




SENSIBALL VR KİMDİR?

SENSIBALL VR, Anadolu Üniversitesi ATAP Teknopark yerleşkesi içinde kurulmuş bir yüksek teknoloji şirketidir.

TÜBİTAK 1512, 1507 projeleri kabul edilen, ulusal ve uluslararası Ar-Ge destek teşviklerini almaya hak kazanmış ve İTÜ

Çekirdeğin dünyaca ünlü Big Bang yarışmasının 2021 finalistidir.

Uzman kadromuz ile spor alanında benzersiz yüksek teknoloji projeleri geliştirmek üzere Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları 

yapmaktayız. Çalışmalarımız, VR (Sanal Gerçeklik), AR (Artırılmış Gerçeklik), antrenman simülasyon çalışmaları, giyi-

lebilir teknolojiler, görüntü algılama ve işleme elektronik tasarım ve yapay zekâ ile takım yönetim sistemleri üzerine 

yoğunlaşmıştır. Çalışmalarımızdan elde edilen deneyim; sağlık, eğitim, tüketici elektroniği, savunma sanayi ve diğer 

sektörlere de adapte edilebilecek türdedir.

2018’ten bu yana futbol, basketbol, beyzbol, tenis vb. spor dallarında oyuncu davranışları ve topun çarpma hissiyatı-

nı taklit eden haptik aparatların üretilmesine ve ticarileştirilmesine dayalı tüm uygulamalara teknolojik bariyer oluş-

turmak için; 2021 yılı itibari ile 3 adet uluslararası, 1 adet ulusal patent başvurusunda bulunmuştur. Bu patentler, sanal 

dünyada topun değme noktasında meydana gelen çarpma hissiyatını eşzamanlı olarak, insan bedeninde oluştura-

bilen haptik sistemleri kapsamaktadır.

SENSIBALL VR KİMDİR
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Geçmiş tecrübeleri ile ondan fazla patent başvurusu ve kabulü olan, birçok akademik yayın ve makale çalış-

maları yapan, uluslararası proje yönetim tecrübesi olan, tasarımları uluslararası ödüller alan ürünler gelişti-

ren ekibimiz, toplamda 60 yıllık Ar-Ge ve inovasyon tecrübesine sahiptir.

Hedeflediğimiz teknolojileri oluştururken, altyapı ve test yetenekleri için kampüsü içinde yer aldığımız Ana-

dolu Üniversitesi, Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı – Teknopark ve Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesindeki 

imkanlardan faydalanmaktayız. Bunun yanında profesyonel futbol takımları ve profesyonel sporcular ile test 

ve bilimsel çalışmaları yürütmekteyiz. Böylece, sistemimizi gerçek futbolcular üzerindeki etkileri ölçerek her 

geçen gün daha da geliştirmekteyiz.

Vizyonumuz başta futbol olmak üzere, spor teknolojileri alanında söz sahibi uluslararası bir şirket olmak ve 

Türkiye'nin her alanda yapmayı hedeflediği teknolojik atılımı; dünyada benzeri olmayan SENSIBALL VR tek-

nolojisi ve bize inanan yatırımcılarımızla birlikte gerçekleştirerek yepyeni bir evren tasarlamaktır.

SENSIBALL VR KİMDİR?



Bireysel ve takım performansına ilişkin raporlar ant-

renörlerin karar alma süreçlerindeki en büyük yar-

dımcılarıdır. SENSIBALL VR Sanal Futbol Analiz & 

Antrenman Platformu, istenilen becerilere ilişkin 

skorları takım içerisindeki tüm oyuncular için anında 

ve kolay bir şekilde  raporlayabilmektedir. Bu özel-

lik, antrenörlere hem takımın herhangi bir özelliğinin 

zaman içerisindeki gelişimini objektif bir şekilde 

takip edebilme hem de bir oyuncunun detaylı profi-

lini çıkarabilme imkânı sunmaktadır.
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SENSIBLES: SENSIBALL VR’IN GÜCÜ!

Dokunma Hissiyatı Nedir ve Ne İşe Yarar?

Sanal dünyada futbolu geliştirmek için görme ve duymanın yanı sıra dokunma hissiyatı da gerekmektedir; 
çünkü futbol vuruşları hissetmeden öğrenilemez. İşte bu noktada SENSIBALL VR teknolojisi, üçüncü duyu olan 
dokunmayı da işin içine katarak bu gücü kullanıcısına veriyor!

SENSIBALL VR'ın ürettiği patentli haptik aparatlarımız sayesinde sanal dünyada antrenman yaparken aynı za-
manda topu; ayak, kafa ve elinizdeki vuruş bölgelerinde gerçeğe en yakın şekilde hissedeceksiniz.

Tekniğin önemli olduğu futbol gibi sporlarda oyuncuların öğrenmesini etkileyen önemli faktörlerden biri de iki 
nokta arasındaki hassasiyettir. Deri üzerindeki iki uzak noktanın, her adımda birbirine yaklaştırılarak elde 
edilen en başarılı ölçüm iki nokta arasındaki hassasiyet seviyesini belirler. Bu hassasiyet arttıkça isabet ve 
teknik kabiliyet orantılı olarak artar. Haptik aparatlarımız sayesinde oyuncular SENSIBALL VR' da yaptıkları ça-
lışmalarla iki nokta arası hissetme kapasitesini arttırarak; hedefi tutturma, öğrenme, kontrol ve reaksiyon kabi-
liyetlerini geliştirebilirler. Bu sayede çalışma sıklığıyla orantılı olarak hem teknik hem de bilişsel kabiliyetler 
artar.
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SENSIBALL PRO:

SENSIBALL VR KULÜP PAKETİ

SENSIBALL VR PRO'nun amacı; futbolcuların fark yarata-

cakları oyun hızına ulaşmaları için gerekli olan çalışma or-

tamını, kulüpler için yaratmaktır. Futbol hız ve takım oyu-

nudur. Bu sadece hızlı koşabilen değil, aynı zamanda biliş-

sel ve teknik beceri düzeyi yüksek oyuncularla mümkündür. 

Eğer doğru zamanda doğru karar, kaliteli teknik beceri ile 

birleştirilip uygulanamazsa taktiksel oyunlar başarılı 

olamaz. Futbolda antrene edilmesi ve ölçülebilmesi en zor 

şey ise doğru zamanda doğru karar verme becerisidir. 

Bunun yanında hava koşulları, sakatlıklar, bulaşıcı hasta-

lıklar ve diğer tüm olumsuzluklar da etkilidir.

Artık bunları dert etmenize gerek yok. Çünkü SENSIBALL 

VR hayallerine giden en kısa yol.

SENSIBALL PRO: SENSIBALL VR KULÜP PAKETİ
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SENSIBALL VR teknik ve bilişsel gelişimi hızlandıracak, bireyselden bütünsele çözüm üretecek ve sistemimizle çalı-

şan oyuncuların pazar değerini hızla yükseltecektir. Kulüpler ve federasyonlar, oyuncu izleme ve takibi, yetenek 

seçimi ve geliştirme süreçlerini SENSIBALL VR Karnesi üzerinden gerçekleştirebilecektir.

Bizimle temasa geçerek SENSIBALL VR PRO hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve demo talep edebilirsiniz.

Görme Gücü ve Karar Verme Yeteneği

Bir futbolcu maç boyunca sadece 2 dakika topa temas eder, tabi eğer şanslıysa…

Elbette bu 2 dakikayı topla en iyi şekilde değerlendirmesi gerekir. Bu yüzden görme gücü ve karar verme yeteneği 

bir futbolcunun sahip olması gereken en önemli özelliklerden ikisidir. Bu beceriler, oyunun büyük bir çoğunluğu için 

kullanılır. Rakibinizi veya takım arkadaşınızı tespit etmek için görüş gücünüzü kullanmak, ofsayta düşmemek veya 

pres yapıp yapmamaya karar vermek gibi özellikler tamamen bu iki beceri ile ilgilidir. 

Görüş Gücü ve Karar Verme Doğal Yetenekler Değildir

Antrenörün, bir oyuncunun görüş gücü ve karar verme gibi becerilerini geliştirmesi neredeyse imkansızken, oyun-

cunun da bu becerileri tek başına geliştirmesi çok zordur. Bu nedenle, birçok insan bunların doğal veya kalıtsal 

yetenekler olduğuna inanır. Gerçek şu ki değiller! Bu beceriler kesinlikle zamanla öğrenilebilir ve geliştirilebilir.

SENSIBALL PRO: SENSIBALL VR KULÜP PAKETİ



Görüş Gücünüzü ve Karar Vermenizi Geliştirmenin Sırrı: Tarama

Peki bu beceriler doğal değilse ve öğrenmesi inanılmaz derece-

de zorsa, bir oyuncu bunları nasıl geliştirebilir?

Cevap, onları birbirine bağlayan bir beceri: Tarama. Tarama, bir

oyuncunun geçici olarak fazladan bilgi almak için dikkatini 

toptan uzaklaştırmasıdır. Bu, rakip oyuncunun pozisyonunu 

kontrol etmek, savunma hattında bir boşluk aramak, ofsaytı 

kontrol etmek veya bir sonraki pası verecek bir takım arkadaşı 

aramak olabilir. Kulağa basit geliyor değil mi? Tek yapman ge-

reken toptan uzağa bakmak. Ama aslında düşündüğünüzden 

daha karmaşık. Tarama tamamen zamanlama ile ilgilidir. Toptan 

uzağa bakmanız ve ayrıca gözlerinizi toptan ayırmamanız gere-

ken uygun ama çok kısa bir zaman vardır. İşte SENSIBALL VR 

Sanal Futbol Analiz & Antrenman Platformu tarama antrenman-

ları ile bu iki çok önemli özelliği geliştirmektedir.

SENSIBALL PRO: SENSIBALL VR KULÜP PAKETİ
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SENSIBALL VR PRO SİZE NELER SAĞLAR?

SENSIBALL VR PRO SİZE NELER SAĞLAR?

 

Antreman Yap
Antrenör test ve analiz sonuçlarına 
göre eksik ve geliştirilmesi gereken 
özelliklere yönelik bireysel antrenman 
programları oluşturabilmektedir. Ayrıca 
tüm oyuncular için geliştirilmesi çok 
önemli olan Tarama, Güçlü Görüş ve 
Karar Verme özelliklerini geliştirmeye 
yönelik sayısız antrenman dizaynı oluş-
turabilmektedir. Sistemin çok önemli bir 
ayırt edici özelliği olan Haptik Aparat 
sayesinde, özellikle alt yapı oyuncuları-
nın temel teknik becerileri çok hızlı ve 
eğlenceli bir şekilde geliştirilebilmekte-
dir. Ayrıca antrenör tüm bunları yapar-
ken Kalp Atımı sensörü sayesinde, ant-
renman yükünü de kolayca takip ede-
bilmektedir.

 

Raporla
Test ve analiz edilen Teknik Beceri, Reaksiyon, 
Algı ve Çoklu Algı becerilerini ilişkin skorları takım 
içerisindeki tüm oyuncular için anında ve kolay 
bir şekilde raporlayabilmektedir. Bu özellik, antre-
nöre takımın herhangi bir özelliğinin zaman içeri-
sindeki gelişimini objektif bir şekilde takip edebil-
me imkânı sunmaktadır.

Test ve Analiz Et
SENSIBALL VR Sanal Futbol Analiz & Antrenman 
Platformu, Teknik Beceri, Reaksiyon, Algı ve Çoklu 
Algı becerilerini kolayca test ve analiz edebil-
mektedir.

 

Karşılaştır
Test ve analiz edilen Teknik Beceri, Reaksiyon, Algı 
ve Çoklu Algı becerilerine ilişkin skorları takım içe-
risindeki tüm oyuncular için karşılaştırabilmekte-
dir. Bu özellik, antrenöre hızlı ve objektif bir şekilde 
takım profilini elde etme imkânı sunmaktadır.

Değerini Arttır
SENSIBALL VR Sanal Futbol Analiz & Antrenman 
Platformu ile elde edilen bireysel ve takım perfor-
mansı gelişimi, direkt olarak hem oyuncu hem de 
takım değerinin artmasına katkı sunacaktır.



 

 

SENSIBALL VR RAPOR
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SENSIBALL VR PRO UYGULAMACI GÖRÜNTÜSÜ 

Bu teknik beceri testinde, oyuncu sağ ve
solundaki toplardan herhangi birine do-
kunmakta ve karşısındaki top atma maki-
nesinden gelen topu 4 adet kaleden ışığı 
yanana göndermektedir.

 Bu teknik beceri testinde, oyuncu sağ ve 
solundaki toplardan herhangi birine do-
kunmakta ve karşısındaki top atma maki-
nesinden gelen topu etrafına daire şek-
linde konumlandırılmış 4 adet kaleden 
ışığı yanana göndermektedir.

Bu algı testinde, oyuncu sağ ve solundaki 
toplardan herhangi birine dokunmakta ve 
orta noktada beliren renkli topu doğru 
renkteki kaleye göndermektedir.

Bu çoklu algı testinde, oyuncu karşısında 
hareket eden ve forma renkleri sürekli de-
ğişen futbolcuların forma renklerine 
odaklanmalı ve 3 ve daha fazla oyuncu-
nun forma rengi aynı olduğunda önünde-
ki toplardan doğru renktekine dokunmalı-
dır.

 Bu çoklu algı testinde, oyuncu karşısında 
hareket eden ve forma renkleri sürekli de-
ğişen futbolcuların forma renklerine odak-
lanmalı ve 5 ve daha fazla oyuncunun 
forma rengi aynı olduğunda önündeki top-
lardan doğru renktekine dokunmalıdır.

Bu reaksiyon testinde, oyuncu önündeki
platformda rastgele bir şekilde beliren 
mavi ışıklara sağ, yeşil ışıklara sol eliyle re-
aksiyon göstermektedir.

Bu algı testinde, oyuncu sağ ve solundaki
toplardan herhangi birine dokunmakta ve
karşısındaki oyuncudan gelen renkli topu 
doğru renkteki kaleye göndermektedir.

Bu reaksiyon testinde, oyuncu önündeki 4 
adet topta rastgele bir şekilde beliren mavi 
ışıklara sağ, yeşil ışıklara sol ayağı ile  reak-
siyon göstermektedir.   
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SENSIBALL VR İLE HEP ÖNDESİNİZ!
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SENSIBALL VR SİZİ ÖZGÜRLEŞTİRİR!
Zaman ve mekân kaygılarından kurtularak her zaman 
ve her ortamda antrenman imkânı bulursunuz.

DAHA İYİ GÖRMENİZİ SAĞLAR!
Sahada çalışılması ve ölçülmesi mümkün olmayan birçok
parametreyi gözden kaçırmadan kolayca değerlendire-
bilirsiniz.

TEMELİNİZİ DAHA DA SAĞLAMLAŞTIRIRSINIZ
Her iki ayağı etkili kullanma, kontrol ve ilk dokunuş, pas 
ve vuruş gibi temel teknik becerileri daha hızlı bir şekilde 
geliştirebilirsiniz.

OYUNCUNUZU DAHA İYİ TANIRSINIZ!
Bilişsel algı ve psikolojik süreçleri eğlenceli ve hızlı bir 
şekilde geliştirerek bireysel ve takım performansını 
optimu seviyelere taşımış olursunuz.

Oyuncularınızın geliştirmek istediğiniz becerilerini saha çalış-
malarına oranla daha çok tekrar ettirerek maksimum kapa-
sitelerine ulaştırırsınız.

SINIRSIZ TEKRAR İMKANI SUNAR!

Gelişmiş haptik aparatı sayesinde nöral yolakların oluşumunu 
ve beceri öğrenimini hızlandırırsınız.

SENSIBALL VR İLE HİSSEDERSİNİZ!

Tüm oyuncularınızın gelişimlerini objektif bir şekilde takip ede-
bilir, sayısallaştırabilir ve zayıf yönlerine yönelik sistemin önerdi-
ği antrenmanlar eşliğinde doğru planlamalar yapabilirsiniz.

OYUNCU PERFORMANSINI KOLAYCA
TAKİP EDEBİLİRSİNİZ!
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Yeşiltepe Mah. İsmetİnönü-2 Cad.

NO:2/5726210

Tepebaşı/Eskişehir

T: +90 222 303 30 93
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