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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Artan nüfusla birlikte yaşanan trafik problemleri büyük sorun teşkil etmemktedir.Olay yerişne
yetişemeyen ambulanslar, hayati problem oluşturmaktadır.Tek sebebi yol olmadığını bilmemiz
gerekir bazen aracın arızanlanması , bazen yolda ambulansın kaza yapması bazen ambulans
hasta yoğunluğundan yardıma ihtiyacı olan bireylerin yardımına yetişemeyebiliyor. Ayrıca
hayati bir problem olmadan gereksiz yere çağırılan ambulanslar devletimizin zararına
olmaktadır.Maddi zararın yanı sıra sınırlı sayıda bulunan ambulanslar yetişemeyebiliyorlar.
İyad projesi drone eğitimi almış bir sağlıkçının dronu yönlendirmesiyle tespit edilen yere gidip
kamerayla kazazedenin durumu kontrol edilip duruma göre ambulans çağırılıp tek ise dronenun
içinden mikro robotun orta versiyonunu çıkarıp sağlıkçının kontrol edip ilk müdahaleyi
yapması daha fazlaysa yanındaki kişiye verilen talimatla kazazedelere orada ilk müdahalenin
yapılmasını sağlayamayı hedeflemektedir.. Kısaca özetleyecek olursak İyad projesi ilkyardım
ve sağlık alanında üst düzey yapay zeka destekli kamera ve ses sistemi ile ilkyardım
malzemelerini üzerinde bulunduran dron olacaktır. Projemizin acil servislerin olay yerine
ulaşmadan önce hazırlıklı bir şekilde olay yerine ulaşmasıdır. İYAD, acil yardım için yapılmış
olan bir drondur.. İYAD olay yerine ambulanstan önce ulaşarak kamera ve mikrofon ile
hastanın durumunu merkeze (112 Acil Durum İHA ve Drone Merkezi) iletir. Merkez hastanın
durumunu inceler ve acil servis görevlileri mevcut duruma göre hazırlanır ve böylece zamandan
tasarruf sağlanmış olur. Ayrıca mikrofon ve hoparlör ile merkezde bulunan sağlık görevlileri
hastayla iletişim kurabilir ve dronun üzerinde bulunan sağlık kiti ile hasta veya çevredeki kişiler
hastaya ilk yardım yapabilirler.

Resim 1

Resim 2

Resim 3

Resim 4
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2. Problem/Sorun:


Olay Yerine Gelen Ambulansların Geç Kalması:

Günümüz şartlarındaki nüfusa bağlı olarak artan araç sayısı trafik yoğunluğunu da bir
hayli arttırmıştır. Bu sebep ambulans, itfaiye, gibi acil yardım personellerinin olay yerine geliş
süresi uzamaktadır.Bu durumlarda dakika değil saniyenin önemi olduğundan hayati tehlike
ortayta çıkmaktadır.


Olay Yerinde Yeterli İlk Yardım Malzemesi Olmaması:

Sağlık alanıyla ilgili olaylarda ilk yardımda saniyeler dahi hayati önem taşımaktadır.
Zaman zaman ilk yardım bilen kişiler olmasına rağmen yeterli ilk yardım malzemelerinin
olmayışı hastaya yapılacak ilk müdaheleyi geciktirir ve can kayıpları olabilir. İYAD dronemuz
sağlık hayati tehlikeyi atlatacak yardım malzemeside taşıyacaktır.


Hastaya Yapılan Yanlış İlk Yardımlar:

Geçmiş olaylara baktığımızda hastaya ambulans personeli veya ilk yardım bilgisi olan
kişiler dışında kişilerin yaptığı bilinçsiz ilk yardımlar yüzünden hastalar geri kalan hayatlarına
felç kalarak devam edebilmektedir. Hatta bazı durumlarda yanlış uygulanan hareketler ölümle
dahi sonuçlanabilmektedir.
 Acil Yardım Personellerinin Olayla İlgili Yeterli Bilgiye Sahip Olmaması:
En büyük problemlerden birisi de acil yardım personellerine gelen ihbarlarda olay
bildirilir fakat geniş bir bilgi verilmez. Bu yüzden personeller olay yeri ve olay hakkında detaylı
bilgi sahibi olmadığından zaman zaman beklenmedik durumlarla karşılaşabilirler. Acil bir
müdehale gerektiğinde ilk yardımı alanının uzmanı doktorlar tarafından yönlendirme
yapılamaması.Bir örnek daha olursa Örneğin zincirleme trafik kazalarında sağlık personellerini
kazazede kişi sayısını ve kazanın ne kadar kişiyi etkilediğini vb bilgileri olay yerine ulaştığında
öğrendiğinden hızlı bir hareket planı oluşturamamaktadır.Aşağıdaki resimdeki gibi
ambulansların yolda gelirken kaza yapabilme ihtimali yüksektir.Bu gibi durumlarda ülkemizde
pek çok kez yaşanmıştır.

Resim 5
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3. Çözüm
 Olay yerine erken müdahaleyi sağlamak
 Günümüzde kara trafiği yoğun olduğundan dolayı olay yerine ulaşım için drone/hava
yolu kullanılmıştır
 Vatandaşlarımızın ilk yardım müdahalesini bilmemesi
 Olay yerine gidecek acil yardım personellerinin detaylı bilgiye sahip olmasını sağlamak
 Olay yerine yeterli ilk yardım malzemesini ulaştırmak
 Vatandaşlar tarafından yapılan yanlış ilk yardımı engellemek
 Alanında uzman doktorların yönlendirmesiyle doğru müdehale yapmak
 Araçların giremediği dar sokaklara girip hastanın bilgisini hastaneye iletmek
 Vatandaşların ilk yardım ihtiyacını tespit etmek ona göre ambulans hizmeti sunmaj
 Ambulans hizmetinin gerekmediği yerde küçük yönlendirmelerle ilk yardım yapmak
 Hayatı tehlikeye sokan durumlarda drone üzerinde bulunan ilaçları ulaştırmak
 Sağlık merkezine gelen arama ile eş zamanlı hareket eden İYAD üzerinde kalp ritmini
gösteren holter cihazı, kamera, ilaç ve diğer gerekli malzemeleri barındırıyor. Mini
hoparlörler yardımıyla ilk yardıma ihtiyaç duyan kişi için yapılması gerekenler
merkezden sesli talimatla belirtiliyor ve İYAD hayat kurtarıyor.

Şekil 1.Probleme yönelik çözüm algoritma şeması
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4. Yöntem
Projemizi hem donanımsal hem de yazılımsal olarak tasarladık.Drone tasarımımızında hazır kit
kullanmak yerine bizlere özgün olmasını istedik.Deneyap atölyerimizde öğrendiğimiz fusion
360 programımızda drone tasarımımızı yaptık.Şekil3. Prorotip olarak parça dil çubukları ve 3
tane dc motor kullandık elektronik aksamda deneyap kart jumper kablo 3 tane dc motor
kullandık kamera olarak Deneyap’ın deneyap kart kamerasını kullandık motorların kontrolü
için motor sürücü, gereken eğim miktarını ölçmek için deneyap kart ivme ölçer eğim değerine
göre derecelendirme yapmak için hareket sensörü hastayı ulaşımı denetlemek için deneyap
kamera modülü hedefi gözlemlemek için lcd ekran ve diğer yardımcı devre elemanları
kullandık şuanda prototipimizde sistemlerimiz aktif bir şekilde çalışmaktadır tüm sistemin
kodlamasını arduino üzerinden metin tabanlı olarak tasarladık.
Resim 6

Resim 7

Resim 8

Şekil 2

Şekil 2. Projemize Ait Protatipimiz, Elektronik Devre Şemamız ve
Kodlamalarımız
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Şekil 3

Şekil 3. İYAD dronenun dijital çizimi

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
İYAD drone’unu diğer ilk yardım dronelarından ayıran en önemli özelliği, sadece
hasta/yaralılara değil birçok acil duruma müdahale edebilmesidir. Deprem, yangın, sel, heyelan
bunlardan bazılarıdır. Üzerinde bulunan sistemler&sensörler sayesinde yukarıda belirtilen acil
durum/durumlarda müdehale çalışmalarına öncülük etmektedir.
6. Uygulanabilirlik
Ambulansın geç gelme ihtimaline karşı olay yerine 1 dakika gibi kısa sürede ulaşan drone’lar,
profesyonel sağlık personeli gelene kadar hayati öneme sahip oluyorlar. İlk yardım kiti taşıyan
drone kazazedenin hayatını kurtaracak kiti ulaştırıyor.
İYAD sağlıkta kullanıldığı gibi içindeki teknolojik sistemle arama kurtarma çalışmalarına
yardımcı oluyor. Kazazedelerin konumlarının tespit eden drone en yakın kurtarma ekibine
haber veriyor. İlk yardım konusunda insanlık için çok önemli arz edecek olan İYAD paket
taşıyarak ticari amaçlı olarakda kullanılabiliyor.Yaptığımız canlandırmamız ile Resim 9 ve
Resim 10 da görüldüğü gibi acil yardım drone’nun verdiği komutlar ile kalp krizi geçiren birine
ilk ve doğru müdehale yapılıyor. Daha çok canlandırma fotoğrafı için
https://drive.google.com/file/d/1b4Nps12quqIzx3U6kImf8BRXi27N7auS/view
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Resim 10

Resim 9

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Şubat
2021

Nisan
2021

•Takımların
•Rapor hazırlık
kurulması
çalışmaları
•Başvurunun
•Görev dağılımı
tamamlanması •Raporu eksiksiz
tamamlanması
•Ödr Rapor
Gönderilmesi

Mayıs
2021

Haziran
2021

•Pdr Rapor
•Ödr Rapor
çalışmalarının
sonuçlarının
hızlandırılmas
açıklanmas
•saha çalışmaları
•Pdr Hazırlık
toplantılarının •Rapor eksiksiz
planlanması
kys yüklenmesi
•Pdr Rapor takım
prototip için ön
hazırlık yapılması

Temmuz
2021

Ağustos
2021

•Finale kalan •Projenin
takımaların
juriye hazır
açıklanması
hale
•Mali
getirilmesi
araştırmalar •sunum
•Yazılım
çalışmaları
donanım
•poster baskı
enterasyonu hazırlığı

Eylül
2021
•21-26 Eylül Festival
alanında Teknofest
final alanında juriye
sunum

Prototip için tahmini maliyet tablosu

Yukarıda belirtilen malzemlerin tamamı deneyap atölyerimizde mevcuttur. Teknofest finalinde
kullanılıp tekrardan demontaj yapılarak farklı projelerde kullanılabilir. Bu sebeple teknofestten
bir bütçe beklentimiz yoktur.
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Herhangi bir acil durumda sağlık ekiplerinin ulaşamayacağı ya da ulaşmakta güçlük çekeceği
durumdaki bireyler için tasarlanmıştır.
9. Riskler

Risk etki matrisi ve matris anahtarı
tablodaki gibidir

Planlana her süreç yazılım geliştirme ve test sürelerini içermektedir
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10. Kaynaklar
1. https://www.golcukgundem.com/haber/7341901/vakaya-giden-ambulans-otomobillecarpisti

2. https://www.trthaber.com/haber/turkiye/yaylada-hastalanan-kisinin-yardimina-ambulanshelikopter-yetisti-591455.htm

3.
4.
5.
6.
7.

https://www.cnnturk.com/turkiye/denizlide-ambulans-devrildi-4-yarali
http://www.saglikcalisanisagligi.org/2786-ambulans-neden-gec-kaldi.html
https://www.sozcu.com.tr/2015/gunun-icinden/ambulans-gec-kaldi-iddiasi-858052/
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/15-dakika-ambulans-bekledi-oldu-10507292
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ambulanslar-gec-geldigi-icin-mi-olumler-artti32893

8. https://www.sondakika.com/haber/haber-sisli-deki-iki-olaya-ambulanslarin-gec-kalmasi2097978/

9. https://www.cankiripostasi.com/manset/saglik-mudurlugunden-vakaya-neden-geckaldik-aciklamasi-h7053.html

10. https://www.dronmarket.com/urun/1245-karbon-fiber-alasimli-pervane-cwccw?utm_term=&utm_campaign=All+Product+Smart+PLA++Perfist&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=5529338403&hsa_cam=86
49455449&hsa_grp=89889233027&hsa_ad=406975083554&hsa_src=u&hsa_tgt=pla1023196295232&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAjwr
PCGBhALEiwAUl9X09LgbnPcywJzzkf5h6DLj2wASHSfoX2tIj0DxdjC91zUl4h5cfUul
RoCPRgQAvD_BwE
11. https://www.drone.net.tr/drone-yedek-parcalari/hubsan-h002-dronebatarya.html?gclid=CjwKCAjwrPCGBhALEiwAUl9X08PPgR0HtzVM_utS6KvXdj29v6vuPsndK2hVgk9T8rZtUTvHDYLCBoCItQQAvD_BwE

