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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bu proje fikrini bulmadan önce, arkadaşlarımız arasında Dünya’nın genel sorunları 

hakkında tartışıyorduk. Üzerinde durmamız gereken sorunun, her geçen gün daha da 

artan bir sorun halini alan taşıt talebi dolayısıyla kavşaklarda oluşan trafik sıkışıklığı 

yüzünden gideceği yerlere geç ulaşan ambulans ve itfaiye gibi acil durum niteliği 

taşıyan araçlar olduğuna karar verdik.  Bu tür vakalarda saniyeler bile önemliyken 

trafik sıkışıklığı dolayısıyla oluşan ulaşım gecikmeleri saatleri bile bulabilmektedir. 

Ambulans ve itfaiye gibi araçların kavşaklara ulaştıklarında hangi yoldan geliyorlarsa 

o yola acil durum için geçerli geçiş izni vermek projemizin ana fikridir. Bunu 

başarabilmek için kavşağa gelen yolların başlarına sensörler yerleştirdik ve acil 

durumlarda gelen araçları algılamasını sağlayarak geçişi kontrol eden trafik 

lambalarını, o tür araçların geldiği yöne geçiş üstünlüğü verecek ve acil durum simgesi 

olan mavi ışığı yakacak şekilde ayarladık. 

Projemizdeki prototipimizde Arduino kartı ile C yazılım dilini kullandık. Ayrıca 

kavşaklara fiyatları olabildiğince makul olan manyetik sensör(reed röle) kullandık. 

 

1. Problem/Sorun: 

Bugünün Dünya’sında insanların genelinde oluşan kolay ve özel ulaşıma erişme isteği 

yüzünden her yıl trafiğe çıkan taşıt sayısı artmakta ve yolların birleşimi olan 

kavşaklarda metrelerce kuyruklar oluşabilmektedir. Bunun sonucunda ambulanslar ve 

itfaiyeler gibi önem taşıyan taşıtlar gidecekleri yerlere dakikalarca hatta bazen 

saatlerce geç kalabilmektedir.  Bu tür vakalarda saniyeler bile hayati önem 

taşıdığından gecikmelerin önüne geçilmelidir. Araştırmalarımız sonucunda şu anda 

geçerli olan çözümlerin yetersiz olduğuna karar verdik. 

 

 

 

 

 

 

 

GÖRSEL 1-A 

Görsel üzerinde görüldüğü üzere 

kavşakta oluşan uzun sıkışıklık 

içerisinde muhtemel bir hasta 

taşıyan ambulans sıkışmıştır. 



 

 

 

1. Çözüm  

Belirttiğimiz sorunun en genel çözümü acil durumlarda trafik lambaları aracılığıyla 

geçiş üstünlüğünü kontrol etmektir. Yani acil durum gerektirecek araçların hangi 

yönden geldiği algılanmalıdır ve o yöne geçiş izni verilmelidir. Biz de bunu aşağıda 

belirttiğimiz şekilde yaptık; Kavşaklara bağlanan yolların altına döşediğimiz sensörler 

ambulans ve itfaiye gibi araçları algılıyor ve bu araçların olduğu yolda yeşil ışığı diğer 

yollarda ise kırmızı ışığı yakıyor. Ayrıca yolların kenarlarına şerit halinde döşenmiş 

olan mavi ışıkları da yakıyor. Sadece bu durumlarda yanacak olan mavi ışığın amacı 

insanlara acil bir durumda bulunduklarını haber vermek ve ona göre davranmalarını 

sağlamaktır. 

 

1. Yöntem 

Öncellikle dünya genelinde ortak olarak kabul edilen proje araştırma basamaklarına 

uygun bir şekilde araştırmalarımızı yapmaya ve sonuçlarını kaydetmeye başladık.  

Belirttiğimiz soruna uygun olan çözümlere araştırmalarımız ve fikir tartışmalarımız 

sonrasında ulaştık.  Öncelikle prototipimizin zemini için tahta bir plaka kestik. Kavşak 

görüntüsü için matbaadan kavşak planı bastırdık ve üzerine yapıştırdık. Bir adet 

Arduino kart sipariş ettik. 3D yazıcıdan trafik lambalarımızın iskeletlerini çıkarttık. 

Sarı kırmızı ve yeşil led lambaları iskeletlerimizin içlerine yerleştirdik. Ledlerin eksi 

bacaklarını ortak bir kablo ile birleştirdik. Artı bacaklarını ise ayrı ayrı kablolar 

halinde Arduino kart üzerinde bulunan dijital pinlere lehimledik. Bu pinler, projemizin 

ilerleyen aşamalarında yapacağımız kodlamada her bir renk led lambaya ayrı komut 

verebilmemizi sağladı. Eksi bacakları ise arduino kart üzerinde 5V çıkışınsa 

lehimledik. Acil durumda geçen araçları algılayacak olan manyetik sensörlerimizi her 

bir yolun girişine ve kavşağın ortasına yerleştirdik. Sensörler ayrı ayrı çalışacağından 

eksi kutuplarını ortak olarak lehimleyip bir 5V çıkışına artılarını ise farklı dijital 

pinlere bağladık. Daha sonra acil durumlarda yanacak olan mavi şerit ledimizi yolların 

kenarlarına yapıştırdık. Bütün mavi şerit ledler aynı anda yanacağından eksi ve artı 

kutuplarını tek bir yerde topladık. Mavi şerit ledler 5V ile çalışmadığından dolayı ayrı 

bir 9V pile bağladık. Prototipimizde kullanmak amacıyla oyuncak bir ambulansın 

altına manyetik sensörleri harekete geçirmesi açısından mıknatıs yerleştirdik. C 

yazılım dilini kullanarak Arduino’nun kendine ait olan yazılım uygulamasında 

kodlamalarımızı yazmaya ve aynı zamanda denemelere başladık. İlk olarak normal 

zamanlarda çalışabilmesi için bir normal kavşak yazılımı kodlamaya başladık. Sonra 

acil durumda devreye giren yazılımı kodladık. Manyetik sensörlere sinyal geldiğinde 

normal trafik yazılım duracak  ve yerine acil durumlar için kodladığımız yazılım 

devreye girecek. Ambulans yolun karşısına geçtikten sonra trafik eski düzenine tekrar 

dönecek. 

 



 



 

1. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizin yenilikçi yönü mevcutta ülkemizde kullanılan kavşak sistemine entegre 

edilebilir olmasıdır bu yüzdende protipte olduğu gibi gerçek hayttada oldukça 

maliyetsiz ve uygulanabilirdir. 

 

 

 

1. Uygulanabilirlik  

Prototipimizde kullandığımız manyetik sensörler oldukça maliyetsiz malzemelerdir. 

Ancak gerçek hayatta kullanılamama riskine karşı Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) 

sistemlerinde kullanılan plaka okuma sistemleri kullanılabilir. Bu sistemleri sadece 

acil durum araçlarını okuyacak şekilde programlamak bu projeyi gerçek hayattada 

uygulanabilir kılar. Ayrıca projemizin maaliyeti düşük ve basit bir sistem olması 

uygulanabilirliğini arttırmaktadır. 

 

1. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Parça 

No 

 

Parça Adı 

 

Adet 

Adet 

fiyatı 

 

Tutar 
 

1 
Ardunio mega kontrol 

kartı 

 

1 
OKULUMUZ LAB.DA 

MEVCUTTU 

  2   3D Yazıcı ile zemin ve maket 
yapımı (flament)    

2   ₺95    ₺190  

  3   Manyetik sensör(reed röle)    5   ₺1.25    ₺5   

  4   LED lamba   12   ₺0.5    ₺6  

    toplam        ₺201  

 

 

 

 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ 

PROJE FİKİR GEL. —       

PROJE ÖZET  — —     

PROTOTİP GELİŞ.   — — —   

PROJE DETAY RAP.     — —  

ÜRÜN HAZIRLAMA       — 

 

 

 

1. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Aslında projemizin hedef kitlesi herkesi kapsamaktadır. Her insan bilinmeyen bir vakitte 



aniden rahatsızlanabilir veya ambulansa girmesi gereken durumlarda kalabilir. Her insanın 

evinde veya yaşam alanında yangın çıkabilir veya herhangi bir acil durum çağrısına ihtiyaç 

duyabilir. 

 

 

1. Riskler 

      Bizim bulabildiğimiz olası en büyük risk 2 ambulansın aynı anda kavşağa gelme 

durumudur. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse ki bunun olma riski çok düşüktür 

çünkü iki ambulanstan biri sensörlerden milisaniyelerle bile olsa erken geçecektir. 

Ama yine de aynı anda geçtiğini varsayarsak kavşakta geçiş önceliğinin olduğu 

taraftaki yeşil ışık önce yanacaktır ve ambulans geçecektir. Doğal olarak ilk geçen 

ambulans veya itfaiye aracını diğer ambulans ve itfaiye aracı beklemek durumunda 

kalacaktır. 
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https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/magazin/trafikte-yol-verilmeyen-112-calisanlari-40111438 

http://www.kscst.iisc.ernet.in/sppArchive/public/Abstract/038/7875.pdf#:~:text=The%20problem

%20of%20ambulance%20getting,and%20hence%20clear%20the%20traffic. 
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