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1.Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Ambulansların hastaya veya hastaneye ulaşımı kolay sağlayamaması, diğer yaya ve araçların 

ambulansa öncelik tanımaması sebebiyle oluşan sorun ve problemlerin çözümü için bu proje 

tasarlanmıştır. 

 

Hastanın durumuna uygun gerekli şartlara sahip olan hastaneye ulaştırılmaması durumu, 

merkezi kontrol noktası ve ambulansın iletişimi sayesinde önlenir. Projede ambulanslar 

merkezi kontrol sistemine bağlı olup baz istasyonu ile desteklenecek ve radyo frekanslı iletişim 

sağlanacaktır. (Şekil 2) Aynı zamanda uydu üzerinden ana ve yedek olmak üzere 2 adet GPS 

ile ambulansın konum takibi yapılacaktır.   

 

Ambulansların kolay ulaşım sağlayabilmesi için güzergahı üzerinde bulunan trafik ışıkları yeşil 

ve mavi renk olan 4. ışık yakılarak ambulans önündeki araçlar dağılarak yolu açar ve aynı 

zamanda mavi renk olan 4. ışık eklenecektir. Bu ışık sayesinde trafik lambalarının olduğu 

bölgede bulunan yaya ve sürücülere ambulansın yaklaştığı, ambulans aracına öncelik verilmesi 

gerektiği bildirilir.  

 

Ayrıca mavi ışığın yanıp sönme aralığına göre araçlara ve yayalara ambulansın ne kadar yakın 

olduğu ifade edilir. Aynı zamanda ambulans güzergâhı üzerinde bulanan navigasyon kullanan 

araçlara ambulansın yaklaştığı sesli ve yazılı bir şekilde bildirilir.  

 

Trafik ışıklarında güneş panelleri ve akü bulunur. Paneller sayesinde ışıkların arızalanma 

durumunda panellerde depolanan enerji devreye girer. Panellerin enerji sağlaması için yeterli 

güneş ışığının bulunmadığı durumlarda elektrik kaynağı olarak devreye akü girer. Akü, elektrik 

enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan ve ihtiyaç duyulması halinde bunu elektrik enerjisi 

olarak veren enerji depolama aracıdır [1].  

 

Ambulansların karşılaşması durumlarında ambulansların üzerinde bulunan 3. ışık sayesinde 

acili yet durumu belirtilerek öncelik sırası verilir (Tablo 1). Trafik ışıkları olmayan yollarda, 

ambulans üzerinde bulunan 2 adet drone merkezi kontrol noktası tarafından yönlendirilerek 

sesli ve görsel uyarı ile sürücüler ikaz edilir[2]. 

 

 
 

Şekil 1: Kavşakta Trafiğin Akışı 
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2. Problem/Sorun: 

 

2.1. Problemler 

 

1.Trafikte yayaların ve araçların ambulansa gerekli önceliği, hassasiyeti göstermemesi 

sebebiyle ambulansın hastalara ve hastaneye kolayca ulaşamaması. 

2.Ambulansın sürücüleri sadece siren ve üzerindeki ışıklarla uyarması. 

3.Bazı kavşaklarda trafik ışıklarının bulunmaması. 

4.İki ambulans karşılaştığında gerekli önceliğin sağlanmaması. 

5.Ambulans kaza geçirdiğinde gerekli birimlere geç haber ulaşması. 

6.Hastanın durumuna göre gerekli şartlara sahip hastaneye götürülememesi. 

7.Ambulans sayılarının dengesiz ve yetersiz dağılımı. 

8.Acil hatlar ile olan iletişimin çökmesi. 

 

2.2. Var olan Çözümlerin Yetersizliği ve Geliştirilen İnovatif Çözümler 

 

 
 

Fotoğraf 1: Ambulans Haber Manşetleri 

 

Var olan Çözümün Yetersizliği  Geliştirilen İnovatif  Çözüm  

Sistemin ambulans tarafından 

yönlendirilmesi. 

Projede sistem merkezi kontrol noktası 

tarafından yönlendirilir. 

Ambulansların karşılaşması 

durumunda herhangi bir çözüm yok. 

Ambulansların karşılaşması durumunda 

ambulansın üstlerinde bulunan 3. ışık 

devreye girer. Bu şekilde hastanın acili 

yetine göre öncelik sırası tanınır. (Tablo 1) 

Yaya ve sürücülere ambulansın 

yaklaştığı sadece siren sesi ve 

ambulans ışığı ile bildirilir. 

Ambulansın yaklaştığı trafik ışıklarında 

bulunan mavi renk olan 4. ışık, sesli ikaz ve 

güzergah üzerinde bulunan navigasyon 

kullanıcılarına giden yazılı ve seli bildiri ile 

uyarılır. 

Acil çağrı sistemi çökmesi durumuna 

karşı herhangi bir önlem alınmamıştır. 

Merkezi kontrol noktası ve acil çağrı 

merkezi ile olan iletişim baz istasyonları ile 

desteklenir. (Şekil 2) 

Trafik ışıklarının bulunmadığı 

noktalarda çözümün olmaması. 

Trafik ışıklarının bulunmadığı noktalara 

ambulansa ait olan 2 drone devreye girer. 

Ambulans sayısının dengesiz ve 

yetersiz dağılımı için çözüm yoktur. 

 Merkezi kontrol noktası tarafından 

ambulans kullanım verileri tutulur. Bu 

veriler doğrultusunda yetersiz olan 

bölgelere, fazla olan bölgelerden takviye 

yapılır. 
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3.Çözüm  

 

3.1. Toplumsal Çözüm 

 

1.Ambulansın hastaya veya hastaneye ulaşım yolunda yaya ya da araçların sebep olduğu 

karmaşayı düzene koyar. 

2.Toplumsal sağlığı büyük bir ölçüde etkileyen ve büyük bir toplumsal sorun olan trafik 

sebebiyle zor ulaşım sonucu ambulansların bu konudaki sorunlarını çözer. 

3.Projede çözülmesi amaçlanan sorunların getirdiği toplumsal sağlığı etkileyen durumlar 

ortadan kaldırılır. 

4.Öncelik sırasının hayati risk olduğu farkındalığını yaratır. 

 

3.2. Proje Detaylı Çözüm 

 

Ambulansın sağlık ve sağlık sistemi için önemi ve gerekliliği vazgeçilemez bir ihtiyaçtır. 

Projemiz Yoğun trafiğe sahip şehirlerde ambulansların etkin bir biçimde kullanılabilmesini 

amaçlamaktadır. 

 

Ambulansın hastaya ve hastaneye en kısa zamanda ulaşımı ile hastanın doğru hastaneye ulaşımı 

merkezi kontrol noktası ve trafik ışıkları tarafından sağlanır[4].  Merkezi kontrol noktası uydu 

istasyonu temelli baz istasyonları ile desteklenen bir sistemdir (Şekil 2). Baz istasyonu iletişimi 

iyileştirmek için kullanılır. Baz istasyonları sayesinde sadece merkezi kontrol noktasının değil 

acil çağrı merkezi ile olan iletişimin kopması veya zayıflaması durumunda baz istasyonları 

devreye girerek iletişimi iyileştirir. Uydu üzerinden GPS ile ambulansın konum takibi 

yapılacaktır[3,5].  

 

Ambulanslar üzerinde biri ana diğeri yedek olmak üzere iki adet GPS modülü bulunacaktır. 

Ana GPS modülünde sorun çıkması durumunda yedek GPS modülü devreye girecektir. Merkezi 

kontrol noktası ambulans ile iletişimini radyo frekans bağlantısı üzerinden sağlar. Merkezi 

kontrol noktası hastaneler ile de iletişim halinde olacak ve verileri tutacaktır. Böylece hangi 

aylarda hastanelerde ne kadar ambulans kullanıldığı yetersiz kalıp kalmadığı bilgileri elde 

edilecektir. Bu sayede ambulansın yetersiz kaldığı il ve ilçelere fazla kalan il ve ilçelerden 

takviye yapılacaktır. Aynı zamanda ambulansın gittiği bölgedeki hastalık verileri kullanılarak 

bölgelerin risk tablosu oluşturulur. Böylece riskin fazla olduğu yerlere fazladan ambulans 

takviyesi yapılır[5]. 

 

Merkezi kontrol noktası ambulansın güzergahı üzerinde bulunan trafik ışıklarını yeşil hale 

getirir. Böylece ambulansın önündeki araçlar kendine uygun olan rotalarda ambulansın önünü 

açarak ilerler. Aynı zamanda ambulansın güzergahı üzerindeki trafik lambalarında bulunan 

ambulans ışığı olan mavi renkteki 4. ışık yanar. Daha sonra mavi ışığın yanıp sönme aralığına 

göre yaya ve araçlara ambulansın trafik ışığı ile arasındaki mesafe ifade edilir (yanıp sönme 

aralığı az ise yakında, fazla ise ambulans trafik ışığından uzaktadır). Merkezi kontrol noktası 

ambulans güzergahı üzerinde bulunan navigasyon kullanan araçlar tespit edilerek ambulansın 

yaklaştığı sesli ve yazılı bir şekilde bildirilir ve gerekli önceliği tanımalarını sağlar. Ayrıca 

ambulansların karşılaşması durumunda ambulansla merkezi kontrol noktası iletişimi ile 

hastanın aciliyeti bilinir hayati riski fazla olan hastaya öncelik tanınır. Ek olarak ambulansın 

üstünde bulunan 3. ışık da hastanın hayati riski hakkında bilgi verir ve aynı şekilde öncelik 

tanınması sağlanır (Tablo 1). 
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Ambulansın üzerinde 2 adet drone bulunacaktır. Trafik ışıklarının bulunduğu noktalardan 

merkezi kontrol sistemi tarafından trafik ışıklarının bulunmadığı noktaya yönlendirilerek 

sürücülere ve yayalara yol açmaları için görsel ve sesli bir şekilde ikaz edecektir. Sürücülere 

ikaz için DJI Matrice 600 Pro Endüstriyel Drone’ları kullanılacaktır. Drone'un çapı 1668 mm, 

çapraz uzunluğu 1133 mm' dir. Ağırlığı yaklaşık 10 kg'dır uçuş süresi 32-38 dakikadır [2]. 

Drone trafik ışıklarının bulunmadığı yollarda yazılı ve sesli olarak her yolun durumuna uygun, 

trafik oluşturmayacak, araçların kontrollü bir şekilde ilerlemesini sağlayacak komutlar verir. 

Ambulansın hastayı doğru hastaneye ulaştırması merkezi kontrol noktasıyla olan iletişimi 

sayesinde sağlanır. Acil çağrı sistemi hastaya veya hastaneye ulaşımda hastanın yanında 

bulunan refakatçi veya yetkili kişilerden hastanın durumu hakkında bilgi alır. Alınan bilgiler 

merkezi kotrol noktasına iletilir ve aldığı bilgiler doğrultusunda hastanın durumuna en uygun 

hastaneler arasından en yakını tercih edilir ve rota belirlenerek ambulans yönlendirilir. 

                

 
Tablo 1: Ambulans 3. Işık Renk Tablosu 

 
Şekil 2: Baz İstasyon Dağılım Haritası 

 

3.3. Baz İstasyonu ve Navigasyon Sisteminin Eklenmesi 

 

Projenin ÖTR raporunda iletişim sisteminin baz istasyonu ile desteklendiği ve navigasyon 

sistemi üzerinden kullanıcılara bildiri gittiği yazılmamıştır. Baz istasyonları; elektromanyetik 

sinyaller yayan ve bu sinyalleri alan bir radyo vericidir. [8] Alıcı, verici ve güç ünitelerinden 

oluşan kabin ile sinyalleri yaymak için kule, direk, çatı, bina yüzeyleri vb. Yerlere kurulan anten 

ünitelerinden meydana gelen ve mobil cihazlar ile haberleşmeyi sağlayan sistemlerdir [3]. Baz 

istasyonlarının eklenmesinin sebebi acil çağrı sisteminin çökmesi durumunda insanların çağrı 

sistemine ulaşamaması sonucunda kalıcı hasarların ve kayıpların önüne geçilmesidir.  

 

Baz istasyonu acil çağrı sistemi ve merkezi kontrol noktası ile olan iletişimi iyileştirerek 

destekler (Şekil 2 ). Temelinde GPS teknolojisi bulunan navigasyonlar, uydu fotoğrafları ve 

taramaları ile elde edilen verileri haritalara aktarmaktadır. Lokasyon analitiği sayesinde 

gelişmiş karasal verileri toplayan navigasyon yazılımları, daha sonra bunları işleyerek gidilmek 

istenilen yeri tarif etmektedir. Bunun için öncelikle navigasyon cihazına gidilmek istenilen 

konumun bilgisi girilmektedir. Konum bilgisini alan navigasyon, GPS sinyalleri sayesinde en 
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uygun rotayı belirlemekte ve seyir esnasında sürekli olarak aynı sinyallerle denetim yaparak 

gidilen yolun, belirlenen rotaya uygun olup olmadığı takip edilmektedir [5]. 

 

Navigasyon sisteminin eklenmesinin sebebi ise ambulansın güzergahı üzerinde bulunan 

sürücüleri sesli ve yazılı bir şekilde uyararak ambulansın ulaşımını en kolay hale getirmek ve 

oluşabilecek kazaları en aza indirmektir. 

 

4.Yöntem 

 

Projemiz İlk etapta nüfusu 100 bin ile 200 bin arasında  olan bir ilçe seçilecek, trafik alt yapısı 

bu amaca uygun olarak düzenlenecek, ilçe halkı sosyal medya ve basılı yayınla bilgilendirilecek 

. Pilot uygulamadan elde edilen verilere göre   kullanım ağı genişletilecektir. Tüm ülkede 

uygulama bir sağlık politikası haline getirilerek ülkemizin tamamında yaygın olarak kullanıma 

sunulacaktır. 

 

5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

5.1. Projenin Yenilikçi Yönü 

 

1.Sistemin merkezi kontrol noktası tarafından yönlendirilmesi. 

2.Merkezi kontrol noktası uydu istasyon temellidir. Herhangi bir arıza durumunda baz 

istasyonları iletişimi iyileştirir. 

3.Trafik ışıklarında ambulans ışığı olan mavi renkteki 4. ışığın yanması. 

4.Ambulansların karşılaşması durumunda öncelik sırası bildiren yeşil renkteki 3. ışığın 

yanması. 

5.Trafik ışıklarının bulunmadığı yollarda ambulansa ait olan 2 adet drone’nun sürücü ve 

yayaları görsel ve sesli bir şekilde ikaz etmesi. 

6.Trafik ışıklarının bulunduğu bölgelerde yayalara ambulansın geldiği sesli bir şekilde 

bildirilir. 

7.Navigasyon sistemi kullanan araçlar eğer ambulansın rotası üzerindeyse navigasyon sistemi 

tarafından ambulansın geldiği ikaz edilir. 

7.Merkezi kontrol noktası il ve ilçelerin ambulans kullanım verilerini tutacaktır. Böylece 

ambulansın yetersiz kaldığı bölgelere fazla olan bölgelerden takviye yapılacaktır. 

 

5.2. Benzer Projelerden Ayrılan Yönleri 

 

Türkiye’de bu amaçla yapılmış akademik çalışmalar olmasına rağmen bu çalışmalar 

uygulamaya geçmemiştir. 

Bu amaçla Çin’de 2017 yılında "Oneplus" trafik ışığı geleneksel trafik ışığına dayalıdır ve bu 

özel arabalara yardımcı olmak için oluşturulan fakat uygulamaya geçmeyen bir sistemdir.  Yine 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

bölümünde yüksek lisans bitirme tezi’ olarak hazırlanmış olan “Ambulanslar için akıllı trafik 

kontrolü “ adlı tez çalışması bu amaçla hazırlanmış fakat uygulamaya dönüşmemiş projelerdir. 

Çin’ de ve ülkemizde yapılan uygulamalar dışında birçok ülkede proje benzeri sistemler 

uygulanmıştır. Projeyi dünyada uygulanan sistemlerden ayıran en büyük özelliği ambulansın 

konumu, hastanın durumu ve aciliyeti gibi veriler merkezi kontrol noktası tarafından takip 

edilir. Ambulansların üzerinde bulunan ışıklara 3. ışık eklenerek trafikte taşınan hastanın 

aciliyet seviyesi belirtilir. Eklenen yeşil ışık üç kademeli olup hastanın aciliyetini (en düşük 

kademe risksiz, orta kademe takip ve müdahale isteyen, yüksek kademe acil müdahale 

gerektiren hastalar) ifade eder (Tablo 1).  
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5.3. Sistem Algoritması 

 
     Algoritma 1 : Hastaya Ulaşım        Algoritma 2 :  Hastaneye Ulaşım Algoritması 

 

Takımımız  4 çalışma alanından ve  grubundan  oluşmaktadır; 

1.Grup Görsel Tasarım : Üretimin yapım ve tanıtımı için yapılması gereken görsel 

uygulamaları araştıran grup 

2.Grup Maliyet Analiz : Üretimin fikir ürüne dönüşünceye kadar oluşan maliyetin  araştırmasını 

yapan grup 

3.Grup Bilimsel Araştırma : Üretim sürecindeki gerekli olan bilimsel araştırmaların                 

yapıldığı grup 

4. Grup Atölye Üretim : Üretimin yapım süreci için yapılması gereken araştırmaları yapan 

grup 

 

6.Uygulanabilirlik  

 

Proje ilk olarak tek bir ilçede faaliyet göstermeye başlayacaktır. Uygulama başarılı olursa yani 

sistem doğru çalışırsa, hasta doğru hastaneye zamanında götürülürse ve ambulansın ulaşımında 

ciddi manada kolaylık sağlanırsa diğer ilçelerde ve illerde de inovasyonlar yapılarak 

uygulanmaya başlanacaktır. Proje ticari amaçlı özel hastanelere ve devletlere satılabilir. 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

7.1. Tahmini Maliyet 

Projemizin en az maliyetle uygulanabilir, sürdürülebilir olması için paydaşlar arasındaki 

ekonomik yük dengesi sağlanacaktır. 

 

Piyasada benzer bir ürünün varlığı tespit edilemediğinden, maliyet karşılaştırılması 

yapılamamıştır. 
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7.2. Proje Zaman Planlaması 

 

 

MALZEME AÇIKLAMA  ZAMANLAMA FİYAT 

GÜNEŞ PANELİ Güneş enerjisini 

kullanarak gerekli 

olan elektrik 

enerjisini sağlar.  

Elektrikler 

kesildiğinde. 

1000TL 

AKÜ Trafik lambası için 

gerekli olan elektrik 

enerjisini sağlar. 

Her zaman 1250TL 

ALICI DEVRESİ Yayın almak ve 

yayın vermek 

Her zaman 250TL 

AKSES POİNT 

WİFİ DAĞITICI 

Yayın almak ve 

yayın vermek 

Her zaman 500TL 

DJI MATRİCE 600 

PRO 

ENDÜSTRİYEL 

DRONE  

Trafik ışıklarının 

bulunmadığı 

bölgelerde 

sürücüleri 

yönlendirmek 

amaçlı kullanılır 

(her ambulans için 2 

adet) 

Trafik ışıklarının 

bulunmadığı 

bölgelerde. 

140.000 TL 

BÜYÜK EKRAN 

TABLET 

Sürücüler ve 

merkezi kontrol 

noktası arasında 

iletişim sağlamak. 

Her zaman 5000 TL 

BAZ İSTASYON 

SİSTEMİ 

Iletişimi 

iyileştirmek ve 

kopma durumunda 

tekrar bağlanmasını 

sağlamak. 

Iletişim kopma 

durumlarında 

351000 TL 

MERKEZİ 

KONTROL 

NOKTASI  

Ambulans ile 

iletişim  

Her zaman 500000 TL 

GPS  Ambulans konum 

takibi (2 adet) 

Her zaman  1000 TL  

Toplam   1000000 TL 
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8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Yapılan işin kamusal bir hizmet olması nedeniyle, hedef kitle kamu hizmetini geliştirmek 

isteyen özel veya devlet kuruluşlarıdır. 

 

9.Riskler 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Olasılık ve Etki Matrisinin detaylı bir çalışma olması nedeniyle, hazırladığımız bu çalışma 

içerisinde, sayfa sayısı sınırlamasından dolayı yer veremedik. 

 

10.Kaynaklar  

1. https://www.inciaku.com/tr/bilgi-merkezi/aku-nedir/#:~:text=Ak%C3%BC%2C 

2.https://www.djistoreturkiye.com/dji-matrice-600-pro-

6958265132155#:~:text=Maksimum%206%20kg%20y%C3%BCk%20ile,dizi%20foto%C4%

9Fraf%20makinesini%20zahmetsizce%20destekle 

3. https://tr.wikipedia.org/wiki/Baz_istasyonu 

4. https://uym.ibb.gov.tr/hizmetler/sinyalizasyon 

5. https://tr.wikipedia.org/wiki/GPS 

                         RİSKLER ÇÖZÜM 

Ambulans güzergahı üzerinde bulunan 

enerji kaynaklı trafik ışıklarını yanmaması. 

Trafik lambalarının üzerinde bulunan güneş 

panelinin depoladığı enerji sayesinde ışıklar 

tekrardan yanar.  

Ambulans güzergahı üzerinde trafik 

ışıklarının bulunmaması. 

Ambulans üzerinde bulunan iki adet drone araçların 

bulunduğu noktaya gidip görsel ve sesli bir şekilde 

ambulansın yaklaştığını bildirir. 

Uydu temelli iletişim sisteminin kopması. Merkezi kontrol noktaları baz istasyonlarına 

bağlıdır böylece bağlantının kopması, zayıflaması 

durumunda iletişimi tekrar sağlar. 

Ambulansın kaza yapması vb. durumlar. Ambulansın bulunduğu bölgeye merkezi kontrol 

noktası tarafından kolluk kuvvetleri, itfaiye ve 

ambulans sevk edilir. 

Sisteme herhangi bir siber saldırı yapılması.  Blockchain sistemiyle bir yama ya da güncelleme 

yapılacaksa doğruluğu onaylanırsa yama yapılacak 

ve yabancı bir yazılımın ağa sızması 

engellenebilecektir.  

Ambulansların karşılaşma durumu Ambulans üzerinde bulunan 3. ışık sayesinde 

öncelik sırasının belirtilmesi. (Tablo 1) 

Navigasyon sisteminin çökmesi  Navigasyon sistemini destekliyici sistemler    

(Yandex, Google Maps vb.) kullanılacaktır. 

GPS sisteminde herhangi bir arıza çıkma 

durumu. 

Araçta ana ve yedek olmak üzere 2 adet GPS sistemi 

vardır. Ana GPS sistemi arızalandığında devreye 

yedek GPS sistemi girer. 

https://www.inciaku.com/tr/bilgi-merkezi/aku-nedir/#:~:text=Ak%C3%BC%2C

