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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Solunan havanın kalitesi, astım ve KOAH ile direk ilişkilidir. Hava kirleticilerinden olan 

partikuler madde en önemli risk faktörüdür. Partikuler maddenin(PM) sağlık üzerideki 

etkisi, partikül büyüklüğü ve konsantrasyonuna bağlıdır. PM10 (10mm çapından küçük 

partiküller) ve PM2.5’un (2.5mm çapından küçük partiküller) günlük değişimlerine göre 

sağlık etkileri de değişir. Çok düşük değerlerde bile (100mg/m3’den az) kısa süreli maruz 

kalım sağlığı etkilemektedir. Partikuler Madde nin düşük değerlerde uzun süreli etkileri de 

mortalite ve solunum sistemi hastalıklarında artış ve solunum fonksiyonlarında azalma gibi 

kronik etkilere yol açmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından PM10 ve PM2.5 

değerler için sırasıyla yıllık 150 μg/m
3
 ve 35 μg/m

3
, 24 saatlik 150 μg/m

3
 ve 65 μg/m

3
 

olarak belirlenmiştir. Anlık ölçümlerin değerlendirilmesinde 24 saatlik eşik değerleri 

kullanılmaktadır. 

Diğer bir kirletici olan ozon gazı ise güçlü bir oksidan ve solunum yolu irritanı olarak nefes 

darlığı, göğüs ağrısı ve öksürüğe neden olur. Ozon seviyesindeki artışlar, solunum yolu 

hastalıklarının ve acil servis başvurularının artmasına neden olmaktadır. DSÖ, ozon 

seviyesi için 0.10 ppm eşik değerini önermektedir. 

Karbonmonoksit renksiz, kokusuz, tatsız, irritan olmayan zehirli bir gazdır. Doğal gazların 

tam yanmamasından ve karbon içeren yağ, propan, kömür, tahta gibi maddelerin yanması 

sonucunda ortaya çıkar. Karbonmonoksit bronşlarda daralmaya yol açarak astım ve KOAH 

ataklarını tetiklemektedir. Saatlik maruziyet için ortalama izin verilen karbonmonoksit 

düzeyi 25 ppm’dir. Yaşam ve sağlık için ani tehdit oluşturan miktarı ise 1200 ppm’dir.  

Astım ve KOAH hastalıklarında hastalığı alevlendiren diğer bir etken ise nemdir. Sıcak 

hava ve yüksek nem oranı ile solunum yolu semptomları(nefes alma zorlugu, kuru öksürük 

vb.) ortaya çıkabilmektedir. Nemdeki artış partikuler maddenin havada daha uzun süre asılı 

kalmasına sebep olmaktadır. Aynı zamanda artan nem oranları iç ortamlarda küf 

mantarlarının ve ev tozu akarlarının üremesini kolaylaştırmaktadır. DSÖ tarafından 

önerilen değer %30-50 aralığıdır. Daha alt veya üst değerler solunum yolları 

semptomlarına sebep olmaktadır. 

Bulanık mantık (fuzzy logic) uygulamaları insan davranışlarını ve doğanın işleyişini taklit 

edecek biçimde akıl yürüten bilgisayar destekli Yapay Zeka odaklı uygulamalardan oluşur. 

İnsanlar tarafından üretilmiş, günlük dilde kullanılan kesinlik bildirmeyen cümlelerin 

derecelendirilmesini sağlar. Örneğin, “biraz soğuk”, “hemen hemen yanlış”, “çok yavaş” 

gibi belirsiz cümleler, problemlerin çözülmesine yardımcı olmasına rağmen sayısal olarak 

ifade edilemezler. Bulanık mantık algoritması bu gibi durumlarda insan aklını taklit ederek 

belirsiz çözümlemeler ve sayısal modellemeler ortaya çıkarır. Projede DSÖ tarafından 

sağlanan sayısal eşik değerleri ve sözel ifadeler kullanılacaktır.  

Örneğin karbonmonoksit: 

0-400 ppm : Normal 

1000-2000 ppm :İyi 

2000-5000 ppm :Orta 

5000-40000 ppm: Tehlikeli  

olarak değerlendirilmektedir. 

Karbonmonoksit örneğinde olduğu gibi diğer hava kirleticisi ve meterolojik faktörlerde 

DSÖ tarafından aynı şekilde gruplandırılmıştır. Projede iç veya dış mekanda bulunulan 

ortamın partikuler madde konsantrasyonu, ozon gazı, nem ve karbonmonksit değerlerini 

otomatik ölçecek taşınabilir mobil destekli ve yapay zekanın alt dalı olan bulanık mantık 

tabanlı (akıllı) bir cihaz geliştirilecektir. Bu cihaza entegre edilen sensörler aracılığıyla 

belirli sürelerde otomatik olarak ölçüm yapılacaktır. Ölçülen sensör değerleri bluetooth 

ve/veya wifi modülü üzerinden sunucu veya doğrudan mobil cihaza iletilecektir. Bluetooth 

üzerinden sağlanan bağlantılar bireysel kullanım için uygundur. Wifi modülü üzerinden 

bağlantı sağlandığında sensörlerden alınan veriler sunucuya aktarılacaktır. Böylece aynı 

cihaza birden fazla kullanıcı bağlanabilecektir. Böylece tasarlanacak cihaz hem bireysel 

olarak hem de toplu yaşam alanlarında kullanılabilecektir. 

Kullanıcı istediğinde de anlık olarak ölçüm değerlerini alabilecektir. Ölçülen değerler 
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konum ve zaman bilgisi ile kaydedilerek mobil uygulama ile takip edilebilecektir. GPS 

özelliği olmayan mobil cihazların konum bilgisini elde edebilmeleri için cihaz üzerinde 

GPS modülü bulunacaktır  Şekil 1.1 de mobil uygulama Şekil 1.2 ve Şekil 1.3 de 

geliştirilen elektronik donanım görülmektedir.

 
Şekil 1.1 Mobil Uygulama 

 

 
Şekil 1.2 Elektronik donanım(1) 

 

 
Şekil 1.3 Elektronik donanım(2) 



4 

 

 

 

2. Problem/Sorun: 

Ülkemizde hava kalitesi farklı yöntemler ile ölçülmektedir. Yerel yönetimler tarafından 

gezgin ve sabit araçlar ile ölçüm yapılmaktadır. Bu cihazlar 220-380V aralığında gerilim 

ile çalışmaktadır ve sadece dış mekanda ölçüm yapmak üzere tasarlanmıştır. Yerli ve 

yabancı pazarda hava kalitesini ölçmek için taşınabilir cihazlar bulunmaktadır. Ama bu 

cihazlar sadece meteroloji değerleri ölçmekte ve herhangi bir uyarı vs yapmamaktadır ve 

toplu kullanım için yetersizdir. Geliştirilecek olan cihaz birden fazla kullanıcının cihaza 

bağlanarak sensör verilerini almasına imkan sağlayacaktır. Literatür taraması ve Pazar 

araştırması sonucu geliştirilecek cihazın sahip olduğu nitelikte bir cihaz bulunmamaktadır.  

Hava kirliliği, astım ve KOAH hastalarının yaşam performansını olumsuz 

etkileyebilmektedir. Solunum semptomları, kurtarıcı ilaç kullanımının ve hastaneye acil 

olarak başvuru ve yatış sıklığında artış bunlardan bazılarıdır. Çevre, hava ve bina içi 

kirlilik, sigara ortamı, mutfakta yemek pişirmek için kullanılan yakıtların gazları vb. astım 

ve KOAH hastalıklarına neden olabilmektedir. 

Astım, hayat boyu süren (kronik) ve uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalıktır. KOAH 

hastalığı ise, akciğerlerde bulunan ve bronş adı verilen hava keseciklerinin tıkanması 

sonucu, solunum güçlüğü, öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetlere yol açan farklı bir 

kronik bir hastalıktır. Astımda hava yollarında daralma ve krizler şeklinde ataklar tipiktir. 

Astımlı hastaların bronşlarında mikrobik olmayan iltihap vardır. Buna bağlı olarak 

bronşlarda salgılar artar, bronş duvarı kasılır ve hasta astım atağı geçirir. Toz, duman, 

koku, polenler atağı başlatabilir. Astım ataklarını kontrol altına alabilmek için tetikleyici 

etkenlerden korunmak gereklidir.  

KOAH (Kronik (Müzmin) Obstrüktif (Tıkayıcı) Akciğer Hastalığı) hastalığında özellikle 

kirli havalarda semptomların arttığının görüldüğü saptanmıştır. Hava kirliliği hem viral 

hem de bakterel enfeksiyonları artırdığı için hastalarda nefes alma zorluğu gibi 

semptomlara sebep olmaktadır. KOAH tedavisi genellikle hastalığın ortadan kaldırılmasına 

yönelik değil, belirti ve rahatsızlıkların şiddetinin azaltılmasına yönelik girişimler içerir. 

Bu noktada tedavi için uygulanacak ilk adım hava kirliliği bulunan ortamlardan hastanın 

uzaklaşılması olmalıdır.  

 

3. Çözüm  

Astım ve KOAH hastalığı kronik yani ömür boyu süren hastalıklardır. Bu hastalıklar 

tümüyle ortadan kaldırılamamakla birlikte, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. 

Bu hastalıların kontrolünde en önemli uygulamalar sigaranın bırakılması, ev içi-dış ortam 

hava kirliliğinin azaltılması ve mesleki tozlar ve kimyasallardan uzak durulmasıdır. 

Projenin gerçekleşmesi sonucunda bu hastalıklara sahip insanlar bulundukları ortamın 

hastalıkları için uygunluğunu görebilecektir ve olası atak ve diğer semptomların önüne 

geçilecektir. Hastaların refah seviyesi artacak ve hastalıkları için bulundukları ortamın 

uygunluğunu gözlemleyebileceklerdir. Böylece astım ve KOAH hastalarının hayatını 

zorlaştıran kurtarıcı ilaç kullanımı, hastaneye acil olarak başvuru, atak, kriz ve diğer 

solunum semptomlarının oluşması gibi durumlar önlenecektir. Böyle bir akıllı cihazın yerli 

ve yabancı pazarda sunulması ile ülke ekonomisine de katkı sağlanabilecektir. Ayrıca 

tasarlanacak olan cihazın ortalama maliyeti 500₺ olarak tahmin edilmektedir. Diğer olası 

rakiplerine göre çok daha düşük fiyatlı olması yerli ve yabancı pazarda talep görmesine 

olanak sağlayacaktır.   
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4. Yöntem 

Sensörlerden alınan veriler bulanıklaştırılarak insanın düşünme ve algılamasına benzer bir 

şekilde bir karar destek sistemi geliştirilecektir. Girdi parametreleri nem, sıcaklık, 

karbonmonoksit, ozon gazı ve partikuler madde miktarı olacaktır. Çıkış parametresi ise 

bulunulan ortam hava kalite indeksi olacaktır. Bulanık mantık sistemi kural tabanlı 

çalışmaktadır. Örneğin karbonmonoksit “iyi”, nem “iyi”, sıcaklık “orta”, ozon “tehlikeli” 

ve partikuler madde “normal” ise bulunulan ortam hava kalite indeksi “kötü” şeklinde 

kurallar bulanık mantık kural tabanını oluşturmaktadır. Bu kurallar alanında uzman 

hekimler eşliğinde belirlenecektir. Elde edilen sensör verileri DSÖ(Dünya Sağlık Örgütü) 

den alınan standartlara göre bulanık mantık tabanlı olarak sınıflandırılacaktır. Bulanık 

Çıkarım mekanizmasının çıkış değerine göre uyarı sistemi seviyesi belirlenecektir ve 

gerekli uyarı yapılacaktır. Cihaz bulunduğu ortama ait verileri anlık alarak mobil cihaza 

gönderecek, mobil uygulamada bulanık mantık esaslı değerlendirip hem görsel hem de 

sesli, akıllı bir uyarı sistemi gerçekleştirilecektir. Böylece ortam kullanıcılar tarafından 

anlık olarak gözlemlenebilecektir.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projede iç veya dış mekanda bulunulan ortamın partikuler madde konsantrasyonu, ozon 

gazı, nem ve karbonmonksit değerlerini otomatik ölçecek taşınabilir mobil destekli ve 

yapay zekanın alt dalı olan bulanık mantık tabanlı akıllı bir cihaz geliştirilecektir. Bu 

cihaza entegre edilen sensörler aracılığıyla belirli sürelerde otomatik olarak ölçüm 

yapılacaktır. Ölçülen sensör değerleri bluetooth ve/veya wifi modülü üzerinden sunucu 

veya doğrudan mobil cihaza iletilecektir. Kullanıcı istediğinde de anlık olarak ölçüm 

değerlerini alabilecektir. Ölçülen değerler konum ve zaman bilgisi ile kaydedilerek mobil 

uygulama ile takip edilebilecektir. Geliştirilen cihaz sadece 160gr ağırlığındadır. Böylece 

kolayca taşınabilir ve hastalar istediği yer ve zamanda mobil uygulama vasıtasıyla etken 

değerleri ölçebilir ve ortam uygunluğunu öğrenebilirler. Ayrıca ana(master) cihaza birden 

fazla mobil cihaz bağlanabilmektedir. Örneğin kafeteryalar, restoranlar,  kantinler, fabrika, 

metal sanayi vb. gibi toz ve diğer kirleticilerin bulunduğu ortamlarda da kullanılabilir. 

Literatür taraması sonucunda Astım ve KOAH hastalıklarını tetikleyicilerinden olan 

karbonmonoksit, partikuler madde,ozon gazı ve nem değerlerini bulanık mantık temelli 

yorumlayan ve hastaların  bulundukları ortamı gözlemleyebildiği akıllı ve  taşınabilir mobil 

tabanlı bir çalışma olmadığı görülmüştür. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Hava kirliliği ölçümü farklı yöntemlerle yapılmaktadır. Taşınabilir küçük cihazlar ile 

ölçüm yapılabilmektedir. Bu küçük cihazlar ile CO2, CO miktarını ölçerek ortamın hava 

kalitesi belirlenebilir. Ölçülen parametreler sadece CO ve CO2 dir. Literatür taraması 

sonucu astım ve KOAH hastalığının partikuler madde, karbonmonoksit, nem, ozon ve 

sıcaklık gibi diğer hava kirleticileri ve meterolojik faktörlerden de etkilendiği görülmüştür. 

Bu tür cihazlar parametrik açıdan yetersizdir. Genellikle iç ortamlarda kullanılır ve piyasa 

değeri yaklaşık 1200,20₺ civarındadır. Bu tür sistemlerde hastalık tabanlı bir uyarı sistemi 

bulunmamaktadır. Ayrıca ölçülen ortam, sadece cihaz üzerinde bulunan göstergeler ile 

ifade edilmektedir. Bu tür cihazların mobil veya web desteğide bulunmamaktadır. Bu 

yüzden bulunulan konum, sensör değerleri ve zaman gibi bilgiler kayıt altına 

alınamamaktadır. Bu tür cihazlar tamamen bireysel kullanım için tasarlanmıştır. 

Farklı bir hava kirliliği ölçü yöntemi ise Mobil(gezici) araçlar ile ölçümdür. Hava 

kalitesinin belirlenmesi, kirliliğin ve havadaki partiküllerin ölçümü için oluşturulan mobil 

araçlar ile ölçülen değerler dünya standartlarına uygun olarak yapılmaktadır. Gelişmiş 

sensörler kullanılan bu araçlarda alınan veriler kablosuz olarak ölçümü yapan kuruma 

aktarılmaktadır. Bu sistem hâlihazırda belediyeler tarafından kullanılmaktadır. Bu araçlar 
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ile ölçüm yapılması oldukça maliyetli olduğu için ihtiyaç halinde veya belirli periyodlarda 

(yaklaşık ayda 1, 2 defa) ölçüm yapılmaktadır. 

Mobil(gezici) hava kirliliği ölçüm araçlarının stabil aksine sadece belli bir bölgede (il, ilçe) 

ölçüm yapılması için kurulan istasyonlarda bulunmaktadır. Bu cihazlar 220V-380V 

elektrikle çalışan sistemler dir. Ve bölgenin genel hava kirliliğini ölçmektedir. Bu 

cihazların ölçtükleri değerler yerel yönetimce kurulan sisteme iletilmektedir. Bu 

sistemlerin eksiği ise iç hava kirliliği hakkında bilgi verememektedir ve sadece bulunulan 

bölgenin değerlerini ölçmektedir. 

Hedeflenen projede taşınabilir bir cihaz tasarlanacaktır Bu cihaz bulunulan ortamın 

karbonmonoksit, nem, sıcaklık, ozon, ve partikuler madde miktarlarını otomatik olarak 

ölçecektir. Ve ölçülen değerler bulanık mantık temelli değerlendirilerek kulllanıcı 

tarafından ortam gözlemlenebilecektir.  Daha ucuz, taşınabilir ve ortama ait verileri anlık 

alabilecek ve zeki algoritmalar ile değerlendirebilecek bir tasarım gerçekleştirilecektir.  

Literatüre de ulusal/uluslararası konferans bildirisi veya dergide makale şeklinde literatüre 

katkısı olabilecektir. 

Ayrıca bu cihaz ile elde edilen veriler uzman bir hekime gönderilebilir. Bu şekilde hasta ve 

hekim iletişimi de sağlanabilir. Kullanılacak yöntem olarak sadece bulanık mantık değil 

farklı yapay zeka yöntemleri de kullanılabilir durumdadır. 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tahmini Maliyet 

Urun Adet Fiyat Toplam 

Sensörler 5 200 1000₺ 

Arduino 1 50₺ 50₺ 

Bluetooth e wifi modülü 2 100 200₺ 

 

Zaman Planlaması 

 

 Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Test 

Yazılım 

       

Mobil 

Uygulama 

       

Denemeler        

 

  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

İş fikrinin yerli ve yabancı pazarda yer alma potansiyeline sahiptir. Türkiyede 3.5 Milyon 

Astım Hastası bulunmaktadır.  2014 Küresel Astım Raporu'na göre, dünya genelinde 

yaklaşık 334 milyon kişinin astım hastası olduğu sanılıyor. Bu rakamın, 2025'e kadar 400 

milyona çıkması bekleniyor. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 2016 sonu verileri, 2015'de 

383 bin kişi astım nedeniyle yaşamını yitirdiğini gösteriyor. Astım için Küresel Girişim 

(GINA) 2016 raporuna göre, her yıl yaklaşık 346 bin kişi astım nedeniyle hayatını 

kaybediyor. Dünya çapında gerçekleşen her 250 ölümden birinin astım nedeni ile olduğu 
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ve astımdan dolayı yılda 350 ila 400 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor.  Her ne kadar 

ülkeden ülkeye farklılık gösterse de astımın ortalama görülme sıklığı dünyada yüzde 15 

civarında. Türkiyede 4.5 milyon KOAH hastası bulunmaktadır. İlerleyici bir akciğer 

hastalığı olan KOAH, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyadaki en önemli 4. ölüm 

nedeni olarak gösteriliyor. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın 2004 yılı raporunda KOAH, 

ülkemizdeki en önemli 3. ölüm nedeni olarak saptanmıştır. KOAH'ın görülme sıklığının, 

dünya genelinde 40 yaş üstü nüfusta yüzde 10 civarında olduğu ve tüm dünyada 200-300 

milyon KOAH hastası bulunduğu tahmin ediliyor. Dünyada her yıl yaklaşık 3 milyon kişi 

bu hastalık nedeni ile hayatını kaybederken, ülkemizde bu sayının 25-30 bin civarında 

olduğu öngörülmektedir. Astım ve KOAH hastalığı kronik yani ömür boyu süren 

hastalıklardır. Bu hastalıklar tümüyle ortadan kaldırılamamakla birlikte, önlenebilir ve 

tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bu hastalıların kontrolünde en önemli uygulamalar 

sigaranın bırakılması, ev içi-dış ortam hava kirliliğinin azaltılması ve mesleki tozlar ve 

kimyasallardan uzak durulmasıdır. Projenin gerçekleşmesi sonucunda bu hastalıklara sahip 

insanlar bulundukları ortamın hastalıları için uygunluğunu görebilecektir ve olası atak ve 

diğer semptomların önüne geçilecektir. İstatiskiler de göz bulundurulduğunda hem 

Türkiye’de hem de Dünyada böyle bir cihaza ihtiyaç vardır. Ayrıca tasarlanacak olan 

cihazın ortalama maliyeti 500₺ olarak tahmin edilmektedir. Diğer olası rakiplerine göre 

çok daha düşük fiyatlı olması yerli ve yabancı pazarda talep görmesine olanak 

sağlayacaktır.   

  

 

9. Riskler 

 

No Risk B Planı 

1 Pandemi dolayısıyla ekip ilietişimde 

yaşanılabilecek olası sorunlar. 

Uzaktan toplantı yöntemi ile 

çözülecektir. 
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RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT: 

- - Yukarıda yer alan 10 maddenin açıklanması, içindekiler, kapak ve eklenecek görseller 

olmak üzere en fazla 10 sayfa olacaktır. 

-  

- - Yarışmacıların raporlarını görsellerle (prototip, deney sonuçları vb.) desteklemeleri 

değerlendirme açısından avantaj sağlayacaktır. 

-  

-Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır. 

-  

- -Her rapor bir kapak sayfası içermelidir. 

-  

- -Yazı tipi: Times New Roman, Punto: 12, Satır Aralıkları: 1,15 , İki tarafa yaslı, Sayfa 

kenar boşlukları üst-alt-sağ-sol 2,5 cm olmalıdır. 

-  

- -Rapor içindeki cümleler birbirinin aynısı ve tekrarı niteliğinde olmamalıdır. 

-  

- -Raporunda, Web sitemizde yer alan Geçmiş yıl Raporlarından yararlanmış olan 

takımlarımız alıntı yaptığını ilgili sayfada belirtmesi gerekmektedir.Açıklamayı alıntı 

yapılan cümlenin ardından belirtmeniz gerekmektedir. ALINTI FORMATI: "Alıntı 

yapılan Cümle/ler" (Yıl, Yarışma Adı, Kategori, Takım Adı) ÖRNEK ALINTI: 

"Enkazda depremzedenin nerede olduğunu tespit edilememesi, enkaz kaldırma ve 

depremzede arama çalışmalarını yavaşlatan en önemli sorundur." (2020,İnsanlık 

Yararına Teknoloji Yarışması,Afet Yönetimi, X Takımı) 

 

 


