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İçindekiler 

• Proje Özeti (Proje Tanımı): 

VESANEP-2 projemiz VESANEP (Vestra Salus Nostra Est Prius)-1 in geliştirilmiş 
halidir.Projemizi günlük hayatta trafikte karşılaştığımız üç temel soruna çözüm getirmek için 
tasarladık. Bu sorunlara çözüm getirirken Nesnelerin İnterneti(IOT) teknolojisinden yararlandık. 
Hologram gibi yenilikçi teknolojileri projemizde kullandık. Otonom çalışan ve uzaktan 
yönetilebilen sistemlerle destekledik.  
Projemizde trafiğin boş olduğu zamanlarda trafik ışıkları sebebiyle oluşan beklemeleri ilk sorun 
olarak belirledik. Bu soruna tasarladığımız otonom sistemlerle çözüm ürettik.  
Belirlediğimiz ikinci bir sorun ambulans gibi acil durum araçlarının trafikte çok beklemeleri ve bu 
beklemeler sonucunda insanların hayatının tehlikeye girmesidir. Bu soruna da acil durum 
araçlarına entegre ettiğimiz uzaktan kontrol sistemleriyle çözüm getirdik.  
Belirlediğimiz üçüncü sorunumuz yoğun sisli havalar da trafik ışıklarınının görünmemesi ve 
yetersiz kalması ile oluşabilecek kazalar ve can kayıpları. Bunun önüne geçmek için hologram 
teknolojisini kullanacağız. Bu üretmiş olduğumuz çözümler sayesinde trafikteki bir çok kazanın, 
bu ve bunun gibi durumlar sonucunda oluşabilecek can ve mal kaybının önüne geçeceğiz.  

• Problem/Sorun: 

          Gün geçtikçe gelişen teknoloji insanlığa bir çok yarar sağlamıştır. Bazı durumlarda da 
teknolojinin yetersiz kullanılması bu yararlardan mahrum kalmamıza sebep olmuştur. Teknolojinin 
yeterli kullanılmamasının sonuçları kötü bir şekilde ortaya çıkıyor. Biz her alanda olduğu gibi 
ulaşımda da eksik kalan kısımları tamamlamak, var olan üç soruna çözüm üretmek için 
VESANEP-2 ismini verdiğimiz, insanlığa yarar sağlayacağını düşündüğümüz projemizi 
geliştirdik. Projemiz de belirlediğimiz sorunlar başlıca şunlardır; 

I. Kavşakların boş olduğu ve geçiş üstünlüğünün sizde olmadığı zaman oluşan bekleme de 
hem zaman hem yakıttan kayıp yaşanmaktadır. Örneğin ; Bizim bir aracımız olsun.Bu araç 
her gün işe gidip gelen bir iş adamına ait olsun. Aracımız her gün kavşakta yaklaşık 1 



dakika beklesin. Ortalama 1 araç rölanti ( motorlu taşıtlarda araç hareketsiz durumdayken 
motorun en az yakıtla düzgün bir biçimde çalışma ayarı) de saatte ortalama 1 litre yakıt 
tüketir. Rölantide ki bir araç 1 saatte 1000 ml (1lt) yakıt tüketiyorsa 1 saat 60 dakika 
olduğuna göre 1000 ml yakıtı 1 dakika da 1000/60 ml olarak tüketir. Bu kavşaktan her gün 
ortalama 50.000 araç geçsin ve bu araçlardan 1000 i bu kavşak boş olduğu zaman trafik 
ışıkları yüzünden ortalama 1 dakika beklesin. 1 Dakika da 1000/60 = (16.666667) ml 
tüketildiğine göre bu 1000 araç 1 günde (1000x1000)/60ml yakıt tüketir. Bu sayı 1 ayda 1 
ayı da 30 gün olarak kabul edersek ortalama (30x1000x1000)/60=500.000 ml eder. 1 sene 
de 500.000x12=6.000.000 ml eder. Buda yaklaşık 6000 litreye tekabül eder. Benzinin ve 
mazotun litresinin ortalama 20 tl olduğu düşünülürse kavşakta 1 dakika olan beklemenin 1 
senelik faturası 120.000 tl ye denk gelir. Bu da ciddi mana da yakıt ve para kaybına sebep 
oluyor. Yaptığımız bu hesaplama asgari sayılar kullanılarak ve yalnızca 1 kavşak olduğu 
hesaplanarak yapılmıştır. Türkiye’de binlerce kavşak olduğu düşünülürse bu 
hesapladığımız sayılar bize kaybettiğimiz paranın ne kadar büyük olduğunu 
göstermektedir. 

II. Acil durum araçlarının trafikte beklemeleri, sirenleri sebebiyle oluşturdukları gürültü 
kirliliği ve trafikte sebep oldukları kargaşa büyük sorun teşkil etmektedir. Örneğin; bir 
ihbarla yola çıkan acil durum aracı trafiğe takılabiliyor ve bu durum acil durum araçlarının 
varmak istedikleri yere vaktinde ulaşamamasına hatta ve hatta kötü sonuçlar doğmasına 
dahi sebep olabiliyor. Bu durumların meydana gelmesinde acil durum araçlarının 
sirenlerinin açılması ve kargaşa oluşması da ekleniyor. Siren açıldığında hem gürültü 
kirliliği oluşuyor hem de araç sahipleri yer açma telaşına giriyor bu da kargaşaya yol 
açıyor. Kargaşa sonucu kaza olabiliyor ve araç sahipleri için bu durum pahalıya mal 
olabiliyor. 

III.  Yoğun sisli bölgelerde trafik lambalarının gözükmemesi ve yetersiz kalmasının sonucunda 
çeşitli trafik kazalarının gerçekleşmesi sonucunda yaralanmalar ve can kayıplarının olması 
sorun teşkil eden durumlardan biridir. Yoğun sisli bir havada yola çıktığınızı düşünün. 
Yolda giderken trafik lambasını göremiyorsunuz ve sonucunda hiç istenmeyecek durumlar 
gerçekleşiyor. Günümüz de bu sorunun önemli derece de önüne geçecek bir proje 
bulamadık. Yerlere ışıklandırma döşenmesi gibi çözümler bu konu hakkında yetersiz 
kalmaktadır.   

 

I. Sorun Örnek Fotoğraf II. Sorun Örnek Fotoğraf III. Sorun Örnek Fotoğraf



• Çözüm : 

            Projemizin çözüm sırası aşağıdaki gibidir: 

I. Öncelikle ilk sorunumuz olan kavşaklarda ki yakıt ve zaman kaybını önlemek için 
kavşaklarda belirli bölgelere kızılötesi sensörler yerleştirdik. Yerleştirdiğimiz bu sensörlere 
arduıno üzerinden kendi yazmış olduğumuz kodları yükledik. Yazdığımız kodlar sayesinde 
kızılötesi sensörlerimiz bulunduğu alanı sürekli tarama içerisinde oluyor. Kavşağın diğer 
tarafları boş bir tarafı dolu olduğunda araç sürücüsünün trafik lambaları yüzünden 
beklemesinin önüne geçmek için kızılötesi sensörlerimiz 6-9 saniyelik turlama yapıyor. 
Kavşağın diğer taraflarında araba olmadığı zaman yeşil ışığı yakıyor ve bu sayede kavşakta 
ki araç sahibinin zamandan ve yakıttan tasarruf etmesini sağlıyor. Çözümün ne kadar 
faydalı olacağını görmek için sorun başlığında yaptığımız örnek hesaplamayı şimdi 
projemiz sayesinde kısalttığımız süre ile hesaplayalım: Sorun başlığı altında da 
belirttiğimiz haliyle rölantide ki bir araç ortalama 1 saatte 1000ml(1lt) tüketiyor. Bizim 
projemiz sayesinde kavşakta ortalama 6-9 saniye arası bekleyecek araç sahipleri için hesap 
yaptığımızda 1 saatte 1000ml yakıt tüketen bir araç 1 dakika da 1000/60 ml tüketir. 6 
saniye de ise 1000/600 ml yapar. Bu kavşakta 1 günde 1000 tane aracın beklediği örneğini 
vermiştik. Bu hesaba göre 1000 araç (1000x1000/600) ml yakıt tüketir. 1 ayda ise bu sayı 
(30x1000x1000/600) ml yakıt demektir. Bu da 50.000 ml yakıta tekabül eder. 1 senede 
50.000x12=600.000 ml yani 600 litredir. Yakıtın litresinin 20 tl olduğunu varsayalım. 
600.20=12.000 tl demektir. Yani projemiz sayesinde sadece bir kavşaktan 120.000 tl kayıp 
yaşanacağına 12.000 tl kayıp yaşanıyor. Bu da demek olur ki 120.000-12.000= 108.000 tl 
lik yaşanacak israfın önüne geçmiş oluruz. 

II. Diğer bir sorunumuz olan acil durum araçlarının trafiğe takılmaları ve kargaşaya sebep  
olmalarıdır. Bu sorunun önüne geçmek için acil durum araçlarının yollardaki araçları 
erkenden uyarması gerektiğini bu sayede acil durum araçlarının trafiğe takılmamalarını 
rahat bir şekilde ulaşım yapmaları gerektiğini düşündük. Bunu düşünürken de acil durum 
araçları için uzaktan kontrollü bir altyapı hazırladık. Hazırladığımız bu altyapıda acil 
durum araçlarına entegre olabilecek bir program tasarladık. Yollara da erken uyarı 
sistemlerini yani erken uyarı için ışıklandırmalar döşedik. Bu erken uyarı sistemlerini acil 
durum aracının uzaktan kontrol edebilmesi için "App Inventor" üzerinden ETCS 
(Emergency Traffic Control System) ismini verdiğimiz şehir haritalarının da içinde 
bulunduğu uygulamayı yaptık. Bu uygulamayı arduıno gibi devre kartları ile yollara 
döşediğimiz erken uyarı sistemlerine entegre ettik. Acil durum aracı yola çıkmadan evvel 
gideceği konum üzerinde bulunan yollardaki erken uyarı sistemlerini aktif edecek. Bu 
sayede yollardaki araçlar daha acil durum aracı gelmeden uyarıyı almış olup erkenden yolu 
açacaklar. Acil durum araçlarıda varmak istedikleri yere erkenden ulaşmış olacaklar. Bu 
sayede ne gürültü kirliliği ne de kargaşa olmuş olacak. 

III. Son sorunumuz olan yoğun sisli bölgelerde trafik lambalarının gözükmemesi ve yetersiz 
kalması durumunun önüne geçmek için otonom çalışan bir sistem tasarladık. 



Tasarladığımız bu sistemde yoğun siste görünürlüğün daha fazla olduğu hologram sistemini 
trafik lambalarına uyarladık. Sistemimiz trafik lambalarının aksine yolu ışıktan bir duvar 
olarak kaplayacak. Bu sayede görünürlük artmış olacak ve oluşabilecek kazaların da önüne 
geçilmiş olacak.   

• Yöntem: 

Projemizi prototip olarak geliştirdik uzaktan erişim uygulamamızda android ve İOS tabanlı mobil 
uygulamalar kullanacağız.  
Kendi oluşturduğumuz veri tabanlarını bu uygulamalara entegre edeceğiz.  
Ayrıca web site kullanılacak kontrollerde sql veri tabanı ile kullanılacaktır. 
Bağlantı kalitesi konusunda Turkcell mobil veriye güveniyoruz.  
Açık kaynak yazılım kullanacağımız için güvenlik sorunu minimum düzeyde olacaktır. 
Prototipimizde yaptığımız deneyler sonucunda, kavşak sistemimizde gerçekten araç sürücülerinin 
hızlı bir şekilde trafik ışığına takılmadan geçtiğini gözlemledik. Bu sayede araç sürücüsü hem 
yakıtından hemde zamanından tasarruf etmiş oldu. 
Acil durum araçları için geliştirdiğimiz projemizde ise iyi şekilde uygulamaya geçirilirse hem acil 
durum araçları hem de trafikteki sürücülerin güvenliği en iyi şekilde sağlanmış olacaktır. 

• Yenilikçi (İnovatif) Yönü: 
             
Üst başlıklarda da belirttiğimiz üzere projemiz 3 alt sistemin tek bir projede birleşmesiyle 
oluşmuştur. Projemizin yenilikçi yönleri şöyledir: 

I. Kavşaklarda oluşan zaman ve yakıt kaybının önüne geçecek olan projemiz otonom olarak 
çalışmaktadır. Kavşak sistemimizin bir benzeri İSBAK’ta bulunmaktadır. Ama İSBAK’ ta 
bulunan sistem görevli bir insan tarafından yönetilmektedir. Bizim projemizin bu ve bunun 

Akıllı Kavşak Örnek TasarımLazer Duvar Örnek Tasarımı



gibi olan benzerlerinden ayrılan en önemli yönü otonom olarak çalışmasıdır. Sistemimizde 
kullandığımız kızılötesi sensörler ve bu sensörleri yönetmek için kullandığımız arduıno uno 
ve kendi yazdığımız kodlar sayesinde yerleştirdiğimiz sensörler bulundukları kavşak 
alanını sürekli tarama içerisinde oluyor. Işığın ne zaman yeşil ne zaman kırmızı yanacağına 
otonom olarak karar veriyor. Bu sistemimizin diğer proje ve sistemlerden ayrılan yönleri 
sistemimizde kullandığımız arduıno ,kızılötesi sensörler ve bunların trafik lambalarına 
entegre olarak otonom bir şekilde çalışması sistemimizin ne kadar yenilikçi olduğunu 
göstermektedir. 

II. İkinci sistemimiz olan acil durum araçlarının ulaşımını kolaylaştıracak olan sistemimizin 
bir benzeri Teknofest 2021 de yarışan Robokod adlı takımda AGUS V2 ismiyle 
bulunmaktadır. AGUS V2 de acil durum araçlarının geçişini kolaylaştırmak için arabalarda 
ki radyolara bağlanacak bir sistem geliştirmişlerdi ancak bu her araçta radyo bulunmadığı 
için ve bazı araçlarda radyo bozuk olması projeyi eksik kılıyor. Bizim projemizin ayrışan 
yönü ise acil durum aracının içinde ki akıllı ekranlara navigasyonlara entegre olacak bir 
program geliştirmemizdir. App Inventor üzerinden yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz 
ETCS ( Emergency Traffic Control System) ismini verdiğimiz uygulamamızı tüm acil 
durum araçlarına entegre olacak şekilde geliştirdik. Geliştirdiğimiz bu uygulamanın içine 
şehrin harita bilgisini yükleyerek acil durum araçlarına gelen ihbarla bu harita üzerinden 
gideceği rota üzerindeki tüm erken uyarı sistemlerini aktifleştirerek hızlı ve kolay bir 
ulaşım yapmasını sağladık. Sistemizin diğer sistem ve projelerden ayrılan yönleri acil 
durum aracı için geliştirmiş olduğumuz uygulama, yollara döşediğimiz erken uyarı 
sistemleri ve uzaktan rahatlıkla kontrol edilebilir altyapısının olmasıdır. 

III. Üçüncü ve son sistemimiz olan hologramlı trafik lambasıdır. Bu sistemimizin bir benzeri 
Ukrayna’nın Chernigov kentinde sanal ortamda hazırlanan trafik lambasıdır. Bizim 
sistemimizin diğer sistem ve projelerden ayrılan yönü hologram sistemini kendimizin 
geliştirmiş olması ve bunu düşük maliyetlerle yapmış olmamızdır. Hologram görüntüsünü 
oluşturabilmek için maliyeti holograma göre oldukça düşük olan lazer sislerden 
yararlandık. Bu lazer sisleri arduıno da yazdığımız kodlarla yönetilmesini sağladık. 
Sistemimizde kullandığımız düşük maliyetli lazer sislerimizin hologram görüntüsünün 
oluşmasını sağlamamız ve bunu ulaşımda kullanmamız sistemimizin ne kadar yenilikçi 
olduğunu göstermektedir. 

• Uygulanabilirlik:  

Projemizi öncelikle gerekli gördüğümüz yerlerde test aşamasına sokacağız. Trafikteki düzeni ve 
güvenliği şuanki olduğundan kat ve kat daha fazla arttıracak ve trafikte acil durum araçları ve 
görülmeyen trafik lambalarının oluşturduğu birçok soruna çözüm getirecektir. 
Projemizin 3 alt sistemide ülkemizde ve dış ülkelerde bulunmadığı için hem iç hemde dış ticareti 
yapılabilir. 



Projemizin uygulanmasındaki risklerin başında doğal affetler gelmektedir. Oluşabilecek fırtına ve 
deprem gibi sarsıcı olaylarda projelerimiz ağır darbeler alabilir.


• Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması: 

 



• Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizi yaparken Konfüçyüs’ün ‘'Hiç kimseye faydalı olmamak, tam manasıyla kıymetsiz 
olmak demektir.’’ sözünü kendimize motto olarak belirledik. Belirlediğimiz bu motto 
dan aldığımız ilhamla projemizi sadece belirli bir grup insanın yararlanacağı değil, tüm 
vatandaşlarımızın yararlanacağı şekilde tasarladık ve geliştirdik. Projemiz ambulansta bulunan 
hastaya, yangının bulunduğu yere yetişmeye çalışan itfaiyeye, kavşakta bekleyen şoföre yani tüm 
vatandaşlarımıza fayda sağlayacaktır.  

• Riskler: 

Projemizi olumsuz yönde etkileyecek unsur sadece doğal afetler(Sel,heyelan vb.)’dir. 
Projemiz hayata geçirilirken oluşabilecek bir problem bulunamamıştır. 

Acil durum araçları için yaptıgımız projemizin en büyük riski araçları uyaracak ışıkların üstünün 
kapanmasıdır.Bunun için acil durum aracının sorun yaşamaması için projemizi trafik ışıklarına 
entegre ettik.Bu sayede acil durum araç ı gitmek istediği yere en hızlı şekilde ulaşacaktır. 
Herhangi bir fırtına sonucu lazer teknolojisi ile yaptıgımız trafik ışık ının bozulmasında. Ek olarak 
eklediğimiz normal trafik ışıkları trafikte karğaşa oluşmasını önleyecektir 

• Kaynakça ve Rapor Düzeni : 

        
www.akillisehirler.gov.tr/akilli-ulasim 
www.teknolo.com/sehirlere-akilli-cozum-akilli-ulasim-sistemleri 
www.aydinlatma.org/akilli-sehir-nedir.html 
http://www.saglikcalisanisagligi.org/2786-ambulans-neden-gec-kaldi.html 
https://www.takvim.com.tr/guncel/2019/10/15/ambulansa-yol-vermeyen-surucu-muhammed-
efkan-yetismisin-cezasi-belli-oldu 
https://www.sekizsilindir.com/2016/08/rolanti-nedir-motor-rolantide-ne-kadar.html 
https://www.gzt.com/video/jurnalist/ukraynada-lazer-teknolojili-trafik-isiklari-gorenleri-
sasirtiyor-2167212 
https://www.robotistan.com/?
gclid=Cj0KCQjw1N2TBhCOARIsAGVHQc4u9dssPPp31nhpnLW49ByQqyr43kb0VeryjxsQ36ST
chlQla_Dga4aAgNSEALw_wcB 
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