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                1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

On yedi milyon kişinin sigara tüketicisi olduğu ülkemizde, her yıl 100 bin insanımız sigaraya 

bağlı gelişen hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirmektedir (Şehbaz, 2005). Bu gerçeğin 

farkında olan birçok insan sigara bağımlılığından kurtulmak istediği halde çoğunlukla 

başarısız olmaktadır. 

 

Projemiz kapsamında geliştirdiğimiz bir cep telefonu uygulaması ve ona bluetooth aracılığıyla 

bağlı olarak çalışan sigara dumanına duyarlı sensör bileklik ile sigara bağımlılığından 

kurtulmak isteyen bireylere yardımcı olacağız.  

 

Projemizde kullandığımız dumana duyarlı sensör bileklik ve cep telefonu uygulaması 

sayesinde kişi sigara kullanma isteğini tetikleyen ortamlardan uzaklaşması konusunda 

uyarılacağı ve gün sonunda mobil uygulamadan o gün içinde sigara dumanına maruz kalma 

süresini takip edebileceği için bırakma çabasının gerçekçi sonuçlarıyla yüzleşebilecektir. 

 

Ayrıca projemiz sayesinde pasif olarak dumana maruz kalan bireyler de sigara içilen sağlıksız 

ortamlardan uzaklaşmaları konusunda uyarılmış olacaktır.  

 

Sigara dumanına duyarlı sensör bilekliğimizde; MQ2 duman sensörümüz ortamdaki duman 

varlığını ölçmek amacıyla, bluetooth sensörü ise mobil uygulamamıza veri aktarımı amacıyla 

bir arduino nano kart üzerine entegre edilecektir. Bileklik 3D yazıcıdan yazacağımız bir 

zemin ve kordonun üzerine monte edilecektir.  

 

Mobil uygulama arka planda, Arduino’dan gelen verileri depolayıp işleyecek. Bunun 

sonucunda kişinin dumana maruz kalma süresini ve buna bağlı bazı istatistiksel bilgileri 

kullanıcıya aktaracaktır. Yine bu veriyi kullanarak motive edici dönütler de verecektir. 

 

                2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

 

Sigara kullanımı tüm dünyada önlenebilir hastalık ve ölümlerin en önde gelen nedenidir. 

Yüksek mortaliteye sahip olan, kanser, kalp ve akciğer hastalıklarına neden olduğu iyi 

bilinmesine karşın sigara kullanımı hala önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünyada her yıl 5 

milyon kişinin ülkemizde ise 100 bin dolayında kişinin erken yaşta ölümüne neden 

olmaktadır.  

 

Sigara içenler ölümcül etkileri dışında aynı zamanda içmeyenlere göre daha fazla 

hastalanırlar. İçenler bırakanlara veya hiç içmemişlere göre akut ve kronik hastalığa 

yakalanarak gündelik aktiviteden daha fazla yoksun kalırlar; daha fazla yatalak gün geçirirler; 

daha fazla okul veya iş devamsızlığı yaparlar. Ergenlik çağında sigara içmeye başlayan ve 

uzun süredir düzenli olarak sigara içen kişilerin yarısı sigaradan ölmekte ve bunların yarısı 

orta yaşlarda ölmektedir. Bu kişilerin beklenen yaşam süreleri içmeyenlerle 

karşılaştırıldığında 20-25 yıl daha kısadır (Peto R,1994).  

 

Sigarayı aktif olarak tüketenlerin yanında pasif olarak maruz kalan insan sayısı da ihmal 

edilemeyecek kadar fazladır. Aktif sigara içimine bağlı birçok zararlı etkinin pasif sigara 

maruziyetine bağlı olarak da ortaya çıkabileceği bilinmektedir. İlk kez 1981’de Japon bir 

araştırmacı 91.000 ev hanımında yaptığı çalışma ile kocası sigara içenlerde akciğer kanseri 

riskinin fazla olduğunu göstermiş ve bu birçok çalışma ile teyid edilmiştir. Başkasının 

dumanına maruziyet (pasif sigara, çevresel sigara dumanı) içmeyen insanlarda da ölüm ve 
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hastalıklara yol açmaktadır (Tablo 1). Dünya genelinde her yıl 600.000 masum insan 

başkasının dumanından ölmektedir. (Mackay ve Amos,2003) 

 

Tablo I  

Pasif sigaranın yaptığı hastalıklar Erişkinlerde: 

• Koroner arter hastalığı  

• Akciğer Kanseri 

 • Nazal sinüs kanseri  

• Non-malign akciğer hastalıkları Çocuklarda  

• Ani bebek ölümü sendromu  

• Fetal büyüme geriliği (düşük doğum ağırlığı)  

• Bronşit, pnömoni, diğer ASYE  

• Otitid media Olasılıkla yaptığı hastalıklar 

Erişkinlerde:  

• İnmeler  

• Meme kanseri 

• Servikal kanser  

• Düşükler  

Çocuklarda:  

• Davranış ve biliş üzerinde olumsuz etki  

• Astım oluşumu  

• Kistik fibrozis alevlenmeleri 

 

Sigara dumanı, içmeyen istemsiz olarak maruz kalan insan için bile böylesine tehlikeliyken, 

sigara içen bir kişinin sağlığını koruması için yapması gereken en önemli şey sigaranın 

bırakılmasıdır. Sigarayı bıraktığında sigara ile ilişkili hastalıkların ortaya çıkma riski 

azalacak, hastalık varlığında ise hastalığın ilerleme hızı yavaşlayacaktır (Godtfredsen ve 

Prescott,2011).  

 

Sigara bağımlılığının bunlar ve benzeri bir sürü olumsuz etkisinin ve zararının farkında olan 

birçok insan bu bağımlılıktan kurtulmayı denemekte fakat başarılı olamamaktadır. Kişileri 

sigara bağımlılığından kurtarmak için geçmişten günümüze birçok farklı yöntem ve müdahale 

denenmiştir ve denenmektedir. Teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak mevcut 

yöntemlere yenileri eklenmektedir.  

 

Mobil teknolojinin son zamanlardaki yükselişiyle birlikte kişileri sigara bağımlılığından 

kurtarmak amacıyla birçok mobil telefon uygulaması (sigarayı bırak sağlıklı yaşa, sigarayı 

bırakma yardımcısı, vb) geliştirilmiştir. Bu uygulamalar bireyin kişisel bilgilerini, sigara 

geçmişlerini girdikleri ve sigara içmedikleri her gün için sağlık durumlarındaki iyileşmeleri 

takip edebildikleri sistemlerdir. Ancak bu uygulamalar tamamen kişinin beyanına dayalı 

olarak çalışmakta, kişi sigara bırakma sürecinde sigara içse veya pasif bir şekilde dumana 

maruz kalsa bile bireyi içtiği sigarayı içmemesi konusunda ya da maruz kaldığı ortamdan 

uzaklaşması konusunda uyaramamaktadır. Yani bu uygulamalar; kişinin başta bir hevesle 

indirdiği, ancak kişi kendisi sigara kullanımı konusunda ne durumda olduğuna dair verileri 

gerçekçi ve düzenli bir şekilde uygulamaya girmediği takdirde kişiyi takip etmesi, motive 

etmesi ve bırakması konusunda yüreklendirmesi açısından yetersiz kalan girişimlerdir.  

Mobil uygulamalar bağımlı birey sigara kullanım bilgilerini kendisi uygulamaya girmese bile 

kişinin sigara içtiğinden haberdar olup, onu içmemesi veya dumana maruz kaldığı 

ortamlardan uzaklaşması için uyarması yönünde geliştirilmelidir.  
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Bizim projemizin önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. Çünkü bizim projemizdeki sigara 

dumanına duyarlı sensör bileklik sayesinde birey sürekli olarak takip edilip sigara içtiği veya 

pasif olarak sigara dumanına maruz kaldığı anda telefon uygulaması üzerinden 

uyarılmaktadır.  

 

                3. Çözüm  

 

Biz bu projemizle; sigara dumanına duyarlı sensör bilekliğimizden gelen veriler sayesinde 

mevcut sigara bırakmaya yönelik mobil uygulamalarının sigara tüketimi konusunda sadece 

kişinin kendi beyanına bağlı olarak çalıştığı için yetersiz kalması sorununu çözmüş oluyoruz.  

 

Buna ek olarak kişi kendi isteği dışında pasif olarak dumana maruz kaldığında da onu 

bulunduğu ortamdan uzaklaştırarak sigara içme dürtüsünün uyarılmasını önlüyor ayrıca kişi 

hiç sigara içmiyorsa bile bu şekilde dumana maruz kalarak sağlıksız bir ortamda bulunmasını 

engellemiş oluyoruz.  

 

Bu projemizle bir halk sağlığı sorunu olan sigara bağımlılığından kurtulmak isteyen bireyleri 

desteklediğimiz gibi, pasif içici olmak zorunda kalan ve sağlığı tehdit altında olan bireyleri de 

sağlıksız dumanlı ortamlardan uzaklaştırıyoruz ve bu kişilerin bu tip ortamlarda çok 

bulundukları için muhtemel bir sigara bağımlısına dönüşme riskini de ortadan kaldırmış 

oluyoruz.  

 

Nihai olarak toplumda sigara tüketiminin azalmasını ve sigara tüketiminden kaynaklı 

hastalıkların anlamlı bir şekilde azalmasını hedefliyoruz. 

 

                4. Yöntem 

 

Projemiz iki öğeden oluşmaktadır. Bunlardan biri mobil uygulama diğeri sigara dumanına 

duyarlı sensör bilekliktir. 

 

1) Mobil uygulama; sensörden gelen verileri takip edip kişiye bildirimler göndererek sigara 

içmemesini ve sağlıksız ortamlardan uzaklaşmasını sağlamayı amaçlayan mobil 

uygulamamız gerekli yazılımlar kullanılarak geliştirilecektir.  

 

Mobil uygulamada  

• Kişi uygulamaya; adını soyadını, doğum tarihini, ne kadar zamandır sigara 

kullandığını ve günde kaç adet sigara tükettiğini girerek kaydını tamamlayacak. 

 

• Mobil uygulama arka planda, bileklikten gelen verileri depolayıp işleyecek. Bunun 

sonucunda kişinin dumana maruz kalma süresini (Şekil 1) ve buna bağlı bazı 

istatistiksel bilgileri kullanıcıya aktaracaktır. Yine bu veriyi kullanarak motive edici 

dönütler de verecektir. 

 

• Kişi sigara içtiğinde veya pasif içici olduğunda mobil uygulama “Sigara Dumanına 

Maruz Kalıyorsun Lütfen Bulunduğun Ortamdan Uzaklaş” (Şekil 2) uyarısı 

verecektir. 
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 (Temsili Mobil Uygulama Ana Ekranı Şekil 1 )      (Temsili Mobil Uygulama Bildirim Örneği Şekil 2) 

 

2) Sigara Dumanına Duyarlı Sensör Bileklik; bir adet sigara dumanına duyarlı (MQ2) 

sensör, bir adet bluetooth sensör, bir adet mini breadboard ve arduino nano kart kullanarak 

oluşturduğumuz sensör bilekliğimizin prototip fotosu (görsel 1) aşağıda sunulmuştur.  

 

 
(Dumana Duyarlı Sensör Bileklik Devresi Prototipi Görsel 1 ) 
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Sensör bilekliğimizin montajı ve ortamda sigara dumanı algıladığında mobil uygulamaya 

veriyi nasıl göndereceği aşağıdaki Şekil 3 de sunulmuştur. 

                                                                  
Şekil 3 

 

 

Bilekliğimizin prototipini mBlock üzerinde kodlayıp test ettiğimizde (görsel 2 ve görsel 3) 

dumansız sağlıklı ortamlarda sigara dumanına duyarlı MQ2 sensörümüzden okuduğumuz 

analog değerin 20-28 arasında olduğunu ancak ortamda sigara dumanı bulunduğunda bu 

değerin sigara dumanının bulunduğu mesafeye göre 30 ve üzerinde değerler aldığını 

gözlemledik.  

 
(mBlock üzerinde MQ2 sensörden gelen yoğun duman uyarısı Görsel 2) 
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(mBlock üzerinde MQ2 sensörden gelen dumansız ortam bildirimi Görsel 3) 

 

Ayrıca projemizin deneme aşamalarında AppInventor üzerinde mobil uygulamamızın bir 

örnek modelini yaptık ve bu örnek modelimizde sensör bilekliğimizden gelen verileri okuduk. 

(Görsel 4) 

 
              (Örnek mobil uygulama modelimizden sensör verilerinin okunması Görsel 4) 

 

Bu denemelerden edindiğimiz veriler sonucunda, sensör bileklikten gelen analog değer 30 un 

altında kaldığında mobil uygulamamızın bunu sağlıklı, dumansız ortam olarak, 30 ve 

üzerindeki değerleri ise sigara içilen sağlıksız ortamlar olarak kodlaması ve kişiye ortamdan 

uzaklaşması için bildirim vermesi planlanmıştır. 

                       

               5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

 

Projemizin yenilikçi yönü; 

 

1) Mobil uygulamamıza bluetooth aracılığıyla sürekli olarak veri gönderen sigara dumanına 

duyarlı sensör bilekliğimizdir. 
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2) Bizim mobil uygulamamızın mevcut uygulamalardan farkı ve en güçlü yanı sigara dumanına 

duyarlı sensör bilekliğimizle senkronize bir şekilde çalıştığı için kişi aktif ve/ya pasif sigara 

dumanına maruz kaldığı anda onu uyarmasıdır. Uygulamanın bu özelliği sayesinde kişi almış 

olduğu sigara bırakma kararını gerçekleştirmesi yönünde motive edilip, yüreklendirilmiş olur. 

Ayrıca sigara kullanmayan bireylerin de sigara dumanına maruz kalmalarını engelleyip pasif 

içiciliğin neden olduğu hastalıklardan korunmalarını sağlamış olacağız. 

 

               6. Uygulanabilirlik  

 

Projemiz maliyeti ve toplum sağlığı için önemi göz önünde bulundurulduğunda 

uygulanabilirdir. Proje fikri tasarlanacak bir mobil uygulama ve bileklik olarak hayata 

geçirilecektir. Uygulama ticari bir ürüne dönüştürülebilir.  

 

 

               7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Kullanılacak Malzemeler Adet  Fiyat 

Arduino Nano 1 200 TL 

MQ2 Sensör  1 35 TL 

Bluetooth Sensör 1 85 TL 

9V Pil  1 35 TL 

Mini Breadboard 1 6 TL 

3D 1.75 mm Siyah PLA Filament 1 190 TL 

Montaj Kablosu  1 15 TL 

TOPLAM   566 TL 

Tablo 1. Kullanılacak Malzeme Listesi 

 

 Haziran Temmuz Ağustos  

Malzeme  Tedarik Edilmesi X   

Ürünün Prototipinin Yapılması ve 

Deneme Süreci  X X X 

Prototip Üzerinde İyileştirme 

Çalışmalarının Yapılması   X X 

Ürün Sonuç Raporunun Yazılması  
  X 

Tablo 2. Proje Takvimi 
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                8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

 

Bu projede hedef kitlemiz başta sigara bağımlılığından kurtulmak isteyen bireylerdir. Ancak 

bizim projemizin amacı kişileri pasif duman maruziyetinden de korumak olduğu için toplumu 

oluşturan yaşlı, çocuk her birey bizim hedef kitlemize dâhildir.  

 

                9. Riskler 

 

Projemiz düşünüldüğünde karşımıza çıkması muhtemel iki risk bulunmaktadır.  

 

1) Projemizde kullandığımız MQ2 sensör her ne kadar piyasada zehirli gaz ve sigara dumanı 

sensörü olarak satılsa da aslında basit bir sensördür ve sadece sigara dumanına hassas bir 

sensör değildir. Bizim deneme çalışmalarımızı yaptığımız ortamlarda sadece sigarı dumanı 

olduğu için ölçümlerimiz sağlıklı bir şekilde gerçekleşmiştir. Ancak bu sensör kullanım 

anında farklı gazları algılayıp bizim ölçüm sonuçlarımızı etkilese bile çok ciddi bir problem 

değildir çünkü sensör sigara dumanına ek olarak zehirli gazları algılayan bir sensördür ve 

bizim de nihai hedefimiz toplumun sağlığını korumak olduğu için sensör amacına hizmet 

etmiş olacaktır.  

 

2) Projemizdeki mobil uygulama özellikleri düşünüldüğünde kişinin cep telefonunda arka 

planda sürekli çalışması gereken bir uygulamadır bu sebeple öncelikli hedefimiz, öğrenme 

süreci tamamlanır ve yetişirse mobil uygulamanın Android Studio üzerinde geliştirilmesidir, 

aksi takdirde mobil uygulama AppInventor üzerinde geliştirilip son hali verilecektir.   

 

 Risk No  Risk Unsuru Riskin Gerçekleşme 

Olasılığı Ve Açıklaması 

Riskin Projenin Hedeflerine 

Etkisi 

1 

 

MQ2 sensör               % 5 

MQ2 gaz sensörü farklı 

gazları da algılar ancak bu 

kişinin karşılaşabileceği 

çok nadir bir durumdur.  

           %5 

MQ2 sensör zehirli gazları 

algıladığı için bizim hedefimizle 

paralel olarak kişinin sağlığı için 

olumlu bir risktir. 

2 Mobil Uygulama                % 50  

Mobil uygulamanın 

AppInventor üzerinde 

geliştirilmesi olasılığı 

 

 

                 %0 

Mobil uygulamamızın arka 

planda çalışması proje hayata 

geçtiğinde, bu bileklikler 

üretildiğinde ve kişiler 

kullanmaya başladığında şarttır. 

Ancak sunum aşamasında mobil 

uygulama zaten açık konumda 

olacağı için bizim projemizin 

hedefini etkilemeyecektir. 
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