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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mal ve can kaybının yaşandığı Tren Kazalarının büyük 

bir çoğunluğu hemzemin geçitlerde yaşanmaktadır. Bunu en büyük sebebi de kontrollü yada 

kontrolsüz hemzemin geçitlerde yeterince önlem alınmamasından kaynaklanmaktadır. Bazı 

kazalara da hemzemin geçit üzerinde arızalanarak kalan araçlar sebep olmaktadır. Ayrıca demir 

yolu ile kara yolu seviye uyumsuzlukları nedeniyle de bu hemzemin geçitlerden geçen araçların 

mekanik sistemlerinde zamanla arızalara yol açmaktadır. 

GRG Sistemi yani Güvenli Ray Geçiş Sisteminde Tren ve tramvay gibi raylı ulaşım araçlarının 

hemzemin geçitlere gelmeden yaklaştığını algılayan sensörler vasıtasıyla kara yollarıyla 

kesiştiği hemzemin geçitlerde bulunacak olan trafik uyarı lambası sürücüleri uyaracak belli bir 

süre sonra tantanlar aşağı inerken rayların üzerinde bulunan platform da kalkacaktır.  Eğer 

raylar üzerinde son anda geçmeye çalışan insan, araç yada arızalanan bir araç varsa tren yada 

tramvaya uyarı da bulunarak durmasını sağlayarak kazayı önleyecektir. 

Böylece GRG Sistemi sayesinde Tren ve tramvay gibi raylı ulaşım araçlarının kara yollarıyla 

kesiştiği hemzemin geçitlerde artık can ve mal kaybı yaşanmayacaktır. Kara Taşıtlarının raylara 

temas etmeden güvenli bir şekilde geçmesi sağlanırken aynı zamanda da rayların araçlarda 

meydana getirdiği yıpranmanın da önüne geçilecektir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Demiryolu ile kara yollarının kesiştiği noktalarda güvenli ve seri geçişin olmaması, taşıt 

sürücülerinin dikkatsiz davranışları, geçiş konforu ve emniyetinin düşük olması, kaza riskinin 

fazla olması gibi sorunlara bağlı olarak can ve mal kayıplarının artması. 

 Makinistlerin özellikle açık görüşünün düşük olduğu yol güzergâhlarında kontrol ve güvenlik 

zafiyetinin daha yüksek olması. 

Mevcut sistemde; kısmi kontrollü geçişlerdeki boşluklar, bazı sürücülerin riskli ve güvensiz 

hareket etmesine meydan vermektedir. Yoğun trafiğin yaşandığı bölgelerde kaza riski daha 

yüksektir. Tamamen kontrolsüz yol / ray geçişlerinde araçların raylarda kalması ya da doğrudan 

çarpışma olasılığı daha yüksektir.  

 
 



 

Her geçiş ya da kesişme noktasının, tamamen kontrol altına alınması, her yere bir görevlinin 

olması ya da manüel kontrollü bariyer uygulamasının yapılması mümkün olmadığından, 

mekaniğin ve elektroniğin iş birliğini içeren, daha teknolojik bir çözüme ihtiyaç vardır. 

Trenler demir ve çelik karışımından imal edildiklerinden, tekerleklerinin yine demir raylara 

sürtünmesinden dolayı yüksek dozda mıknatıslanma alanı oluşur. Bu manyetik alanın etkisi 

yaklaşık 2 km’dir. Yani, motorlu taşıtın motorunun stop etmesi oluşan çok kuvvetli manyetik 

alandan kaynaklanmaktadır.  

Bazen yanlışlıkla duramayarak bazen de “Zaten geçerim trenin gelmesi için daha baya yol var” 

gibi düşüncelerle bilerek geçen sürücüler, bu şekilde ve ya daha kötü bir şekilde çarpışarak can 

ve mal kayıplarına uğrarlar. 

Diğer bi problem ise temel sorun değil ama tren raylarından geçen araçların gerek tekerlek 

gerekse önemli ve yedek parçalarında, raylardan dolayı hasar ve zarara sebep olması. Araçların 

demir yolundan geçerken küçüklü büyüklü birçok hasara uğradığına hepiniz gibi ben de çok 

şahit oldum. Bu parçaların zarar görmesi demek iç piyasada hareketliliğin olduğunu gösterirken 

aslında bu parçaların dışardan ithal edilmesiyle ülke ekonomisine değil dış ülkelerde yatırıma 

neden olduğu için ülke ekonomisine zarar verir. Bu tutar yıllık araç parça ve yedek parça 

alımına bakıldığı zaman ciddi bir yurt dışı kazanımına sebep olduğu gibi döviz bazlı bir alım 

satım olması hem alıcı hem satıcı için çok pahalı olabilmektedir. 

 

 

3. Çözüm  

Daha güvenli, birbirinden tam olarak ayrışmış, elektronik ve mekanik kontrollü bariyer yol 

uygulaması. Kara taşıtlarının raylara temas etmeden bir platform üzerinden geçmesi mantığına 

dayanmaktadır. Bu platform (demir, çelik, titanyum vb olabilir) tıpkı yere monte edilmiş çift 

kanatlı ve menteşeli bir kapı gibi, demir yolunu örtecek şekilde, araç yolunun sonuna 

sabitlenmesi ile iş görür. 

 

 
 



 

 

 

 

 

Tren raylarının etrafında konumlandırılan ve hareket kabiliyetine sahip araç geçişine uygun 

zeminler, tren geçişinin olmadığı zamanlarda rayların üzerine inerek araçlara uygun ve zarar 

vermeyen bir geçiş zemini oluştururlar. Bu zemin ülkemizdeki mevcut bariyerlerle ters orantılı 

hareket ederek sistematik çalışırlar. Tren geçiş sırasında ise mevcut bariyerlerin arabaları 

durdurmasıyla beraber bu bariyerler açılarak tren yolunu tekrar tren geçişi için uygun hale 

getirir.  

Yeni sistemle beraber öncelikle insan sağlığını korumak amacıyla kazaları önler ve manevi 

hasarın önüne geçer. Daha sonra araca uygun zeminle beraber araca verilen zararın 

azaltılmasıyla ithal parça alımını azaltarak ülke ekonomisine katkıda bulunur.  

Araç geçiş bariyeri, araca uygun zemin oluşturmak için trenin geçmedi zamanlarda tren rayının 

üzerine kapanır. 

Sensörler, bariyer kalkmadan önce üzerinde araç olup olmadığını kontrol eder. 

Uyarı tabelası, tren yaklaşırken bariyerin kalkacağı uyarısını veren led tabela. 

Trafik ışıkları ve tren bariyeri, zaten ülkemizde mevcut olup tren geçtiği sırada araçlara uyarı 

için bulunur.  

Ayrıca bariyerlerin konumunu kontrol edebilmek için ekstra sensör ve elektronik devreler 

bulunur. 

 

4. Yöntem 

Platform, hemzemin geçit bariyerleriyle koordineli fakat ters orantılı çalışır. Işıklı ve sesli ikaz 

ile desteklenen bir sistemdir. Trenin gelişi esnasında, bariyerler inerken çift kanatlı platform, 

yere 90 derece açı yapacak şekilde açılmaya başlar ve araçların önünde ikinci bir bariyer 

oluşturur. (bkz. Şekil 1) tren geçtikten sonra bariyerlerin kalkmasıyla beraber, platform 

kanatları da taşıt yoluyla bütünlük oluşturacak şekilde rayların üzerine kapanır. (bkz. Şekil 2) 

bir dahaki tren geçişine kadar kapalı kalarak, karayolunda kesintisiz, güvenli ve akıcı bir ulaşım 

sağlar. 

 



 

Platformumuz, hemzemin geçiş bariyerlerinde kullanılan, makara ve çelik halat yöntemiyle 

yine hemzemin geçit bariyerine bağlı ve koordineli hale getirilir. Damper ve hidrolik desteği 

ile platform kanatlarının kolay ve sorunsuz çalışması sağlanır. Dijital uyarı ve erken görüş 

sistemleriyle daha da geliştirilebilir. Taşıt tanıma, araç takip ve gps gibi günümüzde kolayca 

düşük maliyetli uygulamaların tren ve platforma uyarlanması ile dijital koordinasyon da 

sağlanmış olur. Navigasyon, hız tespit sensörleri vasıtasıyla trenin yaklaşma hızı ve kesişme 

noktasına olan uzaklığı platform noktasındaki kurulacak bir göstergeye aktarılarak karayolu 

sürücüleri bilgilendirilebilir. Platformun açık / kapalı bilgisi de tren makinistine önceden 

rahatlıkla iletilebilir. Uydu takibine imkan veren bir sistemdir. 

Sisteminde ayrıca raylar üzerinde son anda geçmeye çalışan insan, araç yada arızalanan bir araç 

varsa tren yada tramvaya uyarı da bulunarak durmasını sağlayarak kazayı önleyecektir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projenin benzer bir örneği yoktur. Her geçiş ya da kesişme noktasının, tamamen kontrol altına 

alınması, her bölgeye bir memur tayin edilmesi ya da manuel kontrollü bariyer uygulamasının 

yapılması mümkün olmadığı için, mekaniğin ve elektroniğin iş birliğini içeren daha teknolojik 

bir çözüm gereklidir. İşte bunun için çözüm GÜVENLİ RAY GEÇİŞ SİSTEMİ’ dir ve yenilikçi 

bir yaklaşımdır. 

Proje, kısmi kontrollü ya da kontrolsüz geçişlerin daha güvenli bir hale getirilmesini amaçlar. 

Mevcut teknolojiler ve ihtiyaçlar dikkate alındığında, paket proje şeklinde kentsel yapılanmalar 

çerçevesinde zorunlu hale gelebilir. 

Tamamen güvenlik odaklı ve modern bir yapıya sahiptir. 

Kaza riskini azaltır, güvenliği arttırır.  

Yolcu ve yük konforunu arttırır. 

Taşıt ve yol deformasyonunu en aza indirerek maddi tasarruf sağlar.  

Seri geçiş yapması gereken acil müdahale araçlarına kolaylık sağlar. 

Ağır yük taşıyan taşıtların dengesini korur, daha güvenli geçiş sağlar. 

Trafiğin akış hızının bozulmasını engeller. 

Proje sadece yeni yapılacak yollarda değil mevcut yollara rahatlıkla adapte edilebilir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje, kısmi kontrollü ya da kontrolsüz geçişlerin daha güvenli bir hale getirilmesini amaçladığı 

için devlet projesi kapsamında değerlendirilerek milli bir yapıya dönüşebilir. İhale konusu 

yapılabilir. Mevcut teknolojiler ve ihtiyaçlar dikkate alındığında paket proje şeklinde kentsel 

yapılanmalar çerçevesinde zorunlu hale gelebilir. Üretimi ve uygulanması zor olmayan 

projemiz, özel sektörün de konusu olabilir. 

Prototip ve pilot uygulamaya ihtiyaç duyuyor olması bir risk unsuru olabilir. 

Proje sadece kara ve demir yolları için değil farklı taşıt yollarının (nehir taşımacılığı ve 

karayolları) kesişim noktalarında da uygulanabilir. 

Yıllık tren kazası haberlerine baktığımız zaman doğabilecek maddi zararlardan daha uygun bir 

maliyetle mevcut yollara GRG sistemi bir defa kurulup, ülke ekonomisine katkıda bulunulur. 



 

Üretimi ve uygulanması zor değildir. Uygulama daha önceden gerekli bütün incelemelerin 

yapıldığı önemli ve alt maliyetli pilot bir mevcut yolda uygulanabilir. 

Uygulama hayata geçirileceği zaman duruma ve konuma göre sistem daha da geliştirilebilecek 

ve yaygınlaştırılabilecek bir yapıdadır 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje için bir prototip oluşturulması yüksek maliyetli olmayacaktır. Simülasyonu kolay bir 

projedir. Mevcut teknolojilerin iş birliğine sahip olduğu için çok büyük ve kapsamlı yatırımlara 

ihtiyaç duymaz. 

Projenin hayata geçirilmesi kararına müteakip, mevcut imkanların, sektörlerin ve teknolojinin 

iş birliği ile oluşacak sinerji 6 ay gibi kısa bir sürede simülasyon aşamasından pilot uygulama 

aşamasına geçilmesini sağlayacaktır. 

Projenin prototipinin yapımı aşamasında kullanılması düşünülen elektronik ve mekanik 

sensörler ile tahmini maliyetleri Tablo 1’de belirtilmiştir.  Ayrıca gerçek sistemlere 

adaptasyonu da kolaylıkla yapılabilecektir. 

 

Malzeme Cinsi Adet Fiyat Tutar 

Arduino Uno Kart 2 50 TL 100 TL 

Ultrasonik  Sensör yada IR Sensör 4 30 TL 120 TL 

Step Motor 4 20 TL 80 TL 

Sarı Kırmızı Yeşil Led  12 5 TL 60 TL 

Diğer prototip malzemeleri Tasarıma uygun parçalar temin edilecektir 

Yaklaşık Prototip Maliyeti 360 TL 

  

Tablo 1: Yaklaşık Maliyet Tablosu 

 

Proje Takvimi Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Proje Fikrinin Belirlenmesi  X       

Konunun Özgünlüğünün ve 
uygulanabilirliğinin 
araştırılması. 

X X      

Başvuru Süreci.  X      

Proje ile İlgili Model Geliştirme 
Süreçleri. 

 X X X X X X 

Ön Değerlendirme Raporunun 
Hazırlanması ve Teslimi. 

 X X     

Ayrıntılı Raporunun 
Hazırlanması  

   X X   

Ayrıntılı Raporunun 
Tamamlanması ve Girişi 

    X   

Proje malzemelerinin temini ve 
yapıma başlanması 

    X X X 

Yapım sürecinin yazılımsal 
olarak bitirilmesi 

    X X X 

Projenin tamamen bitirilmesi 
ve sunuma hazır hale 
getirilmesi 

      X 

Tablo 2: Proje Takvimi 



 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Doğrudan toplum ve taşıt güvenliğini sağladığı için tüm toplum hedef kitlesidir. Öncelikle ülke 

olarak bu projenin sahiplenilmesi tüm dünyada yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve TCDD konusu olmakla beraber, özel 

şirketler kapsamında  değerlendirilebilir. Doğrudan milli ekonomi, toplum ve taşıt güvenliği 

esastır.   

  

9. Riskler 

 
Prototipten gerçek hayata uygulanması aşamasında arızalanan devre elemanları yada sensörler 

olabilir. Bu durumunda sistem hemen uyarı vermeli daha büyük kazalara sebep  olması 

önlenmelidir. 

Projenin tüm ülkede uygulanması çok uzun zaman alacaktır. Öncelikli bölgeler tespit 

edilmelidir. 

Projenin ihtiyaç duyduğu iş birliğini sağlamak zaman alabilir. 

Uygulanması zor bölgeler maliyeti attırabilir. 

Uygulamanın imkansızlığı noktasında bariyer planından erken uyarı ve dijital bilgilendirme 

noktaları oluşturularak geçiş güvenliği arttırılabilir. 

 

10. Kaynaklar  
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