
1 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ 

FESTİVALİ 

 

 
AKILLI ULAŞIM YARIŞMASI 

 PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

 
TAKIM ADI: MER_AR_GE 

 

PROJE ADI: YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ YOL YARDIM 

ÇANTAM 

 

 

BAŞVURU ID: 339013 

 

 

PROJE KAPSAMI: KARA 

 
 

 



2 

 

İçindekiler Sayfa No 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 2 

2. Problem/Sorun: 3 

3. Çözüm 3 

4. Yöntem 4 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 6 

6. Uygulanabilirlik 7 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması  7 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 8 

9. Riskler 8 

10. Kaynakça ve Rapor Düzeni  8 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Dünyada yangınların %5-15 i araçlarda meydana gelmekte olup, maddi hasarla beraber 

yolcuların otobüs taşımacılığına olan güveni sarsılmakta, çok sayıda insanın yaralanmasına ve 

ölümüne neden olmaktadır.(NFPA 556, 2010; Topical Fire Report Series, 2018; Mangs, 2004). 

Son yıllarda özellikle Türkiye otobüs yangınları sebebiyle araç yangınları dikkat çekmeye 

başlamıştır. Türkiye’de birçoğu hafif hasarlı yılda yaklaşık 350 otobüs yangını yaşanmaktadır. 

NFPA istatistiklerine göre araç yangınlarının %75 i yolcu araçlarında gerçekleşmektedir 

(Topical Fire Report Series, 2018). Özellikle yolcu otobüslerinde motor arkada bölümde olup, 

birçok motor parçası ve yakıt bir arada kalabalık bir düzende bulunur. Bu yüzden yangının 

saptanması ve söndürülmesi daha zor olmaktadır. Otobüs yangınlarının gelişme yönü ve kaza 

sonrası can kayıplarına yönelik bazı yaşanmış olaylara yönelik fotoğraflar şekil 1’de verilmiştir.  

 
Şekil 1 Otobüs yangınlarına yönelik resimler 

Otobüslerin yangın güvenliği; tasarımına, yapım malzemelerine, bakımına, kullanım 

şekline ve park edildiği yerin özelliklerine bağlıdır. Otobüslerde yangınların %59’u motor 

bölgesinde, % 35’i yolculardan, % 3’ü yakıt tankından meydana gelmektedir. Lastiklerin ve 

farların ısınmasından meydana gelen yangınlar ise %2 mertebesindedir. Çarpışan araçlarda ise 

yangınların %54’ü motor kısmından, %33’ü yakıt tankından ve % 4’ü ise lastiklerden ve 

frenden meydana gelmektedir(Kılıç, 1997) 

Yol yardım çantam adını verdiğimiz projemizde özelikle otobüslerin motorlarının 

bulunduğu alanlardaki yakıt sızıntılarına, gaz yoğunluğu, alev belirlenmesi, sıcaklık 

değişimlerini, yolcu kabinlerindeki gaz yoğunluğu, duman seviyesine, alev belirlenmesi, 

tekerlek çevresinde oluşan sıcaklık değişimi ve duman yoğunluğunun tespit edilmesi ve 
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tehlikeli durumlara karşı soğutma, uyarma ve söndürme sistemi yapılması planlanmıştır.  

Sistemin genel şeması şekil 2’de verilmiştir.  

 
Şekil 2 Sistemin genel yapısı 

Geliştirdiğimiz  bu sistem ile araçlarda herhangi bir sebeple oluşabilecek yangınlar tespit 

edilerek can ve mal kayıpların önüne geçilmesi sağlanacaktır.   

 

2. Problem/Sorun: 

Otobüs taşımacılığı; toplu taşımada en güvenli taşıma yöntemlerinden biri olarak kabul 

edilmekle birlikte, özellikle kaza sonucu meydana gelen yangınlar çok sayıda yaralanmalara ve 

ölümlere yol açabilmektedir. Milyonlarca yolcu her gün işe, okula, eğlenmeye ve tatil yerlerine 

otobüslerle yolculuk etmektedir. Bir kaza veya arıza sonucu meydana gelen yangınlar yolcuları 

tehlikeye atmakta, otobüs hurdaya dönmekte, işletme maliyetlerine ilaveten yolcuların otobüs 

taşımacılığına olan güveni sarsılmaktadır. Ülkemizde birçoğu hafif hasarlarla atlatılan yılda 

yaklaşık 350 otobüs yangını meydana gelmektedir. Yangınların çoğu ciddi olmayıp başlangıç 

aşamasında söndürülmekle beraber, otobüsün tamamen yandığı ve yolcuların öldüğü kazalar da 

olmaktadır. Özellikle şehirlerarası otobüs yangınları başlangıçta söndürülemezse, uzak 

olduğundan itfaiyenin olay yerine ulaşması geç olmakta ve araçlar tamamen yanmaktadır(Kılıç, 

2019). 

Bir yanmanın olabilmesi için yanıcı maddeye, oksijene ve kıvılcıma ihtiyaç vardır. Bütün 

araçlarda yanıcı madde yeterince mevcuttur. Benzin, mazot, propan veya benzeri hidrokarbon 

bileşimi gibi yakıtlar, yanıcı yalıtım malzemeleri, seslendirme kabloları, elektrik kabloları ve 

plastik parçalar yanıcı malzemelerdir. Atmosferde ve motor çevresinde yeterli oksijen de 

bulunduğundan sakınılması gereken husus, kıvılcım kaynaklarıdır. Yanıcı madde ve oksijen 

bulunsa bile kıvılcım kaynağı önlenirse taşıt yangınları da önlenebilir. Taşıtlarda kıvılcım 

kaynakları; elektrik kısa devresi, motorun ateşleme sistemindeki kıvılcım, sıcak egzoz gazı 

içindeki kıvılcım, farların ve lastiklerin aşırı ısınması, çarpışma veya sürtünme ile oluşan 

kıvılcımlar, dikkatsizce düşürülen sigara ve kundaklama sayılabilir.  Yangını ilk aşamalarında 

söndürmek daha kolaydır. Yangına geç müdahale edilirse, ortamdaki maddelerin ısınması ve 

yangının genişlemesi ile yangına müdahale zorlaşmakta can ve mal kayıpları artmaktadır. Bu 

sebepten dolayı farklı sensörler kullanarak otobüslerin motor, tekerlek ve iç kapında 

oluşabilecek yangınların tespitine yönelik bir sistem tasarımı gerçekleştirilecektir.  

 

3. Çözüm  

Otobüslerin yangın güvenliği; tasarımına, yapım malzemelerine, bakımına, kullanım 

şekline ve park edildiği yerin özelliklerine bağlıdır. Otobüslerde yangınların %59’u motor 

bölgesinde, % 35’i yolculardan, % 3’ü yakıt tankından meydana gelmektedir. Lastiklerin ve 
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farların ısınmasından meydana gelen yangınlar ise %2 mertebesindedir. Çarpışan araçlarda ise 

yangınların %54’ü motor kısmından, %33’ü yakıt tankından ve % 4’ü ise lastiklerden ve 

frenden meydana gelmektedir(kılıç,1997). Otobüs yangınları çok sık meydana gelmektedir ve 

birçok durumda yangın motor bölmesinde başladığından yolcular otobüsü zamanında terk 

edebilmekte, ancak yangının yolcu bölümüne geçtiği durumlarda ölüm veya yaralanmalar da 

olabilmektedir. Otobüslerin yanmasının, can kaybı ve yaralanmaların olmasının en büyük 

nedeni hızlı yanıcı polimer malzemelerin kullanımı, bakım yetersizliği, algılama ve söndürme 

sistemlerinin yetersizliği ve eğitim yapılmamasıdır. Bu sebepten dolayı çalışmamızda 

otobüslerin motor bölümüne, iç kabine ve tekerleklere eklenecek sensörler ile olası yangın riski 

belirlemek ve önlem alınasını sağlayacak sistem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Otobüs 

yangınlarına yönelik geliştirdiğimiz uyarı sistemi, yapay sinir ağ modeli geliştirme ve uyarı 

sisteminden oluşmaktadır. Sistemin genel modeli şekil 3’de verilmiştir.   

 

 
Şekil 3 Çalışmaya Yönelik Genel Şema 

 

Sistemizde motor, iç kabin ve lastik alanlarında olası tehlikelerini belirlemek için; 

ortamların sıcaklık değişimleri ölçmek için  sıcaklık ölçüm aralığı -55 ile 150 derece 

arasında değişen LM35 sıcaklık sensörü kullanılacaktır.  

Ortamdaki alevi algımak için Kızılötesi Arduino Alev Sensörü Modülü ışık kaynağından 

alev tespiti yapabilir.  

Mq-2 gaz sensörü kullanarak, uçan ve yanızı gaz çeşitlerini (lpg, alkol, propan, hidrojen, 

metan, karbonmonoksit ve duman da dahil) konsantrasyonlarını algılanacaktır.  

Motorda akaryakıt kaçıklarına belirlemek için sıvı belirleme seviye sensörü kullanılacaktır. 

Sıvı seviye sensörü ile sıvı seviyesi(40mm'ye kadar) ölçüm yapabilmektedir.  

Sensörden gelen verileri yorumlamak için deneyapkart kullanılacaktır. Motorda aşırı ısınma 

oluşması halinde peltier sistemi kullanarak motor alanının soğutması sağlanacaktır. Motor, 

kabin içi ve tekerleklerde yangın riski algılandığında ise söndürme sistemi devreye girerek 

riskin azaltılması sağlanacaktır. Risk azalmadığı durumlarda ise uyarı sistemi devreye 

girilecektir.  

4. Yöntem 

Soruna yönelik çözüm önerisini uygulanması aşamasında donanımsal ve yazılımsal 

uygulamalar yapılacaktır.  
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Sistem donanımsal olarak incelendiğinde otobüslerde yangın riski çıkabilecek 3 önemli alan 

olan motor, kabin içi ve tekerlek alanına yönelik sensörler kullanarak ayrı ayrı veriler 

toplanacaktır.  

Motor bölümüne yapılacak donanımsal tasarımında ortamdaki tehlikeleri belirlemek için 

gaz, alev algılama, sıcaklık ve sıvı belirleme sensörleri kullanılacaktır. Uyarı bölümü ise buzzer 

ile sesli uyarı ve GSM ile yetkilere mesaj veren bir sistemdir. Önlem sisteminde ise otobüslerin 

bir bölümüne yaklaşık 100 litre su bulunan bir depo koyulacak ve riskli durumlarda bu depodaki 

su ile otomatik yangına müdahale edilecektir. Soğutma sisteminde ise motor iç kabin ısısı aşırı 

yükseldiğinde peltier tabanlı soğutma sistemi çalışarak motor kabininin ısısı düşürülecektir. 

Motor yönüne yapılan tasarım şekil 4 de verilmiştir.  

 
Şekil 4 Motor Bölümüne Yönelik Donanım Sistemi 

Otobüs içine yönelik yapılacak donanımsal tasarımında ortamdaki tehlikeleri belirlemek 

için gaz, alev algılama sensörleri kullanılacaktır. Tehlike oluşabilecek durumlarda ise buzzer 

ile sesli uyarı ve GSM ile yetkilere mesaj veren bir uyarı sistemi tasarımıdır. Önlem sisteminde 

ise otobüslerin bir bölümüne yaklaşık 100 litre su bulunan bir depo koyulacak ve riskli 

durumlarda bu depodaki su ile otomatik yangına müdahale edilecektir. Kabine yönelik yapılan 

tasarım şekil 5’te verilmiştir.  

 

 
Şekil 5 Otobüs kabin içi uyarı sistemi 
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Otobüs teker bölümüne yapılacak donanımsal tasarımında ortamdaki tehlikeleri belirlemek 

için gaz, alev algılama, sıcaklık sensörleri kullanılacaktır. Uyarı bölümü ise buzzer ile sesli 

uyarı ve GSM ile yetkilere mesaj veren bir sistemdir. Önlem sisteminde ise otobüslerin bir 

bölümüne yaklaşık 100 litre su bulunan bir depo koyulacak ve riskli durumlarda bu depodaki 

su ile otomatik yangına müdahale edilecektir. Tekerlere yönelik yapılan tasarım şekil 6 de 

verilmiştir.  

 

 
Şekil 6 Teker bölümüne yönelik sistem 

 

Sistemin yazılım bölümünde ise Arduino IDE arayüzü kullanarak programlama 

yapılacaktır.   “Deneyap Gelistirme Kartlari” paketi arduino ide ortamına tanıtılarak üç ayrı 

donanım için ayrı ayrı kodlama yapılacaktır.  Deneyap kartın yapay zeka destek arayüzün 

çalışmada kullanabilirliği test edilecektir. Deneyap kart ve yapay zeka arayüzü yetersiz olması 

durumunda rasperry pi ve python dili kodlanarak sensörlerden gelen verilerin yorumlanması 

sağlanacaktır. Yapay sinir ağ modelini eğitmek için kullanılacak yangın riski verileri deneme 

yanılma sonucunda oluşturulacaktır. Bu veriler kullanarak Levenberg-Marquardt eğitim 

algoritması kullanarak  yapay sinir ağ modeli geliştirilecek ve otobüs hareket anında 

sensörlerden gelen anlık veriler aşağıdaki modeldeki gibi yorumlanarak uyarı ve önlem sistemi 

çalışacaktır.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Taşıtlardaki yangın önleme sistemleri konusunda Avrupa Birliği, Amerika Birleşik 

Devletleri, Japonya ve Avustralya’da farklı çalışmalar bulunmaktadır. Amerika Birleşik 

Devletleri’nde otobüslerde yangın güvenliğini arttırmak için hem federal hem de eyalet 

düzeyinde çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar araştırma, test, otomatik yangın algılama 

ve söndürme sistemleri konularını içermektedir(Krieg vd., 2003). Otobüs yangınları konusunda 

malzeme numuneleri ve parçalar ile araçlar üzerinde küçük, orta ve büyük ölçekli deneyler ve 

sayısal incelemeler yapılmıştır(Hofmann vd.,2012). Otomatik yangın algılama ve söndürme 

sistemleri de dâhil olmak üzere, son teknolojik değişikliklerin otobüslerin yangın güvenliği 

üzerindeki etkileri araştırılmakta, araç tasarım ve donanımlarının ve denetim standartlarının 

iyileştirilmesi için önerilerde bulunulmaktadır(Volpe vd. ,2016). Ancak motor, tekerlek ve 
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otobüs içi durumuna göre yangın riskini tespit , önleme ve ikaz sistemlerinde aynı anda kullanan 

çalışma olmadığı için çalışmamız yenilikçidir. Çalışma kapsamında anakart olarak deneyap 

kartının kullanılması ve kodlanaması sebebiyle yerli olmasına önem verilecektir.  Sistemde 

geliştirdiğimiz söndürme sistemi bakımından farklı bir çalışmadır.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Çalışmamız kapsamında Mersin ili Akdeniz belediyesi ile proje hakkında görüşmeler 

yapılmaya başlanmıştır. Sistemde kullanılan sensörler açısından araç içi yangın riskini belirme 

ve uyarma sisteminin uygulanabilirliğinin yüksek olduğu , otobüslerde yangın riskini söndürme 

açısından ise risklerin bulunduğu görülmektedir. Bu sebeple çalışmamızda su ile söndürme 

sistemiz yerine alternatif çözüm önerileri hakkında araştırma yapılmaya başlanmış olup toz ile 

söndürme ve ya yangın tüpünü otomatikleştirme yöntemi üzerinde uygulanabilirlik çalışmaları 

yapılmaya başlanmıştır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Otobüslerde oluşan yangın riskini ve yangınına müdahale konusunda uygulanan sensörler 

ve kontrol kartımız piyasada kolay bulunabileceği için ticarileştirme potansiyeline sahiptir. 

Sistemimiz yeni ve eski otobüs , araba , kamyon gibi karayolunu kullanan tüm araçlara entegre 

edilmektedir. Sergilenmesi planlanan prototipe yönelik bütçe tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1 Tahmini Maliyet 

Malzemeler Fiyatlar Kullanım Amacı 

Deneyap Kart * 3  954 TL Anakart olarak kullanılacaktır. 

GSM sensörü * 3 900 TL Yetkilere haber verme amaçlı 

kullanıcak. 

Ateş Algılayıcı Sensör Kartı *3 42 TL  Ortamda ateş varlığı ölçülecektir. 

Gaz sensörü *3 75 TL Ortamdaki gaz miktarı ölçülecektir.  

LM35DZ Sıcaklık Sensörü *3  45 TL Ortamdaki sıcaklık değişikliği 

ölçülecektir.  

Sıvı belirleme sensörü 22 TL  Akaryakıtta kaçak varsa belirlememek  

Role*2 40 TL Su pompası ve peltieri çalıştırmak için 

kullanılacaktır.  

Buzzer 10 TL Uyarı sistemi için 

Peltier  90 TL Soğutma sistemi için kullanılacak 

Su pompası 25 TL Söndürme sistemi için kullanılacaktır. 

Toplam 2203 TL  

 

Çalışmamıza yönelik çalışma takvimi tablo 2’de paylaşılmıştır. Çalışma takvimi 

projenin geliştirme aşamasına göre değişebilecektir.  
Tablo 2  Çalışma Takvimi 

İşin Tanımı Şubat Mart  Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Literatür Taraması X X X X X   

Uzmanlarla görüşme  X X     
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizde toplu taşıma araçlarını kullanan ve yangın riski ile karşı karşıya kalabilecek 

sürücüler ve yolcular hedef kitlemize oluşturmaktadır. Projenin üretilmesi açısından otobüs 

üreticiler, belediyelerle hedef kitlemizi oluşturacak ve görüşmeler yapılarak ticaretleştirme 

faaliyetlerine başlanacaktır.  

9. Riskler 

Çalışmamızda bazı riskler bulunmaktadır. Bunlar ; 

1- Geliştirdiğimiz sistemimizde kullanılan sensörlerden gelen verinin doğru olması 

sonucunda sürücü ve yolcularda gereksiz paniklere yol açabilecektir. Bu durumu engellemek 

için sistemde kullanılan malzemelerin daha hassas yapıda seçilmesi ve sistemin gerekli 

bakımların yapılması gerekmektedir.  

2- Sistemin insan kaynaklı hatalı çalıştırması riski bulunmaktadır.  Bu durumu engellemek 

için sensörlere  insanların ulaşabilecek seviyeden daha farklı alanlara yerleştirilmesi 

gerekmektedir.  

Sistemi gerçek hayata geçirmeden önce fabrikasyon bir prototip üretilip öncelikle deneme 

amaçlı gönüllü bir bölgede denenerek sonuçları tespit edilmeli, başarı olması durumda tehlikeli 

olan ışıklara  entegre edilmelidir.  

Projemizde karışılabilecek riskler tablo 3 de verilmiştir.  
Tablo 3 Risk Tablosu 

Ol Olasılık ve etki 

matrisi 

Risk Katsayıları 

1-2 Az riskli 3-4 Orta Riskli 5-6 (Yüksek Risk) 

Malzeme kaynaklı 

Sorunlar 

Sistemin mekanik ve 

elektronik kısmında 

kullanılan malzemelerde 

Hatalı/kopuk/kırık kısmı 

incele, tamir et ve test et 

Elektronik ve mekanik 

kısmını kontrol 

edererek ve bozuk 

parçayı tamir 

edilmesini sağlamak.  

Elektronik ve mekanik 

kısımda tespit edilen 

bozuk parça tamir 

edilmiyorsa ilgili 

parçanın alternatifini 

bulunacaktır.  

Yazılımsal 

Kaynaklı Sorunlar  

Deneyapkart 

kodlanmasında kodun 

hatalı çalışması sonucnda 

hatalı kısmını değiştir, 

test/simüle et 

Deneyapkartın 

kodunun yanlış veya 

hatalı çalışması 

durumda Alternatif 

kod denemeleri 

üretilir. 

Deneyapkartın sistem 

ile ilgili kaynak kodu 

çalışmıyor ve hatanın 

kaynağı bulunamıyor. 
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