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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
        Acil Sağlık Hizmetleri (ASH), acil yardım ve kurtarma ile başlar. Daha sonra ambulans hizmetleri 

ile devam etmektedir. Bu işlemler sırasında herhangi bir noktada meydana gelen aksama tüm bu süreci 

etkilemektedir. ASH sürecinde ambulans en önemli halkayı oluşturur (Aksoy ve Ergün, 2002). 
       Ülkemizde artan kentsel nüfusta trafik problemi de bir çığ gibi büyümektedir. Dolayısıyla özellikle 

acil durumlarda karadan müdahale etmek giderek zorlaşmaktadır. Projemiz, acil durumlarda yaşanan 

gecikmelere çözüm getirecek ve aynı zamanda hayat kurtarabilecek bir projedir. 

       Şehirlerin yeni yerleşim yerlerinde yollar geniş olup  şerit sayısı fazladır.Buralarda tek yönlü ve tek 
şeritli yollar bulamazsınız.Ama eski yerleşim yerlerinde  tek yönlü ve trafiğin aktığı tek şeritli yollar 

çokça bulunmaktadır.Bu  yollarda sağ tarafta sürekli park eden araçlar,sol tarafta da yoğun bir trafikte 

kalmış ambulans görebiliriz.  

        Biz projemizde tek yönlü,tek şeritli yollarda yoğun trafikte ,sıkışan trafikte vakaya giden 

yada olay yerinden hastaneye giden ambulansın yaşanan gecikmelerine çözüm  bulmak için  

kaldırımların yeniden düzenlenmesi acil durumlarda araçların kaldırımın düzenlenen kısmına 

çıkarak yolun orta kısmını ambulans ve itfaiye gibi geçiş önceliği olan araçlara açması üzerine 

takımımızı kurduk ve çalışmalarımıza başladık. 

 

     
                           Şekil 2 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ 112 Ziyareti (Yerinde İnceleme,Bilgi Alma) 

Proje için araştırmalar yapılırken acil durumlarda birbirleriyle iletişime geçebilen 112 Acil 
Yardım Çağrı Merkezi’ne ziyarette bulunulmuştur. 112 Acil Durum Merkezi sağlık, itfaiye, jandarma, 

emniyet, AFAD gibi tüm acil yardım numaraları  Türkiye'de 10 Temmuz 2021 itibarıyla 112 numarası 

altında birleştirildi. 

112  Acil  Çağrı Merkezindeki yetkilileri ve çalışanları projemizi çok beğendiler.Tek şeritli ,tek 
yönlü ve sağda araçların park ettiği yollarda  bu güne kadar bir çözüm bulunamadığı için ambulansı bu 

yollarda vakit kaybettiği dile getirilmiş olup böyle bir açığı dolduracağı için projemize destek 

verdiklerini söylediler.Normalde ambulans  servisine  düşen  her  arama  çağrı  personeli  tarafından  
hızlı  ve kesintisiz yanıtlanmaktadır.Acil yardım ve ambulans ihtiyacı olan her vatandaşa 112 ambulans 

hizmeti  en kısa  sürede  yönlendirilmektedir.112  ekipleri  çağrıyı  alır almaz maksimum  90 saniyede 

yönlendirmesini yapmakta ve verilen adrese ambulansı yönlendirmektedir.Ekipler bu hayati görevi en 

iyi şekilde yapma gayretindedirler.Yani ambulansın geç yönlendirilmesi gibi bir durum söz konusu 
değildir.       

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Şekil 3 İl Ambulans Başhekimliği 
Sevisi  ziyareti 

İl Ambulans Servisi Başhekimliği ziyaret edilmiştir.Projemiz hakkında bilgiler 

verilmiştir.Onlarda projemizin ihtiyaca yönelik uygulanabilir bir proje olduğu için çok 

beğendiklerini ifade ettiler. Tek yönlü ve tek şeritli yoğun trafiğin olduğu yollar için hayati 

önem arz eden durumlarda Ambulansa yol vermek adına Osmaniye’nin ve böyle yolları olan 

diğer şehirlerin böyle bir projeye ihtiyacı olduğunu belirttiler. 
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                                      Şekil 4 Osmaniye Merkez de En İşlek Yolda Trafikte Kalan Ambulans . 

Trafik şube müdürlüğü ile görüşülmüştür.Osmaniye çarşı Merkezinde bulunan Akbank 

önündeki yolun bu projeye uygun olduğu vurgulandı ve projemize destek için Trafik Şube 

Müdürlüğü projemizin uygulanabilir olduğunu göstermek adına projemizi orada 

gerçekleştirmemize izin verdiler. İl Ambulans Başhekimliği de bize ambulans göndererek 

projemizi orada gerçekleştirmemize olanak sağladılar.Trafiğin yoğun olduğu bir vakitte İl 

Ambulans Başhekimliği tarafından gönderilen ambulans Trafik Polislerinin aldığı güvenlik 

tedbirleri doğrultusunda projemizdeki gibi ambulansa yol verme çalışması ambulansın 

önündeki araçların acil durum kaldırımına çıkarak ambulansa yol açması şeklinde başarıyla 

gerçekleştirilmiştir. 

   
                                             Şekil 5 Ail Durum Kaldırımı Kullanılarak Ambulansa Yol Verme. 

Projemizde yoğun trafik durumunda geçiş önceliği olan araçlardan ambulansa yol 

açmak için ambulansın önündeki araçların acil durum kaldırımını kullanarak ambulansa yol 

vermesi sağlanmıştır. 

Projemize resmi kurumların destek vermesi projeye olan inancımızı artırmıştır. 

2. Problem/Sorun: 
         Kentlerin nüfusunun hızla artması olumsuz sonuçları beraberinde getirmiş,kaynak yönetimi idareciler 

için daha güç bir hale gelmiş.Bununla birlikte kentlerdeki kalabalık kargaşaya da sebep olmaktadır. Artan 

nüfusun sebep olduğu olumsuzluklardan biri de trafik yoğunluğudur.Artan  nüfusun  talebini karşılamayan 

toplu taşıma seferleri kapasite aşımına uğrayarak gün içinde birçok insanın zaman  açısından  ve  ekonomik  

açıdan  kayba  uğramasına,  psikolojik  olarak  kötü etkilenmesine  ve  yaşam  kalitesinin  düşmesine  sebep  

olmaktadır(Ağaoğlu  &  Başdemı̇r, 2019) 

       Bunun sonucunda herkes kendi arabasına binmek isteyince trafik yoğunluğu daha da artmasına neden 

olmaktadır.Trafik yoğunluğu artıncada geçiş önceliği olan araçların trafikte sıkışması daha da 

fazlalaşmaktadır.Özelliklede tek yönlü ve tek şeritli yollarda ve birde kavşaklarda birbirine çok yakın 

olunca trafik daha da çok sıkışmaktadır.  

 Şehir içindeki tek yönlü ,tek şeritli ve sağ tarafta araçların park halinde olduğu yollarda 

ambulans, itfaiye gibi geçiş önceliği bulunan araçların trafikte çaresizce beklememesi 

için gitmesi gereken yere kısa sürede ulaşması için neler yapılabilir? 

 Trafik güvenliğini tehlikeye  atmadan geçiş üstünlüğü olan araçların geçişine nasıl 

imkan tanınabilir? 

 Yayalara zarar vermeden araçlar kaldırıma çıkarak ambulansa nasıl yol verebilir? 
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                                                 Şekil 6 Trafikte Sıkışıp Dakikalarca Bekleyen Ambulanslar 

      

                                 Şekil 7 Trafik sıkıştı ambulans şoförü çaresiz kaldı, 
araçlar kaldırıma çıktı 

 

 

 
 

 

 

 

3. Çözüm 
 Sağlık Bakanlığının yayınladığı kamu spotlarında “Siren sesini duyunca sağa çekilip 

durun, sol şeritteki araçlara yol açın, sol şerit boşalsın, ambulans oradan geçsin” uyarısı 

yapılmaktadır.Ama bizim bahsettiğimiz yolun sağında sürekli park halinde araçlar vardır.Ambulansın 

solunda da kaldırım vardır.O yüzden bu çözüm bu sorunu çözememektedir. 
 Dünyadaki uygulamalara bakıldığında daha farklı uygulamaların ortaya çıktığı 

görülmektedir. Bu uygulamalardan bir tanesi de Fermuar Sistemi’dir. Fermuar Sistemine göre siren 

sesi duyulduğunda, en sol şeritte giden araçların, kendi şeritlerinde mümkün olduğunca sola 
yanaşmaları ve açı oluşturacak şekilde durmaları, yol kaç şeritli olursa olsun, onun bir sağındaki 

şerittekilerin de gene kendi şeritlerinde mümkün olduğu kadar sağa yanaşıp açı oluşturacak şekilde 

durmaları şeklindedir. Böylece ambulansın sanki fermuar gibi açılan yoldan, ortadan geçip gidebilmesi 

amaçlanmaktadır. Ama bizim bahsettiğimiz yolun sağında sürekli park halinde araçlar 
vardır.Ambulansın solunda da kaldırım vardır.O yüzden bu çözüm de bu sorunu çözememektedir. 

Şehirlerin eski yerleşim bölgelindeki tek yön ,tek şeritli yollarda yoğun trafik durumunda ,geçiş 

önceliği olan araçlardan ambulansın önündeki araçların acil durum kaldırımını kullanarak ambulansa 
yol vermesi sağlanacaktır. 

     
Şekil 8 Osmaniye Belediye Başk Yard.M.Hulusi AKKUŞ ve Ulaşım- Zabıta Müdürü İbrahim BORAN ile Proje 

Görüşmemiz. 

Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Hulusi AKKUŞ ve Osmaniye Belediyesi Ulaşım 

Hizmetleri ve Zabıta Müdürü İbrahim BORAN, Osmaniye Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdür Yard. 

Yaşar ÇILDIR,Osmaniye Belediyesi Trafik Zabıta Amiri Mehmet PARLAK ile projemiz hakkında 
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görüşmeler yapılmış olup onlarda ambulansa yol vermek adına yapılan bu projeyi çok 

beğendiler.Projenin geliştirilebileceği yönler hakkında tavsiyelerde bulundular. 

           Projemizde şekil 1 deki gibi tarif edilen yollarda yoğun trafik durumunda geçiş önceliği olan 

araçlardan ambulansa yol vermek adına, önündeki araçların acil durum kaldırımını kullanarak 

ambulansa yol vermesi sağlanacaktır. 
        Acil Durum Kaldırımı adını verdiğimiz kaldırımı adını verdiğimiz kaldırım ilgili belediyeler 

tarafından yüksekliği arabaların çıkabileceği yüksekliye ayarlanacaktır.)Uygulamasını yaptığımız 

kaldırımın yüksekliği 15cm olup kaldırım yüksekliği ayarlanmadan yapılan bir uygulamadır.) Yaya 

güvenliğini sağlamak için kaldırım iki parça olarak düşünülecek.Kaldırımın ortasına yaya güvenliğini 
sağlamak amaçlı akıllı otomatik mantar dubalar yerleştirilecektir.Araç çıkacak kaldırıma acil durum 

yazıları yazılacaktır. Kaldırımda bulunan yayları uyaracak sesli ve Işıklı uyarı sistemler kurulacaktır. 

          Projemizin Çözümü Aşağıdaki Anlatılmıştır. 

 Ambulans şoförü sıkışan trafiği açmak için uzaktan kontrol düğmesi ile sistemi çalıştıracaktır. 

 Sistemin çalışması ile beraber kaldırımda bulunan yayaları uyaracak sesli ve ışıklı uyarı sistemi 
devreye girecek ,kaldırıma gömülü olan bariyerler yükselerek yayalar için güvenli alan 

oluşturulacaktır. 

 Ambulans önündeki araçlar kendileri için oluşturulan acil durum kaldırımına çıkarak,açılan 

yoldan  ambulansın geçmesi sağlanacaktır. 

 Bu aşamalardan sonra araçlar tekrar yola konumlanırken bariyerler üzerinde bulunan sensörler 
sayesinde kaldırım tekrar eski haline dönecektir. 

 

4. Yöntem 
         Prototipimizde RFID kart okuyucu sisteme sahip 2 tane durak kullanılması öngörülmektedir.RFID 

kart okuyucu devresi kontrolü için DENEYAP KART mikro işlemcili devre kartı 

kullanılacaktır.DENEYAP KART T3  Vakfı Mühendislerince geliştirilmiş muadili yabancı menşeili 
kartlara göre çok daha kabiliyetli Yerli ve Milli devre kartımızdır.Duraklarda alınan veriler kablosuz 

haberleşme (Wİ-Fİ) teknolojisiyle otobüs terminaline(temsilen HTML koduyla hazırlanmış web 

sitesi)aktarılacaktır. 
         Otobüs şoförü,ekranında hangi durakta kaç kişinin beklediğini görebilecektir.Durakta bekleyen 

yolcu RFID kartı ikinci kez okutursa sistem o yolcuyu iptal edecektir.Böylece otobüse binmekten 

vazgeçen yolcunun bilgisini de otobüs şoförü anlık olarak ekranda görebilecektir. 
Prototipte kullanacağımız alt zemin  80x100 olacak şekilde MDF olacaktır. Kaldırım yüksekliği 

ahşap MDF ile ayarlanacaktır. Akıllı bariyler 3D yazıcı ile üretilecektir. Step motorlar MDF altını 

yerleştirilecek olup görünmemesi için alt zemin platformu yükseltilecektir. 

Projenin Aşamaları Aşağıdaki Gibidir. 
1-Ambulansın sürücüsün uzaktan kontrol kumandasını biz prototipte cep telefonumuza yükleyeceğimiz 

blutherm uygulaması ile bluetooth bağlantısı şeklinde gerçekleştireceğiz.(Geçen sene Teknofest İstanbul 

finaline kalan Evim Güvemde projemizde bu uygulamayı kullandık hiçbir sıkıntı olmadı o yüzden 
burada da bu uygulamayı kullanılacaktır.) 

2-Ambulans sürücüsü uzaktan kontrol kumandasına bastıktan sonra kaldırıma uygulanan buzzer ile sesli 

uyarı, RGB led ile ışıklı uyarı yapılacaktır. 
3 Yayalara güvenli alan oluşturmak için kaldırım ortasında bulunan step motorlar dişliği iterek akıllı 

bariyerlerin yükselmesi sağlanacaktır. 

4-Ambulans önündeki araçlar kendileri için oluşturulan acil durum kaldırımına çıkarak,açılan yoldan  

ambulansın geçmesi sağlanacaktır. 
5-Bu aşamalardan sonra araçlar tekrar yola konumlanırken bariyerler üzerinde bulunan sensörler 

sayesinde kaldırım tekrar eski haline dönecektir. 

          
Şekil 9 

Proje 

3D 

Çizimi. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
        Yapılan literatür taramalarında mevcut çalışmalarda araçlar ambulansa yol vermek için yolun 

kenarına konumlandırılmaktadır. Ancak dar alanlarda bu pek mümkün olmadığı için projemizde 

kaldırımların düzenlenerek araçların ihtiyaç anında kaldırama çıkıp ambulansa yol vermesi anlamında 

yenilikçi olduğu söyleyebiliriz. 

    Bununla birlikte projemiz prototipinde T3 Vakfı mühendislerince geliştirilmiş olan ve muadili olan 

yabancı menşeili kartlara göre çok daha üstün kabiliyetleri olan DENEYAPKART ile kodlanacak olması 

projemizin bir diğer özgün tarafını ortaya koymaktadır. Kodlama boyutuna bakıldığında ise kodların 

HTML kod bloklarıyla birlikte kullanılacak olması da yenilikçilik konusunda önem arz etmektedir.  

6. Uygulanabilirlik 
          Proje bilir kişilerle görüşüldü. Acil durum kaldırımının şehirlerin tek yönlü,tek şertli yollarında 
kaldırım müsaitse bu projenin uygulanabilir olduğu anlaşılmıştır. Proje uygulaması için kaldırımın 

yüksekliğinin düzenlenmesi için fazla maliyet çıkmadığı.Maliyet konusunun akıllı dubalar konusunda 

ortaya çıktığı, Ancak katma değerinin düşürüldüğünde uygulanmasının önemli olduğu belirtildi. 
Maliyeti düşürmek isteyen belediyeler ise kaldırımı  betondan yapılmış dubalar da ikiye bölerek güvenli 

alan oluşturabilir. Yani uygulamanın maliyet konusunda her belediye projemiz hitap etmektedir. Trafik 

şube müdürlüğü,Ambulans Başhekimliği,112 Acil Durum Merkezi ve Belediyenin ilgili birimlerinden 
aldığımız olumlu dönütlerden projemizin uygulanabilir bir proje olduğunu düşünüyoruz. projemizin 

uygulanabilir olduğu yapılan görüşmelerden anlaşılmıştır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
           Projemizin gerçek hayat uygulamasında maddi boyutu ele alındığında  maliyeti,Osmaniye 
Belediyesi ile yapılan görüşmelerde kaldırım yüksekliğinin ayarlanmasında fazla bir maliyet söz konusu 

olmadığını gördük.Burada maliyet akıllı dubalar konusunda çıkmaktadır.Acil durum olmadığı 

zamanlarda yayalar için geniş alan olsun,modern olsun diyen belediyeler akıllı duba 

kullanabilir.Maliyeti düşürmek isteyen belediyeler ise kaldırımı  betondan yapılmış dubalar da ikiye 
bölerek güvenli alan oluşturabilir.Yani uygulama konusunda her belediye kendine göre bir maliyet 

tablosu çıkarabilir. 

Prototip için ihtiyaç duyulan malzeme ve güncel fiyat bilgisi aşağıda tabloda verilmiştir. 
Prototip maliyeti bazı malzemeler elimizde olduğundan ve demirbaş alımına ihtiyaç duyulmadığından 

daha düşük olacaktır.  Piyasada benzer proje bulunamadığından maliyet karşılaştırması yapılamamıştı. 

S.No: Malzeme Adı Birim Fiyatı Adet Toplam   

1 DENEYAP KART Seti 320 1 320 TL 

2 Step motor ve sürücüsü 46 3 138 TL 

3 RGB LED 4 3 12 TL 

4 Buzzer 8 1 8 TL 

5 1S Li-Po Pil 130 2 260 TL 

6 Lipo Şarj soketi 7,5 2 15 TL 

7 Filament 131 1 131 TL 

  TOPLAM MALİYET 884 TL 

    Şekil 10 Devre Şeması 
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PROJE ZAMAN ÇİZELGESİ 
AŞAMA YAPILACAK İŞ TARİH SÜRE 

Ön Değerlendirme 
Raporu Aşaması 

Proje fikri oluşturma geliştirme, araştırma, 
alanyazın taraması, karar verme, rapor 
oluşturma süreçleri 

Ocak 2022- Mart 2022 3 Ay 

Proje Detay Raporu 
Aşaması 

Ön değerlendirme rapor sonucunun 
değerlendirilmesi, literatür tarama, uzman 
görüşmeleri, proje detay raporu yazımı 

Mart 2022-Nisan 2022 2 Ay 

ARAŞTIRMA VE 
RAPORLAMA 

Literatür tarama, uzman görüşmeleri 
15 Nisan 2022-9 Mayıs 2022 24 gün 

Proje detay raporunun hazırlanması 

TASARIM 
3D model eskiz çalışmaları 

12 Haziran 2022- 
15 Haziran 2022 

3 gün 

Oyuncak  araç temini 15 Haziaran 2022- 
18 Haziran 2022 

3 gün 
Devre parçalarının temini 

ÜRETİM 

Acil durum kaldırımı ve ambulansın geçeceği 
yol prototipi tasarımı 

18 Haziran 2022- 
25 Haziran 2022 

7 gün 

Sistem devrelerinin kurulması 
25 Haziran 2022- 
28 Haziran 2022 

3 gün 

Sistem yazılımının oluşturulması 
28 Haziran 2022- 
7 Temmuz 2022 

9 gün 

TEST 

Sistem yazılımının test edilmesi 
7 Temmuz 2022- 
15 Temmuz 2022 

8 gün 

Sistem yazılımının iyileştirilmesi 
15 Temmuz 2022- 
22 Temmuz 2022 

7 gün 

Sunum provaları 
22 Temmuz 2022- 
29 Temmuz 2022 

7 gün 

FİNAL Final Sergisi / ORDU 29-31 Temmuz 2022 3 gün 

BÜYÜK FİNAL Final Sunumu / SAMSUN 
30 Ağustos 2022- 

4 Eylül 2022 
5 gün 

 

ÜRETTİMDEN SUNUMA TOPLAM SÜRE 
30 

GÜN 
 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Trafikteki ambulans şoförü: Tek şeritli tek yönlü trafiğin aktığı ve sağ tarafta sürekli araçların 

park ettiği bir yolda trafik sıkışmışsa siren çalarak çaresizce yolun açılmasını 

beklemektedir.Trafik akışı devam ediyor ama ilerleme yavaş ise yine sirene basıp trafiğin 

Şekil 11 Proje ZamanTakvimi 
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ilerlemesini beklemektedir.Projemiz sayesinde Ambulans şoförü her iki durumdan da kurtularak 

saniyelerin önemli olduğu durumlarda vakit kaybetmemenin sevincini yaşayacaktır. 

Trafikteki diğer şoförler:Siren sesini duyan araç şoförleri bu gibi yollarda ne yapacaklarını 

bilememektedir.Yol tek şeritli ve  tek yön sağında araçlar park etmiş durumda,solunda ise 

kaldırım var.Araç şoförü çaresiz durumdadır.Kaldırım çok yüksek ve kaldırımda da insanlar 

var.Ne yapsa da ambulansa yol verse? Bu sorunları çözecek olması nedeniyle projemizin hedef 

kitlesine  trafikteki diğer araç sürücülerini ekleyebiliriz. 

Yayalar: Yayalara zarar gelmemesi için acil durum kaldırımında güvenli bölge sağlanması ve 

aynı  zamanda yayaların ,araçların kaldırama çıkmasına destek verdikleri için her iki durumda da 

hedef kitlemize yayaları dahil edebiliriz. 

Vaka sahibi:Ambulans vakaya ne kadar çabuk ulaşır,aldığı hastayı  yada kaza zedeyi ne kadar 

kısa sürede hastaneye yetiştirirse canı kurtulmuş olacaktır. 

         Trafikteki bu sorunları yaşayan başta trafikte geçiş önceliği olan araç şöförleri olmak 

üzere trafikdeki diğer araç şoförleri,ambulansın kim için gittiği vaka sahibi,yayalar ve diğer 

araç şoförleri projemizin hedef kitleleri arasındadır. 

9. Riskler 

Projemizi olumsuz yönde etkileyebilecek unsurlar şunlar olabilir; 

 Ambulansın önündeki araçlardan birinin şoförü Acil Durum Kaldırımını uygulamasını 

bilmiyorsa:Böyle durumlarda önündeki ve arkasındaki araç şöförlerine bakarak,uyarılara kulak 

vererek kendisi de acil durum kaldırımına çıkacaktır.(Uygulamayı Gazete ,televizyon,internet 

haber ve sosyal medyada paylaşarak bu sorun aşılacaktır.) 

 Kaldırımda yürüyen insanlara akıllı dubaların yerden çıkarken zarar vermesi:Burada akıllı 

dubalar yerden birden değilde yavaşca yerden çıkacaktır.Bunun öncesinde sesli ve ışıklı ikazlar 

sayesinde de yayaların güvenli alana geçmesini sağlanacaktır. 

 Alınan devre parçalarının hasarlı olması: Projemizin zaman çizelgesinde de görüldüğü üzere 

malzeme temini imkanlar dahilinde proje kabul tarihinden itibaren mümkün olan en erken 

zaman diliminde yapılacaktır. Böylelikle hasarlı olarak gelen parçaların değişimi için yeterli 

zaman kazanılmış olacaktır. 

 DENEYAP KART ile Kodlama. Henüz piyasaya yeni çıkan yerli ve milli mikro işlemci 

devre kartımız ile ilk kez çalışılacak olması kodlama ve donanım bileşenleri açısından bazı 

problemleri beraberinde getirebilir. Bu durumda https://forum.deneyapkart.org/ sitesi üzerinden 

gerekli desteğin alınması sağlanacaktır. 

 Sunum esnasında sistemin çalışmaması: Sunum esnasında herhangi bir nedenle sistem 

çalışmayabilir. Eğer problem o anda çözülemezse, zaman çizelgesinde belirtilen sunum 

provaları aşamasında video kayıt alınacak ve sunum yapılacak kişilere gösterimi video 

üzerinden tamamlanacaktır. 

 Proje hazırlık zaman çizelgesinde esneme: Birçok projede olduğu gibi bizim projemizde de 

herhangi bir nedenle planlanan projenin zamanında yetiştirilmemesi durumu bulunmaktadır. Bu 

riski azaltmak için yarışma finalinden 20 gün öncesinde projenin hazır olmasını hedefledik. 

Ayrıca yine zaman yönünden proje yapımı tüm aşamaları ile 25 gün içerisinde de 

tamamlanabilir. 
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10. Kaynakça ve Rapor Düzeni 
 

Dijital Kaynak:  

  

 https://deneyapkart.org/   ( Erişim Tarihi: 30.04.2022 ) 

 https://maker.robotistan.com/arduino-dersleri-10-16x2-lcd-ekran/ ( Erişim Tarihi: 

01.05.2022 ) 

 https://www.canva.com/tr_tr/ ( Erişim Tarihi: 27.04.2022 ) 

 https://www.tinkercad.com ( Erişim Tarihi: 29.04.2022 ) 

 https://amasya112.saglik.gov.tr/Eklenti/128999/0/9---ambulans-kazalari-ve-trafik-

kazalarinda-ambulanslarin-davranislaripdf.pdf  ( Erişim Tarihi: 06.05.2022 ) 

 https://www.haberler.com/guncel/ambulans-soforlerinin-trafikte-yasadigi-sorunlar-

7940123-haberi/ ( Erişim Tarihi: 07.05.2022 ) 

 

   Basılı Kaynak:  

 Aksoy, F. Ve Ergün, A. (2002). Acil Sağlık Hizmetlerinde Ambulansın Yeri, Ulusal 

Travma Dergisi, 8, 160-163. 

 Soysal, K. (2008). Çoklu etmen tabanlı trafik yönetim sistemi (Master's thesis, Fen 

Bilimleri Enstitüsü). 

 Ölmez, İ. (2018). Antakyada (Hatay) ambulans ve itfaiyelerin acil durumlarda 

erişebilirliği (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü). 
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