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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Günümüzde sigara kullanımının insan sağlığı üzerindeki zararları biliniyor olmasına 

rağmen sigara, kullanımı en yaygın olan maddeler arasında ilk sıradadır. Bu alışkanlığın 

azaltılması ve sigara kullanmayan insanların alacağı zararların minimuma indirilmesi adına 

ülkelerin bu konuda uyguladığı birçok yasaklar bulunmaktadır. Çalışmamızın amacı yasak 

olmasına ve uyarı yazıları bulunmasına rağmen bazı mekanlar ve toplu taşıma duraklarında 

(otobüs, metrobüs,metro..vb) sigara içen kişi ya da kişilerin yüz taraması yapılarak yeni 

çıkartılan kimlikler sayesinde biyometrik bilgilerinin tespit edilip ceza uygulamasına tabi 

tutularak sigara içmelerinin engellenmesi ve başta pasif içiciler olmak üzere tüm insanların 

daha sağlıklı bir şekilde yaşamasıdır. 

Projemizi metrobüs, metro vb. duraklarda sigara içmeye yönelik yapmış olsak da projemiz 

sigara içilmesinin yasak olduğu tüm kapalı-açık mekanlarda uygulanabilir bir projedir. 

Metrobüs durağında sigara dumanını algılayan Arduino ile yapmış olduğumuz sigara 

dedektörü alarm vererek hem sesli uyarıda bulunur hem de kamerayı, dedektörün olduğu 

bölgeye yani sigara içilen bölgeye doğru çevirir ve yüz tarama programımız o bölgedeki 

kişilerin yüzünü tarayarak kişinin bilgilerini zamanı ve resmini ilgili birimlere gönderir. 

Birim bu görüntülerden kişinin bilgilerine bakar ve ikametgâh adresine para cezası 
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gönderir. Bu proje çalışmasında herhangi bir güvenlik görevlisine gerek olmaksızın 

teknolojik gelişmelerden faydalanılarak kurallara uyma konusunda bir sistem oluşturulması 

sağlanmıştır. Prototip olarak webcam (bilgisayar kamerası) kullansak da ve iki adet sensör 

kullansak da projenin geliştirilmesi amacıyla daha kapsamlı profesyonel kameralar ve 

bulunan bölgeye on kadar sensör kullanılabilir. Bu tarz bir sistem rahatlıkla bir mekanda 

kişinin yüzünü anında tarayıp kimliğini tespit edebilecektir. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Toplu taşıma duraklarında yasak olmasına ve uyarı yazıları bulunmasına rağmen 

denetlemenin ve caydırıcı cezaların olmamasından dolayı sigara bağımlısı olan insanların 

bu yerlerde sigara içmesi, sigara içmeyen insanlara büyük zarar vermektedir. 

 

3. Çözüm  

Problem yasak olmasına ve uyarı yazıları bulunmasına rağmen bazı mekanlarda ve toplu 

taşıma duraklarında (otobüs, metrobüs,metro..vb) sigara içen kişi ya da kişilerin yüz 

taraması yapılarak yeni çıkartılan kimlikler sayesinde biyometrik bilgilerinin tespit edilip 

ceza uygulamasına tabi tutularak sigara içmelerinin engellenmesi ve başta pasif içiciler 

olmak üzere tüm insanların daha sağlıklı bir şekilde yaşaması hedeflenmiştir. Projemiz 3 

boyutlu maket halinde olmuş olup sigara dumanı algılayan sensöre çakmak gazı 

tutulduğunda sesli ve görsel uyarı veriyor ve kamera açısını 50 derece döndürüyor. Yüz 

Tanıma Programımız ise yüz tanıtıldığında yüzü bir daha gördüğünde ayrıştırıyor ve 

belirtiyor. 
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Şekil 1 – Maketimizi ayrıntılı olarak gösterdiğimiz görselimiz 

 

 

4. Yöntem 

Yöntem olarak, Yüz Tarama Yazılımı ve Arduino İle Sigara Dumanını Algılayan 

Dedektör, Dedektöre Doğru dönen kamera ve Kodlar kullanılacaktır. Materyal olarak; 

Arduino, MQ-2 Gaz Sensörü, Servo Motor ve Kamera için servo motor platformu son 

olarak da yüz tarama yazılımı kullanılacaktır 

Toplu taşıma durağında sigara dumanını algılayan sensör alarm vererek sesli uyarıda bulanacak ve 

ardından kamera, sigara içilen bölgeyi çekecek ve o bölgedeki kişilerin yüzünü tarayarak 

görüntüleri, tarihi ve zamanı ve sistemden almış olduğu kişinin bilgilerini gerekli birimlere 

gönderecek. Birim bu görüntülerden kişiye ceza gönderecek. 
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Şekil 2 - Yüz tanıma programımızdan iki öğrencimizle yapmış  olduğumuz test 

 

4.1 Materyaller 

Sigara Dumanı Algılayan Dedektör 

 Arduino Uno R3

 MQ-2 Gaz Sensörü

 Servo Motor

 Mini Buzzer (Hoparlör)

 Devre için gerekli Breadboard, Jumper kablolar

 A4 Tech Full HD Webcam (PK-910H)

 

Yüz Tanıma Programı 

 EmguCV Nesnelerin Ayrıştırılması Kütüphanesi

 C Sharp Programlama Dili
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     4.2 Kodlar 

 

  

 Arduino kodları 

 

 

Açıklama: Programı Arduino devremizde,sensörümüzü A0 portuna, 

buzzer(hoparlörümüzü) 9 portuna,servo motorumuzu 10 portuna bağladık. Daha sonra 

sensör için 300 eşik değerini aşdığında 9 portu yani buzzeri çalıştırması ve motoru 50 

derece döndürmesi şeklinde algoritma yazılmıştır. 

     

   

Yüz Tanıma Programı C# (Sharp) Kodları: 

Yüzleri yazılım ile tanınması için OpenCV nin EmguCV nesnelerin ayrıştırılması 
metodunu kullandık yüzü ayrıştırmak için bir yazılımcının blog’undan destek aldık. 

“Business Recognition” sınıfındaki “SaveTrainingData” metodunu kullandık. Daha önce 
tanıtılan yüzün tanıması içinde Classfier Train Sınıfının Recognise metodu devreye 
girecektir. 
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Açıklama: Yüzler xml formatında on kez çekilip kaydediliyor (eğitiliyor). 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Toplu taşıma duraklarında sigara içilmesini engellemek adına sadece uyarı yazıları 
bulunmaktadır. Projemiz sigara içenlerin denetiminin yetersiz kaldığı kalabalık 
ortamlarda ( toplu taşıma durakları vb.) kameralar üzerinden sigara kurallarına uymayan 

vatandaşların kimliklerini hızlıca tespit edip cezai işlem uygulanmasına olanak 
sağlayacaktır. Günümüzde yeni çıkan kimliklerde biyometrik fotoğrafların zorunlu olması 

ve bu sayede yüz taraması sonucu sigara içen kişinin kim olduğunun tespit edilmesi 
sağlanmaktadır. Projemizde kullanılacak programlama dili hariç tüm materyaller yerlidir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz uygulanacak olursa yüksek çözünürlüklü profesyonel kameralar kullanılıp her 2 

metreye sigara dumanı algılayan sensör konulduğunda, Metrobüs durağında sigara 

dumanını algılayan sensör alarm vererek sesli uyarıda bulanacak ve ardından kamera, sigara 

içilen bölgeyi çekecek ve o bölgedeki kişilerin yüzünü tarayarak görüntüleri, tarihi ve 

zamanı ve sistemden almış olduğu kişinin bilgilerini gerekli birimlere gönderecek. Birim 

bu görüntülerden kişiye ceza gönderecek. Böylece amacımıza ulaşmış olacağız. 

7. Proje Zaman Planlaması 

 

 

İŞİN TANIMI / AYLAR EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT 

LİTERATÜR TARAMASI X X    

ARAÇ GEREÇLERİN 

TEMİNİ 
X X X   

TASARIM YAPIMI   X X  

PROJE RAPORU YAZIMI   X X X 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Hedef kitlede toplu taşıma duraklarında sigara içen kişiler ve bu kişilerden etkilenen pasif 

içiciler yer almaktadır. 

9. Riskler 

Açık alanlarda havanın sisli ve dumanlı olduğu durumlarda sensörler devreye girebilir. 

Bunun için sadece sigara dumanını algılayacak özel sensörler kullanılması gerekir. Bunun 

dışında kameraların kişinin her türlü hareketine karşı  yüzünü tanımlayacak şekilde 

taramasını sağlayan ileri düzey kameraların kullanılması gerekmektedir. 
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