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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Ülkemizde motorlu araç sayısının her geçen gün artmakta olması ile birlikte araç
yangınları da artmaktadır. Bilhassa ülkemizde şehirlerarası insan taşımacılık hizmetinin çok
büyük bir kısmı otobüsler ile gerçekleştirilmekte olup bununla birlikte maalesef otobüs
yangınları da artmaktadır.
Projemizin tasarımı sayesinde araç yangınlarında özellikle otobüs yangınlarında kişi
sayısının fazla olması ve emniyet kemeri zorunluluğunun bulunması sebebiyle yangın
anında panik ve şokun etkisiyle sürücü veya yolcular tarafından takılı vaziyette olan
emniyet kemerinin açılamaması büyük bir problemdir. Bunun sonucunda araç
içerisindekilerin tahliyelerinde yaşanacak problemlerin oluşturacağı sıkıntıların ortadan
kaldırılması gerekmektedir. Projemizin yazılımında Arduino yazılım dili kullanılmıştır.
Sistem geliştirilirken dene-yap kartları kullanılması planlanmaktadır. Tasarım kısmında
mevcut bir otobüs koltuğu üzerinde sistem planlanacaktır.
2. Problem/Sorun:

Resim 1: Balıkesir’de yolcu otobüs yandı 5 kişi hayatını kaybetti
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TABLO 1: Ankara’da Bir Devlet Kurumunda Çalışanların Kemer Kullanımı ve
Etkileyen Faktörler

Resim 2: Ülkemizde yaşanmış yangınlardan görüntüler.
Ülkemizde yılda yaklaşık olarak 350 otobüs yangını meydana gelmektedir. Bu
yangınların da birçoğu herhangi bir yaralanma veya ölüm vakası oluşmadan sadece maddi
hasarla atlatılmaktadır. 2+1 koltuk düzenine sahip olan bir şehirlerarası otobüste bile otobüs
tam dolu iken en az 37 civarında yolcu ve artı personel olduğunu düşünürsek aşağıda belirtilen
senaryoya göre oluşabilecek durumları değerlendirelim:
Örnek Senaryo: Yaklaşık 37 kişinin bulunduğu otobüsteki yolcular ve personel yasal
zorunluluk gereği emniyet kemeri takmıştır. 60 yaşlarındaki bir kadın yolcu, emniyet kemeri
takılı iken el çantasını emniyet kemer tokasının üzerine bırakmıştır. Gece yolculuğu olduğu için
otobüsün içi yeterince aydınlık değildir. Gece 03.00’te su ısıtıcısı kaynaklı otobüsün iç
kısmında yangın çıkmıştır.
• Yolcuların büyük bir kısmı uyuyor olacağından dolayı olayın heyecan ve şok
durumunu da düşünürsek ilk anda emniyet kemer tokasının yerini bulmak ve
emniyet kemerini açmak konusunda başarılı olabilecekler mi?
29.01.2014 tarihli ‘’Otobüs Kazaları Bilinci Arttırdı’’ başlıklı haberde son zamanlarda
yaşanan otobüs kazalarının vatandaşları bu konuda önlem almaya ittiği, şehirlerarası yolcu
otobüslerinde emniyet kemeri kullanımının arttığı belirtilmiştir. Şehirlerarası yolcu
otobüslerinde, koltuklarda oturan yolcuların, emniyet kemeri takma zorunluluğu bulunuyor.
Araç seyahate başlamadan önce otobüs görevlileri, yolcuları emniyet kemerlerini takmaları
yönünde uyardıklarını belirtmişlerdir. Haberin devamında daha önce birçok yolcunun bu
uyarıları dikkate almadığını, ya da emniyet kemerini bağlayıp bir süre sonra açtığını söyleyen
görevliler, yaşanan son kazaların ardından vatandaşların bu konuda daha dikkatli olduğunu
ifade etmişlerdir.
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Birçok vatandaşın otobüse binişte kendiliğinden emniyet kemerini bağladıklarını
söyleyen araç sürücüleri, “Yaşanan kazalara baktığımızda, emniyet kemeri kullanımı olmadığı
için can kayıpları olduğunu gördük. Biz, araç yola çıkmadan önce, yolcularımıza emniyet
kemeri takmaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Araçta görevli arkadaşlarımız, yolculuk esnasında
da zaman zaman kontrol ederek kemer takmayan yolcuları uyarıyorlar. “Ancak son günlerde,
emniyet kemeri kullanımının daha yaygın olduğunu gördük” şeklinde ifadelerde
bulunmuşlardır.
Bu haberden de anlaşılacağı üzere ülkemizde şehirlerarası otobüslerde emniyet kemeri
kullananların oranının giderek arttığı söylenebilir. Yaptığımız literatür taramalarında (Tablo
1’de görüleceği üzere) emniyet kemer kullanımı istatistiklerinin genel kavramları ifade eden
türden olduğu görülmüştür. Şehirlerarası otobüslerin özelinde yapılan bir çalışmaya
rastlanılamamıştır.
Ayrıca ülkemizde şehirlerarası turlarda ve öğrenci gruplarıyla yapılan otobüs
seyahatlerinde görevli personel ve rehber öğretmenler tarafından her bir yolcunun emniyet
kemeri takması konusunda büyük hassasiyet gösterilmektedir. Aynı şekilde yabancı turistlerin
ülkemizdeki seyahatlerinde otobüslerde emniyet kemeri kullanımı konusunda herhangi bir
uyarıya gerek kalmadan emniyet kemeri takılı seyahat ettikleri bilinmektedir.
Özellikle öğrenci gruplarının yangın anında emniyet kemer tokasını açıp otobüsten
güvenli bir şekilde tahliye edilmesinin normalden çok daha uzun süreceği öngörülmektedir.
Bununla birlikte yangının çok kısa bir sürede bütün otobüsü saracağı düşünüldüğünde bizim bu
kadar geniş bir zamanımız olmayabilir.
Özellikle ülkemize gelen yabancı turistlerin yangın sırasında oluşabilecek yabancı dil
kaynaklı iletişim problemlerini düşündüğümüzde otobüsün tahliyesinin daha da zorlaşacağını
tahmin etmek zor değildir. Elektrikli araçlarda kullanılan lityum bazlı batarya kaynaklı yangın
oluşma riskleri mevcuttur. Yakın dönemde Amerika’da bilindik bir elektrikli araç üreticisinin
kaza sonrası (aracın ağaca çarpması) çok hızlı bir şekilde alev topuna dönmesi sonucunda araç
içerisinde bulunan iki kişi, araçtan tahliye olamadan hayatını kaybetmiştir.
Araçlarda yangının algılanıp araç kenara çekilip veya durdurulduktan sonra tahliye için
en önemli problemlerden biri de o anki olayın durumu ve travma etkisi ile emniyet kemerinin
sökülememesidir. Burada emniyet kemer tokasına monte edilen sistem yardımıyla toka boşa
çıkarılacaktır. Böylece rahatlıkla araçtaki kişilerin tahliyesi gerçekleştirilebilecektir.
Araçlarda ve otobüslerde emniyet kemeri bağlı iken tokanın bulunduğu bölgeyi
kapatacak şekilde çanta, hırka vb. emniyet kemerini açmayı engelleyici materyallerin
konulması durumlarına özellikle ülkemizde sık rastlanılmaktadır. Böyle bir durumda
sistemimiz vasıtasıyla emniyet kemer tokasına müdahale etme ile ilgili yaşayacağımız
problemlerin de ortadan kaldırılacağı öngörülmektedir.
Mevcut bazı otobüslerde çözüm olarak araç yangın uyarı sistemleri bulunabilmektedir.
Bu sistemler sadece yangın konusunda uyarı vermekte olup bu sistemlerin emniyet kemerinin
takılı olması gibi tahliyeyi zorlaştıran unsurlara desteği bulunmamaktadır. Bizim sistemimiz
yangın kaynaklı oluşabilecek korku, panik davranışlarının oluşturacağı etkileri ortadan
kaldırarak bu anlarda yapılabilecek hataların önüne geçmeyi hedeflemektedir. Ülkemizde
yaşanmış, ölüm veya yaralanma ile sonuçlanmış araç yangınlarının haberlerinin ufak bir
kısmının görselleri yukarıda (Resim 1, Resim 2) verilmiştir.
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3. Çözüm
Araç yangınlarında ölümlerin ve yaralanmaların çoğu, yolcuların araç içerisinden tahliye
edilememesi sebebiyle oluşmaktadır. Yangın anında acil olarak yapılması gereken işlem,
yolcuların tahliyesini gerçekleştirmektir. Burada bizim sistemimizin özelliği, aracın sensörler
vasıtasıyla çıkan yangının algılanması ve sistemin devreye girmesi için aracın hareket
etmediğinin bilgisini verecek sensörlerin olmasıdır. Bu sistem, aracın hareket halinde
olmadığından emin olunduktan sonra devreye girecektir.
Sistemin yangının etkilerinden minimum seviyede etkilenecek şekilde yalıtımının
yapılması /Sistemin otobüse uygulanması/Yangının algılanması/Aracın sensörler vasıtasıyla
durduğunun teyit edilmesi/Sesli, görsel vb. uyarı araçları ile personelin ve yolcuların
uyarılması/Sistemin otomatik olarak veya personel vasıtasıyla devreye alınarak takılı emniyet
kemer tokalarının serbest kalmasının sağlanması/İç aydınlatmaların açılması/Tahliye için (eğer
açık değilse) kapıların sistem tarafından açılması.
Motorlu araç yangınları sonucu oluşabilecek can kayıplarının, yaralanmaların, psikolojik
travmaların ve maddi kayıpların önüne geçilmesi ile bireylerin kendini güvende hissetmesi
sağlanacaktır.
4. Yöntem
1.Projenin uygulanması için şehirlerarası bir
otobüsün sürücü koltuğu kullanılacaktır. Bu
sürücü koltuğu Bursa’da araç koltuk sistemleri
üreten bir yerli firma tarafından üretilmiştir.

2.Koltuğun monte edileceği ve diğer sistem
parçalarının da üzerinde bulunacağı bir
platform tasarlanacak. Boyutu 80x80x60cm
olacaktır.
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3.Tasarlayacağımız
elektronik
devrenin
bulunduğu platformun etrafına cam yünü, taş
yünü, cam köpüğü vb. malzemelerden birisi
tercih edilerek yalıtım sağlanacaktır. Böylelikle
hem elektronik devrenin, soketlerin, kabloların
yüksek ısıya karşı koruması sağlanacak ve
sistemin her türlü şartlarda çalışması mümkün
olacaktır.

4. Sistemin enerji ve veri alabilmesi için gerekli
olan Arduino, sensör ve elektrik bağlantıları
yapılacaktır. Yangın anında ortaya çıkan az
miktarda kızılötesi ışık bu sensörün IR alıcısı
tarafından algılanacaktır. Daha sonra IR
alıcısının voltaj değişimini 3.3v ve 5v arasında
sağlamak için regülatör bağlantısı yapılacaktır.
Sistemin soğutulması için soğutucu bloklar
kullanılacaktır. Kullanacağımız YG1006
sensörünün 700nm ile 1000nm arası değişen
dalga boyu ile kızılötesi ışığı algılayabilir ve
algılama açısı da yaklaşık 60°’dir. Hassasiyet
onboard
potansiyometre
değiştirilerek
ayarlanabilir. Çıkıştaki yüksek sinyal alev veya
ateşin varlığını gösterecektir çıkıştaki düşük
sinyal
alev
veya
ateşin
olmadığını
gösterecektir.
Taşıtın çeşitli noktalarına
sensörler yerleştirilecektir.
5. Devir sensörünün vasıtasıyla hareket olup
olmadığını simüle etmek için ufak bir düzenek
hazırlayacağız. LM 393 hız sensörü kızılötesi
iletişim metodunu kullanarak high ve low
verileri elde edilir. Bu verileri bir yorumlayıcı
işler ve saydırma yapar. Bu sayede devir
ölçülür
6. Alev sensöründen yangın algılandığı andan
itibaren yolcuları ve personeli uyarmak adına
buzzer aracılığıyla sesli ikaz verilmesi
sağlanacaktır.
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7. Alev sensöründen yangın verisi ve devir
sensöründen hareketsizlik verisi algılandığında
elektronik kartımız üzerinden role aracılığıyla
servo motor kumanda edilerek emniyet kemer
tokasının açılması sağlanacaktır.
8. Normal şartlarda emniyet kemer tokasını
açmak istediğimizde kırmızı butona elle
basarak kilidin çözülmesi sağlanmaktadır.
Bizim sistemimizde ise basma butonunun alt
kısmında bulunan kolun ince çelik tel ve servo
motor vasıtasıyla 7.maddede bahsedilen
koşullar gerçekleştiğinde yayın kuvvetini
yenerek (basma butonunun aşağı yönlü
hareketi sağlanır) elle müdahaleye gerek
kalmadan emniyet kemer tokasının açılması
sağlanacaktır. Burada emniyet kemer tokasının
normal şartlarda çalışmasını engelleyecek
herhangi bir unsur bulunmamaktadır.

9. 7.Maddedeki koşullar oluştuğunda otobüsün
içerisindeki aydınlatma sistemlerinin devreye
girmesini simüle etmek adına led şeritler
kullanılarak temsili bir iç aydınlatma
sisteminin devreye girmesi sağlanacaktır.
Bununla birlikte eğer açık değilse kapı
motorları kumanda edilerek kapının açılması
servo veya lineer motor vasıtasıyla simüle
edilecektir.
10. 7. Maddedeki koşullar oluştuğunda sisteme
GPS ve telefon modülü adapte edilerek araçta
meydana gelen durumun ilgili birimlere mesaj
vb. yollarla iletilmesi sağlanacaktır.

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Projemizin yenilikçi yönü sadece mevcut bazı araç ve otobüslerde bulunan
yangın algılama sistemi değildir. Aynı zamanda bu sistemde asıl olan amaç, otomobil
ve otobüs yangınlarının çok kısa sürede bütün aracı sarması sebebiyle emniyet kemeri
takılı vaziyetteyken zor olan tahliye işleminin olabildiğince hızlı ve güvenli bir şekilde
yapılmasını sağlamaktır.
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Piyasada özellikle otobüslerde sadece yangın uyarı sistemleri mevcuttur. Bizim
sistemimiz ise sadece bilgilendirme değil aynı zamanda müdahale etme yeteneğine
sahiptir.
Projemizin en temel özgünlüğü yaptığımız literatür araştırma ve taramaları
sonucunda yangın anında emniyet kemerinin güvenli bir şekilde açılmasını sağlayan bir
sistemin mevcudiyetinin tespit edilememiş olmasıdır. Kısacası bu sistemin dünyada ilk
olma özelliği taşıyan bir sistem olduğu öngörülmektedir. Bu sistemin donanımsal olarak
özgünlüğü emniyet kemer tokasına müdahale edilme şeklidir.
Projemizde kullanacağımız kod dilinde birçok farklı disiplinin bir arada
yürütülecek olmasından dolayı temel kodlar baz alınarak montaj ve deneme aşamasında
kod yazımında farklı varyasyonlar denenecektir.
6. Uygulanabilirlik
Bu sistem mevcut bütün araç, otobüsler vb. kolaylıkla monte edilebilecek ve
böylece sadece yeni veya sıfır araçlarda değil model yılı çok daha eski olan otomobil
ve otobüslerde de kullanılabilecektir. Projemizin hayata geçirilmesi konusunda
devletin ilgili makamları ve Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) ile temasa
geçerek rahatlıkla hayata geçirilebileceği düşünülmektedir. Projemizin maliyetinin
uygun olması sebebiyle çok hızlı bir şekilde her türlü araç otobüs vb. sisteme rahatlıkla
ticari bir ürün olarak dönüştürülebilir olduğu düşünülmektedir.
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
MALZEME LİSTESİ
Arduino Uno R3 - Klon (USB Kablo
Dahil)
Arduino Alev Algılama Sensörü Modülü
(Kızılötesi)
2 kanal 12V role kartı
Buzzer ses kartı
4x20 LCD Ekran mavi üzerine beyaz
Jumper kablo
Breadboard
220R 1/4W Direnç
Actuonix L12 R Lineer Aktüatör L1250-63-6-R
Yalıtım Malzemesi
GSM Shield Modülü
Ublox Neo 6M GPS Modülü
Şerit Led
Analog Servo Motor
LM393 Motor Hız Sensörü
TOPLAM

ADET
1 Adet

MALİYET
70 TL

1 Adet

20 TL

1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Paket
1 Adet
1 Adet
1 Adet

20 TL
5 TL
60 TL
10 TL
10 TL
1 TL
800 TL

1 Adet
1 Adet
1 Adet
5 Metre
1 Adet
1 Adet

200 TL
500 TL
70 TL
30 TL
160 TL
15 TL
1971 TL

TABLO 2: Malzeme Listesi
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Faaliyetler
1 Projenin

2

3

4

5

Literatür
Taraması
Projenin
Malzeme
Temini
Proje
Tasarım
Süreci
Proje Detay
Raporu
Yazımı
Projenin
Montajı Ve
Çalıştırılması

Başlangıç
Tarihi

Bitiş
Tarihi

01.03.2021 30.05.2021

Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül

X

01.04.2021 30.06.2021

01.03.2021 30.07.2021

21.05.2021 19.06.2021

01.07.2021 01.09.2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TABLO 3: Zaman Çizelgesi
Projemizin maliyetinin uygun olmasından dolayı uygulama aşamasında kullanıcıların mali
açıdan zorlamayacağı düşünülmektedir. Projemizle ilgili yapacağımız harcamaların projenin
montajı ve çalıştırılması aşamasında yapılması planlanmaktadır. Projemizin kendine özgün bir
çalışma olması sebebiyle diğer projelerle ilgili net bir maliyet karşılaştırması yapılamamaktadır.
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Problemi yaşayan, içten yanmalı, hibrid veya elektrikli motor ile çalışan bütün araç otobüs
vb. sistemleri kullanan insanlar böyle bir riskle karşı karşıyadır. Projemizin toplumun her
kesimine hitap edeceği düşünülmektedir. İnsanların araçla seyahat etme ihtiyacının sürekli var
olduğunu düşünürsek ve yangın tehlikesi daima bulunacağından dolayı toplumun her kesimini
ilgilendiren ve faydalanabileceği bir sistemin olduğu öngörülmektedir.
9. Riskler
Yangın anında ortaya çıkacak yüksek ısının yangın yalıtımına rağmen sisteme zarar vermesi
durumu gerçekleşebilir. İnsanlar panik anında sistemin devreye girip emniyet kemer tokasını
açmasına rağmen sistemin çalışmadığı veya devreye girmediği düşüncesine kapılabilirler.
Yolcuların yiyecek özellikle içeceklerinin dökülerek sisteme zarar vermesi ayrıca kötü kullanım
kaynaklı kablo zedelenmesi vb. riskler mevcuttur. Proje hayata geçirilirken her bir araç otobüs
vb. sistemlerdeki koltuk ve emniyet kemer mekanizmalarının farklı yapıda olması nedeniyle
uygulama aşamasında sıkıntılar yaşanabileceği düşünülmektedir. Özellikle otobüste çok fazla
sayıda kablo ve bağlantılara sahip olmasından dolayı yine uygulama aşamasında sıkıntılar
yaşanabilir. Proje hayata geçirilirken hangi araca uygulanacak ise o aracın elektrik devre tesisat
şemasının üzerinden kontrollü bir şekilde sistemin montajı yapılmalıdır. Aynı şekilde emniyet
kemer mekanik bağlantılarının katalog bilgilerine de sahip olunması gerekir.

X

10
Çok düşük /.05
Önemsenmeyen
maliyet artışı

Düşük /.10
Maliyet artışı
projeyi etkilemez

Orta / .20
Maliyet artışı
projeyi etkilemez

Takvim

Görünmeyen
zaman artışı

Zaman artışı
tolere edilebilir

Zaman artışının
etkisi sınırlıdır

Kapsam

Kapsam düşüşü zor
farkedilir

Kapsam
azaltılmasının etkisi
sınırlıdır

Kalite

Kalite düşüşü zor
farkedilir

Sınırlı uygulamalar
etkilenir

Kapsam
azaltması projeyi
olumsuz etkiler
Kalite azalması
projeyi olumsuz
etkiler

Hedef
Maliyet

Yüksek / .40
Maliyet artışı
tolere edilebilir
Proje tamamlanır,
yarışmaya
yetişmez

Çok Yüksek / .80
Maliyet artışı tolere
edilebilir

Proje amacına
ulaşamaz

Proje amacına
ulaşamaz

Kalite azaltması
kabul edilemez

Proje sonu çıktısı
yararsızdır

Proje tamamlanır,
yarışmaya yetişmez

TABLO 4: Proje Zamanlama ve Bütçe Planlaması Risk Analizi
OLASILIK ETKİ MATRİSİ
RİSK
RİSKİN
RİSKİN
ORTAYA GERÇEKLEŞMESİ SKORU
ÇIKMA
DURUMUNDA
OLASILIĞI YAPACAĞI ETKİ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

RİSK ADI

Yüksek Isı

*

Kullanım Kaynaklı Problemler
Araç Elektrik Tesisatı Kaynaklı

*
*

*
*
*

9
4
4

TABLO 5: Olasılık ve Etki Matrisi
10. Kaynakça
1)https://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/arac-yangininda-annesi-ve-agabeyini-kaybedensaniga-ceza-yok-1187048/
2)https://www.cnnturk.com/video/turkiye/kadikoyde-yananaractan-2-kisinin-cesedi-cikti-video 3)https://www.seskocaeli.com/video/6018422/arabadayanarak-can-verdi
4)https://www.sozcu.com.tr/2015/gunun-icinden/luks-otomobilde-feciolum-800991/ 5)http://www.sondakika-haber.org/genel/7-kisinin-vefat-ettigi-arac-yangindasuclu-benzin-deposu-cikti-h3911.html 6)https://d20haber.com/yasam/asayis/denizlide-alevtopuna-donen-otomobilin-surucusu-yanarak-oldu/
7)https://www.milliyet.com.tr/gundem/balikesirde-otobus-yandi-1i-cocuk-5-kisi-oldu6010221 8)https://www.hurriyet.com.tr/video/kahramanmarasta-otomobil-alev-aldi-1i-cocuk2-kisi-yanarak-oldu-41572252 9)https://www.sabah.com.tr/video/yasam/surucusu-yanarakoldu 10)https://www.hurriyet.com.tr/gundem/can-pazari-kafa-kafaya-carpistilar-alev-topunadondu-41311992
11)https://www.haberturk.com/temde-yine-arac-yangini-3-kisi-olumdendondu-2552270
12)https://www.cnnturk.com/turkiye/samsunda-yolcu-otobusu-alev-alevyandi?page=113)http://www.tid.gov.tr/Makaleler/S%C3%BCr%C3%BCc%C3%BClerin%20
Emniyet%20Kemeri%20Kullan%C4%B1m%C4%B1ndaki%20Rasyonelli%C4%9Fi%20Ank
ara%20%C4%B0li%20%C3%96rne%C4%9Fi.pdf
14)https://www.robimek.com/lm-393kizilotesi-hiz-sensoru-kullanimi/
15)https://www.direnc.net/12v-200mm-lineer-motor
16)https://www.robotistan.com/ates-algilayici-sensor-karti-flame-sensor
17)https://www.cnnturk.com/dunya/surucusuz-tesla-kaza-yapti-2-kisi-hayatini-kaybetti
18)https://www.ensonhaber.com/ic-haber/otobus-kazalari-bilinci-arttirdi-2014-01-29

