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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
Günümüzde geçiş önceliği bulunan acil yardım araçlarının kullandığı siren sistemi, 

yeterli verimle çalışmamaktadır. Projemizin amacı ise bu sorunu; geçiş önceliği 

bulunan araçların basit bir buton ile radyo yayınlarını keserek araçları yol önceliği 

verilmesine dair uyaran bir ses kaydı çalmaya başlamasını sağlayan bir sistem kurarak 

çözmektir. Bu sayede sürücüler geçiş önceliği bulunan araçlara daha önceden yol 

verilmesi gerektiği konusunda bilgilendirilebiliceklerdir. 
 

2. Problem/Sorun: 

Siren sesinin kısıtlı bir alanda duyulabilmesi, trafik dolayısıyla ortaya çıkan gürültü ve 

radyodan gelen yüksek sesli müzik ve benzeri problemler dolayısıyla siren sesi işlevini 

yerine getirememektedir. Bu durumdan kaynaklı olarak diğer taşıtlar hızlıca organize 

olamayıp yolu açamamaktadırlar ve acil bir durumda ekiplerin geç kalmasına neden 

olmaktadırlar. Bu yaşanan trafik sıkışıklığı geçiş önceliği olan acil yardım ekiplerinin 

vakit kaybetmesine sebep olmaktadır. Aynı zamanda, ses dalgalarının soğurulma 

özelliğinden de kaynaklı olarak geçiş üstünlüğü olan aracın kullandığı siren sisteminin 

sesi, yolda belirli engellere çarpması sebebiyle ortalama 20-40 m2 lik bir alana 
ulaşabilmekte ve bu ulaştığı alan içerisinde gereksiz gürültü kirliliği oluşturmaktadır. 

Ayrıca Schemel’e göre 120dB’e ulaşan siren seslerinin işitmede zorluklar, ağrılar gibi 

etkileri vardır (Yılmaz ve Özer, 1997). 

  
3. Çözüm  

Projemiz için; ambulans, polis, itfaiye gibi acil yardım ekiplerinin bulunduğu araçlara 

bir buton eklenecektir. Butona basıldığında yardım ekiplerinin çevresinde bulunan 
araçlara radyo sinyalleri gönderilecek, bu sinyaller aracılığıyla ise yol önceliğine sahip 

olan bir acil yardım ekibi tarafından duyuru yapılacaktır. Önceliği olan aracın, hızlı bir 

biçimde olay yerine varabilmesi için diğer taşıtların yol vermesi sağlanacaktır. Bu 

taşıtların yolun orta şeridini boş bırakacak şekilde, bir fermuarı andırarak yan şeritlere 

doğru geçmesi gerektiği bildirilecektir. Projemiz sayesinde bir insanın hayatı söz 

konusu olduğunda; geçiş önceliğine sahip bu araçlar günümüzde içinde bulunduğumuz 

trafik vb. problemleri yaşamadan, hiç vakit kaybetmeden gidilmesi gereken yere 

ulaşabilecektir. Çözümde kullanılan alt bileşenler: 
 Radyo sinyallerini göndermek amacıyla bir NRF modülü, 
 Radyo sinyallerini kontrol edebilmek için bir buton, 
 Devrenin beyni görevinde Arduino NANO anakartı 

 şeklindedir.  
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                                  Şekil 1: Verici Sistemimizin Algoritması 
 

4. Yöntem 
Projemizde aciliyeti bulunmayan taşıtların radyosuna bağlanmak için, bir radyo 

dalgası verici bulunduracağız. Sistemimiz bir buton sayesinde açılarak etrafa bir sinyal 

yayacaktır. Bu sinyal, diğer araç sürücülerini geçiş önceliği bulunan araç hakkında 

uyarıp yol vermelerini sağlayacaktır. Bu sayede geçiş önceliği bulunan araç gerektiği 

yere hızlı ve etkili bir şekilde ulaşabilecektir. 
Tasarladığımız bu projede sorunumuzu çözerken, kullandığımız sistemleri teknolojik 
uygulamalar yardımıyla gerçekleştirilmiştir. 
Projemiz, "Mühendislik Tasarım Döngüsü"ne göre hazırlanmıştır. Bu döngünün 
aşamaları; 
1. Analiz et 
2. Tasarla 
3. Geliştir 
4. Test et 
5. Teslim et şeklindedir. 
 

 
Şekil 2: Alıcı (Radyo) ve Verici (Sistem) Devreleri 
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Şekil 3: Ambulans üzerinde sistemimizin duruşu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 4: Sistemimizin radyolar ile bağlantısı 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 5: Verici Kodları 

1 Acil Durum Butonu 

2 Radyo Verici 

1 Acil Durum Butonu 

2 Sinyal Gönderecek Anten 

3 Radyo Dalgaları 

4 Araba Radyosu 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Günümüzde geçiş üstünlüğü olan araçlar, siren sistemlerini kullanmaktadır. Ancak bu 

sistemlerin uyarıyı yeterince uzağa taşıyamama, ses kirliliğine sebep olma gibi eksi 

yönleri bulunmaktadır. Aynı zamanda acil yardım araçlarının hareketli olması 

sebebiyle ortaya çıkan “Doppler Etkisi” sebebiyle bölgeden bölgeye frekans seviyesi 

değişecektir. Projemiz ise; yardım araçlarından yapılan duyuruyu aynı anda hem ses 

dalgalarından çok daha uzağa ulaştırabilecek, hem de gürültü kirliliğine sebep 

olmadan aracın halihazırda bulunan radyo sistemine bağlanarak müziği kesebilecek 

olan radyo dalgalarını kullanmaktadır. Bu sayede tüm sürücüler geçiş üstünlüğü olan 

araçları fark edebilecektir. 
 

6. Uygulanabilirlik  
Projemiz oldukça yenilikçi ve uygulanabilirliği olan bir projedir. Radyo dalgaları uzun 

süredir biliniyor ve kullanılıyor olsa da araştırmalarımıza göre daha önce hiçbir proje, 
radyo dalgalarını bizim sistemimiz gibi bir uyarıcı sisteme dökmemiştir. 

Uygulanabilirlik açısından düşük maliyetlerle temin edilebilen malzemeler ile kolay 

bir şekilde seri üretime geçirilebilecektir. Projemiz yeterli seviyeye ulaştırılıp, 

geliştirilmesinin ardından sosyal sorumluluk projesi başlığı altında yetkili kurumlara 

verilmesi planlanmakta. Bu sayede günümüzde yaşanan can ve mal kayıplarının oranı 

büyük ölçüde azaltılabilir. 
7.   Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması         

 

Ürün Adet Maliyet 

Arduino Nano 2 125 TL 

nrf24l01 radyo verici-alıcı 2 25 TL 

Buton 1 2 TL 

5V Hoparlör 1 15 TL 

Toplam 6 167 TL 

Faaliyet Adı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Proje Kategorisi ve Konusu Seçilmesi  X          

Literatürün Taranması  X  X  X      

Proje geliştirilmesi        X  X X 

Prototip için malzeme belirlenmesi          X X 

Proje Detay Raporu Yazımı        X  X X 
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8.   Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Öncelikli  ambulans/polis/itfaiye gibi geçiş önceliği bulunan acil yardım ekipleri, 
ardından ise yollarda seyahat eden tüm araçlar projemizin hedef kitlesine dahildir. 
 

9.   Riskler 

 
Şekil 6: Risk Matrisi 

 
Risk matrisinde görülen riskler basit çözümler ile etkisiz hale getirilebilir. Örneğin A 
aracının radyosu bozuk olsa bile yoldan geçen diğer araçların radyosundan ses 

yankılanarak duyulabilir hale gelecektir. 
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