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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

İnsanoğlu var olduğu günden beri doğal afetler başta olmak üzere beklenmeyen afet veya  acil 

durumla karşı karşıya kalmıştır. Bu gibi acil durumlarda ihtiyaç malzemelerinin taşınması, 

tıbbi yardım, tahliye, kurtarma gibi faaliyetlerin yürütülmesinde ulaşımın önemi bizce kilit 

noktadadır. Acil durumlarda; trafik saatlerce tıkanmakta, ulaşım sağlanamamakta ve olaya 

müdahalenin çok uzun sürmekte olduğunu gözlemledik. Fakat müdahale dediğimiz kavram, 

hemen yerine getirilmesi gereken aksi halde telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilecek 

bir öneme sahiptir. Sağlık bilgisi ve trafik kültürü dersinde hızlı ulaşım ve anında 

müdahalenin hayat kurtardığını,  saniyelerin bile önemli olduğunu öğrenmiştik. İşte bu 

nedenle itfaiye, polis ve ambulans gibi acil durum ekiplerinin olay yerine erişimi olaya 

müdahale açısından önemlidir.  

Geçtiğimiz yıl İzmir’de meydana gelen büyük bir depremde ulaşım felç olmuş ve acil durum 

ekiplerinin olay yerine erişimi gecikmişti. Bu yüzdende enkaz altında kalan kişilere geç 

ulaşmış ve ağır bir durum ile karşılaşılmasına neden olmuştu. Afet olduktan sonra afet 

bölgesine yardım ve tahliyeler için olay yerine erişim çok büyük sorunlardan biri olmuştur 

(Kurucu, 2010; Buldurur ve Kurucu 2015). Bizde böyle durumlarla karşılaşmamak için ne 

yapabiliriz diye düşünüp bu projeyi tasarladık. Çalışmamızda ülkemizde ve dünyada yaşanan 

bu gibi problemlere çözüm bulmak amacıyla acil ulaşım yolu tasarımını gerçekleştirdik. 

Tasarımda çeşitli elektronik devreler kullanarak bariyerlerle bir yol kontrol sistemi 

yaptık.Kaynak taraması yapıldığında çalışmanın bir örneğine rastlanmadığı için projemiz 

alanında özgün bir çalışma olmuştur.  

Sistem geliştirilmeye açık bir sistemdir. Acil durum araçlarında kullanılacak uzaktan 

kumanda, kartlı geçiş sayesinde bariyerleri açıp geçiş sağlanabilir. Bariyerlere görsel uyarı 

olarak trafik lambası ya da flaşör entegre edilip geliştirilebilir. Böylece diğer araçların daha 

dikkatli araç kullanmaları sağlanabilir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Ülkemizde özellikle büyük şehirlerde; yangın, deprem, büyük kazaların yaşanması gibi acil 

durumlarda trafik sıkışıklığı ciddi sorunlar yaratmaktadır. Bunun yanında trafik sıkışıklığı; 

kurtarma, tahliye, ilk yardım faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumlarda 

trafiğe özel araçların çıkmasının yasaklanması yerine yolun belli bir şeridinin kullanılması en 

makul çözüm olarak görülmekte ama bunun nasıl yapılacağı ise ciddi bir sorun olarak 

görülmektedir.  

Geçtiğimiz yıl İzmir’de de büyük bir deprem meydana geldi. Bu olayda birçok vatandaş 

yaşamını yitirdi. Yetkililer, özel araçların mümkün olduğu kadar kullanılmaması ve yolun acil 

durum ekiplerinin müdahalesi için açık olması gerektiği uyarılarında sürekli bulunmuşlardır. 

İçişleri bakan yardımcısı Muhterem İnce “Acil Müdahale Araçlarının Hızlı Geçişi İçin Yolları 

Boş Bırakınız.” diye uyarıda bulundu. İzmir büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer sık sık 

trafik yoğunluğu için uyarı yaptı. “Bayraklı bölgesinde enkaz çalışmalarının hızlanabilmesi 

özel araç kullanımının azalması gerekiyor. Bu bölgeyi ve bölgeye giden yolları kullanmamaya 
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özen gösterelim.”, “Bayraklı bölgesinde enkaza ulaşım ve yaralı nakli için ana arterleri boş 

bırakalım.”, “lütfen caddeleri boş bırakalım” diye uyarılarda bulundu. 

 

3. Çözüm  

Bu sorunu çözmek üzere belediyelerin ve karayollarının çeşitli yollar denedikleri izlenmiş 

ama verimli ve kesin bir yöntem bulamadıkları gözlenmiştir. Bu alanda yapılmış çalışmalar 

incelenmiş, acil durum yolu için kullanılan yöntem ve araçlar değerlendirilmiştir. Farklı 

çalışma prensipleri olan ve farklı kuralları bulunan sistemler olduğu görülmüştür. Bu tür 

ulaşım sistemlerinin kompleks yapıları, sistemlerin çok yeni bir teknoloji olması yüzünden 

maliyetinin yüksek olduğu görülmüştür. Projemizde acil bir durum yaşandığında acil durum 

ekiplerinin olay yerine hızlı ve güvenli ulaşımının sağlanması gerekmektedir. Ulaşımdaki bu 

ihtiyaca çözüm olabilecek tasarımı tamamen özgün, yeni ve ucuz bir ürün tasarlanmıştır. 

Tasarımda çeşitli elektronik devreler kullanarak bariyerlerle bir yol kontrol sistemi yaptık. En 

az iki şeritli bir yolda bir şeridini bariyerlerle çevirdik. Çevirdiğimiz şeride acil durum araçları 

geldiğinde, yapay zeka sayesinde araçların plakalarını tanıyan sistemimiz, şeridi araçların 

kullanımına açacaktır. Acil durum araçları geçtiğinde ise şerit araç trafiğine kapatılacaktır. 

Öncelikle acil durum araçlarının plakalarını yapay zeka sayesinde sisteme tanıttık. Sistem acil 

durum aracı olup olmadığını bu şekilde tespit edecektir. Acil durum aracı tespit ettiğinde ise 

kullandığımız motorlar sayesinde bariyeri aşağı indirip yolun açılmasını sağlayacaktır. Aksi 

durumda yol kapalı kalacaktır. Sonuç olarak bir depremde, yangında ya da herhangi bir acil 

durumda ilgili birimler, tasarlamış olduğumuz sistemi kullanarak olay yerine daha çabuk 

ulaşım sağlayabilecektir. Projemizin hem ana arterlerde hem de farklı yollarda (üst geçit, alt 

geçit, köprü) kullanılabileceği düşünmekteyiz. 

 

 
 

Projemizin teknik çizimi 
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4. Yöntem 

Araştırmada ürün tasarımı yöntemleri model olarak alınmıştır. Ürün tasarımı tamamen bize ait 

olup, yeni, özgün ve düşük maliyetlidir. Bu yöntemi seçmemizdeki amaç projemizin içeriğine 

uygun olmasıdır.  

Mühendislik tasarım döngülerini izleyerek ilk önce “ Bariyerler yerden yukarı doğru çıkıp 

tekrar nasıl inebilir?” problemini oluşturduk. Problemimizin çözümü için arkadaşlarımızla 

akıllı ulaşım sistemlerini araştırdık ve olası çözümleri tartıştık. En iyi çözümün kodlama ile ve 

motor ile olacağını kararlaştırdık. Ardunio mikroişlemci, DC motor, motor sürücü, mesafe 

sensörü, Hc05 bluetooth, led, 9V piller, makara, dikdörtgen şeklinde ahşap ve plastik parçalar, 

mukavva, matkap, silikon tabancası gibi malzemelere ihtiyacımız olduğunu belirledik. Kağıt 

üzerinde taslak çizimini yaparak tasarım hazırlama sürecine başladık. Kodlama eğitimlerimizi 

alarak tasarımızı oluşturduk. Tasarımımızı test ettikten sonra çözüm oluştuğunu kanıtladık. 

 

Bariyer sisteminde amacımız bariyerlerin aşağı yukarı şekilde hareketini sağlamaktı. Bunu 

DC motorları sayesinde başardık. Sitemimizin önce kağıt üzerinde teknik çizimini yaptık. 

Daha sonra ahşap malzemelerimizin boyutunu ve şeklini bu çizime göre ayarladık, montajını 

gerçekleştirdik. DC motorların ucuna makara oluşturmak için 3D yazıcıyı kullandık ve 

basımını gerçekleştirdik. Arduino mikroişlemci, DC motor, motor sürücünün bağlantılarını 

jumper kablolarla kurduk ve montajını gerçekleştirdik. Arduino mikroişlemci ve motor 

sürücüsünün enerjisini 9V pillerle destekledik.  

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

Ambulans araba sisteminde, ardunio mikroişlemci, dc motorlar, motor sürücü, mesafe 

sensörü, 9V piller kullandık. Öğrendiğimiz kodlama sayesinde Arduino ile arabanın 

motorlarının hareketini sağlayan kodları yazdık. Daha sonra önüne bir engel geldiğinde 

durması, engel yok ise ileriye doğru hareket etmesi için algoritma kurduk ve kodlamasını 

yazdık. 

 

      Ambulans araba üstten görünümü                                  Ambulans araba devre şeması 

 

PictoBlox Machine Learning Kodlaması; ambulans plakasının görüntüsünü yapay zeka 

görüntü işleme özelliği PictoBlox ile sistemimize tanıttık. PictoBlox Machine Learning ile 

kodlamamızı yazdık ve Arduino mikroişlemcisine yükledik. Plakayı tanıyan sistemimiz 

bariyerlere yerleştirdiğimiz Hc05 Bluetooth modülü ile haberleşerek bariyerleri hareket 

ettirmekte ve yolu araç trafiğine açmaktadır. Sistemde kayıtlı olmayan plakalara ise yolu 

kapalı tutmaktadır. Sistemimizin başarılı bir şekilde çalışmasını sağlamış olduk. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Literatürde akıllı ulaşım konusunda yapılan birçok çalışma gördük. Bunlardan biri ileri trafik 

yönetim sistemidir. Trafikte oluşan yoğunluğu izleyen ve bilgi toplayıp kullanıcılara ulaştıran 

sistemdir. Burada yoldaki sensörler, polis iletişim hatları raporları, otomatik ve interaktif 

yolcu bilgilendirme kulübeleri, yol boyu video kameraları vs. kullanılarak sürücüler izlenip, 

problemli durumda bilgilendirilerek alternatif hatlara kaydırılarak problemler kısa sürede 

giderilmeye çalışılmaktadır. Genel olarak kara yollarında trafik kazalarını önlemeye yönelik 

olan bu sistemler acil durumlarda kullanımına yönelik Türkiye ve Dünya’da herhangi bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Acil ulaşım yolu ile ilgili yapılan çalışmaları incelediğimizde 

karayollarına alternatif olarak orman yollarının acil ulaşım yolu ve tahliye koridoru görevi 

üstlenebilmesi üzerinde durulmuştur. Ancak orman yol ağı ile oluşturulan güzergâhlarda 

mesafenin genellikle uzadığı, ortalama hızın düştüğü ve ulaşım süresinin arttığı 

hesaplanmıştır. Dolayısıyla varış süresi uzadığı ortaya çıkmıştır (Vatandaşlar ve Demir, 

2016). Bu bağlamda ülkemizde yaşanan olay ve dünyanın genel problemi olan ulaşım 

sorununa projemiz çözüm getirmektedir. Ayrıca projemizi diğer projelerden ayıran en önemli 

özellik yapay zeka görüntü işleme kullanılması ile araç plakalarını tanıyan sistemimiz hızlı ve 

güvenli acil müdahalenin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Yapay zeka görüntü işleme tekniği 

kullanılarak acil ulaşım yolu uygulaması günümüzde kullanılmamaktadır. Bu yönüyle 

projemiz özgün bir proje olarak inovatif bir çalışma olmaktadır. Ayrıca projemiz tüm dünyada 

yaşanan evrensel bir probleme çözüm üretecektir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 Projemiz Ulaşım ve Haberleşme Bakanlığı tarafından desteklenip endüstriyel bir ürün 

haline dönüştürüldükten sonra AFAD tarafından uygulaması ve kontrolü sağlanabilir. Sistem  

tek  merkezden  kontrol  edilebilmesi  için  gereken  alt  yapısı, yazılımı ve gerekli donanımı 

içinde bulundurmaktadır. Bu sayede Ankara AFAD merkezinden kilometrelerce uzaktaki 

bariyerler kontrol edilebilmektedir. Projemiz milli bir proje olarak daha da gelişerek Türkiye 

ve dünyada etkili bir şekilde kullanılabilir. Biz projemizin çok başarılı olacağına ve 

uygulanabileceğine inanıyoruz.  

Sistemimiz sınırlılığı ise bütün yollarda uygulanamaz olmasıdır. Örneğin yokuş olan bir yolda 

kaza riski yüksek olacağı için uygulanması zordur. Ayrıca tek şeritli dar bir yolda veya trafik 

yoğunluğunun düşük olduğu bir yolda proje amacını gerçekleştiremez. Projenin amacını 

düzgün gerçekleştirebilmesi için en az 2 şeritli ve geniş yollar kullanılabilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje gerçeğe uyarlandığında maliyet olarak uygundur; bir mantar bariyer başına yaklaşık 10 

bin TL maliyet vardır. Aynı zamanda hızlı bir şekilde hazırlanabilir, uzun yıllar 

kullanılabilecek dayanıklı ve sağlam bir sistemdir. Yolun uzunluğu arttıkça maliyet artacağı 

için uzun yollarda zincirli mantar bariyerler kullanılacaktır. 
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Prototip olarak yapmış olduğumuz sistem maliyet bakımından da uygundur. Araba ve 

devreleri için 125 TL, kırtasiye malzemeleri 50 TL, bariyer sistemi ve devreler için 175 TL, 

yani toplamda 350  TL ile bu projeyi gerçekleştirdik. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Hedef kitlesi; acil bir durumda görevli tüm birimler (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 

Belediyeler, Emniyet Birimleri, Sağlık Hizmetleri Birimleri, AFAD) söylenebilir.   

 

9. Riskler 

RİSK EYLEM PLANI 

Yer şekilleri ve şehrin alt 

yapısından dolayı bariyerlerin 

kurulması sorunu  

Yer şekilleri ve alt yapı belediyeler ve bakanlık 

tarafından iyileştirilmesi gerekmektedir. 

Acil durum ekiplerinin sisteme Her birime hizmet içi eğitimin verilmesi 

Proje İş-Zaman Çizelgesi 
 

Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

İşin tanımı x x x      

Literatür Taraması x x x x     

Materyal seçimi ve 

Elektronik devre 

şemasının 

oluşturulması 

 

  x x  

 

 

Örnek Prototip 

Hazırlanması 

    x x   

Yazılım ve Donanım 

Entegresi 

    x x x x 

Test ve Sonuçlar       x x 

  

Zaman 
  İş 
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adapte olamaması sağlanacaktır. 

Sisteme siber saldırı yapılması Siber suçlarla mücadele ekipleri sistemi koruması 

sağlaması ile sorun çözülebilmektedir. Ayrıca 

şifreleme yöntemiyle saldırı önlenebilmektedir. 

Teknik Arızalar Sistemin kurulmasından sorumlu teknik ekipler 

sayesinde düzenli olarak sistemin bakımı 

yapılabilmektedir. Sistem normal dışı bir durumla 

karşılaştığında kendini kapatacak ve manuel moda 

geçerek bariyerler yönetilebilecektir.  

Doğal afetler sonucunda yolların 

zarar görme riski 

Alternatif yollar belirlenerek zarar gören yollar 

dışında kalan yolların kullanılması sağlanacaktır. 
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