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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Karayolu ulaşımında işaret levhaları oldukça önemli uyaranlardır. Bu levhalardan  “Tehlike 

Uyarı İşaret Levhaları” yollardaki tehlikeleri gösteren levhalardır. Aydınlatması az olan ya da 

hiç olmayan yerlerde levha uyarıları yetersiz kalmaktadır. Bu da karayolu trafiği için problem 

teşkil etmektedir. Çalışmamızın amacı tehlike uyarı işaret levhalarına yol kenarında yatay 

mimaride ışık desteği sağlayan bir sistem geliştirmektir. Yatay mimari ışıklı destek sistemi 

levha üzerine eklenen mesafe sensörü sayesinde araçları algılayarak tehlike durumlarında 

karayolu üzerinde aydınlatma sağlayacaktır. Yine levha üzerinde bulunan karanlık aydınlık 

durumunu algılayan sensör sayesinde sadece gün ışığının olmadığı durumlarda çalışacaktır. 

Enerjisini güneş panellerinden alacak olan bu sistem karayolu sürüş konforu sağlayacak, yol 

hipnozu ve araç kullanırken uyumayı önleyecek, işaret levhalarından kaynaklı kural ihlallerini 

ve kazaları önlemeye çözüm olacaktır. Yatay mimari ışık desteği ile aydınlatmasız yollarda, 

kavşak, kasis, yaya geçidi olup olmadığı gibi tehlike arz edebilecek durumlarda sadece levha 

ile değil aydınlatma ile de sürücülerin uyarılması sağlanacaktır. 

 
Görsel 1. Yatay Mimari Işıklı Destek Sistemi Daral Yol ve Yaya Geçidi Örneği 

Işıklı destek sistemi örnekleri Görsel 1. ‘ de görüldüğü gibi prototip haline getirilmiştir. 

Sistemin prototip tasarımında; yol ve işaret çizimleri Microsoft Office Word programında 

hazırlanarak yazıcıdan çıktı alınmıştır. İşaret levhası için tahta çubuk kullanılmıştır. Yolun 

altına döşenen elektronik sistem kutusu atık karton kutunun geri dönüştürülerek kaplanmasıyla 

hazırlanmıştır. Elektronik malzemeler kutu içine yerleştirilmiştir. 

Sisteminin yazılımında; Mblock 5 programı kullanılmıştır. Hazırlanan elektronik devreler 

bilgisayar ortamında kodlanmıştır. Devre tasarımı Fritzing programı ile hazırlanmıştır. 

Sistemin montajında; elektronik malzeme olarak 1 adet arduino uno, 1 adet breadboard, 1 adet 

HCSR04 mesafe sensörü, 1adet LDR karanlık aydınlık sensörü, 7 adet LED, 7 adet direnç ve 

yeteri kadar jumper kablo kullanılmıştır. Elektronik ortamda tasarlanan devre Breadboard 

üzerine kurularak kutu içiresine yerleştirmiştir. 

Projemizin nihai faydalanıcıları araç şoförleridir. Çalışmamız araç şoförlerine kara yolu 

ulaşımında sürüş konforu sağlayacaktır. Ar-Ge çalışması olarak tehlike uyarı işaret levhaları, 

levhalardan kaynaklanan kazalar,  araç kullanırken yok hipnozu ve uyku hali durumları 

araştırılarak yatay mimari ışıklı destek sistemi geliştirilmiştir. 

2. Problem/Sorun: 

Problem Cümleleri: 

  Tehlike uyarı işaret levhalarına ışık desteği verilerek bir sistem geliştirilebilir mi? 

 Geliştirilen bu sistem ile araç kullanırken uyuma önlenebilir mi? 

 Bu sistem ile levhalardan kaynaklanan kural ihlalleri ve trafik kazaları önlenebilir mi? 

Trafik işaret levhaları şoförler ile yayaların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için 

kelime veya sembollerle oluşturulmuş levhalardır (Güldamlası, 2007).  Trafik işaretleri 5 gruba 

ayrılmaktadır Bunlar; Tehlike Uyarı, Trafik Tanzim, Bilgi, Durma ve Park Etme ve Yatay 

İşaretlemelerdir. Tehlike Uyarı İşaretleri: Yoldaki tehlikeleri uyarmak amacıyla oluşturulan 

işaretlerdir (Çakıcı ve Murat, 2017). 

Araştırmalarımıza göre trafik kazalarının nedenleri çoğunlukla üç grupta toplanmaktadır; 
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birincisi sürücüler ve yayaların sebep olduğu kazalar, ikincisi araçların sebep olduğu kazalar, 

üçüncüsü de yolun ve çevrenin sebep olduğu kazalardır(Özen, Genç ve Kaya, 2014). Trafik 

lambası, işaret levhası, yaya kaldırımı kazalarında etkisi olan trafik unsurlarıdır. Trafikteki 

motosiklet kazalarının %87,7 trafik lambalarından ve 63,5‟i trafik işaret levhalarının olmaması 

sebebiyle meydana gelmektedir.(Arslan ve Sağlam, 2017). 

Araç kullanmak bilişsel ve algılama ve motor gibi birçok çok yetenekten oluşan karmaşık bir 

süreçtir. Sürücüler yola çıktıktan sonra, aracı yolda güvenli tutmak, uygun hızda sürebilmek 

için sürekli yolun özelliklerine ve koşullarına dikkat etmek zorundadır. Bu da iki adet 

sorumluluk gerektirir; birisi değişen yol şartlarını tahmin etme diğeri bu şartlara göre hareket 

etmektir. Bu sorumluluğu yerine getirmek için dikkatli olmak gerekir. Bu sorumluluk özellikle 

uyku problemi olan sürücüler için çok zor olabilmektedir (Demircioğlu Baş ve Uysal 2019). 

 
Görsel 2. Karanlık Yollarda Tehlikeli Alanlarda Karşılaşılan Problemlerin Dijital Haberleri 

Literatür taraması sonucuna göre, piyasada trafik işaret levhaları konusunda görüntü tanıma ile 

levhaları sürücüye bildirme, virajlarda piezo elektrik ile aydınlatma sistemi çalışmalarına, 

karayollarında ise yol kenarında bazı bölgelerde sensörlerden bağımsız kısmi yatay 

ışıklandırma çalışmalarının yapıldığına rastlanılmıştır. Kısmi ışıklandırmalar her yerde 

bulunmamaktadır. Piezo elektrik sistemleri henüz tam anlamıyla geliştirilmemiş olup ciddi 

hareketlilik gerektiren bir sistemdir. Halihazırda yapılan çalışmalar tehlike uyarı işaret 

levhalarının tamamını kapsamada ve karayolu üzerinde tehlike alanlarını aydınlatmada yetersiz 

kalmaktadır.  

Karanlık ve aydınlatması yetersiz alanlarda ve sisli havalarda levhalar uyaran olarak tek 

başlarına yetersiz kalmaktadır. Bu da karayolu ulaşımı için Görsel 2.’de görüldüğü gibi oldukça 

önemli bir problemdir. Ayrıca uzun yollarda sürücülerin dikkatini arttıracak özellikle tehlike 

uyarı işaret levhalarını destekleyecek ve uyumayı önleyecek güneş enerji paneli destekli 

değişken aralıklı ışıklı uyarılar gerekliliktir.  

3. Çözüm  

Çözüm Algoritması: 

1. Işıklı destek sistemi gün ışığında güneş panelleriyle enerji depolayacaktır. 

2. Aydınlatması yetersiz yollarda hava karardığında levha üzerindeki mesafe sensörü yaklaşan 

aracın tehlike uyarı bölgesine girdiğini algılayacaktır. 

3. Araç algılanınca levhanın belirttiği uyarı doğrultusunda tehlike bölgesi lambalarla araç 

geçene kadar aydınlatılacaktır. 

4.Araç uzaklaştığında aydınlatma lambaları sönecektir. 

5.Tehlike uyarı işaret levhalarına yatay mimaride ışıklı destek sağlanmış olacaktır. 

6.Levha üzerindeki LDR (Light Dependent Resistor) sensörü sayesinde sistem sadece hava 

karanlık iken çalışacaktır. 

Tehlike uyarı işaret levhaları ile bağlantılı ve havanın karanlık aydınlık durumunu ve araçların 
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levhaya yaklaştığını algılayan sensör sistemleriyle çalışan yol kenarına yatay olarak ışıklı 

destek sistemi tasarlanmak; aydınlatmasız tehlikeli yollarda can ve maddi kayıplarının 

önlenmesine, karayolu trafiğinde sürüş konforunun arttırılmasına, yol hipnozuna yakalanma ve 

araç sürerken uyuklama problemlerine çözüm olacaktır. 

   
(a)                                          (b)                                                 (c)    

Görsel 3. Çözüm 3D Önden (a) ve Arkadan (b) Görünümü ve Kullanım (c) Görseli 

Işıklı destek sistemi Görsel 3.’de görüldüğü gibi taslak olarak hazırlanarak prototipe 

dönüştürülerek çözüm haline getirilmiştir. Levha sistemi üzerinde aracı algılayan mesafe 

sensörü (önden görünümde), gün ışığı algılayan LDR sensörü (arakadan görümde) ve enerji 

sağlayan güneş paneli (arkadan görünümde) bulunmaktadır. Aydınlatma lambaları (LED) yol 

üzerine yerleştirilmiştir. Aydınlatma rengi sisli yollarda özellikle turuncu rengin en belirgin 

görünmesi sebebi ile tercih edilmiştir. Araç levhaya yaklaştığında kasis tehlikesi uyarıcıya yine 

Görsel 3. (c) ‘de görüldüğü gibi aydınlatmalı olarak bildirilmiştir. 

Çözüm algoritması blok şeması ve sistemin çalışması Görsel 4.’de görüldüğü gibidir. 

 
Görsel 4. Çözüm Algoritması Blok Şeması 

Çalışmamız karayolunda sürüş konforu sağlamak ve akıllı ulaşım sistemlerine katkı sağlamak 

amacı ile geliştirilmiştir. Projemizin topluma katkısı; can ve maddi kayıpları azaltacak olması, 

şoförlere özellikle sisli havalarda ve aydınlatmasız yollarda sürüş konforu sağlaması ve araç 

sürerken uyuklama durumu ile yol hipnozu durumlarında uyaran görevi yapacaktır. 

4. Yöntem 

Projemizde bilimsel araştırma yöntemlerinden niceliksel yöntem / deneysel model 

kullanılmıştır.  

Bu projede kullanılan cihazlar, veri toplama araçları ve özellikleri şu şekildedir: 

 Bilgisayar: Çalışmamızda taşınabilir olmasından dolayı laptop tercih edilmiştir. 

 Arduino Uno:Üzerinde Mikroçip ATmega328P bulunan bir mikro denetleyici kartıdır. 

 Mblock Blok Kodlama Yazılımı: Scratch tabanlı bir uygulama geliştirme aracıdır.  

 HC-SR04: Mesafe sensörüdür. 4 metreye kadar mesafe ölçebildiği için tercih edilmiştir. 

 LDR: Üzerlerine düşen ışık şiddetiyle ters orantılı olarak dirençleri değişen elemanlardır. 

 LED: Yarı-iletken, diyot temelli, ışık yayan bir elektronik devre elemanıdır.  

 Jumper Kablo: Bir tür bağlantı kablosu çeşididir.  

 Kağıt: Karayolu çizimleri için tercih edilmiştir. 
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 Tehlike Uyarı İşaretleri: Sürücü tarafından kolaylıkla fark edilmeyebilecek bir tehlike 

olduğunu belirten bir trafik işaretidir. Çalışmamızda işaretlerin prototipleri kullanılacaktır. 

Çalışmamızın tüm süreçlerinin yöntem algoritması şöyledir; 

1.Problem tespit edildi ve Ar-Ge çalışması için literatür taraması yapıldı. 

2.Çözüm algoritması geliştirildi. 

3.Elektronik devre tasarımı fritzing programı ile Görsel 5.’ de görüldüğü gibi hazırlandı ve 

Kullanılacak olan tehlike uyarı işaret levhalarının elektronik devresi geri dönüştürülen atık 

kağıt kutu içerisine board üzerine kurularak yerleştirildi. 

 
Görsel 5. Elektronik Devre Tasarımı 

4.Levhalarda kullanılacak olan yazılımın algoritması Görsel 6.’ de görüldüğü gibi hazırlandı. 

 
Görsel 6. Algoritma Tasarımı 

5.Mblock programı ile devrenin kodlaması yapıldı (a) ve Prototip (b) hazırlandı (Görsel 7). 

  
Görsel 7.  Sistemin Kodları (a) ve Işıklı Destek Sistemi Prototip Örnek (b) Görselleri  
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6. Tehlike uyarı işaret levhalarının yol üzerinde prototip denemesi için kullanılan yol tasarımları 

çizildi. Işıklandırmanın yapılacağı yerler mavi yuvarlak şeklinde belirlendi (Görsel 8).  

             
Görsel 8. Yatay Mimari Işıklı Destek Sistemi Yol Çizim Görselleri  

7.Tehlike uyarı işaret levhalarına yatay mimari ışıklı destek sistemi hazırlanan yol çizimleri ile 

birlikte elektronik tasarım üzerinde denendi ve çözümün için sistem test edildi.  

8.Sonuçlar Tablo 1.’de görüldüğü gibi raporlaştırıldı. 

Sensör Okumaları En Yüksek Değer Ortalama Değer En Düşük Değer 

LDR Sensör 776 120 6 

Mesafe Sensörü 400 200 0 

Sistemin Denemesi Aracın Algılanması Işığın Algılanması LED’lerin Yanması 

Sonuç (5 Kez) Olumlu (30 cm) Olumlu (100) Olumlu (7Adet) 

Tablo 1. Prototip Denemelerinin ve Sensörlerin Sonuç Tablosu 

Çalışmamız tüm yöntem basamaklarının sonuçlandırılmasıyla kullanılabilir hale getirilmiştir. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Karayolunda yol kenarlarında uyarı amaçlı bariyerlerde karanlıkta parlayan yansıtıcı bantlar, 

logo yansıtmaları, sürekli yanıp sönene ışıklandırmalar ve parlak yapıştırmalar kullanılmakta 

olsa da tehlike uyarı işaret levhaları ve sensörlerle ile ilişkilendirilmemiştir. Trafik uyarı işaret 

levhaları ile çalışmalar konusunda birçok makale ve proje mevcut olmakla birlikte, tehlike uyarı 

işaret levhalarına sensör destekli yatay mimaride ışık desteği üzerine herhangi bir çalışmaya, 

bilimsel bir yayına ve tez çalışmasına rastlanılmamıştır.  

Projemiz tehlike uyarı işaret levhalarına yatay mimari ışık desteği ile yerli ve özgün teknolojik 

tasarım inovasyonu sağlamaktadır. Çalışmamızın tamamı yerli imkanlarla geliştirmiştir. 

Projemizin yenilikçi yönleri; 

 İşaret levhalarının ilk defa sensörler ile desteklenerek teknolojik hale getirilmesi, 

 Özellikle sisli ve karanlık yollarda aydınlatma desteği sağlaması, 
 Yazılım ve çözüm algoritmasının özgünlüğü, 
 Levhaların kazaları önlemede daha etkili etkili bir rol oynamasıdır. 

Projemizin yerli ve özgünlüğünü ortaya çıkaran özellikleri; 

 Levha üzerine LDR ve mesafe sensörü eklenerek, levhalara yeni özellikler kazandırmak, 

 Levhaların anlamlarına göre yola yatay mimari ışık desteği sağlamaktır. 

Levhalara ışıklı destek sistemi olarak piyasada benzer ürün ve sistem bulunmamaktadır. 

Çalışmamız bu alanda ilk olduğu düşünülmektedir. Levhalara teknolojik destek eklenerek milli 

teknoloji hamlesine ve akıllı ulaşım sistemine katkı sağlanmıştır. Benzer sistemlerin yatay 

mimari ışıklı destek sistemi projemiz ile karşılaştırılması Tablo 2.’de görüldüğü gibidir. 

 Sensör Desteği Maliyet Levha Desteği Yenilikçi Enerji 

Bariyer Bantları - + - - - 

Viraj Aydınlatmaları - - - - - 

Yanıp Sönen Işıklar - + - - - 

Işıklı Destek Sistemi + + + + +(Güneş) 

Tablo 2. Benzer Sistemlerin Karşılaştırılması 

6. Uygulanabilirlik  

Proje fikrimiz karanlık yollarda tehlike uyarı işaret levhalarının olduğu yol bölümlerinin sensör 
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sistemleriyle aydınlatılması düşüncesinden ortaya çıkmıştır. 

Tehlike uyarı işaret levhalarına yatay mimari desteği akıllı yol sistemlerine uyarlanabilir şekilde 

hazırlanmıştır. Ülkemizde aydınlatmanın olmadığı alanlarda pilot çalışması yapılarak 

yaygınlaştırılması mümkün bir sistemdir. Ayrıca enerjisini levha üzerine koyulacak olan güneş 

panellerinden alacak olması uygulanabilirliğini ve ülke geneline yaygınlaştırılablirliğini 

arttıracak özelliğidir. 

Uygulanabilirlik için çalışmamızın güçlü yanları;  

 Gerçekleştirilebilir olması yenilenebilir enerji ile çalışabilecek olması,  

 Yaygınlaştırılabilirliği ve karayolu ulaşımına katkı sağlaması,  

 Yol hipnozunu ve uzun yolda uyumayı önlemeyi azaltması,  

 Levhalara sensör desteği ve ara şoförlerine sürüş konforu sağlaması  

 Levhalardan kaynaklana kural ihlallerini ve trafik kazalarını önleyebilecek olmasıdır. 

Projemizi hayata geçirdiğimizde karşılaşabileceğimiz en büyük risk zaman açısından ülke 

geneline yaygınlaştırılmasının uzun süreceğidir. Çalışmamızın uzun yıllar kullanılabilecek 

olması ve küresel çapta akıllı ulaşım sistemlerine ve yenilenebilir teknolojilere geçilmesi 

sebebiyle bu risk pilot uygulamaları başlatılarak göz ardı edilebilecektir. Diğer bir risk ise 

maliyettir. Çalışmamızda kullanılan yenilenebilir enerji kaynağı belirli bir zaman kullanıldıktan 

sonra maliyet riskini ortadan kaldıracaktır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin prototip malzemelerinin tahmini bütçesi Tablo 3.’ de görüldüğü gibidir. Fiyatlar 3 

adet farklı firma ücretlerinin araştırılması ile hesaplanmıştır.  

Malzeme Adı Miktar Prototip Fiyat Gerçek Fiyat Harcama 

Arduino Uno (Klon) 1 Adet 80 TL 80 TL Nisan 

LDR 1 Adet 5 TL 5 TL Nisan 

HC-SR04 1 Adet 15 TL 15 TL Nisan 

Breadboard 1 Adet 20 TL 20 TL Nisan 

LED 7 Adet 7 TL - Nisan 

Kablo Yeteri Kadar 10 TL 400 TL Nisan 

Lamba 7Adet - 130 TL Nisan 

Röle 7 Adet - 70 TL Nisan 

Güneş Paneli 1 Adet 20 TL (5V) 1000 TL(220V) Nisan 

Diğer(Kağıt,Yapıştırıcı) Yeteri Kadar 15 TL - Nisan 

Toplam  280 TL 2000 TL  

Tablo 3. Malzeme Maliyet Tablosu 

Ürünün 280 TL prototip maliyeti olmakla birlikte;  uygulanabilir olduğunda gerçek maliyeti 

Tablo 3.’de görüldüğü gibi 2000 TL olarak hesaplanmıştır. Piyasada levhalara sensör destekli 

benzer bir ürün bulunmamaktadır. Çalışmamız alanında ilk proje olma özelliğine sahip olduğu 

düşünülmektedir. Türk Patent ve Marka Kurumu detaylı ürün araştırması yapılmıştır. Benzer 

sistemlerin maliyet karşılaştırılmasında Tablo 4.’de görüldüğü gibi çalışmamız uygun 

görünmese de enerjiyi güneş panellerinden karşılamasından dolayı uygulanabilir olduğunda 

maliyet oluşturmaması projemizin yaygınlaştırılabilir olduğunu göstermektedir. 

 Bariyer Bandı Viraj Aydınlatma Yanıp Sönen Işık Işıklı Destek Sistemi 

Maliyet 500 TL 3500 TL 1500 2000 TL 

Tablo 4. Benzer sistemlerin maliyet karşılaştırması 

Proje zaman çizelgesi Tablo 5. de görüldüğü gibi tasarım sürecinden itibaren sistemin 

denenerek üretilmesine kadar hazırlanmıştır. Prototip tasarım sürecine Mart ayında başlanarak 

Nisan ayında malzemeler temin edilmiştir. Mayıs ve Haziran aylarında çalışmanın tasarımı ve 

kodlaması tamamlanarak Haziran ve Temmuz aylarında üretilebilir ürün haline getirilmesi 

hedeflenmiştir. 
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İşin Tanımı/İş Paketleri Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

Sistem Prototip Tasarımı Süreci      

Malzeme Temin Süreci      

Tasarımın Kodlanması Süreci      

Sistemin Denenmesi, Üretilmesi Süreci      

Tablo 5. Proje Zaman Çizelgesi 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Ülkemizde neredeyse her hanede bir araç bulunmaktadır. Her geçen gün ülkemizde taşıt sayısı 

artmaktadır. Türkiye'de 2021 yılında 1 milyon 153 bin 165 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılmıştır 

(TÜİK, 2021). Çalışmamızın hedef kitlesi kurumsal olarak Karayolları Genel Müdürlüğü 

olmakla birlikte toplum açısından hedef kitle araç sürücüleridir. Bu hedef kitlesinin 

seçilmesinin sebebi karayolu ulaşımına ve akıllı ulaşım sistemine katkı sağlamaktır. 

Levhalardan kaynaklanan kazaların en aza indirilmesi ve sürücülere sürüş konforu sağlanması 

çalışmamızın hedef kitlesine sağlayacağı faydadır. 

9. Riskler 

Projemizde tespit edilen riskler, gerçekleşme olasılıkları ve etkileri Tablo 6. de görüldüğü gibi 

olasılık/etki matrisi yöntemi ile hazırlanmıştır. (Önemsiz, Orta Önemli, Çok Önemli) 

Tespit Edilen Riskler Olasılık  Etki 

 Düşük Orta Yüksek Düşük Orta Yüksek 

Sensör ve LED’lerin Hasar Görmesi       

Güneş Panelinin Hasar Görmesi       

Maliyetin Fazla Olması       

Uygulanmasının Zamana Yayılması       

Işıkların Sürücüleri Rahatsız Etmesi        

Tablo 6. Risk Planlaması 

Projemizi hayata geçirirken ortaya çıkacak problemlere yönelik alınacak tedbirler ve bu 

doğrultuda hazırlanan çözüm önerileri Tablo 7. de görüldüğü gibi B planı olarak hazırlanmıştır. 

Proje Hayata Geçirilirken Ortaya 

Çıkacak Problemler  

Alınacak Tedbirler / Çözüm Önerileri 

 (B Planı) 

Projenin Zamanında Tamamlanamaması  Zaman Geçirilmesi / Yeniden Planlanması 

Sensörlerin Bozulmasından Dolayı 

Kodlamanın Durması 

Sensörlerin Değiştirilmesi /  Yeniden Kodlama 

Kodlamalardaki Hatalardan Dolayı 

Yazılımın Tamamlanamaması 

Kodlar, Algoritması ve Kullanılan Programın 

Gözden Geçirilmesi / Yeniden Kodlanması,  

Tablo 7. Proje Hayata Geçirilirken Ortaya Çıkacak Problemler / Çözüm Önerileri 

Projemizin zaman planlamasına bağlı risk durumu Tablo 8. de görüldüğü gibi hazırlanmıştır. 

İşin Tanımı Başarı Ölçütü (%) Önemi (%) Olasılık Etkisi 

Literatür Taraması / Riskleri %100 %10 Düşük Düşük 

Malzeme Temini / Riskleri %100 %20 Düşük Orta 

Yazılımın Kodlanması / Riskleri %100 %40 Düşük Yüksek 

Sistemin Denenmesi/ Riskleri %100 %40 Orta Yüksek 

Tablo 9. Zaman Planlamasına Bağlı Risk Analizi 

Bütçe planlamasına bağlı risk analizi Tablo 9. da görüldüğü gibi hazırlanmıştır. 

Bütçe risk tespitleri Olasılık Etki 

Tespit Edilen Fiyatların Değişmesi / Riskleri Orta Orta 

Beklenmedik Giderlerin Ortaya Çıkması/ Riskleri Düşük Yüksek 

Tablo 9. Bütçe Planlamasına Bağlı Risk Analizi 
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