz olması 
Egzersiz 1ve başlangıç pozisyonu 

Omuz dirsek ve bileğinizi 

düz konuma getiriniz 

İki omuzun birine 

paralel olması 

Omuz abdüksiyon, fleksiyon 

egzersizleri 

Omuzlarınızı paralel 

konuma getiriniz 

3. II. Ara Dönemde Yapılan Çalışmalar  

 

Çalışma planına göre ikinci 6 aylık süreçte yapılması planlanan iş paketleri Tablo 

3'de verilmiştir. Bu plana göre bu dönem içinde, egzersizlerin test grubu üzerinde 

denenmesi, bu test sonuçlarına göre GOFU uygulamasının ve web sayfasının 

güncellenmesi, tamamlanan sistemlerin gönüllüler üzerinde denenmesi ve sonuçların 

değerlendirilmesi hedeflenmekteydi.  

Ancak yapılan literatür araştırmaları sonucu öncelikle oluşturulan sistemin geçerlilik 

güvenirlilik testlerinin yapılması gerektiği görülmüştür. GOFU geçerlilik testlerinde 

klinik onaylı gonyometre ve dijital gonyometre ile kıyaslanmıştır. Sistemin gönüllüler 

üzerinde denenmesi bu test sonuçlarından sonra yapılması gerektiğinden başka bir 

zamana ertelenmiştir. 
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Tablo 3. Proje çalışma planı (İkinci 6 aylık dönem) 

İş Paketi No İş Paketi Adı / Tanımı 
AYLAR 

07 08 09 10 11 12 

6 Egzersizlerin test grubu üzerinde denenmesi ✔ 
     

7 Test sonuçlarına göre uygulamanın güncellenmesi 
 
✔ 

    

8 Egzersizlerin gönüllüler üzerinde denenmesi 
  

✔ ✔ 
  

9 Sonuçların değerlendirilmesi 
    

✔ 
 

10 Öneriler ve sonuç 
    

✔ ✔ 

 

3.1. GOFU’nun Test Grubu Üzerinde Denenmesi ve Uygulamanın Güncellenmesi 

 

GOFU öncelikle proje yürütücüsü ve araştırmacıları da dahil olmak üzere 7 kişi 

üzerinde farklı zamanlarda defalarca test edilmiştir. Daha sonra Bilecik Devlet 

Hastanesinde 2 fizyoterapi doktoruna gösterilip görüşleri alınmıştır. Bu testler ve 

görüşler sonucunda GOFU’da ve web sayfasında bazı değişikliklere karar verilmiştir. 

3.1.1. Web Sayfasında Yapılan Güncellemeler 

 

Yapılan testler sonucu alınan geri dönüşler sonucunda web sayfasının tasarımı aynı 

kalmış ancak sayfalar tamamen değiştirilmiştir. Fizyoterapistlerin temel isteği bir hasta 

hakkında tüm bilgileri tek bir sayfada görebilmek ve mümkün olan tüm hasta 

işlemlerini aynı sayfa üzerinde yapabilmek olmuştur. Hasta tarafından görülebilen 

sayfalardaki bilgilerin ise çok fazla olduğu bunların hastanın kafasını karıştıracağı 

belirtilmiş, sadece hastanın yapacağı egzersizleri ve tekrar sayılarını görmeleri 

istenmiştir. Bu görüşler ve istekler doğrultusunda, 2. ara dönemde, web sayfası tekrar 

yazılmıştır. Web projesinin 2 farklı tip kullanıcısı bulunmaktadır: Hasta ve fizyoterapist. 

Sisteme kayıt olacak kullanıcının kaydını kendi yapmasına karar verilmiştir. Bu kayıt 

ekranı Şekil 14’de gösterilmektedir. Ancak hastalar kayıt olduktan sonra sisteme giriş 

yapamamakta, ilgili doktorun hastaya onay vermesi gerekmektedir. Bu onay işleminden 

sonra hastalar giriş yapabilmektedir.  
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Şekil 14. Oturum Açma Ekranı 

 

Hasta kullanıcı tipine sahip kullanıcılar giriş yaptıktan sonra Şekil 15’deki ekrana 

yönlendirilmektedir. Hastaların 2 sayfası bulunmaktadır. Ana sayfalarında doktorlarına 

ait isim ve e-posta bilgileri ile birlikte, hangi egzersizden günde kaç adet yapmaları 

gerektiğini gösterilmektedir. Egzersiz bilgilerinde ise statik olarak girilmiş olan video 

linki veya egzersiz bilgileri ile ilgili metinleri görüntüleyebilmektedirler. 
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Şekil 15. Hasta Bilgilendirme Sayfası 

 

2. kullanıcı olan fizyoterapistlerin ana sayfası Şekil 16’da verilmiştir. Bu sayfada 

fizyoterapistler, toplam hasta sayılarını, onaylanmamış hasta sayılarını ve bilgilerini, 1 

haftadır en az 1 egzersizini hiç yapmayan hasta bilgilerini gözlemleyebilmektedir. 

 

 
Şekil 16. Fizyoterapist Ana Sayfa 
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Fizyoterapistlerin 2. sayfası hastalarının özet bilgilerini görebilecekleri hasta bilgileri 

sayfasıdır (Şekil 17). Bu sayfada fizyoterapistler daha önce egzersiz atamadıkları (onay 

vermedikleri) hastaları da ayrı olarak görmektedirler. Bu sayfadan istenilen hastaya 

egzersiz ata butonuna basarak egzersiz atama sayfasına gidilebilmektedir. 

 

 

Şekil 17. Hasta Listesi Sayfası 

 

Şekil 18’de gösterilen egzersiz atama sayfasında hastaların, hastalık bilgileri ve 

egzersizleri değiştirilebilmektedir. 

 
Şekil 18. Egzersiz Atama Sayfası 
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Fizyoterapistlerin hastanın yaptığı egzersizleri gözlemleyebileceği, hasta egzersiz 

bilgileri sayfası Şekil 19’da gösterilmiştir. Bu sayfa fizyoterapistlerin isteği 

doğrultusunda, hasta ile ilgili her şeyi gözlemleyebilecekleri ve işlem yapabilecekleri 

bir sayfa olarak tasarlanmıştır. Şekil 19’da görünen ilk bölümde hasta ile ilgili bilgiler 

gözlemlenebilmektedir. Bu bölümde hasta ile ilgili not alınabilmekte ve daha önce 

alınan notların gözlemlenebileceği bir sekme bulunmaktadır. Alt kısımda hastaya 

verilen egzersizler ayrı sekmeler içinde gösterilmektedir. Hastanın daha önce hiç 

yapmadığı egzersizler kırmızı sekmeler ile, en az 1 kez yaptığı egzersizler ise mavi 

sekmeler ile resimlenmiştir. 

 
Şekil 19. Egzersiz Bilgileri Sayfası 

 

Her bir egzersizin sekmesinde ise Şekil 20’de gösterildiği üzere hastanın yaptığı her 

egzersizin bilgileri kendi sekmesi içinde gösterilmektedir. Bu bilgiler, hastanın 1 gün 

içinde yaptığı en yüksek, en düşük, ortalama açı değerleri ve o gün içinde yapılan tekrar 

sayısı olarak liste görünümünde gösterilmektedir. Sekmenin alt kısmında da hastanın 

tedaviye başladığı günden beri yaptığı en düşük, en yüksek, ortalama açı değeri ve o 

güne kadar yaptığı toplam tekrar sayısı gösterilmektedir. Sekmelerin en üst kısmından 

hastaların yapması istenen açı değeri ve tekrar sayıları güncellenebilmektedir. 
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Şekil 20. Egzersiz Bilgi Sekmeleri 

3.1.2. GOFU’da Yapılan Güncellemeler 

 

GOFU’nun 2. ara denemde, tasarımı değiştirildi, veri tabanına bağlanarak giriş 

ekranı  (Şekil 21) sayesinde kullanıcı temelli çalışması sağlandı. Aynı zamanda hasta 

özelinde istenilen egzersizlere, bu egzersizlerin açı ve tekrar değerlerine göre 

parametrik olarak çalışması sağlandı. GOFU hastaların egzersizlerde yaptığı açı 

değerlerini de veri tabanına kaydederek fizyoterapistlere ulaştırması ile, bütünleşik fizik 

tedavi uygulaması FizMenU’nun tamamlanmasını sağladı. Egzersizleri tamamlanan 

kullanıcılar için de bitiş ekranı (Şekil 21) koyuldu. Yine 2. ara döneminde 

fizyoterapistler ile yapılan testler ile GOFU’da yaptırılan egzersizler ile ilgili olan açı 

hesaplamalarında güncellemeler yapıldı. GOFU’nun akış şeması Şekil 22’de verilmiştir. 

FizMenU web projesi ve GOFU tarafından kullanılan veri tabanı diyagramı da Şekil 

23’de gösterilmiştir. 

        
    (a)                                                                      (b) 

Şekil 21. (a) Giriş ekranı (b) Bitiş ekranı 
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Şekil 22. GOFU Akış Şeması 

 



 

 

22 / 31 

 

 

 

Şekil 23. GOFU ve Web Uygulaması Veri Tabanı Diyagramı 

 

Ekran görüntüsü Şekil 24'de verilen GOFU'nun yenilenen ara yüzü 5 bölümden 

oluşmaktadır. Bu yeni ara yüzde fizyoterapistlerin talepleri doğrultusunda, kullanıcının 

dikkati dağılmaması ve sadece kendi yaptığı egzersiz görüntüsüne odaklanabilmesi için, 

hastanın modellendiği görüntüsü büyütülmüş diğer kısımlar sadeleştirilmiştir. Şekil 

24’de yeşil kareler şeklinde işaretlenmiş olan görüntünün, 1 numaralı kısmında 

kullanıcının isim bilgisi, 2 numaralı kısmında kullanıcının modellenmiş görüntüsü, 3 

numaralı bölümünde yapılan egzersizin veya başlangıç pozisyonunun doğru yapılışını 

anlatan Gif görüntüsü, 4 numaralı kısımda kullanıcının yerine getiremediği kısıtlar 

hakkında bilgilendirmeler ve egzersizi yapması için kolunu ne kadar daha açması 
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gerektiği hakkında süreç barı ile verilen bilgilendirmeler,  5 numaralı bölümde ise 

yapılan egzersiz için kaç tekrarı kaldığı ve ilgili tekrarı tamamlaması için ne kadar 

süresi kaldığına yönelik bilgiler gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 24. Güncellenen GOFU Arayüzü 

 

3.2. Geçerlilik Güvenirlilik Testleri 

 

Literatür çalışmaları sırasında sistemin geçerlilik ve güvenirlilik testlerinin yapılması 

gerektiği ortaya çıkmıştır. Ve bu kapsamda literatür de ki Kinect ile yapılan geçerlilik 

güvenirlilik testleri incelenmiştir. 

M. E. Huber ve diğerleri, yaptıkları çalışmada, Kinect’in aldığı noktalar üzerinde 

geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapmıştır. Abdüksiyon, fleksiyon, iç ve dış rotasyon 

üzerinde incelemeler yapan Huber ve diğerleri gonyometre ile Kinect 2’yi kıyaslayarak 

sonuçlar elde etmişlerdir. Kinect ile deneklerin yan tarafından ve karşı tarafından olmak 

üzere 2 farklı şekilde ölçümleri alınarak birbirleri ile kıyaslanmıştır. Güvenirlilik için, 

sınıf içi korelasyon kat sayısını (ICC) hesaplamışlardır. Bağıl güvenirlilik için, ölçülen 

standart hata (SEM) ve minimum tespit edilebilir değişiklik (MDC) hesaplamaları 

yapılmıştır. Geçerlilik testlerinde ise ortalama fark parametresi kullanılmıştır. Huber ve 

arkadaşlarının bulgularına göre, Kinect 2’nin kısıtları olduğu, eklem açılarının 
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ölçümlerinde geçerli ve güvenilir olduğu tespit edilmiştir [8]. Benzer yöntemler 

kullanılarak yapılan bir çalışmada bu sefer Kinect hem gonyometre ile hem de 3d 

manyetik izleyici ile kıyaslanmıştır. Bu çalışmasında bir önceki çalışmasına ek olarak 

Huber, Kinect 2’nin bazı hareketlerdeki farkın izlenmesinde kısıtları olduğu vurgusu 

yapmıştır [4]. 

Yukarıda ki 2 literatür çalışmasının benzeri incelenen çalışmalarda, Kinect 2’nin 

gonyometre ve 3d hareket analizi yapan cihazlar ile karşılaştırılarak geçerlilik testlerinin 

yapıldığı gözlemlenmiştir. Omuz egzersizlerini konu alan çalışmaların bazıları 1 

egzersiz için, bazıları 2-4 egzersiz için geçerlilik güvenirlilik testleri yapmıştır. Omuz 

egzersizleri için yapılan bu testler ağırlıklı olarak abdüksiyon, fleksiyon, iç ve dış 

rotasyon üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışmaların bazılarında testlerin, egzersizlerin 

farklı farklı açıları üzerinde yapıldığı gözlemlenmiştir. Örnek olarak İ. Kösesoy’un 

geçerlilik güvenirlilik testlerinde, kullanıcıların 45 – 90 -135 -180 derecelik açıları için 

ölçümler almıştır. Güvenirlilik için çalışmalarda sınıf içi korelasyon kat sayısının (ICC) 

temel alınarak yapıldığı gözlemlenmiştir. Genel kabul ise ICC’nin 0.80’nin üzerinde 

çıkmasının mükemmel düzeyde güvenirlilik olduğudur. Çalışmalarda güvenirliliği 

desteklemek için SEM ve MDC hesaplamaları da yapılmıştır. Geçerlilik testlerinde ise 

kabul edilebilir aralık (LOA) hesaplaması en çok kullanılan ve kabul gören test 

sonucudur. Yine bu geçerlilik sonuçları ortalama fark, standart sapma verileri ile 

desteklenmektedir. Bazı çalışmalarda da sınıf arası korelasyon hesaplamalarının 

yapıldığı gözlemlenmiştir [9-13].  

Yapılan bu çalışmalarda en dikkat çeken durum aynı iki ölçüm aleti, (örneğin 

gonyometre, Kinect 2) aynı egzersiz için kıyaslanırken farklı çalışmalarda farklı 

sonuçlar çıkmaktadır. Bunun temel sebebinin, Kinect 2 ile ölçüm yapılırken kullanılan 

parametrelerin yazılım ile belirlenmesi olarak düşünülmektedir. Yani bu testler için asıl 

farklılık yaratan durum geliştirilen yazılımdır. Bu da her yazılım için geçerlilik 

güvenirlilik testlerinin ayrı olarak yapılması gerektiği sonucuna götürmektedir. Farklı 

sonuçların elde edilmesinin yan sebepleri olarak da, ölçüm yapan kişilerin farklı olması, 

yaptırılan tekrar sayılarının farklı olması, gonyometre ölçümlerinde farklı pozisyonlar 

kullanması sıralanabilir. 
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Geliştirilen sisteminde yaptırılan abdüksiyon, fleksiyon, iç rotasyon, dış rotasyon, 

ekstansiyon egzersizleri için geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılmıştır. Bu 

çalışmanın yapılabilmesi için FizMenU’daki egzersiz açı hesaplamaları aynen 

kullanılarak, ara yüzü Şekil 25’de gösterilen, yeni bir WPF uygulaması geliştirilmiştir. 

Bu uygulama GOFU ile benzer şekilde Kinect 2.0 SDK kullanılarak, Visual Studio 

ortamında, C# ile geliştirilmiştir.  

 

Şekil 25. Geçerlilik güvenirlilik testi uygulama Arayüzü 

 

Geliştirilen uygulamada öncelikle egzersizi yapılan kişi bilgisi dropdownlistden 

seçilmektedir. Fizyoterapist kullanıcının egzersizi doğru yaptığına kanı getirdikten 

sonra ilgili egzersizin butonuna basılmakta ve 3 saniyelik kayıt süresi başlamaktadır. Bu 

3 saniye içinde 90 adet açı değeri alınmaktadır (kamera saniyede 30fps ile çalışmakta). 

Bu değerlerin hepsi veri tabanına küçükten büyüğe sıralanarak yazılmaktadır. İlgili 

egzersizin kayıt butonuna basıldığında yanlışlıkla tekrar basılmaması için ilgili 

egzersizin kayıt buton görünmez hale getirilmektedir. Kayıt işlemi tamamlandıktan 

sonra diğer egzersizler içinde aynı kayıt işlemleri yapılmaktadır. Bütün egzersizler 

bittikten sonra yeni kullanıcı seçilmesiyle tüm kayıt butonları tekrar aktif hale 

getirilmektedir. Egzersizleri kayıt ederken yapılabilecek hatalara önlem olarak son 

yapılan egzersizi de veri tabanından silme butonu koyulmuştur. 



 

 

26 / 31 

 

Geçerlilik güvenirlilik çalışması için açı hesaplamalarının doğruluğunu kontrol 

etmek üzere proje kapsamında bulunan yürütücü ve araştırmacılar üzerinde (4 kişi) 

testler yapılmıştır. Daha sonra dışarıdan rasgele seçilen 7 kişi üzerinde sistem test 

edilmiş ve açı hesaplama değerleri tekrar güncellenmiştir. 

Geçerlilik testi için, Kinect 2’nin açı değerleri ile klinik onaylı gonyometre ve dijital 

gonyometre ile kıyaslanmıştır. Öncelikle fizyoterapist tarafından gonyometre ile ölçüm 

yapılmış, daha sonra Kinect 2 ile fizyoterapist gözetiminde ölçüm yapılmıştır. 

Güvenirlilik testi için kullanıcılara, her egzersiz için 3er tekrar yaptırılmış ve Kinect 2 

ile açı ölçümleri alınmıştır. Testler 22 erkek 18 kadın olmak üzere 40 sağlıklı kişi 

üzerinde yapılmıştır. Ölçüm yapılan grubun yaş aralığı 19-33, yaş ortalaması 21,98’dir. 

Boy uzunlukları 1,55m – 1,92m aralığında olup ortalaması 170,82’dir. Grubun 

ağırlıkları 45kg – 115kg, arasında değişmekte ve ortalaması 68,25 kilogramdır. Alınan 

sonuçların minimum, maksimum, ortalama, medyan değerleri, ortalamanın standart 

hatası(SE ortalama) ve standart sapma değerleri Tablo 4’de verilmiştir. Q1, sıralı sıralı 

veri kümesinin ilk yarısındaki "orta" değeri ve Q3, sıralı veri kümesinin ikinci 

yarısındaki "orta" değeri temsil eder. 

 

Tablo 4. Gonyometre, Dijital Gonyometre, Kinect V2’den alınan değerler 

 

Metot Ortalama SE Ortalama StSap Minimum Q1 Medyan Q3 Maksimum  

Abdüksiyon D. Gonyometre 179.10° 0.530° 3.35° 159.00° 180.00° 180.00° 180.00° 180.00°  

   Gonyometre 178.32° 0.580° 3.67° 160.00° 177.25° 180.00° 180.00° 180.00°  

   Kinect V2 178.00° 0.467° 2.95° 163.00° 178.00° 179.00° 179.00° 180.00°  

Fleksiyon D. Gonyometre 175.72° 0.643° 4.07° 159.00° 174.00° 176.00° 178.75° 180.00°  

   Gonyometre 174.57° 0.647° 4.09° 160.00° 172.25° 175.00° 177.25° 180.00°  

   Kinect V2 177.40° 0.472° 2.99° 168.00° 176.25° 178.00° 180.00° 180.00°  

İç Rotasyon D. Gonyometre 88.125° 0.581° 3.674° 70.000° 88.000° 90.000° 90.000° 90.000°  

   Gonyometre 88.000° 0.641° 4.051° 70.000° 85.000° 90.000° 90.000° 90.000°  

   Kinect V2 88.500° 0.662° 4.188° 69.000° 90.000° 90.000° 90.000° 90.000°  

Dış Rotasyon D. Gonyometre 82.025° 0.923° 5.837° 68.000° 78.250° 83.500° 86.000° 90.000°  

   Gonyometre 80.700° 1.170° 7.400° 60.000° 78.500° 80.000° 85.000° 90.000°  

   Kinect V2 87.375° 0.747° 4.721° 72.000° 85.250° 90.000° 90.000° 90.000°  

Ekstansiyon D. Gonyometre 44.975° 0.0250° 0.158° 44.000° 45.000° 45.000° 45.000° 45.000°  

   Gonyometre 44.875° 0.125° 0.791° 40.000° 45.000° 45.000° 45.000° 45.000°  

   Kinect V2 44.975° 0.0250° 0.158° 44.000° 45.000° 45.000° 45.000° 45.000°  
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Kinect V2 tabanlı ölçüm sisteminin omuz egzersizleri için güvenirliğinin test 

sonuçları Tablo 5'de verilmiştir. Bu tablo, Mean, StDev, ICC, SEM ve MDC değerleri 

ile omuz açısının ölçülmesinden oluşmaktadır. Yüksek ICC metrik değerlerine göre, 

önerilen Kinect V2 tabanlı omuz egzersizi ölçüm sistemi, dört egzersiz pozisyonunun 

açılarının ölçümü için çok iyi bağıl güvenilirliğe sahiptir. Sadece ekstansiyon egzersizi 

için, Kinect V2 tabanlı sistemin iyi bir bağıl güvenilirliği vardır. 

 

Tablo 5. Kinect V2 tabanlı ölçüm sistemi güvenirlilik testleri 

  

ICC(3,k) 

 

Mean 

 

StDev  SEM  MDC 

Abduction  0.861  176.38°  3.620°  1.35°  3.74° 

Flexion  0.851  175.72°  3.620°  1.40°  3.87° 

External Rotation  0.874  87.133°  5.577°  1.98°  5.49° 

Internal Rotation  0.965  86.833°  5.109°  0.96°  2.65° 

Extension  0.620  44.817°  0.698°  0.43°  1.19° 

ICC: Sınıfiçi Korelasyon Katsayısı, SEM: Standart Hata, MDC: Ölçülebilir En küçük Değişim 

 

Kinect V2 tabanlı ölçüm sistemi ve iki gonyometre sistemi arasındaki% 95'lik kabul 

edilebilir sınırı (LOA), önerilen sistemin geçerliliğini gösteren beş omuz egzersizi için 

hesaplanmıştır. Kinect V2 tabanlı ölçüm sistemi, standart gonyometre ve dijital 

gonyometre arasındaki geçerlilik sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. 

 

Tablo 6. Gonyometre – Kinect v2, Dijital Gonyometre – Kinect v2 Güvenirlilik 

Sonuçları 

  

Gonyometre vs Kinect V2  Dijital Gonyometre vs Kinect V2 

  

Ortalama Sapma 

 

95% LOA Ortalama Sapma 

 

95% LOA 

Abduction  0.33°
 

 -4.86° to 5.51° 1.10°  -2.63° to 4.83° 

Flexion  -2.83°  -9.88° to 4.23° -1.63°  -9.03° to 5.68° 

External Rotation  -0.50°  -7.55° to 6.55° -0.38°  -6.11° to 5.36° 

Internal Rotation  -6.67°  -21.42° to 8.07° -5.35°  -18.30° to 7.60° 

Extension  -0.10°  -1.69° to 1.49° 0.03°  -0.28° to 0.33° 

 

Bu proje kapsamında gerçekleştirilen geçerlilik güvenirlilik testleri bölümünün 

makale olarak yayınlanması hedeflenmektedir. 
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Şekil 26. Geçerlilik güvenirlilik testleri gonyometre ölçümü 

 

Şekil 27. Geçerlilik güvenirlilik testleri Kinect ölçümü 
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4.Sonuç  

 

Bu çalışma, 2017-01.BŞEÜ.03-04 nolu “Omuz Eklemi, Kas ve Tendon Hasarlı 

Hastalar için Ms Kinect ile Mentör Uygulaması” isimli Bilecik Şeyh Edebali 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında gerçekleştirildi.  

Fizik tedavi süreci sadece fizyoterapist gözetiminde yapılan egzersizler ile 

tamamlanamamaktadır. Hastaların, fizyoterapist tarafından verilen egzersizleri evde de 

yapması gerekmektedir. Evde yapılan bu egzersizlerde, hastaların egzersizleri doğru 

yapma oranı %31dir. Bu durum hastaların tedavi sürecini tamamlayamaması ya da 

sakatlanmalarına sebep olmaktadır. Bu sorunların çözümü için bu projede, omuz 

eklemi, kas ve tendon hasarlı hastalar için donanımsal ve yazılımsal bir fizik tedavi 

mentörü geliştirilmiştir. Bu sistem sayesinde hastalar yapmaları gereken egzersizleri bir 

ekrandan görebilmektedir. Geliştirilen sistem hastaların duruş pozisyonlarında bir hata 

varsa veya egzersizi doğru yapmıyorsa hastaları uyararak doğru yapmalarına yardımcı 

olmaktadır. Geliştirilen web uygulaması ile fizik tedavi uzmanları, hastaların yaptıkları 

egzersizlerde ne kadar başarılı olduğunu gözlemleyebilmekte ve gerekli müdahaleleri 

yapabilmektedir.  

Geliştirilen sistem klinik olarak onaylı gonyometre ile kıyaslanmıştır. Sistemde 

yaptırılan 5 egzersizden 4’ünde çok iyi güvenirliliğe sahip, 1 egzersizde iyi güvenirliliğe 

sahip çıkmıştır. Güvenirlilik testlerinde yapılan sistem umut verici sonuçlar almıştır.  

Bu sistem Kinect v2 kamerası kullanılarak geliştirilmiştir. Sistemde kullanılan 

Kinect v2 ve bilgisayar yerine daha ucuz maliyeti olan Raspberry Pi 3 ve Raspberry 

kızılötesi kamera v2 kullanılabilirliği araştırılmaktadır. İlk yapılan denemelerde 

Raspberry kamerayla insan iskeleti çıkarılabilmiştir ancak tepki süresinin daha yavaş 

olduğu gözlemlenmiştir. 

Gelecek çalışmalarda, geliştirilen sistemin hastalar üzerinde de test edilmesi, bu 

sistemi kullanılan hastalar ile geleneksel fizik tedavi yöntemi kullanan hastalar 

arasındaki farkların gözlemlenmesi hedeflenmektedir. Bu çalışma için Bilecik Devlet 

Hastanesi’ne başvurular tamamlanmıştır. Sistemin test çalışmaları 2-3 aylık bir sürede 

Bilecik Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Merkezinde gerçekleştirilecektir. 
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