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                                                  Proje Detay Raporu 

     1.Proje Özeti: 

Bilindiği üzere trafiği yoğun olan kentlerde ambulansların hastalara,  kaza noktalarına veya 

sağlık kuruluşlarına varmaları gecikmektedir. Projemizin amacı ambulansların varmaları gereken 

noktalara trafiğe takılmadan olabilecek en kısa sürede varmalarını sağlamaktır. 

 Ambulans, Her türlü acil durumda, olay yerinde ve ambulans içerisinde hasta ve yaralılara 

gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapabilecek ekibe, teknik ve tıbbi donanıma sahip kara aracıdır.  

 Karayolu taşıtlarının geçiş üstünlüğü kanunla belirlenmiştir. Karayolları trafik kanununa göre 

ambulans, her türlü karayolu taşıtının yol vermek zorunda olduğu geçiş üstünlüğüne sahip olan bir 

taşıttır. 

 Öncelikle çağrı merkezine ihbar geldiği anda, belirtilen adrese en kısa rota çizilir. Bu ihbar ve 

rota bilgileri görevli ambulansa iletilir. Ambulansın üzerinde GPS bulunacak ve anlık olarak konum 

verisi alınacaktır. Ambulans yola çıktıktan sonra rotası üzerinde bulunan trafik lambalarını, alınan 

konum verisine göre henüz varmadan yeşile dönmesini sağlayarak trafiğin akması sağlanacaktır. 

Aynı zamanda diğer yönlerden gelen araçlar içinde kırmızı ışık yanarak geçiş önceliği ambulansa 

verilecektir. Trafik ışıklarının da nesnelerin interneti yapısına sahip olarak İnternete bağlanabilir 

olması gerekmektedir. Bu noktada yakın zamanda yaygınlaşacak olan 5G teknolojisi kullanılarak 

hızlı ve güvenli veri alışverişi sağlanabilir. 

 Projemiz her ne kadar ambulanslar için düşünülmüş ise de Karayolları trafik kanununda 

sıralaması belli olan diğer araçlar için de kullanılabilir. Nüfusu kalabalık olan çoğu ilin Ulaşım 

Koordinasyon Merkezi (UKOME) ambulansların zaman ve kaza problemlerini azaltmak için çaba 

sarf etmektedir. 

       

 Projemiz de Ambulansların her türlü acil durumda hedeflenen noktaya en kısa zamanda 

ulaşması; özellikle kavşaklarda takılmamaları için akıllı ambulans sistemi geliştirilmiştir.  

Projemizde yardımcı elektronik ve elektrik elemanlarla, mikro denetleyici olarak Arduino 

kullanılmış, çalışmanın prototipini yapmak için aşağıdaki araç-gereç listesi kullanılmıştır. 

• Arduino Uno Mikrodenetleyici Kart 

• HC-SR501 Ayarlanabilir IR Hareket Algılama Sensörü 

• 4 Kanallı 5V Röle Kartı 

• Buzzer 

• BreadBoard 

• JumperKablolar 

• Arduino LED Trafik Lambası Modülü 

• Maket Ambulans ve Maket yol  

                

            Anahtar Kelimeler: Röle, Buzzer, Arduino, Ambulans, Trafik 
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       2.Problem/Sorun: 

Trafiği yoğun olan kentlerde ambulansların hastalara,  kaza noktalarına veya sağlık 

kuruluşlarına varmaları gecikmektedir. Bu durum acil müdahale gerektiren vakalar için hayati 

öneme sahip ve çok önemli bir olaydır. 

Projemizde özellikle 5G teknolojisi ve nesnelerin interneti kullanılarak bu sorunun kısmen 

azaltılabileceği öngörülmektedir.  

Daha önce bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, çözüm için sağladıkları 

katkının sınırlı olduğu görülmektedir. (Kırıkkale belediyesi ve Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi 

tarafından hazırlanan “Durmak Yok, Yola Devam” projesi ve teknofest akıllı ulaşım projeleri) 

Ambulanslar her ne kadar geçiş önceliğine sahip ise de, bu ancak karşı taraftaki sürücülerin 

duyarlı olup yol vermesi oranında gerçekleşir. 

 

                                          Resim 1                                                             Resim 2 

3.Çözüm: 

      5G ve Nesnelerin İnterneti temel alınarak marka, etki mesafeleri, fiyatları değişen sensörler 

kullanılarak ambulans ile trafik ışıkları arasında kontrollü ve kötü amaçlı müdahaleye karşı 

korunan bir sistem geliştirilebilir. 

      Projemizde, ambulans üzerinde bulunan GPS ve kavşaklardaki trafik kontrol kabinleri internet 

ağı üzerinden etkileşim kurabilecektir. Bu sayede kavşaklardaki muhtemel tıkanıklıklar 

giderilecektir. Bu olay yetkili makamların izinleri ve güçlü şifreleme ile güvenlik öncelikleri 

dikkate alınarak yapılmalıdır. Ülkedeki tüm bireyler özellikle ambulanslara yol verme tekniği olan 

fermuar sistemini azami ölçüde öğrenmelidir. Bu konuyla ilgili ek çözüm önerilerimiz: 

1. Trafik derslerinde yılda en az 4 ders saati bu konuya ayrılmalıdır. 

2. Yazılı ve görsel basında ayda bir, zorunlu kısa bilgilendirme yapılmalıdır. 

3. Kolluk kuvvetleri acil durumda bu konulara dikkat etmeyenlere ceza kesmelidir. 

 

                                     Resim 3                                                        Resim 4 
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4.1. Yazılım 

Arduino IDE kod editörü ve derleyici olarak 

görev yapan, aynı zamanda derlenen programı karta 

yükleme işlemini de yapabilen, her platformda çalışabilen 

Java programlama dilinde yazılmış bir uygulamadır. 

Geliştirme ortamı, sanatçıları programlamayla 

tanıştırmak için geliştirilmiş Processing yazılımından 

yola çıkılarak geliştirilmiştir. 

     4.Yöntem: 

       Projemizde mikrodenetleyici olarak Arduino kullanılmış olup Arduino IDE aracılığı ile 

kodlanmıştır. Bunun yanında çalışmanın prototipini yapmak için aşağıdaki malzeme listesi 

kullanılmıştır: 

• Arduino Uno Mikrodenetleyici Kart 

• HC-SR501 Ayarlanabilir IR Hareket Algılama Sensörü 

• 4 Kanallı 5V Röle Kartı 

• Buzzer 

• BreadBoard 

• Jumper Kablolar 

• Arduino LED Trafik Lambası Modülü 

• Maket Ambulans 

• Maket yol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.Arduino:  

               Arduino bir G/Ç (I/O) kartı ve Processing/Wiring dilinin bir uygulamasını içeren 

geliştirme ortamından oluşan bir fiziksel programlama platformudur. Arduino tek başına 

çalışan interaktif nesneler geliştirmek için kullanılabileceği gibi bilgisayar üzerinde çalışan 

yazılımlara da bağlanabilir. Hazır üretilmiş kartlar satın alınabilir veya kendileri üretmek 

isteyenler için donanım tasarımı ile ilgili bilgiler mevcuttur. 

 

 

                                               

                                           Görsel 1                                                                       Görsel 2 
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Görsel 3                                              Görsel 4                                        Görsel 5  

      Projemizin prototipi çalışırken aşağıda belirtilen basit algoritmik sıra izlenir 

1- hareket algılama sensörü ambulansı algılar. 

2- Veri arduino ya aktarılır  

3- Arduino trafik ışıklarına gerekli komutu verir 

      Kullandığımız elektronik malzemelerin teknik kabiliyetleri kaynakça kısmından verilmiştir. 

5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü: 

Yaptığımız araştırmalarda 5G teknolojisini kullanmaya başlayan bazı ülkelerde bu konuda 

araştırma ve geliştirme yapıldığı görülmüştür. Ülkemizde yaptığımız araştırmada bu yönde sonuç 

veren bir çalışma yoktur.  

Projemizde özellikle geçiş üstünlüğüne sahip araçların algılanarak mümkün olan en hızlı 

şekilde yol almasının sağlanabilir. Özellikle ambulans sürücüleri projemizin hayat kurtaran bir 

proje olabileceği belirtilmiştir. 

 

6.Uygulanabilirlik: 

     Projemizin uygulanabilmesi için öncelikle Büyükşehir/ Şehir Belediyeleri ile geçiş 

önceliği olan araç sahibi kurum/kuruluşların arasında gerekli izinlerin alınması ile 

gerçekleşebilir. Teknik olarak projemizin uygulanabilmesi için 5G teknolojisinin ülkemizde 

uygulamaya alınması gerekir. Teknolojinin hızla gelişiyor olması da projemizi uygulanabilir 

kılmaktadır. 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması: 

Proje malzeme ve tahmini birim fiyat listesi tablo 1 de gösterilmiştir 

S.no Malzeme Adı Kul. Adet B. fiyat Tahmini Fiyat 

1 Arduino Uno Mikrodenetleyici Kart 1 157,30₺         157,30₺ 

2 HC-SR501 Ayarlanabilir IR Hareket Algılama 

Sensörü 

1 21,15₺  21,15₺ 

3 Buzzer 1  6,90₺   6,90₺ 

4 BreadBoard 1 13,81₺ 13,81₺ 

5 JumperKablolar 1 16,25₺  16,25₺ 

6 Arduino LED Trafik Lambası Modülü 2 16,25₺         32,50₺ 

7 Maket Ambulans 1 78,85₺ 78,85₺ 

8 Maket yol   1 12,20₺         12,20₺ 

9 4 Kanallı 5V Röle Kartı 1 80,40₺   80,40₺ 

10 9V pil 2 9,92₺ 18,84₺ 

11 Konektör Kablo 2   1,40 ₺  2,80₺ 

 Toplam       ------     ------      442,00₺ 

                                          Tablo 1: Proje malzeme ve tahmini birim fiyat listesi
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Yapılacak İş 
Aylar 

Nisan-Mayıs-Haziran Temmuz-Ağustos Eylül 

Proje tasarımı √   

Malzeme temini                            √   

Projenin üretim ve test  √  

Proje sunumu   √ 

                                                              Tablo 2: Proje- zaman çizelgesi 

 

 
 Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak 

Literatür 
Taraması √ √ √ √ √ √ 

    

Verilerin 
Toplanması √ √ √ √ √ √ √ √ 

  

Arazi(Teorik) 
Çalışması 

     
√ √ √ √ 

 

Proje 
Raporunun 
Yazılması 

         

√ 

 

√ 

                                                                 Tablo 3: İş- zaman çizelgesi       

 

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 
Projemiz kamu yararını gözeten bir projedir. Projemiz başta ambulanslar olmak üzere geçiş üstünlüğüne 

sahip bütün kurum/kuruluşların işleyişine katkı sağlayacaktır. Zamanın çok önemli olduğu ve teknolojinin 

hızla geliştiği günümüzde projemizin uygulanabilir olma ihtimali bile projemizin önemini bir kat daha 

artırmıştır. 

 

9.Riskler: 

Projeyi olumsuz yönde etkileyecek risklerin başında elektronik donanım arızası gelmektedir. En büyük 

sorunlardan biride uydudan gereli verilerin alınamaması durumunda yaşanabilir. Düşük olasılıkla aynı 

kavşağa iki ambulansı aynı anda ulaşması sıkıntı yaşatacaktır. 

              Diğer bir konu hassas GPS sistemleri ile uzaktan algılama sistemlerinin kısmen pahalı olması ve 

sürücülerimizin kısmen bilinçsiz olması uygulamayı güçleştirebilir. 

 

10. Proje Ekibi: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADI SOYADI PROJEDEKİ GÖREVİ OKUL(GÖREVİ) 

 

Ahmet TEKİN Takım Kaptanı Dumlupınar AİHL(Öğretmen) 

 

Deniz DALGIÇ Danışman Dumlupınar AİHL(Öğretmen) 

Yüce ERSÖZ Takım Üyesi Dumlupınar AİHL(Müdür Yardımcısı) 

 

Rahşan AYDIN AÇIKBAŞ Takım Üyesi Dumlupınar AİHL(Öğretmen) 

 

Caner ERÇiFTÇİ Takım Üyesi Dumlupınar AİHL(Öğrenci) 

Uğur GÜNEŞ Takım Üyesi Dumlupınar AİHL(Öğrenci) 

Muhammet Furkan DORA Takım Üyesi Dumlupınar AİHL(Öğrenci) 
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11.Proje görselleri: 

 

 

 

 
 

                                                                          Görsel 6 

                                                            

 

 

 

 

 
 

                                                                  Görsel 7 
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12.Kaynaklar: 

1) http://www.picproje.org/ 

2) https://www.isbak.istanbul/akilli-ulasim-cozumleri/trafik-olcum-sistemi/ 

3) https://maker.robotistan.com/robot-kontrolculeri-sensorler/ 

4) http://www.elektrobot.net/pcb-tasarim-kurallari-uygulama-notlari/ 

5) http://www.protonbasic.co.uk/ 

6) https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2918.pdf 

7) https://www.hekimturk.com/guncel/durmak-yok-yola-devam-projesi-h2834.html 

8) https://www.saglik.gov.tr/TR,10477/ambulans-hizmetleri-yonetmeligi.html 

9) https://www.robotistan.com/gps-1 

10) https://seyler.eksisozluk.com/ambulansa-trafikte-aninda-yol-acan-fermuar-sistemi-nedir 

 

11) https://www.ilkokuldokumanlari.com/4-sinif-trafik-konulari/ 

 

12) http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=348 

 

                    13) https://www.kitapsec.com/Products/Universite-Ders-Kitaplari/Elektrik-Elektronik/ 

 

14) https://www.mersin.bel.tr/ukome 

 

15) https://www.trafiksozluk.com/emniyet-seridini-kullanma-cezasi/ 

 

16) https://www.mersin.bel.tr/trafik 

 

 

http://www.picproje.org/
https://www.isbak.istanbul/akilli-ulasim-cozumleri/trafik-olcum-sistemi/
https://maker.robotistan.com/robot-kontrolculeri-sensorler/
http://www.elektrobot.net/pcb-tasarim-kurallari-uygulama-notlari/
http://www.protonbasic.co.uk/
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2918.pdf
https://www.hekimturk.com/guncel/durmak-yok-yola-devam-projesi-h2834.html
https://www.saglik.gov.tr/TR,10477/ambulans-hizmetleri-yonetmeligi.html
https://www.robotistan.com/gps-1
https://seyler.eksisozluk.com/ambulansa-trafikte-aninda-yol-acan-fermuar-sistemi-nedir
https://www.ilkokuldokumanlari.com/4-sinif-trafik-konulari/
http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=348
https://www.kitapsec.com/Products/Universite-Ders-Kitaplari/Elektrik-Elektronik/
https://www.mersin.bel.tr/ukome
https://www.trafiksozluk.com/emniyet-seridini-kullanma-cezasi/
https://www.mersin.bel.tr/trafik

