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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bu çalışmanın amacı, sigara ve alkol bağımlılığını azaltabilmek ya da bağımlılıktan 

kurtulabilmek için aversif terapi yaklaşımı temele alınarak yenilikçi bir sistemin 

geliştirilmesidir. “giveUp” ismi verilen sistem, ivGear giyilebilir bileşeni, ivApp mobil 

uygulama ve bulut bileşeninden oluşmaktadır. ivGear’ın, bileklik ve başlık olmak üzere iki ayrı 

bileşeni bulunmaktadır. Bileklik bileşeninde bulunan Arduino Nano’ya NRF24L01 ve yüksek 

voltaj ark bobini, başlık bileşeninde bulunan Arduino Nano’ya ise NRF24L01, HC-06 bluetooth 

modülü ve MQ-3 alkol gaz Sensörü (MQ-2 Sigara Dumanı Sensörü de takılabilir) bağlanmıştır. 

Kullanıcı bağımlı olunan bir davranışı sergilerse başlık bileşeninde bulunan MQ sensörleri ile 

bu davranış algılanır. NRF24L01 ile bileklik bileşeninin, bluetooth modülü ile kullanıcının 

telefonunun uyarılması sağlanır. Bileklik bileşeninin uyarılmasıyla yüksek voltaj ark bobininin 

bağlı olduğu transistöre elektrik akımı gönderilerek bobinin çalışması sağlanır ve kullanıcıya 

biyolojik zarar vermeyecek şekilde bir elektrik verilir. Kullanıcının telefonundan ise kullanıcıya 

davranışın algılandığı ve 100 ivPuanının eksiltildiği şeklinde bir bildirim gönderir. 

Ödüllendirme ilkeleri dikkate alınarak tasarlanan ivApp mobil uygulaması tasarımında Android 

Studio, veritabanı için Google Firebase platformu kullanılmıştır. “giveUp” çalışılabilir hale 

getirildikten sistemi oluşturan tüm bileşenlere yönelik ekonomiklik, güvenlik, estetik, hız-

verimlilik, ve kullanılabilirlik analizleri yapılmıştır. giveUp’ın bağımlılıktan kurtulmaya destek 

sağlayabilecek yenilikçi ve işlevsel bir sistem önerisi olduğu sonucuna varılmıştır. Geliştirilen 

sistemin deneysel çalışmalarda bağımlılık üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi ve farklı 

bağımlılık türlerinde geliştirilerek kullanılması önerilebilir. 

2. Problem/Sorun: 

Bireyde fiziksel, ruhsal ya da sosyal sorunlara neden olmasına rağmen bir maddenin 

alınmaya devam edilmesi ve bu maddeyi alma isteğinin sonlandırılamaması, bir maddeye karşı 

yaşanan biyolojik bağımlılık olarak ifade edilmektedir. Psikolojik ya da davranışsal bağımlılık 

ise bağımlılık durumunun bir olguya karşı yaşanmasıdır. Her iki durum ortak özelliği ise 

kişilerin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatıyla birlikte sosyolojik ve ekonomik olarak toplumları 

da olumsuz olarak etkilemesidir (Tübitak Proje Rehberi, 2020, Yeşilay, 2019). Tütün, tütün 
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ürünleri, alkol, kafein, uçucu ve uyuşturucular kişilerde bağımlılık yapan maddelerdir (Enez-

Darçın, 2014). Dünya genelinde yaşları 15-64 arasında değişen kişilerle yapılan bir 

araştırmanın sonuçları; çalışma grubunun %5,5’inin (271 milyon kişi) en az bir kez madde 

kullandığını, %10’undan fazlasının (35 milyon kişi) ise madde kullanım bozukluğu 

şikayetlerinin olduğunu ortaya koymaktadır (Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, 

2019).  

Türkiye’de de madde kullanım (özellikle sigara ve alkol) ortanı gittikçe artmakta ve 

madde kullanım yaşı düşmektedir (Yeşilay, 2019). Wuhan'da Aralık 2019'da ortaya çıkan 

koronavirüs salgını dünya çapında hızla yayılan bir pandemiye dönüşmüş ve kişilerin bedensel, 

ruhsal ve sosyal hayatlarını etkilemiştir. Bu süreçte, sigara bağımlılığı olan kişilerin 

içmeyenlere göre iki kat daha fazla virüse yakalanma olasılığının olduğunu, daha şiddetli 

semptomlar gösterdiklerini ve sigara içenlerin daha yüksek ölüm oranlarına sahip olduğu 

bulgulayan araştırmalar alanyazında bulunmaktadır (Vardavas ve Nikitara, 2020). Sigara 

içmek, COVID-19 patofizyolojisini ve beyin dahil birçok organ sisteminde klinik sonucu 

etkileyebilmektedir (Russo ve diğerleri, 2020). Pandemi sürecinde kişilerin stres seviyeleri orta 

ve üst seviyelere çıkmıştır (Qiu ve diğerleri 2020; Wang ve diğerleri 2020). Artan stres seviyesi, 

alkol ve diğer maddelerin kullanımını artmasına ve madde bağımlılığının tekrarlanmasına 

neden olabilmektedir (Brady ve Sonne, 1999; Sinha, 2001). Bu nedenle, pandemi döneminde 

sigara ve alkol gibi madde bağımlılıklarından kurtulmak özellikle önem arz etmektedir.  

Sigara ve alkol gibi maddelere yönelik bağımlılık tedavisinde ilaç tedavileri sıklıklar 

kullanılmakta, ancak ilaçların yan etkileri olabilmekte ve tedavi yeterince etkili 

olmayabilmektedir (Kulaksızoğlu, Kara, Özçelik ve Kuloğlu, 2019; Şahbaz ve Kılınç, 2005; 

Uğurlu-Toker, Balcı-Şengül ve Şengül, 2012). Bağımlı olunan davranışların azaltılmasında ya 

da yok edilmesinde bireylere yardımcı olabilmek için problem odaklı ve davranışçı psikolojik 

kuram temel alınarak geliştirilen bilişsel-davranışçı terapiler de kullanılabilmektedir (Demiralp 

ve Oflaz, 2007; Karahan ve Sardoğan, 2004; Stuart, 2001). Bilişsel-davranışçı terapilerden, 

klasik koşullanmayı temele alan aversif terapi ve aversif şok terapisi (Chenier, 2015) sigara ve 

alkol başta olmak üzere birçok bağımlılık türüne ilişkin tedavide kullanılabilmektedir (Russell, 

1970, Orton, 2015; Lubetkin ve Fisman, 1974; Rapp, Miltenberger ve Long, 1998). 

 Aversif (itici kılma) terapisinin temel ilkesi; istenmeyen bir davranışın hoş olmayan bir 

uyaranla eşleştirip kişide rahatsızlık duygusu yaratılması ve bu şekilde ilgili davranışın azaltılıp 

yok edilmesidir (Adel, Nehad ve Alaa Eldin, 2019; Özdemir, 2019; Uzbay, 2009). Alkol 

bağımlılığı olan bir kişiye her alkol gördüğü, kokladığı ve içtiği zaman rahatsız edici bir uyaran 

verildiğinde, bir süre sonra kişinin rahatsız edici uyaran gerektirmeden alkolle karşılaştığında 

rahatsızlık yaşaması, bu nedenle alkol içme davranışını azaltması ya da bırakması aversif 

terapiye verilebilecek uygun bir örnektir. Aversif şok terapisi ise rahatsız edici uyaranın deri 

üzerine verilen hafif elektrik şoku olduğu, düşük riskli, ucuz, hastaya ve sağlık sistemine 

faydalı, 50 yılı aşkın süredir kullanılan klasik şartlanma temelinde çalışan bir yöntemdir 

(Rostamkhan ve Ardebil, 2015). Aversif şok terapisi, sigara ve alkol bağımlılığı dışında tırnak 

yeme (Vargas ve Vincet, 1976), cildine zarar verme (Bar ve Kuypers, 1973), kumar (Barker ve 

Miller, 1966), aşırı yemek yeme (Lazarus, 1968), sürekli el yıkama (Le Boeuf, 1974) ve saç 

çekme (Rapp, Miltenberger ve Long, 1998) gibi bağımlılıklardan kurtulmak için kullanılmıştır.  

Teknoloji ilerledikçe aversif şok terapisi yaklaşımını temele alınarak çeşitli teknolojik cihazlar 

geliştirilmiştir. McGuire ve Vallance (1964), alkol, sigara, yazı yazma bağımlılığından 
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kurtulmaya yardımcı bir cihaz geliştirmiştir. Bağımlılığı olan kişilerin koluna elektrotlar 

takılmış, kişiler akıllarına bağımlı oldukları davranış geldiğinde parmaklarıyla doktora işaret 

vermiş ve 3-15 sn aralıklarla hastalara elektrik şoku verilmiştir. Bu cihazı daha sonra kişiler 

kendileri kontol etmiştir. Rostamkhan ve Ardebil (2015), önceki tasarımın doktorla aynı 

ortamda kullanıldığından kişinin kaygı düzeyini arttırdığını ve her yerde kullanılmadığından 

yola çıkarak, madde bağımlılığı, kötü ve/veya saplantılı davranışların tedavisinde kullanılmak 

üzere bir tasarım geliştirmiştir. Bu tasarım; bileğe takılabilmekte, boyutları (altın orana göre ve 

önceki tasarımdan 5 kat küçük), uzaktan kontrol edilebilen, daha ucuz, pil ve şehir elektriği ile 

de beslenebilen bir yapıdadır. Hafif elektrik şoku verme, ses ve ışık alarmı yayma özellikleri 

bulunmakta, hafif elektrik şoku verilmeden önce kişilerin hemen kollarını çekmemeleri için ışık 

ve ses yoluyla (sırasıyla ve derecesi kişinin durumuna göre değişerek) uyarılmaları 

sağlanmaktadır. Son olarak aversif şok terapisini temele alarak tasarlanan Pavlok isimli bir 

bileklik geliştirilmiştir (Pavlok, 2020). Bağımlı olunan davranışı kişi gösterme eğiliminde 

olduğunda ya da davranışı gösterdiğinde kendine Pavlok üzerindeki butona basarak elektrik 

şoku (büyüklüğü ayarlanabilir) verebilmektedir. Palvok’un bir de mobil uygulaması 

bulunmakta ve içeriğinde kurslar ve zamanlayıcı öğeleri yer almaktadır.  

3. Çözüm  

3.1. ivGear Giyilebilir Bileşeninin Oluşturulması 

  

Şekil 2. ivGear Giyilebilir Bileşeni ile İlgili Görseller 

 

 Şekil 3. Devre Şemaları 

 

 3.2. ivApp Mobil Uygulama Bileşeninin Tasarlanması 

“giveUp’ın” kullanıcının bağımlılık tedavisini takip etmesi ve kullanıcının 

ödüllendirme sistemini uygulaması için ivApp adında bir mobil uygulama tasarlanmıştır. 

Uygulamanın tasarlanması için Android Studio ortamından yararlanılmıştır. Mobil uygulamaya 

ilişkin Kod Rehberine şu adresten ulaşılabilir: https://drive.google.com/file/d/1sDxOmS5-

Sd7pHtf5kBRPbF7G2JIpSZ3A/view?usp=sharing 
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Şekil 4. ivApp Mobil Uygulaması 

3.3. ivApp Bulut Bileşeninin Kurulması 

ivApp Bulut bileşeni kullanıcıların ivApp uygulamasına kayıt olduğunda oluşturulan oturum 

bilgileri, kullanıcıların yıl içerisinde hangi tarihlerde ne kadar bağımlılığı tetikleyici davranış 

izlediği, şirketlerin verecekleri teklifleri tutan bir veri tabanı sistemidir. Bulut Sistemi için hem 

Android Studio ile uyumlu bir şekilde çalışması hem ücretsiz olan Google Firebase platformu 

kullanılmıştır. Kullanıcının verileri için realtime database sistemi, teklifleri veren şirketlerin 

logoları için storage sistemi kullanılmıştır. 

4. Yöntem 

 
Şekil 1. Proje Yapım Basamakları 

Şekil 1 incelendiğinde ivGear giyilebilir bileşenini oluşturacak olan bileklik ve başlık 

bileşenleri için Arduino Nano kullanıldığı görülmektedir. ivGear Giyilebilir Bileşeni de bileklik 

ve başlık olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Bileklik bileşeninde bulunan Arduino 

Nano’ya NRF24L01 ve Yüksek Voltaj Ark Bobini; başlık bileşeninde bulunan Arduino 

Nano’ya ise NRF24L01, HC-06 Bluetooth Modülü ve MQ-3 Alkol Gaz Sensörü (kullanıcı 
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bağımlılığa bağlı MQ-2 Sigara Dumanı Sensörü de takabilir) bağlanmıştır. Kullanıcı eğer 

bağımlılığını devam ettiren bir davranış sergilerse başlık bileşeninde bulunan MQ sensörleri ile 

bu davranış algılanır ve NRF24L01 ile bileklik bileşeninin, HC-06 Bluetooth Modülü ile 

kullanıcının telefonunun uyarılması sağlanır. Bileklik bileşeninin uyarılmasıyla yüksek voltaj 

ark bobininin bağlı olduğu transistöre elektrik akımı gönderilerek bobinin çalışması sağlanır ve 

kullanıcıya biyolojik zarar vermeyecek şekilde bir elektrik verilir. Kullanıcının telefonundan 

ise kullanıcıya davranışın algılandığı ve 100 ivPuanının eksiltildiği şeklinde bir bildirim 

gönderir. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Bu projede, aversif terapi ödüllendirme ilkeleriyle birlikte kullanılmış (Uz-Baş, 2015) 

ve bu durum tasarıma yansıtılmıştır. “giveUp’ın” elektronik kısmında duman ve alkol 

sensörlerinin kullanılması, taşınılabilir olması, benzer sistemlere göre düşük maliyetli olması 

ve mobil uygulamasının işlevsel özellikleri benzer tasarımlardan ayrılmasını sağlamaktadır. 

Mobil uygulamanın geliştirilmesinde aversif terapinin ödüllendirme ilkeleriyle birlikte 

kullanılması önerisinden yararlanılmıştır.  “giveUp” sayesinde, sigara ve alkol bağımlılığından 

kurtulmak isteyen kişilerin bağımlılık düzeylerini azaltmaları veya bağımlılıktan kurtulmaları 

fiziksel ve ruhsal sağlıkları, aile bütçeleri açılarından önem taşımaktadır. Ayrıca, bağımlılıktan 

kurtulan bireyler pandemi döneminde virüse yakalanırlarsa sigara ve alkol bağımlılıklarının 

tedavilerini olumsuz etkilemesi söz konusu olmayacaktır. Bağımlılıklarından kurtulan 

bireylerin sosyal hayatları da bağımlılığın yarattığı problemlerden etkilenmeyecek, sağlıklı ve 

mutlu bir toplumun sürdürülebilirliğine yenilikçi bağımlılık tedavisi katkı sağlayacaktır.   

6. Uygulanabilirlik  

“giveUp” çalışılabilir hale getirildikten ekonomiklik, güvenlik, estetik, hız-verimlilik ve  

bunların hepsini kapsayan uygulanabilirlik analizleri yapılmıştır. giveUp-ivGear sistem 

bileşeninin tekrar tekrar kullanılabilmesi, donanımsal bir sorun “giveUp” sisteminde bağımlılık 

yapıcı uyaranla karşılaşıldıktan hemen sonra  kullanıcıya hafif elektrik şoku verilmekte ve bu 

şekilde aversif şok terapisi uygulanmaktadır. Bu süreçte, bağımlılık yapıcı uyaranın hızlıca 

algılanması, itici uyaranın (elektrik şoku) hızlıca devreye sokulması önemlidir. ivGear bileklik 

bileşenin mimarisinin tasarımında bir elektrik mühendisinden yardım alınmış ve sistem 

çalışabilirliğinin test edilmesi konusunda da güvenlik açısından uzmanın görüşlerine 

başvurulmuştur. Sistemin güvenli bir şekilde çalıştığı test edilmiştir. ivGear sisteminin 

bileşenlerine ait devrelerin çıktısı alınan 3D modelin içerisine yerleştirilmesinin de sistemi dış 

etkenlerden (su, kısa devre, oksitlenme vb.) koruyarak güvenliğe katkı sağladığı görülmüştür. 

Ayrıca, “giveUp” kullanım kılavuzunun hazırlanmasının güvenlik açısından önemli olduğunun 

farkına varılmıştır. Kişisel bilgileri korumaya yönelik olarak AndroidStudio ile veri güvenliği 

açısından uyumlu olan Google Firebase Database veri tabanı sisteminden yararlanılmıştır. 

Mobil uygulamaya deneme amaçlı veri girişleri yapılmış ve sistemin hatasız çalıştığı 

gözlemlenmiştir. Yazılım geliştirme sürecinde deneme ve tekrarlama, yazılan kodu test etme 

ve hata ayıklama süreçleri döngüsel olarak sürekli tekrarlanmış (Brennan & Resnick, 2012) ve 

bu süreçlerin toplamında yazılımın hatasız çalıştığı tespit edilmiştir. 

“giveUp” sisteminin ivGear sisteminin bileşenlerinin parçaları Autodesk Tinkercad 

programında 3D olarak tasarlanmıştır. Seri üretime geçildiği takdirde daha profesyonel 

yazılımlar kullanılarak 3D modellerin tasarlanması sistem estetiğine katkı sağlayacaktır. Baskı 

alırken PLA tipi pilafilament kullanılmış ve baskıların sertliği, desteklerin (baskı 
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özelliklerinden support) düzenlenmesi konularında sıkıntılar yaşanmıştır.  Ayrıca, ivGear 

sisteminin bileklik bileşeninde bulunan yüksek voltaj ark bobininin büyüklüğü sebebiyle 

bilekliğin boyutu büyümüş bu durum sistemin daha az ergonomik olmasına yol açmıştır.  ivApp 

mobil uygulaması ile  ivGear arasındaki bluetooth bağlantı durumları analiz edilmiştir. ivGear 

sisteminin başlık bileşeninde bulunan HC-06 bluetooth bileşeni ivApp uygulamasına 

bağlanması ile ivGear giyilebilir sistemin başlık ve bileklik bileşenleri arasındaki bağlantıda bir 

sorun gözlenmemiştir. ivGear sisteminin ivApp uygulamasının bağlantısı 6 saniyede, ivGear 

başlık bileşeninin kullanıcı bağımlılığı tetikleyen davranış sergilediğinde (sigara ve alkol 

kullanımı) ivGear bileklik bileşenine veri göndermesi ve aversif terapiyi uygulayarak elektrik 

şoku vermesi 3 saniyede gerçekleşmiştir. 

“giveUp” sisteminin  yapılandırılması ve çalıştırılabilir hale getirilmesi sürecinde 

birtakım problemlerle karşılaşılmıştır. ivApp uygulamasında takvim ekranı için ilk olarak 

Android Studio da hazır olarak var olan CalenderView bileşeni kullanılmak istenmiştir ancak 

CalenderView bileşeninde düzenleme yapılmadığından TextView bileşeninden yararlanarak 

bir takvim görünümü oluşturularak bu sorun çözülmüştür. ivGear bileşeninin bileklik 

bileşeninde bulunan yüksek voltaj ark bobini şok verme esnasında sistemden fazla akım 

çekmesi sonucu kapanmaya sebep olmaktadır. Bu sorun ark bobinin elektriği Ardunio 

mikrodenetleyicisinden değil farklı bir pilden alması sağlanmıştır. ivGear bileşenleri devreleri 

oluşturulurken öncelikle breadboard üzerinde oluşturulmuş daha sonra kablo kolaylığı ve daha 

düzenli olması için pertinaks devre üzerine kurulmuştur. Gerçekleştirilen tüm analizler 

sonucunda sistemin uygulanabilir olduğuna karar verlmiştir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

giveUp-ivGear sistem bileşeninin 

tekrar tekrar kullanılabilmesi, donanımsal bir 

sorun yaşanması halinde ucuz yedek parça 

bulunmasının kolay olması, prototiplenme 

aşamasında maliyetinin uygunluğu (200 ₺) 

ekonomiklik açıdan olumlu olarak 

değerlendirilebilir. Seri üretime geçildiği 

takdirde bu maliyet daha da düşecektir. 

“giveUp” Türkiye’nin ekonomik şartları 

düşünüldüğünde maliyet açısından oldukça 

ulaşılabilir bir sistemdir. 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projenin hedef kitlesi ülkenin iş gücü potansiyeline sahip ancak sigara ve alkol 

bağımlılığından ötürü iş gücü düşük genç yetişkin ve yetişkin insanlardır. 

9.  Riskler 

• Aversif şok terapisinin bağımlılığı azaltmaya yönelik olumlu etkilerini gösteren 

araştırma sonuçlarından yola çıkarak, “giveUp” sisteminin alkol ve sigara 

bağımlılığından kurtulmaya yardımcı olabileceği düşünülmektedir, ancak bu çalışmanın 

sınırlılığı deneysel bir şekilde henüz test edilememiş olmasıdır. Bu aynı zamanda bir 

risk olarak değerlendirilebilir.  

• “giveUp” sisteminin başarıya ulaşmasında sistemi kullanan kişinin bağımlılıktan 

kurtulmayı istemesi ve sistemin donanım ve yazılım bileşenlerinin birlikte çalışabilmesi 

için kulaklık bileşenini takılı tutarak yazılım bağlantısını kurması gerekmektedir. Bu 

durum da bir sınırlılık ve risk olarak değerlendirilebilir.  

• giveUp projesinin ivGear giyilebilir sisteminde şarj edilemeyen piller kullanılmış, bu 

durum kullanıcıya maliyetini düşük olsa da etkilemiştir. Sistemin verimli çalışması için 

de sürekli enerji gerektiğinden pillerin bitmesi ya da değiştirilmesinin unutulmaması 

risk olarak düşünülebilir.  

• Aversif terapinin önemli özelliğinden biri tiksindirilecek davranışın gerçekleştiğinde en 

hızlı bir biçimde kullanıcı cezalandırılır. giveUp sistemi daha hızlı ve daha az toleranslı 

ceza verecek şekilde optimize edilebilir (3 sn daha da kısaltılabilir). Sistemin daha geç 

yanıt vermesi aversif terapinin çalışma sistemini etkileyebilir ve bu bir risktir.  

• giveUp sistemi kullanıcının yaptığı bağımlılığı tetikleyici davranışların ne zaman kaç 

defa yaptığı ivApp bulut sisteminde kaydedilmektedir. Bunun için başlık bileşeninden 

Bluetooth aracılığıyla uygulamaya veri gelmelidir. Bluetooth’un sistem kullanılırken 

açılmaması bir risktir.  

• giveUp projesinde, imkanlar doğrultusunda AndroidStudio vasıtasıyla Android cihazlar 

için ivApp uygulaması tasarlanmıştır. Ancak kullanım oranı azımsanmayacak kadar çok 

olan iOS ve iPadOS işletim sistemleri için bir uygulama tasarlanmalıdır. Yalnızca 

Android cihazlar için çalışabiliyor olması da bir risk olarak sayılabilir.  
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