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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

AGÜS-V2 projesi AGUS Versiyon 1 haliyle patent ödülüne layık görülen projemizin 

geliştirilerek Versiyon 2 olmuş halidir. AGUS-V2 Akıllı Şehirlerde sivil ve resmi tüm 

vatandaşların ulaşım sorununa çözüm önermektedir. Bu çözüm önerisi iki ana koldan 

ilerlemektedir. Birinci kolu Nesnelerin İnterneti teknolojisi ile uyumlu iletişim 

protokolü kurmak. İkinci kolu ise resmi ve sivil fark etmeksizin ortak bir haberleşme 

ağı oluşturmaktır. Sistem hayata geçirildiğinde Google’ın Toronto şehrindeki akıllı 

mahallede kullanılan sistemlere rakip olabilecek küresel bir çözüm getirecektir. 

Belge içerisinde çözüm; yazılım ve donanım olacak şekilde anlatılmaktadır. Çözüm 

önerisinde şehirdeki bir bölge seçilerek belli ölçekte küçültülmüş prototipi üzerinden 

gerçekleşmiştir. Bunun için geliştirilen cihaz, uygulama ve prototip yöntem kısmında 

detaylı bir şekilde açıklanmıştır.  

2. Problem/Sorun: 

Yaptığımız literatür taramasında acil durum araçlarının kendi aralarında dahi ortak bir 

haberleşme protokolünün bulunmadığını tespit ettik. Örneğin bir polis aracı, sisteme 

giriş yaptığında aynı sistem üzerinden bir İtfaiye ya da Ambulansla direkt iletişim 

kuramadığını fark ettik. Bu resmi araçların kendi aralarında dahi ortak bir iletişim 

protokolü bulunmadığını gördük. Öte yandan acil durum araçlarının şu anda kullandığı 

erken uyarı sistemleri sınırlı bir alanı kapsıyordu. Özellikle sivil araçlar ile iletişim 

sadece sirenler ile kurulduğu için çok yetersiz kalıyordu.  

Trafik sorununa çözüm olarak sivil ve resmi vatandaşların genel kullanımı için yapılan 

akıllı kavşak ve akıllı yolların sunduğu çözümler de birkaç bölgenin ötesine gitmiyordu.  

Şehir Ulaşımındaki en büyük problem; ulaşım ağı üzerindeki iletişim aksaklıklarıydı. 

Bu aksaklıklara çözüm bulunmamışken; mevcut teknolojide Akıllı hastaneler, okullar, 

evler, kısaca akıllı binalar ile iletişim kurmak hayal gibi görünmekteydi.  

3. Çözüm  

Proje şehirdeki ulaşım sorununa çözüm bulmak için iki ana aşamadan oluşmaktadır. 

Birincisi, Nesnelerin İnterneti (IOT) teknolojisi ile iletişim protokolüne çözüm bularak 

kullanılan cihaz-versiyon vb. sorunlara çözüm getirebilecek ve hatta en lüks 

teknolojiden en düşük teknolojiye sahip cihazlara ulaşabilmek için iletişim protokolü 

kurulmaktadır. Bu çözüm protokolünün ana bileşeni FM-radyo yayını ve IOT sistemi 

entegresidir. 

İkinci aşama, sivil ve resmi tüm araçlar, resmi kurum kuruluş ve binalar ile ortak bir 

haberleşme ağının oluşturulmasıdır. Ulaşımla ilgili tüm veriler resmi ve sivil fark 

etmeksizin; okul, ev, hastane ve araçlar da anlık olarak ilgili bölgeye bildirilebilecektir. 

IOT sistemi sayesinde trafik kazasından yol çalışmasına, servis gecikmesinden 

ambulans geliş saatine kadar birçok bilginin ilgili bölgede bulunan tüm vatandaşlara 

araç veya binalar sayesinde anlık ulaşması sağlanmaktadır. 
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Geliştirilen bu sistem hem iletişim koordinasyonu sağlar hem de aldığı bilgiler ve 

yönlendirmeleri sayesinde planlı bir şekilde şehri yönetir. 

Geliştireceğimiz AGUS versiyon 2 ile iletişim protokolünü araçlardan daha fazlası olan 

şehirdeki tüm bina ve yapılara yayarak akıllı şehircilik iletişim protokolünü hayata 

geçirmekteyiz. 

4. Yöntem 

Şehri yönetmek ve iletişim ağı kurmak için Ülkemizdeki ulaşım da en yaygın kullanılan 

ve şehrin her yerinde fazlasıyla bulunan trafik ışıklarını kullanmamız gerektiğini 

belirledik. Sonucunda trafik ışıklarını şehirdeki duruma göre yönlendirmemiz 

gerektiğini tespit ettik.  

Bunun için ilk olarak bir sunucu oluşturulacak ve sunucuda şu üç bilgi barındırılacaktır; 

• Trafik ışıklarının koordinasyon ve kontrol bilgisi 

• Geçiş üstünlüğü olan araçların konum ve ID bilgisi 

• Planlanan geçiş sırası  

Sunucuya bağlı ara yüzden geçiş üstünlüğü olan araçlar tanımlanacaktır. Diğer taraftan 

donanımsal olarak tüm trafik ışıkları sistemine IOT cihazı entegre edilecektir. Bu 

cihazlarda iletişim protokolü sorunu yaşanmaması için FM-RADYO vericisi (Radyo 

yayını) entegre edilerek, IOT cihazının konum bilgileri ve ID’leri sisteme 

kaydedilecektir.  

 

Şekil 1. de şehir haritasından bir kesit alınmıştır.  Şehirde belirlediğimiz bu bölge de 

Üniversite, Yurt , Hastane ve birden çok kavşak ve trafik ışığı mevcuttur. Şekil 2. De 

kullandığımız bölgenin içerisindeki binaların yerleri ve isimleri harita üzerinde 

gösterilmiştir.  AGÜS kontrol sistemi bu bölgedeki IOT teknolojisinin kullanıldığı 

kontrol alanını ifade etmektedir. Yarışma esnasında bölgenin ölçeklenmiş maketi 

üzerinde trafik ışıklarının hareketi, FM verici yayını ve akıllı binalarla iletişimin nasıl 

gerçekleşeceği simule edilcektir. 

Şekil 1 Şehirde belirlenen bölge                                                        Şekil 2. Bölgede bulunan resmi binalar 
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Yazılımsal olarak, sunucuya bağlı geliştirdiğimiz web arayüzü Şekil 3 ve Şekil 4 de 

gösterilmiştir. 

Geçiş üstünlüğü olan araçtan gelen mevcut konum ve gideceği konum bilgisi Şekil 3. 

Deki Web uygulaması ara yüzünden sunucuya aktarılacaktır. Sunucuda Directions 

API’sini kullanarak trafik ışıkları ve yoğunluğu bilgisi alınacaktır. /Trafik ışıkları ve 

şeritlere göre yönleri geliştirdiğimiz algoritma ile belirlenmektedir/. Kural tabanlı 

programlama ile geçiş üstünlüğü olan araçlardan gelen bilgiler ve trafik yoğunluğu 

bilgisi analiz edilecektir. Tüm bu işlemler sunucu üzerinde Javascript ve PHP 

programlama diliyle kodlanır. Sistem Directions API’sinden en kısa yol bilgisini alıp, 

çizilen rotayı geçiş üstünlüğü olan araca gönderecektir. Sunucu tarafından tüm 

araçlardaki rota bilgisi hafızaya alınacak, araç geçiş üstünlüğü ve sisteme giriş sırası 

özelliklerine göre geçişleri sıraya koyacaktır. Diğer taraftan belirlenen rotada bulunan 

trafik ışıkları içerisindeki IOT cihazları sayesinde kontrol edilecektir. Geçiş üstünlüğü 

olan aracın rotasındaki trafik ışıkları, sunucunun belirlediği zaman ve sıraya göre 

yanarak trafik rahatlatacaktır. Eski yöntemlerden farklı olarak, trafik ışıklarına FM 

yayını sayesinde hangi yönden hangi yöne ne zaman araç geleceği bilgisi verilecektir. 

Yayın, önceliğe sahip aracın henüz kontağını çevirdiği andan itibaren geçeceği tüm 

trafik ışıklarından acil durum yayını yapılacaktır. Agüs sistemi sayesinde otonom olan 

yada olmayan tüm araçlara ve şoförler her durumda ulaşılabilecektir.  Bu aşamaya kadar 

olan teknolojiler AGUS versiyon 1’i kapsamaktadır. 

Projemiz version 2 ile sadece araçlara ulaşmakla yetinmeyecek, tüm bina ve yapılara 

ulaşabilecektir. Mevcut şehir alt yapısını bozmadan; AGUS Kontrol Sisteminin olduğu 

bölgedeki hastane, itfaiye ve polis karakollarına şifreli Radyo frekansı tanımlanacak. 

Bu frekanslardan örneğin bir trafik kazası olduğunda ilgili bölgenin sorumlu olduğu 

hem karakola hem de hastaneye gerekli bilgi anonsu gönderilecek. Diğer taraftan o 

bölgede sivillerin kullanabileceği Radyo frekansı tanımlanacak; örneğin o bölgede 

servis kullanacak kişilere yada okullara anlık olarak servisin/otobüsün gecikeceği bilgisi 

Şekil 3 Web ara yüzü giriş ekranı                                                  Şekil 4. Ara yüze girdiğimizde rotanın canlı olarak              

gösterildiği harita ve sistem üzerinde tanımlı trafik ışıkları 
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verilebilecektir. Altyapının ve maddi imkanların geniş olduğu şehirlerde sisteme kayıtlı 

akıllı cihazlar ile sunucu arasında güvenli iletişim kurularak, iletişim bu kanaldan 

gerçekleşecektir Bu önerdiğimiz sistem akıllı şehirciliğe geçmeden akıllı şehir ulaşımı 

için kullanılacak en ucuz çözüm yoludur. Ülke olarak Akıllı şehirciliğe geçtiğimizde ise 

sistem alt yapısını bozmaya gerek kalmadan direkt sunucu üzerinde veri alabilecek IOT 

cihazları sayesinde iletişim sorunsuz ve az maliyetli bir şekilde sağlanacaktır. Şuan 

aklımıza şehirdeki trafik bilgisini iletmek geldi, fakat bu teknoloji afet den ulaşıma 

kadar birçok alanda koordinasyon sağlayan teknoloji olarak hayatımızı kolaylaştıracak 

ve akıllı şehirciliğin gerçek anlamda temellerini atacaktır.   

Uygulamamızı maket üzerinden gösterebilmek için şehirdeki sadece bir bölge üzerinden 

anlatım yapacağız, proje gerçeğe döndüğünde şehirdeki AGUS-V2 teknolojisi şehrin 

her bir köşesinde kullanılabilecektir. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Nesnelerin interneti teknolojisi ve FM-Radyo-Vericileri sayesinde şu anda acil durum 

araçlarındaki, sivil ve resmi tüm trafik paydaşları ile yaşanan iletişim protokol sorununu 

çözmektedir. Bunun sonucunda da Google Toronto köyündeki gibi trafik, binalar, 

araçlar ve tüm paydaşlar haberleşme ortak bir payda da sağlanmaktadır. Açmak 

gerekirse; acil durum araçları, mesela bir ambulans ve polis aracı, birbirleriyle direkt 

olarak iletişim kurabilmesi sağlanmaktadır. Bir diğer özellik, bir hastane ile bir 

ambulans iletişim kurarak acil servise aracın ne zaman geleceği aktif bir şekilde 

bildirilmektedir. AGÜS-V2 iletişim protokol sorununu ortadan kaldırmaktadır. Ve 

trafikteki tüm araçlar, siviller ve binalar ile ortak bir iletişim protokolü kurularak akıllı 

şehircilik gerçek manada hayata geçmektedir. 

Yazılımsal açıdan özgün yönümüz: Harita işlemleri için kullanılan Google Direction 

API belli başlı limitasyonları vardır. Örnek vermek gerekirse; aracın konumuna göre 

aracın hangi şeritte olduğunu ve hangi trafik ışığını kullanacağını belirlemek sadece bu 

API ile bulunabilecek bir şey değildir. Bunun için belli başlı yöntemler geliştirdik, 

yolları doğru parçaları olarak kabul edip tanjant hesabı yaparak trafik ışıklarının 

derecesiyle karşılaştırdık. Hangi ışıkların yanması ya da yanmaması gerektiğini de bu 

şekilde hesapladık. 

Donanım kısmında ise şimdiye kadar yapılmamış bir yöntem olan; trafik ışıklarına IOT 

cihazı yerleştirdik ve IOT’ye bağlı FM radyo verici entegre ettik. Bu sayede IOT cihazı 

bilgileri göndereceği araçlardaki cihazların versiyon ve modeli fark etmeksizin ortak bir 

iletişim protokolü sağlayabildi. 

6. Uygulanabilirlik  

Akıllı Geçiş Üstünlüğü Sistemi (AGÜS) mevcut şehir altyapısında ufak güncellemeler 

yapılarak gerçek hayata geçirilmesi çok kolay bir sistemdir. Bu sistemde herkesin 

kullandığı mobil cihazlardan faydalanarak aracın konumu belirlenir ve haberleşme 

mobil telefonlar üzerinden sunucuya bağlanarak sağlanır. Tüm şehirlerde bulunan trafik 
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ışıklarına arduino içeren entegre devre monte edilerek trafik ışıkları altyapısı 

değişmeden AGÜS kolaylıkla hayata geçirilebilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tahmini Maliyet  

Projemiz en kalite şekilde maliyeti en düşük seviyede tutularak hazırlanmıştır. Akıllı 

kavşak sistemleri ve benzer projeler incelendiğinde fiyatların çok uç noktalarda olduğu 

görülmektedir. Geliştirdiğimiz sistem gerçek boyutlu trafik ışıklarına ve akıllı binalara 

entegre edildiğinde her bölge için sadece IOT cihazı ve FM verici maliyeti çıkmaktadır.  

Diğer sunulan çözüm önerilerinin maliyetlerine bakıldığında uygun fiyatlı olduğu 

görülmektedir. Figure 1 de şehir maketi için kullandığımız malzemeler ve maliyet 

hesabı detaylı şekilde sunulmuştur.  

 

Proje Zaman Planlaması 

Figure 1Kullanılan malzemeler ve toplam maliyet 

Figure 2.Zaman planlaması 
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Projemizin bütün test kontrolleri yapılmış versiyon 1’i çalışır halde prototip üzerinde 

bulunmaktadır. Geliştirmekte olduğumuz Versiyon 2’nin ise yapım aşamaları Figure 2 

de nizami ve anlaşılır bir şekilde belirtilmiştir.  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Hedef kitlesi, şehir hayatını kullanan tüm paydaşlardır. Bu ambulanstaki hastadan, 

itfaiyenin yardımına yetiştiği yangın zedelere kadar uzanır. Ve bütün acil durum araçları 

ve siviller faydalanabilecektir. Çünkü önceden de belirtildiği gibi AGÜS-V2 iletişim 

protokolü sorununa kesin bir çözüm getirir. 

9. Riskler 

RİSK  DERECE EYLEM PLANI 

Yer şekilleri ve 

şehrin fiziki 

yapısından dolayı 

sinyallerin 

ulaşımında sorunu 

ETKİ: 3 

DERECE:6 

OLASLIK:2 

Ülkemizde mevcut alt yapıda FM verici sinyalleri 

kuvvetlidir, bu durumun olasılığı düşüktür fakat olması 

durumunda fazladan Sinyal verici yerleştirilecektir 

Sürücülerin 

sisteme adapte 

olamaması  

ETKİ: 4 

DERECE:4 

OLASLIK:1 

Kamu spotu benzeri genel bilgilendirici eğitimler 

verilecektir.  

Sisteme siber 

saldırı yapılması 

ETKİ:5 

DERECE:10 

OLASLIK:2 

IOT haberleşme sistemleri için geliştirilmiş belli 

süreli şifreleme yöntemi kullanılabilir. Bu yöntem 

veri hedefe varıncaya kadar yolda şifreyi birden  

fazla yenileyebilen şifreleme sistemidir. Çözüm 

olarak bunlar kullanılabilir. Ek olarak siber suçlarla 

mücadelenin yaygınlaşması sonucu sistem daha 

güvenilir hale gelecektir. 

Doğal afetler 

sonucunda 

şebekelerin 

çökme riski 

ETKİ: 1 

DERECE:2 

OLASLIK:2 

Kullandığımız sistem sayesinde herhangi bir 

bölgede yâda şehrin büyük çoğunluğunda elektrik 

kesilse dahi merkezi veri istasyonundan tüm FM 

verici istasyonlarına ulaşılabilecek ve şehre aynı 

anda yayın yapılabilecektir. 

Teknik Arızalar 
ETKİ: 3 

DERECE:6 

OLASLIK:2 

Trafik ışığından sorumlu teknik ekipler sayesinde düzenli 

olarak sistemin bakımı yapılacaktır. Sistem normal dışı 

veri geldiğinde yada farklı bir durumla karşılaştığında 

kendini kapatacak ve manuel moda geçerek trafik 

ışıklarını yönetecek. Merkez gelen sinyallere göre bir 

aksilik olduğunu anlayarak uygun ekipleri oraya 

yönlendirecek. 
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10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Abdullah Davarcı 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

Abdullah 

Davarcı 

- Projenin maket kısmında 

çalıştım 

 -Grup Sözcüsü  

 Ahmet Vefik 

Paşa A.L 

 Mevcut proje ve farklı   

projelerle ile farklı 

yarışmalara  katıldım.  

Patent ödülü aldık 

Yüksel Ege 

Çakal 

 - Proje elekrtonik 

 Devre yapım aşamasında 

çalıştım  

 Ahmet Vefik 

Paşa A.L 

 Mevcut proje ile farklı 

yarışmalara  katıldım. 

Patent ödülü aldık 

Eren Kızmaz  - Proje elekrtonik 

 Devre yapım aşamasında 

çalıştım  

 Ahmet Vefik 

Paşa A.L 

 Mevcut proje ile farklı 

yarışmalara  katıldım. 

Patent ödülü aldık 

Furkan Bilgin Sunucu kısmındaki  

İşlemler üzerine çalıştım 

Ahmet Vefik 

Paşa A.L 

 Mevcut proje ile farklı 

yarışmalara  katıldım. 

Patent ödülü aldık 

Emirhan Güleç -Şehir maketi üzerindeki 

donanım ve yazılım 

üzerine çalıştım 

 

Hüseyin 

Sungur A.L 

 Mevcut proje ile farklı 

yarışmalara  katıldım. 

Patent ödülü aldık 

Hayrünnisa 

Hakyemez 

-Şehir maketi üzerindeki 

yazılım üzerine çalıştım 

Nizam 

Karasu 

A.I.H.L 

 Mevcut proje ile farklı 

yarışmalara  katıldım. 

Patent ödülü aldık 

Rudenur Tetik -Şehir maketi üzerindeki 

donanım üzerine çalıştım 

Nizam 

Karasu 

A.I.H.L 

 Mevcut proje ile farklı 

yarışmalara  katıldım. 

Patent ödülü aldık 
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11. Proje Ödülü : 

 Projemizin versiyon biri ile “Imagine Tomorrow 2020” yarışmasında patent almaya 

hak kazanmıştır. 

 

12. Kaynaklar  

1. https://developers.google.com/maps/documentation/directions/start 

2. http://www.gunes.com/yasam/istanbullunun-omru-trafikte-geciyor-868204 

 

 

https://developers.google.com/maps/documentation/directions/start
http://www.gunes.com/yasam/istanbullunun-omru-trafikte-geciyor-868204

