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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

AtaAUS takımı olarak karayollarındaki yoğun trafik problemlerine yönelik bilgi işlem 

teknolojileri kullanarak çözüm geliştirildi. Kara yollarındaki mevcut yol kapasitelerinin 

optimum kullanımını sağlamak ve trafik akışını hızlandırıp gecikme sürelerinin azaltılmasını 

sağlayacak akıllı bariyer (oto korkuluk) sistemi geliştirildi. Her bir yön için taşıt geliş sayısı 

sensörler yardımı ile belirlenecek ve kıyaslama yapılacak, trafik yoğunluğu az olan yöndeki 

şerit sayısını bir azaltılıp, diğer yöndeki şerit sayısı bir artırılacaktır. 

Tasarlanacak bariyerlerde kış aylarında yol yüzeyinde buzlanmayı önlemek amacıyla buz 

çözücü solüsyon püskürtme sistemi entegre edilmesi düşünülmüştür. Bariyerler üzerindeki 

sıcaklık sensörleri yardımı buzlanma olup olamadığı belirlenip yol yüzeyine belirli zaman 

aralıklarında kimyasal solüsyon püskürtülerek güvenli bir yol sunmuş olacaktır. 

Bariyerlerin üstüne güneş paneli sistemi yerleştirilecektir. Elde edilen bu enerji ile yolun 

aydınlatılmasında ve kendi ihtiyaç duyduğu enerji karşılanacaktır. Bu proje özellikle büyük 

şehirlerde yaşanan trafik sıkışıklığı problemine çözüm sağlayacaktır. 

 Projenin uygulanması sonucu, enerji ve zaman tasarrufu sağlanacaktır. Ayrıca yoğun trafikte 

meydana gelen kazalar ve sera gazı salınımı azaltılmış olacaktır proje bu bakımdan da çevreci 

bir projedir. 

 

2. Problem/Sorun: 

 

Artan otomobil sayısı ile büyükşehirlerin belli bölümlerinde ve belirli zaman aralıklarında 

(sabah veya akşam) Ev-İş gidiş veya dönüş yönü aşırı trafik yoğunluğuna sahip olurken, diğer 

yön çok az trafik yoğunluğuna sahip olmaktadır. Oluşan aşırı trafik yoğunluğu daha fazla yakıt 

tüketimine ve zaman kaybına neden olmaktadır. Tek yöndeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve 

yolun tam kapasitede kullanılması için geliştirilen bir yöntem ABD’de Golden Gate 

Köprüsünde Bariyer Transfer Makinesi ile yapılmaktadır (Kaynak 1). Bu araç beton bariyerleri, 

bir şerit çizgisinden alıp komşu şerit çizgisine aktarmaktadır. Fakat bu araçtan dolayı 128 trafik 

kazası meydana gelmiştir. Bu kazalar sonucu 16 can kaybı olmuştur (Kaynak 2). Ülkemizde ise 

İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler köprüsünde plastik dubalar ile şerit genişletme-daraltma 

işlemini görevliler tarafından manuel olarak yapılmaktadır. Dünyada ve ülkemizde dinamik 

olarak yol yüzeyinde hareket edip şerit artırma işlemini gerçekleştiren bir uygulama 

bulunmamaktadır. Trafikte harcanan zaman kaybı insanlar üzerinde psikolojik sorunlara neden 

olmaktadır. Bu projede çözüm bulunmaya çalışılan birinci problem trafikteki zaman kaybını 

azaltmaktır.  

Trafik kazaları sonucu meydana gelen can ve mal kayıpları ekonomik, sosyal, psikolojik ve 

çevresel açıdan olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Dünya çapında buzlanmayı önlemek için 

tuzlama, kum serpme ve solüsyon püskürtme sistemleri kullanılmaktadır. Ancak tuzlama ve 

kum serpme işleminde asfaltın yapısı bozulmaktadır. Ayrıca bu işlemin uygulaması zahmetli 

ve zordur. Buzlanmayı önlemek için kullanılan solüsyon püskürtme sistemleri ise asfalt altına 

boru ve sıvı püskürtme nozzle döşenerek yola solüsyon püskürtme işlemi sağlanmaktadır. Bu 

sistemler hem yol yapım maliyetini artırmış hem de asfaltın ömrünü kısaltmıştır (Kaynak 3). 

Bu projede çözüm bulunmaya çalışılan ikinci problem kar yağışlı ve soğuk havalarda yol 

yüzeyinde oluşan buzlanmayı önlemek ve buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazalarını 

azaltmaktır. 
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3. Çözüm  

 

Bu projede akıllı bariyer gerçekleştirilecektir. Gidiş ve dönüş 

yönünde trafik yoğunluğu sabah ve akşam zirve saatlerde 

farklılık gözlenen yol bölümlerinde özellikle köprülerde ve 

otobanlarda uygulanabilir bir sistem olacaktır. Bu proje birden 

fazla probleme çözüm aramaktadır; 

Şerit artırma/azaltma ile trafik yoğunluğu azaltılması:  

Dinamik şerit değiştirme sisteminin uygulanacağı yol bölümü 

belirlenecektir. Bu yol bölümüne gelen taşıtların görüntü işleme ile 

taşıtlar arasındaki zaman aralığı belirlenecektir.  

Bunun için yol üzerindeki araçların sayımı, yapay zeka algoritmaları kullanarak görüntü işleme ile 

gerçekleştirilecektir. Akıllı bariyerler taşıt geliş aralıklarına göre hangi yönde daha kısa zaman 

aralığında taşıt geliyor ise o yönün şerit sayısı bir artırması için bariyerlere bilgi gönderecektir. 

Yaptığımız ilk çalışmalarda %95 lik bir araç sayım doğruluk payı elde edildi. 
 

Yol yüzeyinde buzlanmanın önlenmesi: 

Akıllı bariyerler tasarlanırken hava sıcaklığına göre yol yüzeyine 

kimyasal sölüsyon püskürtülmesi gerçekleştirilecektir. Bunun için 

sıcaklık sensörleri yardımı ile hava sıcaklığı belirlenecektir. Hava 

sıcaklığı -5C0’nin altına düştüğü zaman yol yüzeyine kimyasal 

solüsyon püskürtülmesi gerçekleşecektir Akıllı bariyer içerisinde 

kimyasal solüsyon bulunacak.  

 

Kimyasal solüsyon için bariyer içerisinde özel hazne tasarlanacaktır. Önceden doldurulan solüsyon, 

buzlanma sırasında püskürme nozzelları ile yola püskürtülecektir. Böylece yolda buzlanma önlenmiş 

olacaktır. Dolayısı buzlanmadan dolayı meydana gelen trafik kazaları önlenmiş olacaktır. Ayrıca 

ihtiyaç olan solüsyon miktarını optimum şekilde kullanarak gereğinde fazla solüsyon püskürmenin 

önüne geçilecektir. Böylece hem yola daha az zarar vermiş olunacak hem de israfın önüne geçerek 

tasarruf sağlamış olunacaktır. 
 

Akıllı bariyere yerleştirilen güneş paneli ile enerji elde edilmesi: 

Tasarlanmış olan akıllı bariyerin enerji ihtiyacını yenilenebilir 

enerji ile karşılanacaktır. Akıllı bariyerler tasarımında, bariyerlerin 

yüzey ve işlevlerini en verimli şekilde kullanarak bariyerlerin üst 

kısmına yerleştirilen güneş paneli ile yenilebilir enerji elde 

edilecektir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak 

çevreci bir enerji üretim sistemi tasarlanacaktır.  
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Bu projede tasarlanan dinamik şerit değiştirme sistemi kendi enerjisini kendisi üretmektedir. Akıllı 

bariyer sistemi ek olarak enerjiye ihtiyaç duymamaktadır. Bu projenin gerçekleşmesi halinde trafik 

yoğunluğunun azalmasından dolayı hava ve gürültü kirliliği en aza indirilecektir. Bir başka faydası 

sürücü ve yolcuların trafikte harcadıkları zaman kaybını azaltmış olup trafik sıkışıklığının insanlar 

üzerindeki olumsuz psikolojik etkisi azaltılmış olacaktır. 

 
 

 

4. Yöntem  

 

Proje uygulama aşamaları aşamaları aşağıdaki gibidir: 

 

1-Bariyerlerin tasarlanması: Yol üzerinde rahat ve mümkün olan hızlı bir şekilde hareket 

edebilen, gerektiği zaman buzlanmayı sıvı solüsyon ile önlemek için sıvı haznesi ve yola sıvıyı 

püskürtme sistemleri içeren bileşenlerin yerleştirilmesini 3 boyutlu CAD programları 

kullanılarak bilgisayar ortamında hazırlanması ve gerekli analiz hesaplamalarının yapılması. 

 

a-Bariyerlerin hareketi sağlayacak sistem tasarlanması: Bariyerlerin hareketi için 

redüktörlü elektrik motoruna bağlı kauçuk tekerlek hareketi sağlayacaktır. Bariyerleri bir 

sonraki şeride doğru ilerleyecek, bir sonraki şeridi gördüğü zaman duracak. 

  

b-Bariyerlere güneş paneli tasarlanması: Sistem için gerekli olan enerji ihtiyacını 

yenilenebilir enerji ile elde etmeyi planladık. İlk olarak 

bariyerler içerisine rüzgâr gülü entegre ederek gerekli enerjiyi 

karşılamak istedik. Fakat üretim zorluğu, maliyeti ve verimi 

yaptığımız çalışmalar doğrultusunda güneş panelleri 

kullanılması daha avantajlı olduğu görünmüştür. Güneş 

panelleri alanını artırmak amacıyla bariyer tasarımına üçgen 

olması kararlaştırıldı.  

 

c-Bariyerlere kimyasal solüsyon püskürtme sisteminin tasarlanması: Yağışlı ve soğuk 

havalarda yolda oluşabilecek buzlanmaları önlemek için bariyerler içerisinde sıvı haznesi 

tasarlanacaktır. Önceden bu sıvı haznesine buzlanmayı önleyen sıvı solüsyon doldurulacaktır. 

Sıvı haznesinde buzlanmayı önleyen sıvı solüsyonu hava sıcaklığına göre yola püskürtmesi için 

programlanacaktır. Sıvıyı püskürtmek için sıvı pompası ve püskürtme sisteminin tasarlanması 

ve üretilmesi gerçekleşecektir. 

 

2-Her iki yönde araç geliş zaman aralıklarının belirlenmesi için sensörlerin 

yerleştirilmesi: Yolda trafik yoğunluğu belirlemek için görüntü işleme teknolojisi 

kullanacaktır. Bu sistem için yüksek çözünürlüklü kamera ve bu görüntüyü işleyebilen 

bilgisayara ihtiyaç vardır. Bizler araç sayımı için en ucuz ve pratik yöntemler üzerinde çalışma 

yapmaktayız. Görüntü işleme ile araç sayımı yapmamızın en büyük önemli sebebi yol üzerinde 

trafik güvenliğini sağlamaktır. Diğer yöntemler ise asfalt altına yerleştirilen manyetik sensörler 

kullanımı veya kızılötesi sensörler kullanarak belirlenecektir. Yaptığımız araştırmalar sonucu, 

en çok araç geçen şeridi belirlemek ve şeritlerin hangi yönde yol daraltma-genişletme kararını 

vermesi için araç sayını görüntü işleme teknolojisini kullanarak belirlenmesi ve üretilmesine 

karar verildi. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü  

 

Bu projeye özgünlük katan yön bariyerlerin hareketi herhangi bir araç ve müdahale ile değil 

kendiliğinden sistemsel bir şekilde gerçekleşecektir. Başka bir proje olan 2020 Teknofest 

HAYALET Bariyer sistemi ise asfalt içerisine gömülmektedir. Bu sistem çalıştığı zaman 

yoldaki şeritlerden yolun trafiğini kapatarak çalışmaktadır. Bu sistem yol yapım maliyetini 

artırmakla birlikte yol kaplamasında bozulmalara neden olabilir.   Ayrıca herhangi bir arıza 

durumunda veya kaza durumunda tamiri esnasında yolun trafiğe kapatılması gerekecektir. 

AtaAUS akıllı bariyer sistemi herhangi bir arıza durumunda hiç trafiği bozdan yenisi ile 

değiştirilebilir durumdadır ve çalıştığı zaman trafik akışını hiç engellemeden yol 

genişletebilmektedir. Böylelikle anında müdahale ile çok hızlı ve etkili trafik akışı 

sağlamaktadır. Bu sebeple akıllı bariyerler otoyollarda yol bölme işlemini tam otomatik olarak 

trafik yoğunluğu hangi yönde daha çok ise o yöne göre yol genişliğini sağlanacaktır. Bu projede 

geliştirilen özel algoritma ile kendi karar mekanizması ile tam otonom olarak yapılacaktır. 

 

Bu projenin bir başka özgün yönü; yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş panellerinden enerji 

elde edilecek. Bu yöntemle ihtiyacımız olan enerjiyi karşılamak aynı zamanda yol 

aydınlatmasında ışıklı uyarı levhaların kullanarak sürücüleri yönlendirme vb. için 

kullanılacaktır. 

 

Bu projenin bir başka özgün yönü; soğuk ve kar yağışlı havalarda yollarda oluşan buzlanmayı 

engellemek için bariyerler içerisinde tasarlanan sıcaklık sensörleri ve püskürtme sistemi ile yol 

yüzeyine kimyasal solüsyon püskürtülecektir. Tasarlanacak püskürtme sistemi ile yol 

yüzeyinde buzlanma önlenmiş olacaktır. Dolayısıyla buzlanmadan dolayı meydana gelecek 

kazalar önlenmiş olacaktır. 

 

Bu proje kapsamında tasarlanacak dinamik şerit değiştirme sistemi her yönüyle özgün bir 

sistemdir. Dünyada manuel olarak uygulaması bulunmakta, bu projede belirtildiği gibi otonom 

çalışan bir sistem bulunmamaktadır. Ayrıca buzlanma önleyici ve enerji elde edilen bir bariyer 

sistemi de uygulamada otonom olarak bulunmamaktadır. Dolayısı ile proje her yönüyle özgün 

ve çok yönlü fayda sağlayıcı bir projedir. 

 

 

6. Uygulanabilirlik 

 

Proje özellikle büyükşehirlerde örneğin İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler köprüsünde manuel 

olarak uygulanmaktadır. ABD de Golden Gate köprüsünde Bariyer Transfer Makinesi yardımı 

ile yapılmaktadır. Bu proje manuel olarak uygulanan sistemi otonom hale dönüştürülecektir. Bu 

proje kapsamında tasarlanan sistem girişimci vizyona sahip özellikle yol firmaları tarafından 

uygulanabilir. Böylelikle ticari ürüne dönüşebilir. 

 

Ayrıca özellikle soğuk iklime sahip kış turizminin olduğu illerde yol yüzeyinde buzlanma 

önlemek amacı ile yola tuz ve filler serilmesi manuel olarak yapılmaktadır. Buzlanmanın yoğun 

olduğu bölgelerde bu projede tasarlanan bariyerler ile yol yüzeyine kimyasal solüsyon 

püskürtülmesi ile buzlanma önlenmiş olacaktır. Buzlanmayı önlemek için manuel sistemdeki 

işçi ve yakıt masrafları azaltılmış olacaktır. Belediyeler bu projedeki bariyerleri kendileri üretip 
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buzla mücadele için uygulanabilir. Bariyerleri üretecek olan belediyeler ticari ürüne 

dönüştürmüş olacaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemiz uluslararası bir proje olup özgün bir sistemdir. Çevreye yararlı ve üretimi kolaydır. 

Projemizin en ideal ve en ucuz şekilde üretilmesi planlanmıştır. Akıllı bariyerimiz çevre dostu 

olup kendi maliyetini karşılayabilecek bir sistemdir. Devletimize, milletimize ve çevre faydalı 

olan bu sistem ülkemize katma değer katacaktır. 

 
NO Malzeme Adı Adet Birim Fiyat  NO Malzeme Adı Adet Birim Fiyat 

1. 4 2 165 ₺  23. HC-SR04 Mesafe Sensörü 5 8 ₺ 

2. Kızılötesi Sensör 4 65 ₺  24. PIR hareket sensörü 5 11 ₺ 

3. Makaronlar Set 1 50 ₺  25. GO PRO Hero 9 1 5000 ₺ 

4. Filament 10 220 ₺  26. HCR06 Blutooth sensörü 3 80 ₺ 

5. Sarhoş Tekerlek   12 20 ₺  27. Li-po Şarj Aleti 1 700 ₺ 

6. Kauçuk tekerlek   16 25 ₺  28. Arduino Başlangıç Seti 1 250 ₺ 

7. Mikro Güneş Paneli  10 30 ₺  29. Çek Bırak Mavi Metal 
Körüklü Otobüs 

2 45 ₺ 

8. Li-po Seviye Ölçer 1 130 ₺  30. Otobüs Durağı Maket 2 120 ₺ 

9. 3,7v Li-po   10  40 ₺  31. Bahçe Sokak Lambası 20 20 ₺ 

10. Şerit Led 5m  4 60 ₺  32. Faller Maket Üst Geçit 
Yaya İçin 1/87 

2 312 ₺ 

11. Nozzle   10 20 ₺  33. 1/50 Ölçek Insan Figürü 
18li Paket 

2 30 ₺ 

12. Sıvı pompa 5 20 ₺  34. Busch Trafik İşaretleri 1/87 2 30 ₺ 

13. Motor Sürücü 5 20 ₺  35. Metal Çek Bırak Klasik 
Araba 

15 40 ₺ 

14. Çizgi Sensörü 5 72 ₺  36. Yol Yapım Seti Maketi 1/87 7 100 ₺ 

15. Dc Motor 2 185 ₺  37. Lipo Alarm Modülü 2 15 ₺ 

16. Led 100 0,2 ₺  38. Genel Kırtasiye Giderleri  1000 ₺ 

17. Kablo Çeşit 20 5 ₺  39. Kauçuk tekerlek 6 25 ₺ 

18. TFT Ekran 1 210 ₺  40. Li-po Güvenlik Çantası 1 88 ₺ 

19. 3D Yazıcı 1 4000 ₺  41. Kamera Modülü 1 350 ₺ 

20. DC Motor Dinamo 10 110 ₺  42. Arduino Buzzer Kartı 5 5 ₺ 

21. LM Sıcaklık 
Sensörü 

5 11 ₺  43. Yol Düzeneği Maketi 1 500 ₺ 

22. Sıvı Seviye Sensörü 5 14 ₺  44. Taşıma Sandığı 1 250 ₺ 

      Toplam  23.237 ₺ 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Özellikle büyükşehirlerde otoyollarda, köprü işletmecileri, tünel işletmecileri ve belediyeler tek 

yönlü trafiğin yoğun olduğu kısımlara ve bununla birlikte buzlanmaya meyilli tüm yollara hitap 

etmektedir. Doğal ve yoldan geçen araçların etkisi oluşan rüzgâr akımdan elde edilebilecek 

yenilenebilir enerji ihtiyacı olan enerji üretim sistemleri bulunan kısımlara hitap etmektedir. 

Kalabalık olan şehirlerimizin en büyük sorunu olan ulaşım ve trafik problemini çözmek asıl 

hedefimiz. 

 

 

9. Riskler 

RİSK 1: Sensörlerin bozulması ve çalışmaması, yazılım kodların hata vermesi riskler 

oluşturabilir. Uyguladığımız yolun bu projeye uygun olmaması, iletişim kurulamaması vb. 

riskleri karsımıza çıkaracaktır. Projedeki riskler tahmin edilmeyen bir anda herhangi bir 

bariyerin bozulması gerçekleşebilir. Böyle bir durumda yenisi ile değiştirilebilir durumda 

olacak şekilde tasarlanmıştır. Böyle olması herhangi bir kaza durumunda da etkili ve hızlı tamir 

ile trafik akışı sağlanabilir. 

RİSK 2: Yoğun kar yağışı gibi kötü hava koşuşuyla karşı karşıya kalındığında bariyerlerin 

hareketini sağlamak zorlaşacaktır. Burada solüsyonların etkisi ile kar birikimini bir nebze 

engelleyecek özellikle buzlanmaya karşı etkili çözüm sunacaktır. 

RİSK 3: Sürücü kaynaklı trafik kazaları. 

B planı sensörlerin çalışmaması durumunda sistem çalışmayacaktır. Sistemin çalışmaması durumda 

akıllı bariyerler yol eksen çizgisi üzerinde bulunacağı için problem teşkil etmeyecektir. Ayrıca 

bariyerlerin hareketi sabah ve akşam zirve saatler meydana geleceği için bu saatlerde bir arıza meydana 

gelmesinde bariyerler manuel olarak kontrol edilerek hareket ettirilebilir durumda olacaktır. 
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 RİSK 1 RİSK 2 RİSK 3 RİSK 

Zaman 5 2 7 14/36=%38 

Maliyet 6 0 3 9/36=%25 

Kalite 7 5 1 13/36=%36 

Ort. Etkiler ve 

Proje Riski  

18/3=6 7/3=2,33 11/3=3,66 %33 

 

Projenin uygulamasında planlanan zaman dilimleri ve iş paylaşımları hazırlık süresinde sistemli 

bir şekilde uygulanmıştır 

Katılımcıların ilgi alanlarına görev paylaşımı yapılmıştır bu kapsamda verilen görevler daha 

sistemli ve başarılı bir şekilde uygulamaya konulmuştur 

Rapor hazırlık aşamasında bu strateji oldukça verimle sonuçlanmış ve ekibimize zaman 

kazandırmıştır 
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