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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Hayata Yol Aç projemizin amacı öncelikle İstanbul’un trafik sıkıntısına ve 

hastaların hastaneye ulaştırılmasında yaşanan sorunlara bir çözüm üretmektir. İstanbul 

gibi kalabalık bir şehirde bir yerden bir yere gitmek bile insanlar için çileye dönüşmüş 

durumdayken, bir de hastaneye acil yetiştirilmesi gereken hastalarımız can savaşı 

verirken ambulansların trafiğe takılması ayrı bir dert oluşturmaktadır. Trafikte bilinçsiz 

sürücülerin yer alması, trafik kazaları gibi olaylar ambulansların hastaları hastaneye 

ulaştırmasını zorlaştırmaktadır. Sürücüler bilinçli olsalar dahi o kadar aracın yer aldığı 

bir yerde, trafik sıkışıklığında ambulans geçsin diye yer vermek isteyen sürücüler bu 

engele takılmaktadır.  

Projemiz ile hastaların hastaneye ulaştırılmasında yaşanan sıkıntıları en aza 

indirip yenilikçi bir ulaşım sistemi ile bu soruna çözüm üretmektir. Hastaneye yetişmeye 

çalışan hastalar, karayollarını kullanan diğer sürücüler ve hastaları hastaneye hızlı bir 

şekilde taşımak için canlarını hiçe sayan sağlık görevlileri de olumlu anlamda 

etkilenecektir. 

Projemiz için öncelikle raylı sağlık kabinleri ve yer altından hastaneye kadar 

giden raylı yollar tasarlıyoruz. En az iki hasta kapasiteli, raylı sistem üzerinde gidebilen 

sağlık kabini bir ambulansta olması gereken tüm tıbbi araç gereci barındıracaktır. Yer 

altından giden raylı yollarımız yeni ağlar olabileceği gibi mevcut metro ağları ile de 

entegre olacaktır. Bu raylı sisteme hasta getirilebilmesi için belirli semt, E5 ve otoyol 

kenarlarına yapılacak olan sağlık kabini hasta transfer noktaları olacaktır. Hasta mahalle 

aralarından ambulans ile bu transfer noktasına getirilecektir. Ambulans ile bu transfer 

noktalarına getirilen hasta asansörle raylı sağlık kabinine oradan da hastane acil 

servisine sevki yapılacaktır. Hastaların hastaneler arasında sevki gerektiğinde de 

hastaneler arasında bu raylı yollar ile sevki yapılabilecektir. 

Böylelikle trafiği takılmadan hızlı, güvenli, sorunsuz bir şekilde hastaların 

hastaneye ulaştırılması sağlanmış olacaktır. Mevcut ambulansların trafikte yaratmış 

olduğu kalabalık ve trafik sıkışıklığının önüne geçileceğinden trafik de rahatlamış 

olacaktır. 

Projemiz yalnızca İstanbul ili için değil, yer altından giden raylı sistem ve sağlık 

kabinlerini kurabildiğimiz her ilde uygulanabilecektir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Hayata Yol Aç projemizin yapılmasını gerekli kılan bizi bu yönde araştırmaya 

sevk eden sorun İstanbul’un trafik sıkıntısına ve hastaların hastaneye ulaştırılmasında 

yaşanan sorunlara bir çözüm üretmektir. İstanbul gibi kalabalık bir şehirde bir yerden 

bir yere gitmek bile insanlar için çileye dönüşmüş durumdayken, bir de hastaneye acil 

yetiştirilmesi gereken hastalarımız can savaşı verirken ambulansların trafiğe takılması 

ayrı bir dert oluşturmaktadır. Trafikte bilinçsiz sürücülerin yer alması, işine evine 

gitmeye çalışanların oluşturduğu yoğunluk, trafik kazaları gibi olaylar ambulansların 

hastaları hastaneye ulaştırmasını zorlaştırmaktadır. Sürücüler bilinçli olsalar dahi o 

kadar aracın yer aldığı bir yerde, trafik sıkışıklığında ambulans geçsin diye yer vermek 

isteyen sürücüler de trafik engeline takılmaktadır. (Şekil 1) 

Ambulansların kara yollarında hızla ilerlemeye çalışması da trafiği tehlikeye 
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sokmaktadır. Hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans görevlileri de zaman 

zaman kazalara neden olmakta veya kazaya karışmaktadır. (Şekil 2) 

Hastaların hastaneye ulaştırılmasında şu an için elimizde var olan en iyi sistem 

ambulanslardır. Ancak bu ambulanslar trafikte gereğince hızlı ilerleyememekte ve 

zaman kaybı nedeniyle hastalar açısından istenmeyen sonuçlara yol açabilmektedir. 

Mevcut sistemde bu sorunlar yaşanırken projemiz ile bu tür sorunların ortadan 

kalkacağı aşikardır. Günümüzde özellikle büyükşehirlerde, trafiğin sıkışık olduğu 

alanlarda ve hızlı, güvenli bir şekilde hastaların hastaneye ulaştırılması sürecinde 

sorunları en aza indirmek hatta sıfırlamak adına Hayata Yol Aç projemiz ile katkı 

sunmuş olacağız.  

                      
Şekil 1                                                                                 Şekil 2 

 

3. Çözüm 

 

Hayata Yol Aç projemiz ile ilk olarak “sağlık kabinleri” tasarlıyoruz. Bu sağlık 

kabinleri bir ambulansın içerdiği tüm alet ve donanımlarda olacaktır. Ancak bu sağlık 

kabinleri yerin altından gidecek şekilde tasarlanacaktır. Sağlık kabinlerinin yanı sıra yer 

altında raylara ihtiyacımız olacaktır. Yalnız bu raylı yolumuz yeni ağlar olabileceği gibi 

mevcut metro ağlarına da entegre halde olacaktır. Yer altından giden raylı yollarımız ve 

sağlık kabinlerimiz hastanelerin acil girişine girecek şekilde tasarlanacaktır. Hasta 

mahalle aralarından ambulans ile belirli semt, E5 ve otoyol aktarma alanlarına 

getirilecektir. Ambulans ile getirilen hasta asansör ile sağlık kabinlerine alınacak ve yer 

altından hastane acil servisine getirilecektir. Hastalar bu raylı sağlık kabinleri ile trafiğe 

takılmadan sorunsuz, güvenli bir şekilde hastaneye götürülecektir. Hastaların hastaneler 

arasında sevki gerektiğinde de hastaneler arasında da bağlantı sağlayan bu raylı sağlık 

kabini sistemi ile hastanın hastaneler arası sevki sorunsuz sağlanacaktır. Böylelikle 

trafiği takılmadan hızlı, güvenli, sorunsuz bir şekilde hastaların hastaneye ulaştırılması 

sağlanmış olacaktır. Ve mevcut ambulansların trafikte yaratmış olduğu kalabalık ve 

trafik sıkışıklığının önüne geçileceğinden trafik de rahatlamış olacaktır. 

 Projemiz aynı zamanda ambulansların sağlık kabini hasta transfer noktasına 

kadar transfer sağlayacağı için bölgedeki ambulans yetersizliğinin de önüne geçmiş 

olunacaktır. 

            Hayata Yol Aç projemiz ile ele aldığımız sorun ve çözümüne yönelik basit ve 

küçük prototipi Şekil 3 ve Şekil 4’te gösterildiği gibidir. 
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Şekil 3                                                                   Şekil 4 

 

4. Yöntem 

Gözleme dayalı olarak yapmış olduğumuz araştırma sonucu İstanbul gibi 

metropol şehirlerde acil hastaların, tasarladığımız raylı sağlık kabinleri ile yer altından 

güvenli bir şekilde hastaneye sevki aşağıdaki Şekil 5 ve Şekil 6’da gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 5 
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      Şekil 6 

Gözleme dayalı olarak belirlediğimiz çözülmesi gereken soruna yönelik olarak 

araştırma, inceleme, mevcut sistemlerin karşılaştırılmasını yaparak ve çözüm 

önerilerimiz konusunda tartışmalar yaparak hem trafiği rahatlatacak hem de hastaların 
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hastaneye taşınmasındaki sorunları en aza indirecek çalışmamızı gerçekleştirdik. 

Çalışmamız sonucunda bir maket ortaya çıkarmaya başladık. Çalışmalarımızı çizimler 

ile destekledik. (Şekil 5 ve Şekil 6) 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Hayata Yol Aç projemizin yenilikçi yönü ambulans ile aynı donanıma sahip 

sağlık kabinlerini oluşturmamızdır. Sağlık kabinlerimiz, yerin altından daha hızlı ve 

güvenli hasta taşıyacaktır olup, aynı zamanda sağlık kabinlerimiz raylı sistem ile 

faaliyet gösterecektir. Yerin altından giden yeni raylı yollar oluşturacağımız gibi bu 

projemizde mevcut metro ağlarına entegre sağlık kabinleri bu yolları da kullanabilecek 

şekilde tasarlanmıştır. İlk defa mevcut metro ağına veya yeni baştan oluşturulacak metro 

ağı ile bir sağlık kabinini entegre ederek acil hastaların hastaneye ulaşımını 

sağlayacaktır. 

Hayata Yol Aç projemizin bir başka yenilikçi yönü metro ağına entegre sağlık 

kabininin olumsuz hava şartlarından ve çevre koşullarından hiçbir şekilde 

etkilenmemesidir. Deprem, sel gibi doğal afet durumlarında dahi hasta transferinin 

sağlanabilmesi yapılabilecektir. 

 

6. Uygulanabilirlik 

  

Nayino Altınşehir takımı olarak, Hayata Yol Aç projemizin uygulanabilirliğin 

yüksek olduğunu düşünmekteyiz. Yer altından raylı sistem ile giden sağlık kabinlerimiz 

için ayrı bir yol açılacağı gibi mevcut metro ağlarına entegre olabilmesi ve hastaneler 

arasında da hasta nakili yapılmasını da sağlayabileceğini öngörmekteyiz.  İstanbul gibi 

bir şehri düşündüğümüzde zemin yapısının yer altından giden raylı yolları 

kaldırabildiğini ve mevcut metro ağları ile şu an konumlandırılmış çeşitli hastanelerin 

de mevcut metro ağlarına çok yakın olduğu görülmektedir. Örneklendirmek gerekirse 

Bakırköy Sadi Konuk hastanesi Bahçelievler Metrosu, Küçükçekmece Kanuni Sultan 

Süleyman Hastanesi yeni açılacak olan metronun çok yakınında olduğu görülmektedir. 

Vatandaşların metro ile hastaneye ulaşımını sağlayan bu sistemin yanı sıra acil 

hastaların da sağlık kabinleri vasıtasıyla hastane acil servisine direk ulaşımının 

sağlanması planlanmıştır. Bizler sağlık kabinlerini ürettiğimiz takdirde mevcut metro 

ağları ve yeni yollar açarak bu projemizi büyük ölçüde gerçekleştirmiş olacağız. 

 Hayata Yol Aç projemizdeki sağlık kabinlerinin ticari satışından daha çok 

ülkeye ve vatandaşa katkı açısından çeşitli kurumlarca üretilebileceğini düşünmekteyiz. 

Ayrıca bu yolların yapımı ve sağlık kabinlerinin seri üretime geçmesi de çok sayıda 

kişiye istihdam sağlayacaktır. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Maliyet tablosu Tablo 1’de gösterilmiştir.  

MALZEME LİSTESİ Toplam Fiyat 

1. 2 adet Uygulama Tahtası 100 TL 

2. 2 adet Raylı Sitem 125 TL 

3. 1 adet Silikon Tabancası 25 TL 

4. 1 adet Ambulans 25 TL 

5. 25 adet Mini Metal Araçlar 75 TL 

6. 2 adet Hastane Maketi, 

Metrobüs Figür, 

Asansör, Sağlık 

Kabini 

Geri dönüşebilen malzemelerle kendimiz 

yapacağız. 

TOPLAM 350 TL 

Tablo 1: Maliyet Tablosu 

Projemizle ilgili yapılan ve yapılacak çalışmaların gösterildiği zaman çizelgesi 

aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

  Hayata Yol Aç projemizde öncelikli olarak hedef kitlesi hastaneye ulaşmaya 

çalışan her yaştan hastalardır. Ambulans şoförü, doktor, paramedik, acil tıp teknisyeni 

bu projemizin diğer hedef kitlesidir; çünkü hastaların hastaneye ulaştırılmasında büyük 

pay sahibidirler ve bu projemizden olumlu yönde etkilenecektirler. Hem trafikte 

kalmayacak hem de trafikteki tehlikelerden korunacak ve daha hızlı olmaları sağlanmış 

olacaktır. Hayata Yol Aç projemiz trafikteki diğer şoförleri de olumlu etkileyecektir. 

Çünkü ambulansların trafikteki yoğunluğu azalmış olacak ve hasta taşımakta olan 

ambulansların hızlı gitmesinden kaynaklanan kazaların da önüne geçilecektir. Hatta bir 

yerden bir yere gitmekte olan yolcular da bu durumdan olumlu anlamda etkilenecektir; 

çünkü bu proje sayesinde trafikte de rahatlama olacaktır. Kısacası bir yerden bir yere 

gitmeye çalışan ve bu yolları kullanan her kesim olumlu bir etkilenme yaşayacaktır. 

 

 

  

Proje Fikrinin 

Bulunması ve 

Kaynak Tarama  

(Ocak /2021) 

Proje Fikrinin 

Geliştirilmesi 

(Şubat/2021) 

Proje 

Tasarımının 

Planlanması 

(Mart/2021) 

Proje 

Malzemelerinin 

Temini 

(Temmuz/2021) 

Projenin 

Hazırlanıp Test 

Edilmesi 

(Temmuz-

Ağustos/2021) 
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9. Riskler 

Projemiz mekanik ve elektriksel sistemlerden oluştuğundan meydana 

gelebilecek enerji kesintisi sistemin çalışmasını etkileyecektir. Bu sorunu bir enerji 

kaynağı desteği ile sistemin tekrar çalışması sağlanmış olacaktır. Oluşabilecek bir 

mekanik arıza durumunda arızayı giderebilmek için donanımlı bir teknik personelin 

halihazırda bulundurulması riskleri en aza indirecektir. Raylı sistemlerde oluşabilecek 

sinyalizasyon hataları da risklerimiz arasındadır. Bunu da mühendislik desteği ile 

giderebiliriz ve ilgili standartlar sağlandığında sistem yüksek güvenlikte çalışacaktır.   

Risk matrisi Tablo 2’te gösterilmiştir.   

Risk Riskin 

Olma 

İhtimali 

Risk 

Seviyesi 

Önleme/ Uyarı 

/Çözüm 

Çözümden 

Sonra 

Riskin Olma 

İhtimali 

Risk 

Seviyesi 

Enerji kesintisi 

sorunu yaşanabilir. 

Olası Orta Enerji kaynağı 

desteği ile sistem 

tekrar çalışabilir 

duruma gelecektir. 

Olasılık Dışı Düşük 

Mekanik Arıza Mümkün Düşük Oluşabilecek bir 

mekanik arıza 

durumunda arızayı 

giderilebilecek 

donanımlı teknik bir 

personel 

bulundurulması. 

Olası Düşük 

Sinyalizasyon 

Hatası 

Olası Yüksek Mühendislik desteği 

ile giderebiliriz 

Olasılık Dışı Düşük 

Tablo 2: Risk Matrisi 

10. Kaynakça ve Rapor Düzeni  
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