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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı 

    21. Yüzyıl şehirlerinde insan hayatını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen ulaşım, 

iletişim, barınma, eğitim, kaynaklara erişim, sanayi ve ticaret teknolojinin gelişmesi ile tarihte 

hiç olmadığı kadar hızlı ilerlemiştir. Birçok insanın şehir hayatında yaşamaya başlayarak 

sağlık, güvenlik, eğitim, ulaşım ve alışverişle birlikte sosyal yaşamda ihtiva eden ihtiyaçları 

hizmet sektörünün ve kamu kurumlarının cevap vermeye çalışmasıyla karşılanmaktadır.  

 

 Dünya Sağlık Örgütüne göre engellilik, bir yetersizlik veya özür nedeni ile yaşa, cinsiyete, 

sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak kişiden beklenen rollerin kısıtlanması veya yerine 

getirilememesidir. Devlet İstatistik Enstitüsü’nün 2003 yılında yapmış olduğu araştırmalara 

göre ülkemiz nüfusunun %12,29’u engelli kişilerden oluşmaktadır [3]. Fakat engelli 

bireylere, yaşlı, hasta, bebek arabalı, hamile ve çocuklu kent kullanıcılarını da eklediğimiz 

zaman, fiziksel çevre düzenlemeleri bakımından etkilenen kişi sayısının daha da artabileceği 

göz önüne alınmalıdır. 

Artan bu orana göre, günlük yaşantımızda cadde ve sokaklarda çok sayıda engelli kişi ile 

karşılaşmamamızın nedeni engelli kişilerin mevcut olmaması değil, bu kişilerin kentsel dış 

mekân kullanımlarından yardım almadan faydalanabilmelerinin olanaksız olmasıdır. 

Engellilerin de toplumun her bireyi kadar tüm olanaklardan bağımsızca yararlanabilmeleri, 

ancak yeni tasarımlar ve düzenlemeler yapılırken tüm gereksinimlerin göz önünde 

bulundurulmasıyla mümkündür. 

Bu bilgiler ışığında Elektromekanik Üst Geçit (EMUG) projesi tasarlanmıştır. Projede ana 

amaç karşıdan karşıya geçerken minimum insan gücüyle özellikle engelli, yaşlı, hamile 

insanları kolaylıkla karşıdan karşıya geçirmek olacaktır.   

 

 Projemiz tam anlamıyla bir mekatronik sistem örneğidir. Sistem hem mekanik parçalardan 

 hemde elektronik bileşenlerden oluşmaktadır.  

Proje 3 aşamada gerçekleştirilmiştir. 

 

 Mekanik kısmında Sigma profil, Alt gövde olarak MDF, Mil ve bağlantı parçaları 

kullanılacaktır.  

 Parçalar gerekli ebatlarda hazırlandıktan sonra montajlanacaktır. 

 Elektronik ve yazılım tarafında ise Arduino uno, L298N motor sürücü, dc motor, 

buton ve bazı komponentler kullanılacaktır. Arduino ide kullanılarak yazılım 

kodlama gerçekleştirilecektir. 
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2. Problem/Sorun: 

Günümüzde birçok insanın şehir hayatında yaşamaya başlamasıyla sağlık, güvenlik, eğitim, 

ulaşım ve alışverişle birlikte sosyal yaşamda ihtiva eden ihtiyaçları hizmet sektörünün ve 

kamu kurumlarının cevap vermeye çalışmasıyla karşılanmaktadır.  

 

Kent yaşamına uyum sağlamaya çalışan insanlar trafikte en çok yaya olarak karşıdan 

karşıya geçerken problem yaşamaktadırlar. Bu sebeple şehir hayatını daha akılcı geliştirmek 

için devletler ve özel sektör birlikte çalışarak inovasyon ve teknoloji yardımıyla insanların 

yaşamını olumlu etkilemeye çalışmaktadır.  

Bu kapsamda akıllı şehirler kavram olarak ortaya atılmıştır ve etkileri uzun vadede 

kendisini ortaya çıkaracaktır.  

 

Bu gelişmeler ışığında ulaşım sektöründe yolların durumuna bağlı olarak alt ve üst geçitler 

büyük bir ihtiyaç olmuştur. Araç sayısının devasa şehirlerde milyonlarla ifade edilmesi, 

park yeri sorunu, trafik kurallarının uygulamadaki eksikliği, araç boyutlarının çok farklılık 

göstermesi ve çift şerit yolların artmasıyla birlikte karşıdan karşıya geçiş yayalar için 

problem haline gelmiştir.  

 

 
                  Görsel 1: Karmaşık geçit düzeni                             Görsel 2: Yüksek ve geniş üst geçit 

 
Görsel 3: İntihar vakalarında kullanılan geçitler          Görsel 4: Engelli bireylerin ulaşım zorlukları 

 

3. Çözüm  

Günümüzde kullanılan üst geçit sistemlerinde konvansiyonel, mekanik malzemeler, temel inşaat 

prensipleri kullanılarak geliştirilen çözümler sunulmaktadır. Örneğin Görsel 1,2,3 ve4’te gösterilen 

eksik yapılandırılmış geçitlerde merdivenler, engelliler için rampalar kullanılmıştır. Son yıllarda ise 

asansör veya yürüyen merdivenlerde eklenmiştir.   
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Görsel 5: Varolan son teknoloji üst geçit mimari çizimi 

 

Görsel 5’te gösterilen mimari çizimde görüldüğü üzere en son teknolojik çözümler uygulanarak 

hazırlanmış bir üst geçit projesi görülmektedir. Bu sistemler genelde devre dışı veya arızalı 

olmaktadır ve ne yazık ki projeler atıl durumda kalmaktadır.  

 

Üst geçitlerde en bariz sorun güvenlik ve işletim yöntemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel 

olarak çalışmayan elektromekanik sistemler, yanlış mimari çözümler ve malzeme kullanımı ile 

karşımıza çıkan sorunlara Elektromekanik üst geçit projemizle çözüm ürettik. 

 

Tanımlanan problemi çözmek amacıyla hazırlanan bu proje karşıdan karşıya geçişlerde özellikle 

engelliler, hastalar, yaşlılar ve hamileler başta olmak üzere tüm insanların kullanımına sunuldu. 

İnsan hayatına büyük kolaylık sağlayacağından projede akıllı kent sistemleriyle uyumlu, tamamen 

otomatik ve güvenilir bir üst geçit sistemi tasarlanmıştır. 

 

                   

Görsel 6: Tasarladığımız sistemin 2 Boyutlu ön görünüşü                   Görsel 7: Prototip taslak görüntüsü 
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4. Yöntem 

Projemizde planlanan taslak çalışma aşağıdaki 3 Boyutlu görselde çizilmiştir. 

 

 
Görsel 8: Proje taslak 3B görünüm. 

 

Mekanik olarak Ters U şeklinde temel gövde yapısı tasarlanmıştır. SIGMA Profil, Tahta taban,  

dişli mil, kaplin, motor tutucu, bağlantı aparatları kullanılmıştır. Elektronik bileşenler olarak bir 

adet iki kanal motor sürücü, Mikrodenetleyici olarak Arduino uno, Membran buton seti, güç 

kaynağı, delikli plaket ve Jumper kablolar kullanılmıştır. Yazılım olarak ise Arduino IDE 

kullanılmıştır. 

Aşama 1: Alt stant ile proje gövdesinin birleştirilmesi tamamlanmıştır. Profiller 40x40x50 

olarak kesilmiştir. 

               
Görsel 9: Sigma profil seçimi                            Görsel 10: Profilin kesilmesi ve yerleşimi 

 

Aşama 2: Projedeki mekanik bağlantıların köşebent alüminyumlarla ve vida somunlar 

kullanılarak tamamlandı. 

 
Görsel 11: Projenin gövde ve profillerinin montajı 
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Aşama 3: Elektronik bağlantılar jumper kablolarla sağlandı. Butonlar için delikli plakete 

dirençler takılarak lehimleme yapıldı. [2]  

 
Görsel 12: Elektronik devre bileşenleri 

 
Görsel 13: Projenin elektronik devre şeması(Proteus ile hazırlanmıştır. Buzzer devreye 

sonradan eklenmiştir) 

 Arduino 

DC Motor 

Buzzer 

Membran Tuş 

L298N 

Dc Motor 

 

Görsel Tablo 1: Projede kullanılan elemanlar 
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Yazılım için Arduino IDE kullanıldı. [2] Projede 12Volt dc adaptörden güç alındı.  

Butonların görevi şu şekildedir: Kırmızı buton acil durumlarda kullanmak üzere stop 

görevindedir. Yolun sol tarafına geçmek için sarı buton, sağ tarafına geçmek için yeşil buton 

kullanıldı.  Sistem bir butonla tek yönde çalıştırılmıştır. Milden kaynaklanan sürtünmeler, 

mekaniksel bağlantılardan kaynaklanan hatalar giderilmeye çalışılmıştır. Mile bağlı motor sağ 

ve sol yöne dönüşüne göre kabin kablini hareket etmektedir. Kabline bağlı kabin motoru ise 

aşağı yukarı kabini hareket ettirerek kullanıcıların taşınmasını sağlamaktadır. 

 
Görsel 14: Projenin Tamamlanmış Hali 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Elektromekanik Üst Geçit (EMUG) projemizde şu anda varolan tüm üst geçit sistemlerinden 

farklı olarak bir noktadan diğer noktaya ulaşmak için sadece kabine binmek yeterli olacaktır. 

Kabine binen kullanıcılar geçmek istedikleri yönün butonuna basacak ve kabin kapısı 

kapandıktan sonra yavaşça yükselecektir. Mil yardımı ile karşıya geçip tekrardan kabin 

vasıtasıyla aşağı ineceklerdir. Sistemimizde özellikle engelliler, yaşlılar, hamileler için çok 

büyük kolaylıklar sağlanması amaçlanmıştır.  

Hâlihazırda kullanılan sistemlerde ise yürüyen merdivenler ile yukarıya çıkılmaktadır. Karşıdan 

karşıya ise yürüyerek geçilmektedir. Bizim projemizde ise kabine bindikten sonra karşıya 

geçmek için başka bir hareket yapılmamaktadır. Bazı üst geçitlerde ise asansör sistemleri 

kullanılmaktadır ancak asansörlerde genelde arızalı veya kullanım dışı kalmıştır. Asansörlü 

sistemlerde ise karşıdan karşıya geçmek yine insan gücüyle gerçekleştirmektedir. 

6. Uygulanabilirlik  

EMUG Proje fikrimizi hayata geçirebilmek için inşaat, makine ve elektrik-elektronik 

mühendisliği disiplinlerinin ortak çalışması gerekmektedir. Projenin temelinden hesaplanmaya 

başlanacak statik hesaplamalar ve mekanik işlemler sonrasında proje kuruluma hazır hale 

gelecektir. Sistem için gereken elektronik ve mekanik malzemeler yeni bir icat, buluşa gerek 

kalmadan varolan sistemler ile oluşturulabilir. Sistemde kullanılacak endüstriyel tip malzemeler 

ve cihazlar ile gerekli mühendislik hizmetleri Makine, Asansör ve PLC otomasyon firmaları ile 

çözülecektir. 

 



8 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

 

Proje İş-Zaman Çizelgesi 

AYLAR 

 

Şubat 

 

Mart-

Nisan 

 

Mayıs 

 

Haziran 

 

Temmuz- 

Ağustos 

Y
a
p

ıl
a
n

 İ
ş 

v
e 

İş
le

m
le

r
 

Literatür Taraması X     

Verilerin Toplanması   X    

 Tasarım, Elektronik, 

Yazılım ve Montaj 

  X X X 

Proje Raporu  
   X  

Sistem 3 Farklı makine, inşaat ve elektrik elektronik mühendisliği çözümü gerektirdiği için net 

bir maliyet hesabı yapılamamaktadır. Çünkü internette yazılan fiyatlar ve sistemin 

gereksinimlerini karşılayacak hizmetlerin maliyeti belirsizdir. Yapılan tüm araştırmalara 

rağmen sağlıklı verilere ulaşılamamıştır. Ancak tahmini olarak 550 bin ile 800 bin lira arasında 

bir maliyet ön görülmektedir. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

 Projemiz yerel yönetimler(belediyeler), Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kurumların 

kullanması için uygundur. 

 

9. Riskler 

Prototipte hesaplanmadan uygulanan birçok durum vardır. Prototip fikir vermesi açısından 

geliştirilmiştir. Projede özellikle hareketli parçalar özenle seçilmeli ve iyi hesaplanmalıdır. 

Kabinin güvenliğini sağlamak için asansör sistemleri temel alınarak önlemler alınmalıdır. 

Gerçek projede sistemin gövdesi üzerine tren rayı ve vagon benzeri bir mekanizma kurup mil 

sistemi devreden çıkarılacaktır. Kabin yukarı çıktığında kabin kilit ve sabitleme mekanizması 

devreye girmeli ve rayların üzerinde hareket eden vagon benzeri taşıyıcı ile karşıya 

taşınmalıdır. Kabin aşağı iner ve çıkarken acil durumlarda devreye girecek yere çakılmayı 

engelleyici acil güvenlik mekanizması tasarlanmalıdır.  

Proje hayata geçirilirken önceden yapılan hesaplamalar ve inşaat çözümleri neticesinde 

mühendislik anlamında bir sorunla karşılaşılacağı düşünülmemektedir. Ancak malzemelerin 

özelliklerinden kaynaklı oluşabilecek sorunlarda ise doğru malzeme seçimi ile sorunlar çabuk 

çözülecektir.  
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