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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Becerilerimizin ve değerlerimizin gelişmesinde, proje tabanlı öğrenme yaklaşımının etkili 

olmasının nedeni proje üzerinde çalışan bizlerin bu yarışma süresince farklı roller üstlenmemiz 

ile doğru orantılı olmasıdır. Nitekim bu yarışma süreci içerisinde intelligence hunters 

takımımızın etkili bir grup üyesi olabilmek için birlikte çalışma becerimizi geliştirirken, 

istediklerimizi belirtmek, birbirimizi dinlemek, saygı göstermek üzere iletişim becerilerimizi 

geliştirdik. Bunun yanı sıra intelligence hunters ekibi olarak hedeflerimizi gerçekleştirmek için 

sorumluluk alıp yapılan planları yerine getirmek gibi birçok farklı görevleri üstlendik. Bu 

yarışma süreci içerisinde karşılaştığımız problemlere yönelik düşüncemizi geliştirmemiz 

bizlerin problem çözme becerisini ve yaratıcı düşünme becerilerimizin gelişmesine katkı 

sağladı. Kısaca ifade etmek gerekirse TEKNOFEST Akıllı ulaşım yarışması ile bizler; problem 

çözme, veri analizi, karar verme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, sorumluluk becerisi, 

girişimcilik becerisi gibi birçok üst düzey bilişsel becerileri şimdiden kazandık. 

Bu projede amacımız;  iş makinalarını akıllı hale getirilerek kazı sırasında meydana gelecek alt 

yapı kazalarını ortadan kaldırmaktır. Hızla değişen ve büyüyen dünyamızda,  gelişen 

teknolojinin bir sonucu olarak makinalar insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olmuştur. 

Otonom ve seri üretim yapan endüstrilerin yanında inşaat ve yol yapım sektöründe makine 

kullanımını da aynı hızla ortaya çıkmıştır. Altyapı çalışmalarında kullanılan bu yapı 

makinaların doğurduğu, en ufak bir dikkatsizlikte ciddi sonuçları olan bu iş kazaları olmaktadır. 

Projemizde yaptığımız çalışma ile iş makineleri kendi güvenliğini kendi üstlenecek ve otonom 

çalışma ile kaza önüne geçebilme durumunu yapa bilecektir Yani akıllı yapı makinalar 

oluşturarak bu kazaların önüne geçilmesi sağlanmıştır. İş makinalarına yerleştirilecek Kablo ve 

Boru Tespit Detektörleri (protip uygulamada; endüktif ve kapasitif sensörler) ile kazı sırasında 

her hangi bir elektrik, doğal gaz ve ya su tesisatına denk geldiğinde detektörden gelen bilgi kart 

aracılığı ile araca aktarılacak aracın hem uyarı alarmı çalışacak hem de iş makinası kolunun 

hareketi durdurulacaktır.  

 

 
Şekil 1 İş makinası 
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Görseldeki protip iş makinamızda 3 tane sensör ile 1 endüktif ( elektrik) 2 kapasitif (su) 3 

kapasitif (doğalgaz) algısı için kullanılmıştır. İş makinası toprağa yaklaştığında sensörlerin ilk 

önce kalibre ayarları yapılıp ilgili madde ile karşılaştığında (1) on sinyali vermesi sağlandı. 

Alınan sinyal ardunino işlemcisine gönderilerek bir rölenin çalışması sağlandı. Röle çıkışı bir 

alarma bağlanarak kullanıcı uyarıldı aynı zamanda aracın kontak ucu resetlenerek aracın 

durması sağlandı. Elektrik kablosunun olduğunu anlamak için endüktif sensör kullandık 

sensörümüz elektriği algıladığında “ elektrik(1)” algılamadığında “serbest(0) olacak şekilde 

ayarladık ve aşağıdaki programı ardunino muza gönderdik bu sayede arduino cismi 

algıladığında alarm çalışacak algılamadığında çalışma işlemine devam edecek.  

 

 

Şekil 2 Devre kodları 

 
Şekil 3 Röle bağlantısı 

 

Projemizin nihai faydalanıcıları; iş makinası üretimi yapan işletmeler, iş makinası kullanan 

sektörlerdir. 

 



5 

 

2. Problem/Sorun: 

xxxxxx sokakta çalışan iş makinasının neden olduğu doğalgaz boru hattındaki tahribat sonucu 

patlama ve yangın olmuştur. Bu olayda ölüm yaşanmaması ise mucizedir. Kazada patlama 

sırasında bitişikteki evde çıkan yangında evde kimse olmaması faciayı önledi.” 32 Evler 

Mahallesi'nde kanalizasyon hattında çalışan bir kepçe, kazı sırasında, bölgeden geçen doğal gaz 

borusunun delinmesine neden oldu. Borudan sızan gaz nedeniyle bölge çember altına alındı. 

Yaklaşık 40 dakika kadar süren gaz sızıntısı, olay yerine gelen xxxxxx ekiplerince vanalar 

kapatılarak önlendi. Gibi haberleri okunduğumuz da ne kadar ciddi problem olduğu 

görülmektedir. İş makinaları kazı veya alt yapı çalışmaları sırasında ufak bir dikkatsizlik veya 

kullanım hataları sonucunda alt yapılara (Doğal gaz, elektrik tesisatı ve su tesisatlarına) zara 

vererek maddi ve manevi hasarlara yol açmaktadır. Kazı sırasında iş makinası yerleştirilecek 

sensörler ile alt yapıda her hangi bir hat tespit edildiğinde alarm vererek kullanıcıyı uyaracak 

ve makinanın çalışması engellenecektir. 

 

 
Şekil 4 Alt yapı sırasında yaşanan kazalar 

  

3. Çözüm  

İş makinalarına yerleştirilecek Kablo ve Boru Tespit Detektörleri ile kazı sırasında her hangi 

bir elektrik, doğal gaz ve ya su tesisatına denk geldiğinde detektörden gelen bilgi ardunino da 

kod yazılarak röleyi çalıştıracak röle den çıkış alınarak araca aktarılacak aracın hem uyarı 

alarmı çalışacak hem de iş makinası kolunun hareketi durdurulacaktır. 
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Şekil 5 İş makinası sensör bağlantı kartı 

 

4. Yöntem 

%10 Anlatım, %10 Tartışma, %80 uygulama (Gösterip yaptırma, Problem çözme, Grup 

çalışması, protip geliştirme) Proje çalışmamızda kullandığımız protip modelde doğal gaz 

elektrik ve su için modelleme senaryolar gerçekleştirdik. Kazı sırasında istenmeyen patlama ve 

yırtılmaları ortadan kaldırmak için ön çalışmalar yaptık. Elektrik kazasını ortadan kaldırmak 

için endüktif sensör kullandık endüktif sensörümüz metal cisimleri algıladığında çıkış 

vermesinde bir sıkıntı yaşamadık ancak toprak içinde bulunan tüm metallere çıkış vermesi bir 

sorun oldu Bunun üzerine hem endüktif sensör hem de manyetik sensör kullandık bunları seri 

başladığımızda hem metal olacak hem de manyetik alan olacak bu sayede yer altındaki enerji 

hatlarını tespit etmiş olduk. Su içinde kapasitif sensör kullandık yer altından akan su boru hattını 

tespit ederek sensörümüzün çıkış verdiğini gördük. Sensör çıkışlarını arduinomuza pals dalgası 

olarak gönderdik ve yukardaki kodumuzu yazarak rölenin çıkış vermesini sağladık bu sayede 

amacımıza ulaşmış olduk. 

 

 

Çisim   Sensör 1 Alarm On Alarm Of Sensör 2 Alarm On Alarm Of Sensör 3 Alarm On Alarm Of 

Doğal gaz   x   x x x  

Elektrik x x    x   x 

Su   x x x    x 

 

Şekil 6 Test sonuçları 

   

 
int dogalgaz = 3; 

int su = 4; 

int elektrik = 5; 

int gazveri; 

int suveri; 

int elekveri; 
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int role = 13; 

void setup() { 

  pinMode(dogalgaz, INPUT); 

  pinMode(elektrik, INPUT); 

  pinMode(su, INPUT); 

  pinMode(role, OUTPUT); 

  Serial.begin(9600); 

} 

void loop() { 

 

elekveri = digitalRead(3); 

suveri == digitalRead(4); 

gazveri == digitalRead(5); 

 

  if (elekveri == 1) 

    { 

      digitalWrite(role, 1); 

     } 

    else if(gazveri ==1) 

    { 

      digitalWrite(role, 1); 

    } 

   else if(su == 1) 

    {  

  digitalWrite(role, 1); 

    } 

  else 

    { 

    digitalWrite(role, 0); 

    } 

  } 

 

Şekil 7 proteus ile devre şema çizimi 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yapmış olduğumuz literatür taramalarında yer altı alt yapı sistemlerini tespit eden detektörler 

bulunmakta; Stream EM Altyapı Tespit Radarı, RIS Hi-Pave Mobil Yer Altı Radarı, Stream X 

Maden Tespit Radarı, su kaçak tespit cihazları, kablo ve boru dedektörleri, manyetik tespit 

dedektörü v.b. bir çok ticari ve endüstriyel urün bulunmaktadır.  ancak iş makinelerine monta 

edilerek birlikte kullanıldığına dair bir veriye ulaşamadık. Projemiz kendi alanında yenidir. 
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6. Uygulanabilirlik  

Projenizin günlük hayatta inşaat ve alt yapı çalışmalarında kullanılan iş makinelerine entegre 

edilerek kullanılma şansına sahiptir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

İNTELLİGENCE HUNTERS 

ZAMAN PLANLAMASI 

Şubat Mar

t 

Nisan Ma

yıs 

Hazi

ran 

Tem

muz 

Ağu

stos 

Takım içindeki görev dağılımı   X 

 

      

Proje tasarımı hakkında 

toplantılar  

X X      

Malzeme listesi belirleme X X      

Akıllı ulaşım araç araştırmaları    X X X   

Araç tasarımı bitiş    X X X   

Yazılım sürecinin başlaması  X X     

Elektronik sürecin başlaması  X X     

Mekanik sürecin başlaması  X X     

Malzemelerin alınması      X X  

Yazılım ve elektronik kısımların 

bitmesi 

    X X  

Sistemin araca monte edilmesi 

ve üretilmesi 

    X X X 

Yer altı tespit testleri( Elektrik, 

su doğal gaz) 

     X X 

Doğruluk testleri      X X 

Güvenlik kontrolleri      X X 

Son testler        X 

Tablo 1 Proje Zaman Planlaması 

 

Malzeme Adı  Adet Birim Fiyatı Durumu 

Doğal gaz tespit 

sensörü 

1 500 TL Alınacak 
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Elektrik tespit 

sensörü 

1 450 TL Alınacak 

Su tespit sensörü 1 450 TL Alınacak 

Protip kepçe  1 100 TL 

 

Alınacak 

arduino 1 275 TL Var 

Toplam 1 1.500TL  

Tablo 2 Maliyet tablosu 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Endüstriyel anlamda iş makinası üretimi yapan işletmeler, iş makinası kullanan sektörlerdir. 

 

9. Riskler 

Risk 1: Sistemin araca entegre edildikten sonra kullanma zorluğu çekilmesi? 

Çözüm 1: Bu durumda çözümümüz kullanma talimatnamesi oluşturmaktır. 

 

Risk 2: Sistemin arza yapıp bozulması durumda bütçe sıkıntıya girerse? 

Çözüm 2: Bu durumda çözümümüz bir sponsor bulmak olacaktır. 

 

Risk 3: Su algılama sensörü algılamama durumunda ne yaparız? 

Çözüm 3: Kalibre ayarlarını gözden geçirip çalışma başlamadan sensör önüne bir su şişesi 

getirip test yaparız. 

  

Risk 4: Doğalgaz algılama sensörü algılamama durumunda ne yaparız? 

Çözüm 4: Kalibre ayarlarını gözden geçirip çalışma başlamadan sensör önüne bir gaz dolu 

(çakmak)  getirip test yaparız.  

 

Risk 5: Elektrik algılama sensörü algılamama durumunda ne yaparız? 

Çözüm 5: Kalibre ayarlarını gözden geçirip çalışma başlamadan sensör önüne akım gecen bir 

iletken yerleştirerek test yaparız. 

 

Risk 6: Olası sensör kartının bozulmalarında ne yaparız? 

Çözüm 6: Onarım gerçekleşmiyor ise yedek sensör başvurulur.  

 

Risk 7: Covid19 pandemi sürecinde yaşana bilecek bulaş ve diğer sorunlar 

Çözüm 7: Covid19 testi yapılması, devletimiz tarafından aşı sürecinin başlatılması durumunda 

covid aşısı yaptırmak. Maske mesafe ve hijyene dikkat edilecektir. 

 

Risk 8: Okuyucu ana kart bozulmalarında ne yaparız? 

Çözüm 8: Onarım gerçekleşmiyor ise yedek kart takılır. 

 

Risk 9: Sensörler hava şartları değişiminde yanlış ölçüm yaparsa ne yaparız? 

Çözüm 9: Endüstriyel tip algılayıcı sensör ile değiştirilir buda maliyeti artırır. 
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Projemiz hayata geçilirse ortaya çıkabilecek problemler aşağıdaki olasılık ve etki matrisinde yer 

almaktadır. Risk azaltma çözüm önerileri her risk için yukarıda listelenmiştir. 

 

 ŞİDDET 

OLASILIK HAFİF  ORTA  CİDDİ 

KÜÇÜK (1) Sistemin kullanım 

zorluğu 

(4) Doğal gaz 

algılama sensör 

arızası 

(7) Pandemi 

süreci  

ORTA (2) sistem Arızası (5) Elektrik 

algılama sensör 

arızası 

(8) Okuyucu ana 

kart arızası 

YÜKSEK (3) Su algılama sensör 

arızası 
(6) Sensör karttı 

araızası 

(9)sensör okuma 

hatası 

Tablo 3 Risk Matrisi 

Bütçe Planlaması: Proje hazırlık ve tasarım aşamasından sonra proje devremiz ile ilgili 

öncelikli malzemeler için piyasa araştırması yapılarak tahmini maliyetler çıkarıldı. Üretime 

başlanmasıyla birlikte oluşturulan mevcut bütçeye göre taslak bir gider listesi oluşturuldu. 

ÖTR ve PDR‟nun içerikleri incelenip değerlendirildiğinde devam edecek olan üretim aşaması 

için detaylı malzeme listesine göre hazırlanarak nihai bütçe planı ve ayrıntılı malzeme fiyat 

listesi Tablo 2‟de, verilmiştir 
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