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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

        Hem ülkemiz hem de dünya genelinde giderek ciddileşen bir sorun olan vücut duruş 

bozuklukları insan sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Kaza ve yaralanmalar dışında 

lomber, hiperlordoz, kifoz, skolyoz hastalıkları yanlış oturma pozisyonları, statik bir yaşam 

tarzı gibi faktörler omurganın yapısını bozmakta ve kalıcı hasar görülmektedir. Bu tür 

durumların fiziksel takibinin yapılması ve sorunun tespit edilmesi insanların sağlıklı bir yaşam 

tarzı sürmesi için önem taşımaktadır. Bu projede, omurga eğriliğini tespit eden ve bunu açısal 

değerlere dönüştürüp bilgisayar ortamında şematize edebilen bir sistem geliştirerek, 

kullanıcıları uyararak duruşlarını düzeltmelerini sağlayan, maliyeti düşük, uygulanabilirliği 

yüksek olan bir sistem geliştirmek amaçlanmaktadır. Esnek bir kıyafetin üzerine yerleştirilen 

flex sensörler aracılığıyla Arduino kullanılarak kişinin duruş bozukluğu ile ilgili alınan verilerin 

değerlendirilip duruşun analiz edilerek kişinin uyarılmasını sağlayan sistem geliştirilmiştir. 

Ayrıca bilgisayar ortamına aktarılan veriler günlük, aylık analizlerle ve grafiklerle kişinin 

duruşunu analiz eden bir özelliğe sahiptir. Aynı zamanda, kişinin fizik tedavi sırasında yaptığı 

hareketlerin doğru olup olmadığını takip ederek sayısını, süresini ve niteliğini raporlama 

özelliği ile diğer projelerden ayrılmakta, kişiye ve uzmana destek sunmaktadır. 

2. Problem/Sorun: 

        Teknolojinin insan hayatına girişi ile fiziksel ağırlıklı işler giderek azalırken zihinsel 

ağırlıklı işler ise artmaktadır (Erener & Öndoğan, 2020). Çoğunlukla masa başında 

gerçekleştirilen bu işler sırasında çevresel düzenlemelerin uygun olmaması (masanın alçak veya 

yüksek olması, masada yeterli yer olmaması) duruş bozukluklarına yol açmaktadır. Özellikle 

pandemi sürecinde insanların daha fazla ekran başında vakit geçirmesiyle artan bu sorun, uzun 

vadede yaşam kalitesini azaltmakta ve düzeltmek için maliyet ve süreç yönünden zorlu tedaviler 

gerektirmektedir. TÜİK verilerine göre son yıllarda 15 yaş üstü bireylerde hastalık türleri 

incelendiğinde bel bölgesi problemlerinin ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Bunu sırasıyla 

boyun bölgesi ve diğer hastalıklar takip etmektedir (Türkiye Sağlık Araştırması, 2019, 2021). 
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Tablo 1. TÜİK Türkiye Sağlık Araştırması 

 
Bel hastalıkları; fıtıklar ve omur kayması gibi omurilik disk sorunlarını içerir. Bel 

hasatlıkları iş yerindeki kötü ergonomik koşullar, oturarak çalışırken doğru vücut pozisyonu 

kullanmama ve çalışma masa- sandalyelerinin uygun dizayn edilmemesi gibi sebeplerle ortaya 

çıkmaktadır (Sanalp, 2002).  

3. Çözüm 

Küresel olarak önemli bir sorun olan ve giderek ciddileşen vücut duruş bozuklukları önemli 

sağlık sorunlarına yol açmaktadır. İnsanlar günlük yaşantılarında uzun süre aynı pozisyonda 

kalmakta ve farkında olmadan bir süre sonra hatalı bir duruşa sahip olmaktadırlar. Fabrikalarda, 

iş yerlerinde özellikle pandemi dönemi ile zorunlu olarak masa başında ekran karşısında 

geçirilen sürenin artışı duruş bozuklukları ile beraberinde sağlık sorunlarını getirmektedir. 

Duruş bozuklukları ve sonrasında doğacak sağlık problemlerinin önüne geçebilmek için 

geliştirmeyi amaçladığımız projemizde, anlık olarak omurgayı takip etmekte ve hatalı bir duruş 

olduğunda kullanıcıyı uyararak duruşunu düzeltmesi sağlanmaktadır. Doğru açıya ulaşıldığında 

ve egzersiz tamamlandığında kullanıcıya telefondan sinyal verilecektir. Kullanıcının durumuna 

bağlı olarak minimum ve maksimum sınırlar fizyoterapist tarafından belirlenecektir. Bu özelliği 

ile bireyselleştirilmiş bir sistem olma özelliğine sahip olan sistem, kullanıcının gelişimine bağlı 

olarak egzersiz sınır değerleri de değiştirilebilecektir.  Projemiz ile omurga sağlığını korumak 

için çözüm üretilmiştir. Bireyin duruşunu anlık olarak takip etmenin yanında mobil uygulama 

ile duruş takibi yapılarak kaydedilebilmekte ve rapor olarak bireyi takip eden uzman personele 

ve kullanıcıya raporlayabilmektedir.  

4. Yöntem 

Çalışmada, prototip geliştirme projelerinde sıklıkla kullanılan mühendislik tasarım döngüsü 

kullanılmıştır. Problemin tespiti ve olası çözüm önerileri için literatür araştırması yapılmış ve 

uzman görüşü alınmıştır.  Projemiz ile ilgili nihai kararları vermeden önce alan uzmanı bir 

fizyoterapist ile görüşülmüş, duruş bozuklukları, sebepleri, tedavi yöntemleri ve çözüm 

önerileri hakkında bilgi alınmıştır. Uzman görüşmesine ait görseller Şekil 1’de verilmiştir.  

 
Şekil 1. Fizyoterapist Görüşmesinden Görüntüler 

Literatür taramasında, geliştirilen çözüm önerileri incelenmiştir. Esnek giyilebilir bir 

giysinin üzerine dikilen flex sensörler yardımı ile bireyin duruşu tespit edilecek, geliştirilen 

mobil uygulama ile takibi yapılacaktır. Bireyin uzun vadede duruşundaki değişimin 

gözlenmesi, kayıt altına alınması ve uzman personele rapor halinde sunulması böylece bireysel 

takibin yapılması ve olası önerilerin bireysel takip durumuna göre karar verilerek yapılması 

planlanmaktadır. Problem için geliştirilecek çözüm önerisine karar verilmesinin ardından 

malzeme temini üzerinde çalışılmıştır. Mevcut malzemeler ve temin edilecek malzemeler Tablo 

2’de verilmiştir.  

33
21,3 16,1 12,1 8 9

27,1
18,1 15,8 10,8 7,7 9,1

29,7
20,5 16,4 12,3 11,2 10,2

Bel Bölgesi ProblemleriBoyun Bölgesi ProblemleriHipertansiyon Alerji Artroz Şeker Hastalığı
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Tablo 2. Mevcut Malzemeler ve Temin Edilecek Malzemeler 

Ürün Adedi Temin Edilecek Malzemeler Ürün Adedi Mevcut Malzemeler 

8 4.5 Inch Flex Sensör 4 4.5 Inch Flex Sensör 

1 Şarj Edilebilir AA Pil 4'lü 1 Ardino Uno R3 CH340 

1 Şarjlı Pil Şarj Aleti 1 HC05 Bluetooth Serial Modül Kartı 

1 4'lü Pil Yuvası     

Kullanılmasına karar verilen bileşenlerin tercih edilme nedenleri Tablo 3’te özetlenmiştir.  

Tablo 3. Tercih Edilen Malzemeler ve Nedenleri 

4.1. Flex Sensör-4.5 Inch 

Esneklik sensörü, orijinal adıyla “Flex sensör”, kıvrılma miktarı ile direnci değişen 

algılayıcı bir devre elemanıdır. Direnç, kıvrılma ile doğru orantılı olarak değişir. Kıvrılma ne 

kadar çoksa direnç değeri de o kadar artacaktır. Tek-yönlü veya çift-yönlü olarak 

oluşturulabilirler. Eklem hareketlerinin algılanması amacı ile robotik sistemlerde, insan 

üzerinde farklı eklemlere yerleştirilerek hareket türüne göre bilgi edinilmesi, vb. amaçlarla 

biyometrik uygulamalarda, spor çalışmalarında kullanılmaktadır.  

                
Şekil 2. Flex Sensör 

        4.2. Ardino Uno R3 CH340 

Arduino ile çok detaylı programlama ve elektronik bilgisine sahip olmadan, temel bilgiler 

ile eğitim amaçlı veya profesyonel anlamda projeler yapabilmesi sebebi ile tercih edilmiştir. 

Arduino Uno, en yaygın kullanılan ve en çok bilinen modelidir. Arduino Uno ile LED yakıp 

söndürmek gibi en temel uygulamalardan drone, robot, akıllı ev otomasyonu, hırsız alarm 

sistemi, park sensörü gibi daha gelişmiş projelerde yapılabilmektedir. 

 
Şekil 3. Arduino Uno 

Kullanılan 

Bileşen 

Tercih Edilme Nedeni Bağlanma Şekli 

 

Arduino Uno 

Kolay kullanımı, fiyatı, prototip yapımında kolaylık 

sağlaması 

Projede kullanılan diğer 

bileşenler üzerine takılır. 

Flex Sensör Projenin amacına uygun olması Analog pine doğrudan 

takılır 

Şarjlı Pil Ölçümler ve egzersizler yapılırken enerji kaynağına ya da 

bilgisayara bağlı kalmaktaydık bu soruna çözüm olarak pil 

yatağına monte dilmiş şarjlı piller ile bağımsız hareketin 

sağlanacağını düşünülmüştür. 

Pil yuvasına takılır. 

HC05 

Bluetooth–

Serial Modül 

Arduino ile geliştirilen mobil uygulamanın bağlantısını 

sağlamak için. 

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

----- 

Likralı ve Cırt 

Cırtlı T-shirt 

Sensörlerin daha iyi ölçüm yapabilmesi omurgaya 

yakınlaşabilmesi için likralı bir t-shört tercih ettik bunun 

yanında prototip geliştirme aşamalarında ardino ve pilleri 

kolayca çıkarıp takmak için cırt cırtlı bir sistem düşündük. 

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

----- 
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4.3. Versiyon-1 

Duruş ve hareket açıları anlık olarak Flex sensör ile algılanmış ve Arduino ile kontrol 

edilmiştir. Duruş hatalı ise led yakılarak uyarılmış ve kullanıcı fark etmeden yaptığı hatalı 

duruşunu düzeltmiştir. 

 
Şekil 4. Elektronik devre şeması 

Arduino Uno üzerindeki pinleri void setup kısmında tanımlanmıştır. Void loop kısmında 

yani döngü kısmında ise önce değişkenler atanarak if-else komutları kullanılıp bir karar 

mekanizması yapılmıştır. Sistemde okunan değer 985 üzerinde ise led yanacak altında ve eşit 

ise led sönecektir, okunan değerleri de ekranda görebilmek için “Serial.print” komutunu 

kullanılmıştır. 

Versiyon-1 geliştirilmiş ve denemeler yapılmıştır. 1 tane flex sensör kullandığımızdan 

dolayı omurganın önemli bir bölümü ölçülmeye çalışılmıştır. Sağ kolun gündelik hayatta daha 

fazla kullanılmasından dolayı LED ve Arduino Uno sol kola yerleştirilmiştir. Versiyon-1 Şekil 

5’e görülmektedir. 

 
Şekil 5. a) Flex Sensörün Yerleştirilmesi   Şekil 5. b-c) LED ve Arduino’nun Yerleştirilmesi 

Prototipimiz ile yapılan denemede 10 saniye aralıklarla duruş kontrol edilmiştir. 120 

saniyelik kullanım sonrası okunan veriler çizgi grafiğine dönüştürülmüştür. Grafik Tablo 4’te 

görülmektedir. Bu verileri grafiğe dökme işlemini otomatikleştirmek ve bir mobil uygulama 

şeklinde sunmak için çalışmalarımız sürmektedir. 

Tablo 4. Sensör Değeri-Zaman Grafiği 
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Prototipimizi uzun süreli kullanımının sonucunu öğrenmek ve projenin uygulanabilirliğini 

görmek için bir deney gerçekleştirilmiştir. Deneyde eş süreler içerisinde gerçekleştirmek 

kaydıyla uyarıcı bulan prototip ve uyarıcı bulunmayan prototip olacak şekilde giyilmiştir. Farklı 

günlere böldüğümüz toplam 1saat 45 dakikalık (1saat 45 dakika uyarıcı bulunan ile 1 saat 45 

dakika uyarıcı bulunmayan ile) zaman diliminde 2 saniye aralıklarla duruşu kontrol eden ve kaç 

kez belirlenen düzeyin üstüne çıkıldığını sayan bir deney yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 5’te 

veriliştir. 

  Zaman 

Prototip Şekli 1.45 Saat 

Led Var Toplam Kaç kez Belirlenen Düzeyin Üstüne 

Çıktı 

984 

Led Yok 2047 

Tablo 5. Deneme Verileri 

 Deney sonucunda da görüldüğü gibi uyarı mekanizması sayesinde normalde yaptığımız 

hatalı pozisyonlar azalmış ve sistemin gerekliliği ispatlanmıştır. Deney sonucunda elde edilen 

veriler proje fikrini desteklemektedir. 

4.4. Versiyon-2 

Versiyon-1 de gerçekleştirdiğimiz uyarı sistemi dışında sistemimize fizyoterapi, egzersiz 

(spor) için aylık ve haftalık omurga takibi yapmayı ve verileri mobil uygulama şeklinde bir 

arayüz ile grafiklere ve raporlara dönüştürmeyi, verileri görselleştirerek kullanıcıya uygun hale 

getirmeyi, uygun egzersizleri atamayı planlandık. Versiyon-2 çalışmaları devam etmektedir. 

Arayüz oluştururken kullanacağımız Arduino algoritması Şekil 6-a’da, mobil uygulama 

algoritması Şekil 6-b’de verilmiştir. 

 

             
Şekil 6. a) Arduino Algoritması                       b) Mobil Uygulama Algoritması 
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Arayüzün geliştirilmesinde MIT App Inventor programı kullanılmıştır. Arayüz; giriş 

yapma, kaydolma, ana menü ve egzersizler olmak üzere 5 sayfaya ayrılmıştır. Giriş yapma 

sayfasında yerleştirilen metin kutuları ile kullanıcı adı ve şifre alınmaktadır. Ardından sistem 

girilen bilgilerin kayıtlı olup olmadığına bakmaktadır. Kayıtlı değil iseler Giriş sayfasında 

bulunan “Kayıt Ol” butonu ile kullanıcılar kaydolmaktadır. Bu sayfada kullanıcılar e-posta 

adreslerini kullanarak belirledikleri kullanıcı adı ve şifre ile hesap oluşturabilmektedirler. Şekil 

7’de arayüz ekranları görülmektedir. Şekil 8’de ise giriş ekranına ait kodlar görülmektedir. 

              
a)                                         b) 

 

                                     
c)            d) 

Şekil 7.a) Giriş Ekranı   b) Hatalı Giriş Örneği c) Başarılı Giriş Örneği d) Kayıt Ekranı 

 
Şekil 9. Giriş Ekranına Ait Kodlar 
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Başarılı bir giriş işleminden sonra ana menü sayfasına yönlendirilmektedir. “Duruş Tespit” 

butonu ile kullanıcılar anlık duruşu hakkında bilgi alabilmektedirler. Duruş ile ilgili alınan 

uyarıların sayısı da ayrıca sayfanın sonunda görülebilmektedir. “Egzersizler” butonuna 

basıldığında ise kullanıcı hangi egzersizi ne kadar yapması gerektiğini görebildiği bir sayfaya 

yönlendirilmektedir (Şekil 10). 

                  

Şekil 10.a-b) Ana Sayfa Görüntüleri                          Şekil-10.c) Egzersiz Sayfası 

Arayüz, geliştirilmeye devam edilmektedir. Kayıt için kullanılan e-posta adresinin kontrol 

edilmesi, yeni kayıtların süresiz olarak sistemde saklanabilmesi, egzersiz sayısının arttırılması, 

kullanıcıya haftalık ve aylık rapor sunulması ve arayüz ile Arduino’nun birlikte kullanımı 

üzerinde çalışılmaktadır. Tüm flex sensörler temin edildiğinde giysi üzerine monte edilerek 

denenecektir.  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz, duruş bozukluğunun önlenmesinin ilk ve en önemli basamaklarından birisi olan 

kişisel farkındalık ile yaptığı uyarılar sayesinde kullanıcıya yardımcı olmaktadır. Kullanıcılar, 

bazı durumlarda duruşunun düzgün olmadığını fark edemese de geliştirdiğimiz sistem ile bunun 

farkına varabilecek ve duruşunu düzeltebilecektir. Uzmanların manuel olarak gerçekleştirdiği 

işlemleri daha hassas bir şekilde anlık olarak takip edebilmekte ayrıca sistem, alınan verilere 

göre sunduğu fizyoterapist onaylı egzersizler ile kullanıcılara egzersiz olanağı sunmakta ve 

yaptığı egzersizleri takip etmektedir. 

Yapılan araştırmalar sonucunda kullanıcının duruş bozukluğunun tespit edildiği sistemleri 

literatürde göremesek de fizyoterapist görüşmeleri ardından bu tarz sistemlerin geliştirilmeye 

çalışıldığı fakat donanım ve hassaslık bakımından bu sistemlerin yetersiz kaldığı görülmüştür. 

Bizde bu durumun önlenmesi yönünde çalışan sistemlerin varlığına ihtiyaç olduğunu gördük. 

Geliştirdiğimiz sistemin, bu ihtiyaca hizmet etmesi, giyilebilir olması, yazılımsal olarak 

desteklenmesi, fizyoterapistlere yardımcı olması, fonksiyonelliği açısından kullanıcıya kolaylık 

sağlamakta ve diğer çalışmalardan ayrılmaktadır. Mobil uygulama ile tüm verilerin 

kaydedilmesi, raporlanması, bireysel takibin yapılması ve gelişimin raporlanması gerek 

kullanıcı açısında gerek sağlık personeli açısından kullanım kolaylığına sahiptir. Giyilebilir 

teknolojik ürün esnek, düşük maliyetli, erişilebilir olması bakımından avantaj sağlamaktadır. 

Ürün sayesinde birey egzersiz ve takibini evde, işyerinde yapabilecek ayrı bir zaman ayırmaya 

gerek kalmayacaktır. Takibin uzman personel tarafından da uzaktan düzenli yapılabilmesi 

büyük bir avantajdır. Sistemin kişiye özgü bireyselleştirilmiş olması ve gelişimine bağlı olarak 
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revize edilebilmesi projenin yenilikçi yönü olarak ön plana çıkmaktadır. Ayrıca geliştirdiğimiz 

sistem hem ülkemiz hem de dünya genelinde geniş bir kitleye hitap etmektedir.  

6. Uygulanabilirlik  

Sistemimiz uzun süreli duruş bozukluğu tespit edildiğinde kullanıcıyı uyarıp, bu sayede 

duruş bozukluğu edinme riskini azaltmakta, alınan verilere göre düzenlenen egzersizler ile 

duruş bozukluğuna karşı kullanıcının önlem almasını sağlamaktadır. Bu uyarılar ve düzeltmeler 

sonucunda kullanıcılara alışkanlık kazandırarak bel ve boyun sağlığını korumak üzerine 

geliştirilen projemiz kullanışlı ve uygulanabilitesi yüksek giyilebilir teknoloji çözümüdür. 

Sistemimiz şu an prototip aşamasında olduğu için yazılım kısmında (bilgisayar ortamında 

verileri raporlama, yapay zekâ, uygun egzersizleri atama gibi) eksik olduğunu düşünmekteyiz. 

Proje geliştirilir ve desteklenirse ileri aşamada veri düzenlemek ve yapay zekâ için Pythondaki 

numpy, pandas, tensorflow gibi kütüphaneleri sistemimize entegre ederek yazılım 

geliştirilebilir. Ayrıca bu veriler, çizelgeler ve yönlendirmeler basit bir arayüz ile mobil 

uygulama ya da web sitesine dönüştürerek kullanıcıların erişimlerine açılabilir.  

İlerleyen süreçte tasarladığımız sistemimiz son halini aldığında ticari bir ürüne dönüştürülerek 

ofis çalışanlarının, fizyoterapistlerin, sağlık sektörü gibi birçok alanda talep göreceğini ve 

giderek statikleşen yeni dönemde bu talebin artacağını düşünmekteyiz. 

Ürünümüz uzun vadede kullanıldığında fizyoterapistlerin ve sağlıkçıların iş yüklerini 

hafifleterek zorlu tedavi ve ameliyatlara girme ihtimalini ortadan kaldıracak ve bu tedavilere 

giden maliyetin azaltılmasını sağlayacaktır. Bu yüzden kullanıcılar için büyük önem arz 

etmektedir. Bu yönden bakıldığında sistemimiz hem sağlığı koruma açısından önemli hem de 

ticari bir ürün olarak değerlendirilebilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Mevcut malzemeler ve ihtiyaç duyulan malzemeler Tablo 6 ve 7’de sunulmuştur.  

                        
 Tablo 6. Gerekli Malzemeler ve Maliyet Listesi     Tablo 7. Mevcut Malzemeler ve Maliyetleri 

 
Şekil 11. Proje Zaman Planlaması 

Proje zaman planlaması Şekil 11’de verilmiştir.  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Her yaş grubunda duruş bozukluğu görülebilir aynı zamanda çeşitli fizyolojik nedenlerden 

dolayı ortaya çıkan lomber, hiperlordoz, kifoz, skolyoz gibi hastalıklara yakalanma riski 

bulunmaktadır. Projemiz bu kişilerin korunması için uygun olacaktır. Ayrıca fizik tedavi 

sırasında egzersiz yapan hastaların takibinde de kullanılmasını hedeflemekteyiz. 

Haziran
Malzemelerin 

Temini

Temmuz
Sensörlerin 

yerleştirilmesi, 
test edilmesi

Temmuz
Mobil 

ugyulamanın 
geliştiirlmesi

Ağustos
Pilot uygulamanın 

yapılması ve 
görüşlerin 

değerlendirilmesi 

Eylül

Sistemin 
iyileşitirlmesi ve 

elde edilen 
verilerin 

raporlanması
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Sistemin, farklı yaş gruplarında belirlenen sürelerde denenmesi planlanmaktadır. Duruş 

bozukluğu tanısı almış, duruş bozukluğu tanısı alamamış ancak sırt ve boyun bölgesi 

ağrılarından şikayetçi, farklı yaz gruplarında denenerek elde edilen veriler uzman görüşüne 

sunulacaktır. Gerek kullanıcı gerekçe uzman görüşleri doğrultusunda elde edilen geri dönütler 

değerlendirilerek sistem üzerinde iyileştirme çalışmaları yapılması planlanmaktadır.  

9. Riskler 
 Şiddet 

Olasılık Hafif Orta Ciddi 

Küçük (1)Ürünün kullanım zorluğu 

 

(4) Cihazın fazla güç tüketmesi (7) Uyarıların kullanıcının 

duruşunu düzeltmek için 

yetersiz kalması 

Orta (2) kullanıcının kişisel bilgilerinin 

paylaşılması 

(5) maliyet 

 

(8) Cihazın yazılım kısmında 

yetersiz  kalması 

Yüksek (3) uzun süreli kullanımlarda 

oluşabilecek arızalar 

(6) sensörlerin hassas ölçüm 

yapamaması 

(9) cihazın kullanıcı 

tarafından tercih edilmemesi 

Tablo 8. Risk Matrisi 

(1) Tasarım daha ergonomik hale getirilebilir. Arayüzler olabildiğince sade ve anlaşılır bir 

şekle getirilebilir. (2) Yazılım güvenlik katmanları kullanılarak yetki tanımlanabilir. İlgili 

devlet kurum mevzuatları bu yönde düzenlenebilir. (3) Cihazın belirli periyotlarla servis 

tarafından kontrolü sağlanabilir. Otomatik cihaz içi test prosedürleri oluşturulabilir. (4) Güç 

tüketimini azaltmak için sensörlerin sürekli yaptığı ölçümleri daha seyrek periyotlarla ölçemesi 

gibi optimizasyonlar yapılabilir. (5) Projemizde maliyeti önemli derecede yükselten bir tek flex 

sensördür. Flex sensörü sistemimizde 12 adet kullanmayı planladık fakat kullanıcıya özel olarak 

bütçesine veya rahatsızlığına göre flex sensör sayısı ve konumu değiştirilebilir. (6) Sensör sayısı 

artırılarak gelen değerlerin ortalaması alınabilir daha kesin sonuçlar çıkarılabilir. (7) Uyarılar 

arttıralbilir ya da daha şiddetli hale getirilebilir. (8)Sistemimiz şuan prototip aşamasında olduğu 

için yazılım ve arayüz kısmında eksik bulunmaktadır. Bunun için Labview gibi profesyonel bir 

grafik çizim programı ve yapay zekâ veri düzenleme işlemeleri için numpy, pandas, tensorflow 

gibi kütüphaneler kullanılabilir. Uzman desteği alınabilir. (9) Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 

, TÜBİTAK ve Sağlık Bakanlığı gibi devlet kurumları sistemin paydaşı haline getirilebilir. 

Tanıtım etkinlikleri düzenlenebilir. Kamu spotu ve reklam çalışmalarıyla bilinçlendirme ve 

farkındalık oluşturma çalışmaları yapılabilir. 
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