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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

            Günümüzde insan nüfusunun artması ve şehirleşme beraberinde ulaşım sorununu getiriyor. 

Taşıt çokluğu maalesef trafiğin felç olmasına neden oluyor. 

            Şehir yaşamının yol açtığı en büyük sorunlardan biri de trafiktir. Özellikle yolları tıkayan, 

gürültü ve hava kirliliğine yol açan adım adım ilerleyen trafik büyük bir sorundur. 

Büyükşehirlerde oturan milyonlarca kişinin her gün yaşadığı bu sorun ne yazık ki pek de 

hafifleyecekmiş gibi gözükmüyor. Çünkü git gide bireysel taşıt alımı ve kullanımı artıyor. Bu da 

yolların daha kalabalık olmasına, trafiğin kilitlenmesine neden oluyor. Bir de buna park sorunu 

eklendiğinde trafik çilesi içinden çıkılmaz bir hal alıyor. 

              Bir ambulans sesi duyulduğunda bu yoğun trafikten kaynaklı diğer araçların trafik 

lambalarında bir türlü kenara çekilip ambulansa yol veremediğine ve zaman kaybettirdiğine 

hepimiz tanıklık etmişizdir.  

              İnsan yaşamı saniyelere bağlı iken bize düşen görev ambulans, itfaiye gibi acil durum 

araçlarının geçişini kolaylaştırmak ve hızlandırmaktır.  

              Bu projede hayati önem taşıyan bu sorun ele alınmış ve özellikle siren sesinden sonra 

trafiğin kilitlendiği dört yönlü kavşaklardaki mevcut trafik lambalarının üstüne SOS (Acil Durum) 

lambaları eklenerek gelen ambulansın manyetik geçiş sistemiyle (MGS) diğer araçlar tarafından 

uzaktan algılanması sağlanmıştır. SOS lambaları sürekli yanarak ve sesli uyararak öndeki 

sürücülere haber veriyor. Ambulansın geçeceği yol güzergâhı için yeşil yanmasını diğer 

yönlerdeki lambalarda kırmızı yanmasını sağlıyor. Bu sayede daha ambulans yaklaşmadan 

ambulansın olduğu yön, araçlar tarafından hızlıca boşaltılıyor.                                                                  

            Gerçekleştirilen çalışmada Arduino yazılımı yüklü Arduino modülü, trafik lambaları ve 

araçlar ile manyetik olarak haberleşebilen bir acil geçiş sistemi prototipi hazırlanmıştır. Trafik 

lambaları animasyonu, acil geçiş sistemi kontrolü ve manyetik röle kontrolü için Arduino Uno 

kullanılmıştır. Acil geçiş sistemi mevcut trafik lambalarına ek SOS  lambaları eklenerek uygulanır.  

         

2. Problem/Sorun:                   

             Günümüzde insan nüfusunun artması ve şehirleşme, beraberinde ulaşım sorununu 

getiriyor. Taşıt çokluğu maalesef trafiğin felç olmasına neden oluyor. Bir ambulans sesi 

duyulduğunda yoğun trafikten kaynaklı diğer araçların trafik lambalarında, bir türlü kenara çekilip 

ambulansa yol veremediğine ve zaman kaybettirdiğine hepimiz şahit oluyoruz. İnsan yaşamı 

saniyelere bağlı iken bize düşen görev Şekil 1’deki gibi ambulans, itfaiye gibi acil durum 

araçlarının geçişini kolaylaştırmak ve hızlandırmaktır.  

      Bu projede hayati önem taşıyan bu sorun ele alınmıştır. 

 

 
Şekil 1. Proje Sorununun Şekillendirilmesi 
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               2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 142. Maddesinde sürücülere, geçiş üstünlüğü 

bulunan araçların geçişini sağlama mecburiyeti belirtilse de trafik sıkışıklığından milim 

ilerleyemeyen araçlar bir türlü acil durum araçlarına yol verememektedirler. Bu sorun ancak bu 

gibi projelerle yani acil durum araçlarının önceden fark edilip yolu boşaltacak olan sürücülere 

S.O.S lambaları aracılığıyla uyarı gönderilip trafik akışının sağlanıp yolun önceden açılmasıyla 

çözülebilecektir. 

 

3. Çözüm  

Acil durum araçlarının geçişi için yolun boşaltılması ve bu araçların ivedilikle geçişinin 

sağlanması için özellikle siren sesinden sonra trafiğin kilitlendiği dört yönlü kavşaklardaki mevcut 

trafik lambalarının üstüne SOS (Acil Durum) lambaları eklenmiştir. Manyetik geçiş sistemiyle 

(ambulansın altına monte edilen mıknatısı yola döşenen manyetik sensörler  algılıyor ve SOS 

lambalarına ambulansı uzaktan algılıyor) SOS lambalarına uyarı gönderiliyor. Böylece sürücüler 

için SOS lambaları sürekli yanıyor ve sesli uyarı veriyor. Manyetik geçiş sistemi, ambulansın 

geçeceği yol güzergâhı için yeşil yanmasını diğer yönlerdeki lambaların da kırmızı yanmasını 

sağlıyor. Bu sayede daha ambulans yaklaşmadan ambulansın olduğu yön, araçlar tarafından hızlıca 

boşaltılıyor.     

Trafik yoğunluğu yaşanılan özellikle büyükşehirlerde bu sorun Şekil 2’deki projemizle çözüme 

kavuşacaktır. Çünkü asıl sorun olan yoğunluktan dolayı araçların herhangi bir yere çekilememesi 

sorunu ancak araçların bu şekilde ilerleyerek yolu açmasıyla aşılabilecektir.  

 

 

 
       Şekil 2.Projenin Prototipinin Görünümü 

 

 

4. Yöntem 

Yöntem olarak gözlem, kaynak taraması, 3D modelleme, maket tasarımı kullanılmıştır. 

Tasarlanan acil geçiş sisteminde trafik lamba animasyonları, SOS sistemi  ve manyetik 

röle modülünün denetimi için Arduino Uno kartları kullanılmıştır. Mıknatıs ile manyetik 

haberleşme için manyetik reed röle  kullanılmıştır. Arduino kodlamaları için Arduino 

kodlama arayüzü kullanılmıştır. 

 

             4.1. Proje Yapım Basamakları 

             Projemizde Şekil 3’te belirtilen aşamalar izlenmiştir. Projede ilk olarak Şekil 

4,5,6,7.8.9’ daki gibi trafik maketi tasarlanmış, daha sonra devre tasarımı yapılmıştır. Bu 

devre için Arduino kod yazılımı yapılarak çalışma tamamlanmıştır. 
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Şekil 6. Boyasız Trafik Direkleri Şekil 7. Boyalı Trafik Direklerinin Yapıştırılması 

 

 

Şekil 3 . Proje Yapım Aşamaları 

   
Şekil 4 . Trafik Maketi Taban Fotoğrafları 

 

Şekil 5 . Trafik Maketi Yüzey 

Boyalı Fotoğrafı 

  

Şekil 8. Kart Montajlarının Yapılması Şekil 9. Kablo Bağlantılarının Yapılması 
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4.2. Arduino Uno Devre Bağlantı Şeması 

4.2.1 Trafik Lamba Animasyonu Arduino Devre Bağlantı Şeması Şekil 10’daki gibidir.     

4.2.2 Acil Geçiş Sistemi Arduino Devre Bağlantı Şeması Şekil 11’deki gibidir. 

 

(fritzing) 

 
 

Şekil 10. Trafik Lamba Animasyonu Arduino 

Devre Bağlantı Şeması 

 

Şekil 11. Acil Geçiş Sistemi Arduino Devre 

Bağlantı Şeması 

 

 

                                                                                              

4.3. Arduino Uno İçin Kod Yazılması 

        4.3.1 Arduino Uno Trafik Lamba Animasyonu İçin Kod Yazılması: 

Bu kısımda trafik lamba animasyonu için Arduino içerisinde kullanılan EK 1’de belirtilen kod blokları ve 

bu kod bloklarının hangi işlemleri gerçekleştirildiğinden bahsedilecektir. 

        4.3.2 Arduino Uno Acil Geçiş Sistemi İçin Kod Yazılması:  

Bu kısımda acil geçiş sistemi için Arduino içerisinde kullanılan EK 2’de belirtilen kod blokları ve bu kod 

bloklarının hangi işlemleri gerçekleştirildiğinden bahsedilecektir. Bu kısımda if-else yapısını görebilirsiniz. 

 

 

 

 
Şekil 12.Projenin Görünümü 

 

                                                                                        

Projenin Şekil 11’deki gibi prototipi oluşturulduktan sonra proje defalarca denenmiş hiçbir sorunla 

karşılaşılmamıştır. Sayısal olarak 100’den fazla deneme yapılmıştır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Bu sorunun çözümüne yönelik kaynak taraması yapıldığında aynı amaç doğrultusunda geliştirilen 

iki projeye rastlanmış fakat çözüm yöntemlerinin tamamen farklı olduğu görülmüştür. Çözüm 

olarak trafik lambalarına ek SOS lambaları eklenerek bir sistem geliştirildiğine rastlanmamıştır. 
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Bu projenin diğer projelerden üstünlüğü ambulans, itfaiye gibi acil durum araçlarının geç fark 

edilmesinden ve trafik yoğunluğundan araçların kenara çekilip yolu açamaması düşünülerek acil 

durum araçları için acil durum SOS lambalarının geliştirilmesi ve bu sistemin manyetik sistemle 

fark edilip devreye girmesidir. Bu lambalar sayesinde  gelen acil durum aracı, yanıp yanıp sönen 

ışıklar ve ses sistemiyle önceden fark edilip geldiği yönde manyetik sistemle trafik ışığını yeşile; 

diğer üç yönde kırmızıya çevirdiği için kolayca ambulansın, itfaiyenin geldiği yöndeki yol  hızlı 

bir şekilde ve önceden açılmış oluyor. Böylelikle yoğun trafikte ambulansın gelişi esnasında 

kenara çekilmeye çalışan fakat sıkışıklıktan yer bulamayıp bir türlü ambulansa yol açamayan 

araçların bu kaos ortamı bu proje sayesinde çözüme kavuşmuş oluyor. Ayrıca bu projenin en üstün 

yanı mesafe sınırı olmamasıdır. Manyetik sistemi ne kadar uzaklığa koymak isterseniz o kadar 

uzak mesafeden ambulansın, itfaiyenin geldiğini algılayıp trafik lambalarına iletiyor. Projenin 

yapımında kullanılan trafik prototipi malzemeleri geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak  yapılmış 

ve çevre bilincine örnek teşkil etmiştir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz mevcut trafik lambalarına ek SOS lambaları eklenerek ve manyetik geçiş sistemi için 

belirlenecek noktalara bu sistemin kurumasıyla uygulanır. Bu sistem acil durum araçları geçtiğinde 

algılayıp trafik lambasına eklenen SOS lambalarına yanıp yanıp sönme ve sesli uyarı özelliği 

göndermesiyle sonuçlanır. Manyetik sistem, yol kenarlarında gereksiz görüntüye, kalabalığa neden 

olmaması için yolun altına döşenmelidir.  

Özellikle trafiğin yoğun olduğu büyükşehirlerde bu proje uygulanabilir ve yaygınlaştırılabilir. 

Ulaşım Bakanlığı veya ulaşımla ilgili şirketler ticari olarak bu projeyi üstlenip özellikle 

büyükşehirlerde  kavşaklardaki bu sorunu çözüme kolayca ulaştırabilirler. Günümüz teknolojisine, 

özelikle akıllı (trafik lambası) uygulamalara oldukça uygun bir projedir.  

Acil geçiş sistemi farklı yöntemler ele alınarak da yapılabilir. Rf (Radyo frekansı ) kullanılarak 

uzak mesafeden acil durum bilgisi o bölgedeki trafik lambalarına gönderilerek istenilen çözüm 

daha da geliştirilebilir. Bu sistem sayesinde de istenilen kilometreden acil geçiş sistemi 

çalıştırılabilir.  

Yazılımsal, donanımsal bir proje olduğundan uzman ve teknik alt yapı desteği gereklidir. Sadece 

bu konuda sorunlar yaşanabilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 1. Proje İş Takvimi 

AYLAR 
İşin Tanımı Nisan Mayıs Hazira

n 

Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak 
Takımın 

Kurulması 
X          

Sorunun 

Belirlenmesi 
X X         

Literatür 

Taraması 
  X X X      

Malzeme 

Temini ve 

Prototip 

Geliştirme 

    X X X    

Prototipin Test 

Edilmesi 
       X X X 

Proje Raporu 

Yazımı 
         X 
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Projemizi Tablo 1’deki Proje İş Takvimine uygun olarak gerçekleştirdik. 

SIRA 

NO 

ADET MALZEME ADI FİYAT-2018 FİYAT-2022 

1. 1 adet Arduino UNO R3 (Klon) 110 TL 220 TL 

2. 1 adet Arduino UNO R3 195 TL 390 TL 

3. 1 adet Uygulama tahtası 50 TL 50 TL 

4. 1 adet 8 Kanal 5 V Röle Kartı 47 TL 87 TL 

5. 1 adet 1 Kanal 5 V Röle Kartı 17 TL 18 TL 

6. 1 adet Reed Röle Kartı (Reed Relay) - 3 Pinli 17 TL 17 TL 

7. 4 adet Reed Röle - Reed Contact Normally Open 24 TL 24 TL 

8. 2 adet Sıra Klemens (Mavi) 27 TL 27 TL 

9. 28 adet 4 renk Led Diyot 10 TL 10 TL 

10. 200 adet Kablo 20 TL 20 TL 

11. 28 adet Direnç 3 TL 3 TL 

Toplam:523TL TOPLAM:866TL 

                                            Tablo 2. Proje Maliyet Tablosu 

Projemizi 2018 yılında gerçekleştirip 2019’da 2204 Tübitak Ortaokullar Arası Proje Yarışmasına 

başvurduğumuz için Tablo 2’de belirtildiği gibi 523TL’ye mâl ettik. Bu yıl yapsaydık maliyette 

343 lira artış olacaktı. [1]  

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Bu proje özellikle büyükşehirlerde acil durum araçlarının zaman kaybetmeden olay yerine 

ulaşması için, orada bulunan sürücülerin rahatlıkla yolu açabilmeleri için düşünülmüştür. Ayrıca 

genel düşünüldüğünde sistemin kurulduğu trafikte bulunan tüm sürücülere hitap etmektedir. 

Projemizin hedef  kitlesi sürücüler, acil durum araç sürücüleri, acil durum ihtiyacı olan vatandaşlar 

ve durumlardır. Örneğin ambulansı bekleyen kalp krizi geçiren bir vatandaş için saliseler bile 

önemlidir. Yangın çıktığı zaman büyümemesi için yine saniyeler, saliseler önemlidir.   

 

9. Riskler 

           Projemizdeki riskler ve çözüm önerilerini Tablo 3’te Risk Matrisi olarak belirttik. 

RİSK Riskin 

Olma 

İhtimali 

Risk 

Seviyesi 

Çözüm 

Önerileri/Tedbirler 

Çözümden 

Sonra Riskin 

Olma İhtimali 

Risk 

Seviyesi 

Arıza ve bakım 

durumunda 

manyetik geçiş 

sisteminin yolun 

altında bulunması 

ve yolun kazılacak 

olması 

 

Olası 

 

Yüksek 

Sistem üzerine, 

yola, kapak 

yapılarak yolu 

kazmak yerine 

kapak açılıp bakım 

ve onarım çalışması 

yapılabilir. 

 

Olasılık dışı 

 

Düşük 

Sadece kavşaklara 

yapıldığında farklı 

yol geçişlerinde 

trafik sıkıştığında 

acil durum 

araçlarının oradan 

geçememesi ve 

zaman kaybetmesi 

 

 

Mümkün 

 

 

Orta 

Şehirlerin trafik 

yoğunluğunun 

yaşandığı yerler 

tespit edilerek her 

şehirde o geçişler 

üzerine sistem 

kurulmalıdır. 

 

 

Olasılık dışı 

 

 

Düşük 

Tablo 3.Risk Matrisi 
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EKLER 

[1] Bu projeyle 2019 ve 2020 yıllarında 2204-Tübitak Ortaokullar Arası Proje Yarışmalarına 

başvurulmuş fakat herhangi bir derece alınmamıştır. 2020 yılında Teknofest’e başvuru yapılmış ön 

değerlendirme raporu aşamasında video çekiminde düşük puan alındığı için elenmiştir.  Rapor, 

video  puanlaması, şartname tekrar okunup  dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş, güncellenmiş 

ve başvurusu tekrar yapılmıştır. 

EK 1 

Arduino Uno Trafik Lamba Animasyonu İçin Kod Yazılması: 
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EK 2 

Arduino Uno Acil Geçiş Sistemi İçin Kod Yazılması 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


