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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Dünya üzerinde keşfedilmiş milyonlarca virüs bulunmaktadır. Virüsler yapıları gereği elle 

tutulup, gözle görülemezler. Yalnızca elektron mikroskopları ile görülen virüslere karşı bizler 

kendimizi korumalı ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmeliyiz. Literatürde bu durumu ele alan 

birçok çalışma mevcuttur. 

Bazı çalışmalarda virüs kaynaklı hastalık geçirenlerden 6 hafta sonra takip amaçlı akciğer 

grafisi istenmektedir (1). Hastalığı ağır geçiren ve solunum desteği almayan kişilerde ise 1. Ve 

3. ayda kontrollerinin yapılması belirtilmektedir (2). Yapılan bazı çalışmalarda ise akciğer 

kapasitesini etkileyen sigara içmek gibi zararlı alışkanlıkları ya da kronik akciğer rahatsızlıkları 

olan kişilerde virüslere bağlı başka hastalıklarda ortaya çıkmaktadır. Akciğer kapasitesi yüksek 

olan hastalarda hafif atlatılabilirken bu hastalarda virüs kaynaklı hastalıkların seyri 

değişmektedir. (3) 

Yapılan araştırmalara göre, dünyamızda son zamanlarda gündemde olan virüs kaynaklı 

hastalıklar vücudumuzun solunum sistemini ve en önemli (temel) parçası olan akciğerlerimize 

zarar vererek onların kapasitesini azaltmaktadır. Araştırmalarda birçok virüs kaynaklı hastalıkla 

mücadele edebilmek için akciğer kapasitemizi ve akciğer gücümüzü yükseltmemiz 

gerekmektedir. Akciğer gücümüzü yükseltmek için ise uzmanların bazıları takviye gıda ya da 

vitamin alınmasını, hava kalitesi yüksek olan alanlarda egzersiz yapılmasını tavsiye 

etmektedirler. Hatta bazı uzmanlar hava kalitesine göre vücudu yormadan bağışıklığa olumlu 

yönde katkı sağlayan egzersiz yapılmasını tavsiye etmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Virüs, Virüs Kaynaklı Hastalıklar,Akciğer, Akciğer Kapasitesi 

2. Problem/Sorun 

Gelişen ve sanayileşen yeniçağda karbondioksit, zararlı gazlar ve sera gazı salınımı gün 

geçtikçe artmaktadır. Bu gazlar insanların yaşamının en temel organı olan ciğerlerimize 

farkında olamasak da ciddi ölçüde zarar vermekte. 

 

Grafik 1.1. TÜİK Sera Gazı Emisyon İstatistikleri, 1990-2019 (4) 
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Son yıllarda bütün dünyanın önemli problemlerinden biri haline gelen hava kirliliğiyle ilgili 

Greenpeace’in 25 Aralık 2020 tarihinde yayınladığı Hava Kalitesi Ölçüm Raporu’nda [Afşin – 

Elbistan A ve B]insan kaynaklı hava kirliliğinin en büyük nedenlerinden olan partikül madde 

10 (PM10), partikül madde 2,5 (PM2,5) ile SO2 ve NO2 yoğunlukları ölçüldü. Buna göre; 

- Bölgede ölçülen en yüksek 24 saatlik PM10 değeri Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerdiği 

yıllık limit değeri olan 20 µg/m3’ın 16 katı, Avrupa Birliği’nin (AB) mevzuatında belirlenen 

yıllık ortalama limit değer olan 40 µg/m3‘ın ise 8 katı,  

-Türkiye’de havada ölçülen en yüksek 24 saatlik PM10 limit değeri 50µg/m3 olması 

gerekirken, ölçüm noktalarından birinde bu değer 320’nin üzerinde, 

-Bölgede ölçülen en yüksek 24 saatlik PM2,5 değerinin ise DSÖ’nün önerdiği yıllık limit değeri 

olan 10 µg/m3‘ın 10 katından, AB’nin mevzuatında belirlenen yıllık ortalama limit değer olan 

25 µg/m3‘ın ise 4 katından yüksekti (5). 

Kronik solunum yolu hastalıkları, dünya çapında önde gelen ölüm nedenlerindendir. Astım, 

KOAH, kronik bronşit, amfizem gibi hastalıklar akciğerlerimize zarar verip kapasitelerini 

azaltmaktadır. (Resim 1.1.) 

                 

Resim1.1. (www.turkrad.org.tr COVID-19 Radyolojik bulgular)(6) 

Özellikle 2019’un sonunda hayatımıza giren COVID-19 virüsü hastalığa yakalananların 

akciğerlerinde önemli ölçüde zarara sebep oldu. Dünya çapında birçok ölüme neden olan bu 

virüs, sigara içenler, büyükşehir merkezlerinde yaşayan ve ağır fabrika şartları altında çalışan 

insanlara daha çok zarar verdi.   

Genel olarak bakıldığında bu ve bu temelli faktörler son yıllarda akciğer kapasitemizde önemli 

bir role sahip hale geldi. Hava kalitesi ve ciğer kapasitemizi iyileştirmek için çeşitli ilaç, vitamin 

takviyesi, sporsal aktivite vb. öneriler birçok uzman tarafından önerilmektedir. (7) 

Hava kalitesi ölçüm alanları Türkiye’de birçok şehirde mevcuttur. Şehir merkezlerinde bulunan 

hava kalitesi ölçüm cihazları verileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

(https://www.havaizleme.gov.tr/)web sitesi aracılığıyla sayfa üzerinden takip 

edilebilmektedir(6). Buna rağmen her an hava kalitesi verilerine erişemeyiz ve bulunduğumuz 

http://www.turkrad.org.tr/
https://www.havaizleme.gov.tr/
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ortamda akciğerlerimizi daha sağlıklı tutabilmek için bu veriler önemli bir yere sahiptir. Fakat 

her an internetin olmayışı ya da açık havada yürüyüş yaparken belirli bir alanı ölçmemesi 

sadece şehir hakkında fikir vermesi amacıyla genel kavramları ve uyarıları içermektedir. 

Virüs kaynaklı hastalıkla mücadele edebilmek için akciğer kapasitemizi ve akciğer gücümüzü 

yükseltmemiz gerekmektedir. Akciğer gücümüzü yükseltmek için ise uzmanların bazıları 

takviye gıda ya da vitamin alınmasını, hava kalitesi yüksek olan alanlarda egzersiz yapılmasını 

tavsiye etmektedirler. Hatta bazı uzmanlar hava kalitesine göre vücudu yormadan bağışıklığa 

olumlu yönde katkı sağlayan egzersiz yapılmasını tavsiye etmektedir. 

Bizler vitamin ihtiyacımızı ve gıda takviyelerimizi bir şekilde temin edebiliriz fakat havanın kaliteli olup 

olmadığını ya da havanın kalitesine göre hangi egzersizleri yapıp yapamayacağımızı 

belirleyememekteyiz. Bu sebeple bizler her zaman yanımızda bulundurabileceğimiz bir hava kalitesini 

öğrenebileceğimiz ihtiyaç duyuyoruz. 

3. Çözüm  

İnsanların dışarı çıktıklarında hava kalitesine göre egzersiz yapabilmelerine olanak sağlayan, 

her zaman yanlarında taşıyabilecekleri ya da saatlerine entegre edebilecekleri, bulunulan 

ortamın hava kalitesini ölçerek kullanıcılara havanın temiz olup olmadığı geri dönüşünü 

sağlayan, hava kalitesine göre hangi egzersizin yapılabileceğini söyleyen, hava kalitesine göre 

dikkatli olmaları, maske takmaları uyarılarını veren cihazlar tasarladık ve prototipini geliştirdik. 

 

 

 

 

 

 

4. Yöntem 

Ulusal Hava Kalitesi İndeksi, EPA Hava Kalitesi İndeksini ulusal mevzuatımız ve sınır 

değerlerimize uyarlayarak oluşturulmuştur. 5 temel kirletici için hava kalitesi indeksi 

hesaplanmaktadır. Bunlar; partikül maddeler (PM10), karbon monoksit (CO2), kükürt 

dioksit (SO), azot dioksit (NO2) ve ozon (O3) dur. (2)  

Projemiz için kullanacağımız devre prototipi için arduino ve MQ135 gaz sensörü ve çeşitli 

devre elemanları kullanılmıştır. Kodlar arduino Ide programı aracılığıyla devre kartına 

yüklenmiştir. Prototip dış yüzeyinin için 3D yazıcı ve Tinkercad programı aracılığıyla 

tasarlanması planlanmaktadır. 

Ulusal Hava Kalitesi İndeksi’nden alınan verilerle tasarım ve kodlamada bir mikro 

Gaz sensörünün 

yerleştirileceği 

alan 

Potansiyometrenin 

konulacağı alan 

Ekran 

Ledlerin geleceği alan 



6 

 

denetleyici kullanılmıştır. Hava kalitesi değerleri daha hassas bir şekilde ayarlanıp 

ölçülebilir bir düzeydedir. Kalite aralıkları değiştirilerek standart dışı yeni değerler 

üretilebilir. Kullanılan en yüksek değer için tehlike göstergesi olarak alarm çalmaktadır. 

 

Resim 1: Tinkercad Devre Tasarımı ve Çalışan Görseli  (Projemiz Nasa Space Apps Challenge Yarışmasında’da sunulmuştur) 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Hava kalitesi ölçüm alanları bir çok şehirde mevcuttur. Ancak her an internetin olmayışı ya 

da açık havada yürüyüş yaparken belirli bir alanı ölçmemesi sadece şehrin belirli bölgeleri 

hakkında fikir vermektedir. İnsanların dışarı çıktıklarında bulundukları alanın hava 

kalitesine göre egzersiz yapabilmelerine olanak sağlayan, her zaman yanlarında 

taşıyabilecekleri ya da saatlerine entegre edebilecekleri, yalnızca bulunulan ortamın hava 

kalitesini ölçerek kullanıcılara havanın kalitesi ile ilgili dönüt sağlayan, hava kalitesine göre 

hangi egzersizin yapılabileceğini söyleyen, dikkatli olmaları, maske takmaları uyarılarını 

veren cihaz prototipi tasarladık ve kodlarını yazdık.  
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6. Uygulanabilirlik  

 Projemizin hayata geçirilmesi ve kullanıma sunulabilmesi için yalnızca hava kalitesi izleme 

istasyonlarının verilerini kullanabileceğimiz alanlara ihtiyacımız var. Projenin uygulanması 

için kişinin yalnızca yanında taşıdığı saat, tablet gibi mobil bir cihaza ihtiyaç vardır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Bu proje 6 ay yaklaşık 180 günlük bir sürede hazırlanmıştır. Proje süreçleri ve zamanlama 

şöyledir: 

 

Hazırlık  3 Gün %2,1  

Materyal Belirleme ve Hazırlama  44 Gün %24,4  

Hipotezleri Sınama  40 Gün %22,2  

Sonuçları Değerlendirme  29 Gün %16,3  

Bilgileri Düzenleme  36 Gün %20  

Proje Raporunu Yazma  27 Gün %15  

Toplam 180 Gün %100  

Tablo 1.1. Proje Zaman Çizelgesi 
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Projemiz için çok yüksek bir maaliyet gerekmemekle birlikte ihtiyaç tablosu ve kullanılacak 

malzeme listesi aşağıda verilmiştir. (Tablo 1.2) 

  Fiyat Listesi 

                                     

                           Arduino:55.52 

                           Orta Boy Breadboard:6.65 

                           Yanıcı Gaz ve Sigara Dumanı Sensör Kartı:13.01 

                           Buzzer:4.09 

                           10k Potansiyometre:1.54 

                           Led:2.05 

                           Direnç330:0.51 

                           2x16LCD Ekran Yeşil üzeri siyah:41.97 

                           12x12cm Delikli (Bakır)Pertinaks:11.77 

                           Jumper Kablo Erkek-Erkek:7.37 

                             

Toplam Fiyat:140.41 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Bu yarışmadaki hedef kitlemiz sağlıklı yaşamayı önemseyen, temiz hava almak için dışarı 

çıkmak isteyen herkes düşünülerek tasarlanmıştır. Yine de özel bir kitle belirlenmek isterse 

astım, KOAH gibi üst solunum yolu hastalıklarından yakınan ve temiz havaya daha çok 

ihtiyacı olan kesim için yapıldığı kabul görebilir 

9. Riskler 

Projeyi hayata geçirirken karşılaşabileceğimiz en önemli faktör kullanılacak elektronik 

malzemelerin niteliğidir. Eğer projede çok hassas malzemeler kullanırsak dayanıksız 

olacaktır. Uzun süreli kullanımlar için çıkan yeni teknolojileri ve eklenebilecek yeni 

materyallerin takip edilmesi gerekmektedir. 

Projemizde kullanacağımız ürünlerden herhangi birine ulaşım zor olduğu takdirde ürün 

için yalnızca yalnızca alternatif bulmak zorlaşabilmektedir. Bunlar için daha maliyetli bir 

malzeme seçimine gidilmesi gerekebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1.2. Proje Maaliyet Çizelgesi 
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