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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
Başta büyükşehirlerimiz olmak üzere hemen hemen tüm şehirlerimizde yoğun bir trafik 

vardır ve geçiş üstünlüğü olan ambulans, itfaiye aracı, güvenlik araçları ulaşmak istedikleri 
yerlere zamanında ulaşamamaktadırlar. Emniyet şeridini serbest bir şekilde kullanan tüm 
araçlar geçiş üstünlüğü olan araçların önünü kapamaktadırlar. Ayrıca emniyet şeridini 
kullanan araçların çoğu kazaya sebebiyet verdiği sayısız haberlerle tespit edilmiştir. Bunun 
yanı sıra, zaman zaman da geçiş üstünlüğü olan bu araçların olay mahalline hızlı bir şekilde 
gitmeye çalışırken özellikle trafik ışıkları ve diğer nedenlerden çeşitli kazalar yaşandığı 
görülmektedir. Yapacağımız bu projeyle bu sorunlara çözüm bulmaya çalışmaktayız. 

Yapacağımız projemizle yolların en sağ şeridini hareket edebilen bariyerlerle kapanacak 
ve bu bariyerleri sadece ambulans, itfaiye aracı, güvenlik araçlarında bulunacak kumanda 
aracılığıyla açarak bu araçların geçişi sağlanacak böylece ambulans, itfaiye aracı, güvenlik 
araçları gibi araçlar acilen varmaları gereken yerlere en hızlı bir şekilde ulaşmaları 
sağlanacaktır. Kullanacağımız , kumanda sistemiyle servo motor aracılığıyla bariyerler 
açılacaktır. Ayrıca yine kodlama sistemiyle kumandayla trafik ışıklarını yeşile döndüren 
sistemi kodlayıp bu araçlar ışıklara geldiğinde beklemeden yada diğer araçlara kazaya 
sebebiyet vermeden kolaylıkla geçebilecekleri bir sistem yapacağız. 

 

 
 
 
 

AMBULANS TRAFİK YOĞUNLUĞUNDAN DOLAYI 
OLAY MAHALLİNE GİTMEKTE ZORLANDI. 
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2.Problem/Sorun: 
Acil durumlarda olay yerine hızlı bir şekilde gitmesi gereken, geçiş önceliği ambulans, polis, 
itfaiye gibi araçların trafik yoğunluğu ve emniyet şeridinin yanlış kullanılması sebebiyle olay 
yerine gecikmesi ve hiçte istenmeyen sonuçlarla karşılaşılması ana problemimizdir. Bunun 
yanı sıra projemizin diğer bir sorunu da; ışıklara takılan geçiş üstünlüğü olan araçlar  
önlerindeki araçların yol vermemesi yada diğer şeritlerden gelen araçların hızlıca 
geçmelerinden dolayı gecikmeler, zaman zamanda görülen  kazaların olmasıdır. Yaptığımız 
literatür taramasında emniyet şeridinin yanlış kullanılması ve geçiş üstünlüğü olan araçların 
olay yerine ulaşmak isterken geçirmiş olduğu sayısız kaza olduğu görülmüştür. Sadece büyük 
şehirler değil hemen hemen tüm illerimizde trafik yoğunluğunun olduğu kaçınılmazdır. Acil 
durumlarda, kaza veya yangın gibi olaylarda, saniyelerle insan hayatının kurtulduğu yada 
yangının çok büyüdüğü göz önünde bulundurulduğunda geçiş üstünlüğü olan araçlarının hızlı 
ve tehlikesiz bir şekilde olay mahalline varabilmesi için projemiz kaçınılmazdır. Yaşanan 
kötü olayların yanı sıra olay mahalline ulaşan sağlık memurları, polisler yada itfaiye 
görevlileri gecikmeden dolayı olay mahallinde bulunan kişilerle çeşitli tartışmalar yaşadığı ve 
saldırılara maruz kaldığı, projemizi yapma gereksinimi duyduğumuz diğer bir önemli 
sorundur. 
 

   
                                                                 

 

   
 
                                                                                       

OTOMOBİL, EMNİYET ŞERİDİNDE DURAN 
TIR’A ÇARPTI: 4 ÖLÜ 

 

AMBULANS KAZA YAPTI 
6 YARALI 

ADANA’DA İTFAİYE İLE 
OTOMOBİL ÇARPIŞTI 
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3.Çözüm  
Olay yerine zamanında gidememe, emniyet şeridi ihlalleri, emniyet şeridinde yaşanan 

kazalar, mevcutta gördüğümüz sorunların başında gelmektedir. Bu soruna çözüm olarak 
emniyet şeridine kuracağımız bariyerler sadece geçiş üstünlüğü olan araçlara açılacak ve 
olay yerine hızlı bir şekilde gidilecektir. Servo motorlarla hareket edebilen bariyer 
sistemimiz  kumanda yardımıyla açılacak ve daha sonra kapanacaktır. Geçiş üstünlüğü 
olan araçlar yol boş olacağa için hızlıca olay mahalline gidebilecektir. 

 
 
Projemizin diğer bir soruna bulduğu çözüm ise; ışıklara takılan geçiş üstünlüğü olan 

araçların, önlerindeki araçların yol vermemesi yada diğer şeritlerden gelen araçların 
hızlıca geçmelerinden dolayı yaşanan gecikmeleri ve yaşanan kazaların önüne geçmektir. 
Projede kullandığımız kodlama seti ve kumanda aracılığıyla, kodlayarak kumandaya 
bağladığımız trafik ışıklarını kumanda aracılığıyla kırmızıdan yeşile dönüştürürken, varsa 
kavşaktaki diğer ışığı da kırmızıya dönüştürecek,yolun açılması ve olay yerine en hızlı bir 
şekilde gidilmesi sağlanacaktır. 
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Yaptığımız tüm bu çözüm çalışmalarının sonucunda; 
1-Hastaların yanına, yangın yerine yada olay yerlerine ulaşma hızı artacaktır. 
2-Ambulans gecikmelerinden kaynaklı hasta ölümleri azalacaktır. 
3-Hasta yakınları ve sağlık personelleri arasındaki kavgalar azalacaktır. 
4-İtfaiye araçları yangın yerine daha çabuk ulaşılabilecek ve daha az mal ve  
can kaybı olacaktır. 
5-Güvenlik araçlarının olay yerine daha hızlı gidebilecek böylece suçluları yakalamada 
yada olayların büyümesinin önüne daha çabuk geçilebilecektir. 
6- Geçiş üstünlüğü olan araçların geçişi esnasında yaşanabilen kazaların önüne geçilmiş 
olacaktır.  
 

 
4.Yöntem 
Problemimiz tespit edilir edilmez, sorunla ilgili literatür taraması yapılmış, hali hazırda 
kullanılan bir sistemin olmadığı görülmüş ve  neler yapılabileceği grup üyeleri arasında 
önce beyin fırtınası yapılarak sonrada yapılan araştırmalar ve yeni fikirler bir araya 
getirilerek çalışmalar başlatılmıştır. Projede kullanacağımız malzemeler ve sensörler tespit 
edilmiş daha sonra bu malzemeler temin edilerek proje uygulama çalışmaları 
başlatılmıştır. Aldığımız malzemelerden protip oluşturularak çalışmalar başlatılmıştır. 
Öncelikle yolun kenarına bariyerler yapılmış daha sonra bu bariyerleri hareket ettirmek 
için servo motor kullanılmış, servo motoru da harekete geçirecek uzaktan kumanda 
sensörü ve uzaktan kumanda kullanılmıştır. Trafik ışık sistemini kırmızıdan yeşile 
dönüştürebilmek için ise, kodlama seti alınmış çeşitli kodlamalar yaparak sonuca 
ulaşılmış, yine uzaktan kumanda aracılığıyla kodlama setimiz devreye girerek trafik 
ışığını kırmızıdan yeşile dönüştürülmüştür. 
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5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Yaptığımız araştırmalar sonucunda, projemizde kullandığımız sistem gibi hali 
hazırda kullanılan bir sistem yoktur, prototipini yaptığımız projemizin mevcut 
sıkıntıları giderme yönünde büyük bir beklenti vardır. Acil durumlara müdahale 
etmekte geciken araçların projemizle ulaşması gereken yerlere daha çabuk 
ulaşabileceği ve bu sayede birçok canın kurtulmasına vesile olması beklenmektedir. 
Takım üyelerinin çalışarak, fikir üreterek ortaya çıkardığı bu projenin benzer başka 
bir sistem olmaması projenin inovatif yönünü oluştururken, projemiz daha 
geliştirilerek yeni projeler için de bir zemin oluşturabileceği düşünülmektedir. 

 
6.Uygulanabilirlik  

 Projemiz halihazırda bulunan yollarda  ve trafik ışıklarına entegre edilecek bir 
sistemle hayata geçirilebilecek bir sistemdir. Yol kenarlarındaki bariyerlere ve trafik 
ışıklarına  eklenilen yeni sensörler sayesinde kullanılabilecektir. Tek bir insan 
hayatının bile çok önem arz ettiği düşünüldüğünde yapılması oldukça önem teşkil 
eden bir projedir. 
  

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

PROJE İÇİN KULLANILAN 
MALZEMELER 

 
ADETİ 

 
ADET FİYATI 

 
TOPLAM 
FİYATI 

SERVO MOTOR 1 11,60 TL 11,60 TL 

UZAKTAN KUMANDA 
MODULÜ 1 12,99 TL 12,99 TL 

UZAKTAN KUMANDA  
1 

BARİYER DÜZENEĞİ 1 takım 12 TL 12 TL 

Kodlama Seti 1 349 TL 349 TL 

 

PROJE ZAMAN PLANLAMASI 
1.AY Proje Ekibinin Oluşturulması 
2.AY Literatür taraması 
3.AY Malzemelerin piyasa araştırmaları  ve alımı 

4,5,6.AY Proje prototipi yapılarak, test çalışmalarının yapılması  
7-8.AY Projenin tamamlanması 

TAHMİNİ MALİYET 
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8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedefi çok geniş kitleleri kapsamaktadır. Başta polis,ambulans,itfaiye 
çalışanları olmak üzere her an herkesin başına istenmeyen olaylar gelebileceğinden 
ve acil olarak yetişilmesi gereken her insan olabileceğinden bu projemiz tüm 
insanları ilgilendirmektedir. 

 
 

9.Riskler 

Proje çalışmalarımız birçok kez denenerek uygulanmaya çalışılmış ve başarılı sonuçlar 
elde edilmiştir. Fakat kumanda sistemiyle çalıştıracağımız bariyerlerin açılmasını başka 
kumandalarla yapılamaması sağlanmalı ,kullanacağımız kodlama sistemini de özel 
güvenlik sistemleri eklenmelidir. Aksi takdirde sistem istenmeyen kişiler tarafından da 
kullanılabilir. 

 
10.Proje Ekibi 
Takım Lideri: Alperen Arif ÇELİK 
 

Adı Soyadı Görevi Okul Projeyle veya problemle 
ilgili tecrübesi 

Alperen Arif ÇELİK  TAKIM LİDERİ ATATÜRK 
ORTAOKULU 

 
 

Problemin ortaya 
çıkmasından,araştırma 

ların yapılmasına, 
projenin denenerek 

çözüm sürecine 
ulaşılmasına kadar 
öğrencilerimiz her 

konuda görev dağılımı 
yaparak aktif rol 

almışlardır. 

BesteGül 
ÇAPARUŞAĞI 

PROJE GELİŞTİRME 
SORUMLUSU 

ATATÜRK 
ORTAOKULU 

Medine AŞANER PROJE GELİŞTİRME 
SORUMLUSU 

ATATÜRK 
ORTAOKULU 

Tülay ÖZCAN Literatür tarama,Piyasa 
araştırma 

ATATÜRK 
ORTAOKULU 

Osman ARIKAN Literatür tarama,Piyasa 
araştırma 

ATATÜRK 
ORTAOKULU 

Melek Naz ŞAHİN MAKET HAZIRLAYICI ATATÜRK 
ORTAOKULU 

Zeynep GÜRÜN KODLAMA YAZICI ATATÜRK 
ORTAOKULU 

Kezban Yaren 
ÖZAYDIN 

KODLAMA YAZICI ATATÜRK 
ORTAOKULU 
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11.Kaynaklar  

1-https://www.mucitpanda.com/twin-bilim-seti?gclid=Cj0KCQjw_ez2BRCyARIsAJfg-
ktEGyQ6eHjPdGqt-SjlgRAUkpGn9P25tmv-d3EyWB6w5A9j2a-ynAUaAmm_EALw_wcB 

      2-https://www.robotistan.com/arama?q=servo+motor&category= 
 
      3-https://www.robotistan.com/ir-alici-verici-kumanda-seti-ir-receiver-module-wireless-
remote-control-k?language=tr&h=d2a117f3&gclid=Cj0KCQjw_ez2BRCyARIsAJfg-
ktZqrJmbAsaWwqJyfF2okm-IZpo8p2nkPBaQnIp_kxgvJ8VJ2ZZ_RkaAhBeEALw_wcB 
 
 4-https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/580469.aspx   
 
5-https://www.memurlar.net/haber/676303/adana-da-itfaiye-araci-kaza-yapti-1-yarali.html  

6-http://www.buyukkocaeli.com.tr/emniyet-seridinde-feci-kaza-1-olu-4007h.htm  
 

7-https://www.sozcu.com.tr/2018/genel/otomobil-emniyet-seridinde-duran-tira-carpti-4-olu-
2758554/  
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