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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Dünyada her yıl ölüm nedenleri arasında birinci sırada olan tütün kullanımı 6 milyon 

kişinin ölümüne sebep olmaktadır. Tütün ürünlerinin kullanım ihlallerinin Sağlık Bakanlığına 

bildirimi için ALO 184 ve yeşil dedektör uygulaması kullanılmaktadır. Ancak kapalı 

mekânlarda tütün mamulleri tüketildiğinde otomatik bildirimde bulunan bir uygulama 

başlatılmamıştır. Bu alandaki eksikliği tamamlamak için Arduino fiziksel programlama 

platformu ile tasarlayıp Arduino IDE kod editörü ile kodladığımız ve dış tasarımını 3D tasarım 

programında çizip yazıcıdan çıktı aldığımız DHSN dedektörü ortamda duman algıladığında 

mekânın konumunu, karbonmonoksit miktarını, sıcaklığını ve o anki tarih ve saat bilgisini 

kablosuz bağlantı alanını kullanarak Sağlık Bakanlığının kullanabilmesi için tweet atmaktadır. 

Araştırmada toplumun tütün mamulleri kullanım yasağına uymasını sağlamak ve tütün 

mamulleri kullanmayan vatandaşlarımızın haklarını korumak amaçlanmıştır. 

2. Problem/Sorun 

Dumansız hava sağlıklı nesiller araştırmamızın amacı kapalı mekânlarda tütün mamulleri 

kullanımını ihlal eden işletme ve müşterilerin ihlallerini Sağlık Bakanlığına tweet atarak 

bildirmektir. Dumansız hava sahası ihlallerinde alo 184 SABİM ve yeşil dedektör uygulaması 

kullanılarak bildirimde bulunulabilmektedir ama otomatik bildirimde bulunabilen bir sistem 

bulunmamaktadır. DHSN dedektörü bu alandaki eksikliği tamamlayarak ortamda tütün 

mamulleri kullanım ihlalini tespit ettiği anda Sağlık Bakanlığı için otomatik bildirimde 

bulunabilmektedir. DHSN dedektörü 2008 yılında yürürlüğe giren kapalı mekânlarda tütün 

mamulleri kullanım yasağına uyulmasını sağlamak, ihlallere karşı toplumda farkındalık 

oluşturarak tütün mamulleri kullanmayan vatandaşlarımızın haklarını korumak ve yasal hakları 

konusunda bilinçlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. 

1998 yılında Türkiye’de ilk kez ülke çapında sigara içme sıklığını belirlemek amacı ile bir 

prevalans çalışması yapılmıştır (Bilir, Özcebe, Ergüder ve Mauer-Stender 2012; Aktarma: 

Küresel Yetişkin Tütün Araştırması Türkiye 2012). Uzunca süren çabalar sonunda Türkiye’de 

tütün kontrolü konusunda dönüm noktası olan ilk Tütün Kontrolü Kanunu 1996 yılında 
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çıkarılmıştır (4207 Sayılı Kanunun Uygulanması, 1996). Bu yasa ile ülkede ilk defa sağlık ve 

eğitim kurumları, toplu taşıma araçları ile spor ve kültür hizmetlerinin verildiği yerler ve bazı 

kamu binaları gibi kapalı mekânlarda sigara kullanımı yasaklanmıştır. Ayrıca 18 yaşından 

küçük çocuklara sigara satışı ile tütün ürünlerinin her türlü reklam ve tanıtımı yasaklanmıştır. 

Kanun sigara paketleri üzerine uyarıcı sağlık mesajları yazılmasını da getirmiştir (Küresel 

Yetişkin Tütün Araştırması Türkiye 2012). 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren ise yasak, 

kamuya açık tüm işletmelerin kapalı alanlarında uygulanmaya başlanmıştır (4207 Sayılı 

Kanun’un Uygulanması, 2009). DSÖ, 2008 yılında tütünle mücadele kapsamında önlemler 

içeren “MPOWER” adında bir politika paketi yayımlamıştır. Bu önlemler altı başlık altında 

toplanmıştır ve tütünle mücadele kapsamında yapılması gereken faaliyetleri içermektedir. Bu 

önlemler tütüne olan talebi azaltmakta ülkelere yardımcı olacaktır. Yapılan düzenlemeler ve 

ciddi uygulamalar, Türkiye’nin MPOWER paketinde yer alan önlemleri tam ve eksiksiz olarak 

yerine getiren ilk ülke olmasını sağlamış (Küresel Yetişkin Tütün Araştırması Türkiye 2012) 

ve bu başarı 2008 ve 2012 yıllarında gerçekleştirilen Küresel Yetişkin Tütün Araştırması 

(KYTA) sonuçlarına da yansımıştır. 

Dünyada her yıl yaklaşık 6 milyon kişinin ölümüne yol açan tütün kullanımı, en önemli 

ölüm nedenleri içinde ilk sıralarda yer almaktadır (Küresel Yetişkin Tütün Araştırması Türkiye 

2012). Sigara sadece içenlerin değil, dumanı ile karşılaşanların da sağlığını pek çok boyutu ile 

tehdit etmektedir (Özmert 2005). Sigara dumanının içerisinde 70 tanesinin kansere neden 

olduğu bilinen binlerce kimyasal madde bulunmaktadır (www.cancer.org Erişim Tarihi: 

12.11.2018). Sigara kullanımındaki artışı takiben akciğer kanseri, diğer kanserler, kalp hastalığı 

ve kronik akciğer hastalığı dahil olmak üzere, sigara kullanımından kaynaklanan hastalıklarda 

epidemik artışlar görülmüştür (Argüder, 2016). Zararlarına rağmen sigara içmek toplum 

tarafından halen kabul edilebilir bir davranış olarak kabul görmektedir (Tengilimoğlu, Güzel 

ve Günaydın, 2013). 

Sigara ya da diğer tütün ürünlerinin yanması sonucu ortaya çıkan duman ile sigara içen 

kişinin soluğuyla yayılan dumanın bileşimi ikinci el sigara dumanı (İESD) olarak 

tanımlanmaktadır (WHO, 2007; Aktarma: Dede ve Çınar, 2016). Tüm dünyada bir milyardan 

fazla yetişkin sigara içmektedir, bu durum, çocukların ve sigara içmeyen yetişkinlerin üçte 

ikisinin İESD’ye maruz kalmalarının neredeyse kaçınılmaz olduğunu göstermektedir(Eriksen, 

Mackay, Schluge, Gomeshtapeh ve Drop 2015; Chapman, 2007; Aktarma: Argüder, 2016). 

Tıbbi literatürde yapılmış bir araştırma olmamasına rağmen, uzun süredir devam eden tütün 

dumanının kokuları veya içindeki kalıntıların insanlarda kansere neden olduğu görülmektedir. 

Araştırmalar, ikinci el tütün dumanından gelen parçacıkların toza ve yüzeylere 

yerleşebileceğini ve duman ortamdan uzaklaştıktan çok sonra bile orada kalabileceğini 

gösteriyor. Bazı çalışmalar parçacıkların aylarca dayanabileceğini gösteriyor. Artık duman 

şeklinde olmasa bile araştırmacılar parçacıkları üçüncü el sigara dumanı (ÜESD) olarak 

adlandırıyor. (www.cancer.org Erişim Tarihi: 12.11.2018). 

Sağlık Bakanlığının ilgili diğer birimlerle ortaklaşa başlatmış olduğu ‘Dumansız Hava 

Sahası’ (DHS) uygulaması ile tütün ürünlerinin kullanımı çeşitli düzenlemelerle 
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sınırlandırılarak denetim faaliyetleri sıklaştırılmış, sigarayı bırakmak isteyenler için çeşitli 

destek mekanizmaları kurulmuş ve Türkiye bu konuda örnek gösterilen ülke olmuştur 

(Tengilimoğlu, Güzel ve Günaydın, 2013). 

İlkini 2008 yılında gerçekleştirdiğimiz KYTA sonuçları ile 2012 sonuçları 

karşılaştırıldığında ülkemizde gerçekleştirilen kapsamlı tütün kontrol çalışmalarının dört yıl 

içinde önemli başarılar sağladığı görülmektedir. Bu çerçevede tütün kullanım sıklığı; 15 yaş 

üzeri nüfusta %31,2’den %27,1’e, erkeklerde %47,9’dan %41,5’e kadınlarda ise %15,2’den 

%13,1’e düşmüştür (Küresel Yetişkin Tütün Araştırması Türkiye 2012). İş yerlerinde sigara 

yasaklarının tam uygulanmasının çalışanların sigara içmelerini engelleyici veya sınırlandırıcı 

yönde bir etkisi olduğunu göstermektedir. (Bakırcı ve Okuşluk 2007). Toplumun %95,5’i 

kamusal alanların kapalı yerlerinde sigara içilmesinin yasaklanmasını desteklemektedir. Kapalı 

yerlerde sigara yasağına destek kadınlarda (%97,3) erkeklere göre (%93,7) daha fazladır 

(Küresel Yetişkin Tütün Araştırması Türkiye 2012). 

3. Çözüm  

Araştırmada kapalı mekânlarda dumansız hava sahası ihlallerinin denetimi için Arduino 

fiziksel programlama platformu ile DHSN dedektörü tasarlanmıştır. DHSN dedektörü ortamın 

konumunu, karbonmonoksit miktarını, sıcaklık, tarih ve saat bilgilerini Sağlık Bakanlığının 

kullanabilmesi için tweet atmaktadır. Dumansız hava sahası ihlallerinde alo 184 SABİM ve 

yeşil dedektör uygulaması kullanılarak bildirimde bulunulabilmektedir ama otomatik 

bildirimde bulunabilen bir sistem bulunmamaktadır. DHSN dedektörü bu alandaki eksikliği 

tamamlayarak ortamda tütün mamulleri kullanım ihlalini tespit ettiği anda Sağlık Bakanlığı için 

otomatik bildirimde bulunabilmektedir.  

Sağlık Bakanlığı 4207 numaralı Kanun’un çerçevesinde belirlenen tütün ürünlerinin 

içilmesi yasak olan ortamlara DHSN dedektörü takılmasını zorunlu kılarsa yasaya uymayan 

mekânlar da yasaya uymak zorunda kalacaktır.  

DHSN dedektörüne yapılacak küçük bir yatırımla ikinci el sigara dumanına maruz kalma 

miktarı önemli ölçüde azalacak ve ikinci el sigara dumanı sonucu ortaya çıkan hastalıklarda 

görülen azalma sonucunda devletimiz milyonlarca liralık kâr elde edilecektir. 

  
Resim 1. DHSN dedektörünün görünümü Resim 2. DHSN dedektörünün devre tasarımı 
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4. Yöntem 

DHSN dedektörünün geliştirilmesinde Arduino UNO mikroişlemcisi, MQ-7 Karbon-

monoksit seviyesi ölçen sensör, ESP8266 seri Wİ-Fİ modülü, RTC gerçek zamanlı saat modülü, 

DHT11 sıcaklık ve nem sensörü, 5110 lcd ekran kullanılmıştır. 

 
Resim 3. Arduino UNO R3 mikroişlemcisi 

Resim 1’deki DHSN dedektörü Arduino fiziksel programlama platformu ile tasarlanmıştır. 

Arduino IDE kod editörü kullanılarak karbonmonoksit, sıcaklık ve zaman ölçebilen ve ölçtüğü 

değerler ile konumunu tweet atabilen yazılım geliştirilerek genel çalışma diyagramı 

oluşturulmuştur. Dedektör ortamda duman algıladığında o anki tarih, saat, takılı olduğu konum, 

karbonmonoksit seviyesi ve sıcaklık değerini on dakikada bir değerler istenilen aralıklarda ise 

kablosuz ağ üzerinden daha önceden belirlediğimiz twitter adresine resim 10’da gösterildiği 

gibi tweet atmaktadır. Ortamdaki karbonmonoksit ve sıcaklık değerleri lcd ekran üzerinden 

takip edilebilmektedir. 

Karbonmonoksit herhangi bir yanma tepkimesi sonucu da ortaya çıkabilmektedir. Bu 

yüzden dedektör 296ppm üzerinde karbonmonoksit algıladığında ve ortamın sıcaklık değeri 70 

santigrat derecenin altında ise ortamda yangın olmadığından emin olduktan sonra tweet 

göndermektedir. 

Tablo 1’de saha araştırmacımız Mustafa Derin Mumay’ın dedektörün kalibrasyonu için 

sigara içilen dört farklı kapalı mekândan aldığı karbonmonoksit ölçümlerinin ortalaması 

gözükmektedir. 

 
Resim 4. 

5110 lcd ekran 

 
Resim 5. 

ESP8266 Wİ-

Fİ modülü 

 
Resim 6. 

DHT11 sıcaklık 

sensörü 

 
Resim 7. 

MQ-7 CO 

sensörü 

 
Resim 8. 

RTC zaman 

modülü 
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 En düşük CO (ppm) Ortalama CO (ppm) En yüksek CO (ppm) 

Ortam 1 180  321,5  463  

Ortam 2 196  298,5  401  

Ortam 3 183  270,5  358  

Ortam 4 214  295  376  

Ortalama 193,25  296,375  399,5  

Tablo 1. Ölçülen karbonmonoksit değerleri 

 

 
Resim 9. DHSN dedektörü iç ve dış görünümü Resim 10. Gönderilen tweet örneği 

 

  
Resim 11. Kabın ön ve arka yüzünün 3D çizimi Resim 12. DHSN dedektörü devre şeması 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Dumansız hava sahası ihlallerinde alo 184 SABİM ve yeşil dedektör uygulaması 

kullanılarak bildirimde bulunulabilmektedir ama otomatik bildirimde bulunabilen bir sistem 

geliştirilmemiştir.  

DHSN dedektörü bu alandaki eksikliği tamamlayarak ortamda tütün mamulleri kullanım 

ihlalini tespit ettiği anda otomatik olarak ortamın konumunu, karbonmonoksit miktarını, 

sıcaklık, tarih ve saat bilgilerini Sağlık Bakanlığının kullanabilmesi için tweet atmaktadır. 

Dedektörün tasarımını ve çalışması için gerekli kodun tamamını kendimiz yazdık. 

https://ogunseyrek.blogspot.com/p/teknofest-dumansz-hava-saglkl-nesiller.html sitesinde 

yazılan kod, resim 12’de cihazın devre şeması görülebilmektedir. Kod 168 satırdan oluşup dört 

sayfa yer kapladığı için rapora ekleyemedik.  

6. Uygulanabilirlik  

Projenin hayata geçebilmesi için Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yapılması gerekmektedir. 

Proje dumansız hava ihlallerinin engellenmesi sonucu insan sağlığına yaptığı katkılar ile ülkeye 

milyonlarca lira kazandıracağı için maliyetin çok düşük olması da göz önüne alındığında iş 

birliği yapılmaması için bir sebep bulunmamaktadır. 

Dedektör şu anda hatasız bir şekilde veri alıp gönderebilmektedir. Dedektör Arduino 

fiziksel programlama platformu ile tasarlandığı için parça tedariğinde bir sıkıntı yaşanması söz 

konusu değildir. Arduino platformu açık kaynak kodlu bir platform olduğu için telif hakkı 

sıkıntılarının yaşanması da söz konusu değildir. Bütün parçalar dünya’da seri üretim üretilen 

ve kullanılan parçalardır. Dış kabı da plastik olarak tasarlanan dedektörün Türkiye’de 

üretilmemesi için hiçbir sebep yoktur. 

Cihazın kurulumu için bir servise gerek yoktur. Cihazın fişe takılması Wİ-Fİ ağına 

bağlanması çalışması için yeterlidir. İşletmeye özel programlanan cihazlar kargo ile 

gönderilebilir ve bu sayede dağıtım ve kurulum bedellerinden kar elde edilebilir. 

Cihaz maliyetin düşük olması için Tweet atacak şekilde kodlanmıştır ama istenirse verileri 

Sağlık Bakanlığına ya da kurulan herhangi bir servera gönderecek şekilde de kodlanabilir. 

 

 

 

 

 

 

https://ogunseyrek.blogspot.com/p/teknofest-dumansz-hava-saglkl-nesiller.html
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Parça Maliyet 

Arduino UNO 23,58tl 

5110 LCD ekran 17,00tl 

DHT11 sıcaklık ve nem sensörü 5,20tl 

Esp8266 Wİ-Fİ modülü  14,50tl 

RTC zaman modülü 4,71tl 

MQ-7 CO sensörü 13,14tl 

3D tasarım kutu 35tl 

12V 1A adaptör 9,83tl 

Toplam: 122,96tl 

Tablo 2. DHSN dedektörü ayrıntılı fiyat listesi 

Dedektör seri üretime geçeceği zaman maliyeti azaltmak için LCD ekran bağlanmasına 

gerek yoktur. Bu da cihaz başına 17tl daha düşük maliyet çıkmasını sağlar. 

Dedektör, bağlantı kabloları, kutusu ve adaptör dâhil 122,96 Türk lirasına mal olmuştur. 

Tasarım için bilgisayar kullandık. Çizim ve kodlama için kullandığımız programlar 

ücretsiz olduğu için para ödemedik. Okulumuzdaki 3D yazıcıdan da çizdiğimiz tasarımı çıktı 

aldık. 

 
Tablo 3. Zaman planlaması 

Piyasada benzer bir proje olmadığı için maliyet karşılaştırması yapamadık ama maliyeti en 

düşük seviyede tutabilmek için açık kaynak kodlu Arduino fiziksel programlama platformunu 

kullandık. 

Seri üretime geçersek 3D yazıcı haricinde bir harcama yapmamıza gerek yoktur. Gerekirse 

plastikten dış kapları plastik kap üretim makinesinde düşük bir maliyetle de üretebiliriz. 

Dedektörü oluşturan diğer donanım bileşenlerini dışarıdan temin etmemiz gerekmektedir. 

 

Ekim
Kasım
Aralık

• Tasarım (kullanılacak donanımların belirlenmesi, kodların yazılması ve kabın 3D 
çizimi) 

Ocak
• Üretim (Dedektörün yapılması ve kabın 3D yazıcıda basımı)

Şubat
• Hata ayıklama (Oluşan hataların tespiti ve düzeltilmesi)

Mart
• Saha çalışması (Farklı ortamlarda CO ve sıcaklık değerlerinin toplanması)

Nisan
Mayıs

• Test
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Proje Tütün Mamulleri Yasası gereği kapalı alan olarak kabul edilen mekânlara sahip 

işletmeler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kullanılacaktır. 

Projenin hedef kitlesi ikinci ve üçüncü el sigara dumanına maruz kalan vatandaşlardır. 

9. Riskler 

Maliyeti arttırabilecek risklere baktığımızda parçalar yurt dışından ithal olduğu için 

kurdaki oynamalar maliyeti artırabilmektedir.  

Dedektör, ortamdaki karbonmonoksit miktarını ölçmektedir ama karbonmonoksit sadece 

sigara dumanında bulunmamaktadır. Karbonmonoksit bütün yanma tepkimeleri sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Bu yüzden dedektörün takılı olduğu mekânlarda mutfaktan uzağa takılması 

gerekmektedir. Ortamda sigara içilmese dahi karbonmonoksit miktarı artabilir. Bu yüzden 

dedektör ortamdaki sigara dumanı seviyesini ölçmek için yaptığı ölçümlerde %100 doğru sonuç 

verememektedir ama sahada dolaşan ekiplerin öncelikle hangi mekânları denetlemesi 

gerektiğini gösterebilir. Denetleme ekipleri için her mekâna internet üzerinden yayın yapan bir 

kamera konulabilir ve cihazdan uyarı geldiğinde ekipler kameraya bağlanıp mekânda sigara 

içilip içilmediğini kontrol edebilir. Bu sayede saha elemanı ihtiyacı da ortadan kalkacağı için 

zamandan ve paradan tasarruf edilmesi sağlanabilir. 

Dedektör bildirim göndermek için Wİ-Fİ modülü kullanmaktadır. Bu yüzden Wİ-Fİ ağı 

bulunmayan ortamlarda veri gönderememektedir. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için Wİ-

Fİ modülü yerine dedektöre GSM modülü bağlanabilir ve veriler baz istasyonları üzerinden de 

gönderilebilir. Dedektörün veri göndermesi için uygun ortam sağlanamazsa yani ne Wİ-Fİ ne 

de GSM modülü kullanılamıyorsa bu modüller yerine SD kart modülü de takılabilir ve alınan 

ölçümler tarih ve saati ile birlikte SD karta kaydedilebilir. Denetime gelen ekipler de SD kartta 

yazılı olan verileri değerlendirebilir. 

Dedektörün çalışması engellenmeye çalışılabilir, bunu tespit etmek için ise verilerin 

toplandığı sunucuda tekrar eden anlamsız sonuçlar analiz edilebilir ve belli aralıklarla gelmesi 

gereken verileri göndermeyen dedektörler tespit edilip mekânlara dedektörü çalıştırılması için 

uyarı verilebilir.  

Proje Hedefi 
Düşük / .10 Orta / .20 Yüksek / .40 Çok Yüksek / .80 

Maliyet  <%10 maliyet 

artışı 

%10-20 

maliyet artışı 

%20-40 

maliyet artışı 

>%40 maliyet 

artışı 

Ortamda veri 

transferinin 

gerçekleştirilememesi 

Wİ-Fİ 

bağlantısı 

kararsız 

Gsm bağlantısı 

sağlanır 

Gsm 

bağlantısı 

sağlanır 

Veriler sd karta 

kaydedilir 

Cihazın çalışmasının 

engellenmesi 

Verilere 

kısmen ulaşılır 

Hatalı verilere 

ulaşılır 

Düzenli veri 

alınamaz 

Verilere 

ulaşılamaz 

Tablo 4. Ana Projede Hedeflerinde Riskin Etki Skalası 
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