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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)       

             Bölünmüş veya çift yönlü  anayollar  ile, tek veya çift yönlü tali yolların kesiştiği 

kavşaklarda, trafiğin daha yoğun olduğu anayolda seyir halinde olan araçların , tali yolda araç 

olmadığı halde kırmızı ışıkta bekledikleri , bu beklemelere ve dur-kalklara bağlı olarak da ilave yakıt 

ve zaman harcadıkları, aynı zamanda da havaya  fazladan zararlı emisyon gazı salgıladıkları 

gözlenmiştir. 

             Bu akıllı sistem, özellikle bu tür kavşaklarda, bir sensör(algılayıcı) yardımı ile tali yolda  her 

saniye araç kontrolü yaparak , bu tali yolda aracın olmadığı her bir saniyelik yeşil ışık süresini, bahsi 

geçen tali yolun yeşil ışık süresi hakkını korumak şartıyla , bir önceki anayolun yeşil ışık süresine 

ilave ederek, anayolda seyreden araçların yeşil ışık sürelerini uzatır. Böylece akıllı sistemimiz, 

kırmızı ışıkta  gereksiz yere bekleyişlerin  ve dur-kalk işlemlerinin azaltılması veya bir döngüde 

tamamen ortadan kaldırılması suretiyle, zaman ve yakıt tasarrufu sağlar. Aynı zamanda , kavşakta 

geçen tüm ışık sürelerini kayıpsız ve verimli hale getirerek, seyahat sürelerini kısaltır ve gereksiz 

yere bekleyişler ile  dur-kalkların sebep olduğu  fazladan zararlı egzos gazı salınımının önüne geçer. 

2. Problem/Sorun 

            Anayollar ile bağlanan tali yolların bulunduğu ve sinyalizasyon kontrollü kavşaklar için 

kullanılan akıllı sistemler çok azdır ve mevcut sistemler de bir hayli ilkeldir. Bu tür çalışmalar 

genelde trafiğin akışını düzenlemek adına, büyük şehirlerde yoğun araç trafiği olan kavşaklar için 

yapılmış ve bazı illerde de henüz uygulamaya koyulmuştur. Trafiğin yoğun olmadığı kavşaklarda 

ise gereksiz yere kırmızı ışıkta bekleme durumlarını ortadan kaldırmaya ya da en aza indirmeye 

yönelik çözümler yok denecek kadar azdır.  

            Gereksiz beklemelerden dolayı harcanan ilave yakıt, salınan emisyon gazı ve harcanan 

zaman kayda değer boyuttadır ve ülke ekonomisine zararı büyüktür.  Belirtilen bu durum gerek birey 

gerekse ülkemiz açısından bir sorundur ve bu sorunun çözülmesi gerekmektedir. Ayrıca anayolda 

seyreden ve tali yolda araç olmadığı halde kırmızıda bekleyen bazı sürücülerin ruhen gerildiği ve  

kurallara aykırı bir şekilde kırmızı 

ışıkta geçtikleri bizzat gözlenmiştir. Bu 

durum sorunun psikolojik boyutunun da 

olduğunu ortaya koymaktadır. 

            Belirttiğimiz sorunu çözecek ve 

aynı zamanda da diğer akıllı sistemlere 

de entegre edilebilecek yeni ve özgün 

akıllı bir sinyalizasyon sistemi 

tasarlamak bir hayli elzemdir. 

           Yandaki görselde anayolda 

seyreden araçların , tali yolda araç 

olmadığı halde gereksiz yere kırmızı 

ışıkta bekledikleri görülmektedir. 

 

3. Çözüm  

 

           Özellikle anayollar  ile birleşen tek veya iki yönlü tali yolların bulunduğu kavşaklar başta 

olmak üzere diğer tüm kavşak sistemlerinde,  tali yola monte edilecek bir sensör(algılayıcı) yardımı 

ile tali yolda her bir saniye araç kontrolü yapılacaktır. Bir önceki anayola kırmızı ışık yanmadan bir 

saniye önce,  tali yolda aracın olmadığı belirlenen her bir saniye, anayolun yeşil ışık süresine ilave 

bir saniyelik yeşil ışık süresi olarak aktarılacaktır. Böylece trafiğin daha yoğun olduğu anayolda 

seyir halinde olan araçların boş yere kırmızı ışıkta beklememesi sağlanacak ve kavşakta geçen tüm 

ışık süreleri daha verimli kullanılarak  trafiğin akışı optimum  hale gelecektir. 
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          Bu çözümümüz sayesinde, yakıt tasarrufu 

yapılabilecek, fazladan emisyon gazı 

salınımının önüne geçilebilecek ve seyahat 

süreleri kısaltılabilecektir. Böylece gerek birey 

gerekse ülke ekonomisine katkıda bulunulacak, 

aynı zamanda toplumumuzun da içinde yaşadığı 

çevrenin ve havanın kirliliği de azaltılacaktır. 

          Yandaki uydu görüntüsünde okulumuzun 

da içinde bulunduğu Bursa Yıldırım Kaplıkaya 

mahallesinde bulunan çift yönlü bir yoldan 

alınan bir kesitte kavşaklar daireler ile 

gösterilmiştir. Ülkemize kıyasla çok küçük olan 

bu kesitte bile dört adet kavşak çözümümüzden 

yararlanacak ve bu yolu kullanan yüzlerce belki 

de binlerce sürücü projemizden istifade 

edecektir. 

4. Yöntem 

 

Akıllı sistemimiz , Bursa ili Yıldırım ilçesi Kaplıkaya mahallesinde bulunan bir anayol ve 

bu anayola bağlanan tali yolların bulunduğu sinyalizasyon kontrollü dört adet kavşak baz alınarak 

tasarlanmıştır. Bu kavşaklar bir çok yolda kullanılan standart kavşaklardır. Sistemi tasarlama ve  veri 

toplama  esnasında tamamen gerçek sürücüler gibi defalarca bu güzergahtan gerek danışman 

öğretmenimizin şahsi aracı , gerekse bisiklet ile gerçek sürücüler gibi seyir halinde olarak gözlem 

yoluyla veri toplanmıştır.  

Akıllı kavşak sistemleri ile ilgili  muhtelif kurumlara sunulan bazı projeler, bu konu ile ilgili 

yüksek lisans tezleri ve bazı belediyelerin UKOME internet sitelerini incelemek suretiyle gerek 

akıllı kavşak sistemlerini anlamak gerekse projemize benzer çalışmalar yapılıp yapılmadığını 

öğrenmek adına literatür taraması da yapılmıştır. 

          516 satır kod ile programlanarak tasarlanan Projemizin deneyi ve simülasyonu için ise 

yukarıdaki uydu görüntüsünde bulunan kavşakların bire bir aynısı maket üzerine kurulmuş olup, 

trafik lambaları ile mikroişlemci ve sensör ünitesi de bu maket üzerine yerleştirilerek prototip 

oluşturulmuştur. Mikroişlemci programlaması uzun uğraşlar sonucu bitirilmiş ve sistem 

çalıştırılmış, böylece günlük hayatta kullanılabilirliği ve uygulanabilirliği kanıtlanmıştır. Aşağıdaki 

görsellerde hazırladığımız prototip görünmektedir. 
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1.Sistem Hakkında Genel Bilgiler: 

 

1.Sensör (Algılayıcı) Nedir? 

Çevredeki fiziksel büyüklükleri algılayarak elektriksel işarete (akım-gerilim) çeviren elektronik 

devre elemanlarına sensör nedir. 

Projemizde sensör (algılayıcı) olarak, HC- SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü kullanılmış olup, 

bu sensör sonar iletişim kullanarak karşısındaki nesneye olan mesafeyi hesaplayan bir sensördür. 

Sonar dediğimiz sistem ise, ses dalgalarını kullanarak cismin uzaklığı hesaplamamıza yardımcı olur. 

Aynı zamanda HC- SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü, stabil çalışan 

bir sensör olup, tali yollarımızda araç olup olmadığını kontrol edecek 

ve algıladığı bilgileri mikrobilgisayara göndererek işlem yapılmasına 

olanak sağlayacaktır. Yandaki  görselde  HC- SR04 Ultrasonik 

Mesafe Sensörü görülmektedir. 

      2.Mikrobilgisayar ve Mikrodenetleyici Nedir? 

      Yapısında bir CPU (Central Processing Unit/Merkezi İşlem Birimi), ön bellek ve input/output 

(giriş/çıkış) birimleri bulunan devrelere mikrodenetleyici denir. İçerisinde mikroişlemci ve diğer ara 

birimleri barındıran ve tüm giriş ve çıkış işlemlerini yapan devrelere ise mikrobilgisayar denir. 

Projemizde mikrobilgisayar olarak Arduino Uno kiti kullanılmıştır.  

       3.Arduino Uno Nedir ve Neden Arduino’yu Seçtik? 

Arduino bir Giriş/Çıkış (Input/Output) kartı ve Processing dilinin uygulamasını barındıran bir 

fiziksel programlama platformudur. Projemizde Arduino mikrobilgisayaranın seçilmesinin sebebi 

ise kolay kullanılabilir ve esnek bir yazılım/donanım 

mimarisine sahip, açık kaynak (open source) ailesine 

mensup bir elektronik geliştirme kartı olmasıdır. Aynı 

zamanda ucuzdur. 

Arduino Uno , en popüler ve en sık kullanılan Arduino 

modelidir. Giriş/çıkış sayısı ve hafızası projemiz için 

yeterli olup, daha fazla trafik lambası veya sensör     

bağlanması gerektiği durumlarda ise, giriş/çıkış sayısı daha 

fazla olan bir Arduino modeli de tercih edilebilir. Yandaki  

görselde  Arduino Uno kart görülmektedir. 

 

 

Sonuç olarak Arduino, 

bizim seçtiğimiz girişlere 

bağlanan ve tali yollarda 

araç kontrolü yapan HC- 

SR04 Ultrasonik Mesafe 

Sensöründen gelen araç 

bilgilerini alır ve 

yaptığımız programlamaya 

göre bu bilgileri işler. 

Sonrasında çıkışlarına 

bağlı olan ve her biri 

kırmızı, sarı ve yeşil 

ışıktan oluşan dört adet 

trafik lambasının 

çalışmasını sağlar. 

Yandaki görselde projemiz 

prototipinin bağlantı 

şeması görülmektedir. 

 



6 

 

2.Sistemin Çalışma Mantığı 

 

Sistemimize ait prototipin çalışmasını gösteren video linki: 

https://youtu.be/2VbSpLUbR5k  

       
       Referans aldığımız kavşağın çalışma şartları  şu şekildedir ve aşağıdaki görselde gösterilmiştir.      

* 1.ve 2. anayollar bölünmüş anayoldur. 

   1.ve 2. tali yolar bölünmemiş çift yönlü yoldur. 

* 1. ve 2. anayollarda 20 saniye yeşil ışık yanar. 

   1.ve 2.taliyollarda 10 saniye yeşil ışık yanar. 

* Herhangi bir yoldan gelen araç, herhangi bir güzergahta devam edebilmektedir. 

        Sistemin Çalışması İçin Kavşakta Meydana Gelebilecek Olası Durumlar 

1.Durum : 1. veya 2. anayol yeşil ışık süresi bitiminde yeşil ışık sırası gelecek olan tali yollarda 

araç var ise; 

Yeşil ışık sırası gelen tali yolda bulunan sensör aracı algılar ve sistem normal seyrinde çalışır. 

Yani tali yoldan anayola süre aktarımı olmaz ve  her yolun yeşil ışık süresi , en başta tanımlandığı 

gibi devam eder.  

        2.Durum : 1. veya 2. anayolun yeşil ışık süresi bitiminde yeşil ışık sırası gelecek olan tali 

yollarda 10 saniye süresince araç yok ise;     

         1.anayola 20 saniye yeşil ışık tanımlandığını hatırlayalım. Bu 20 saniyelik sürenin bitiminde 

kavşak kontrolünden dolayı yeşil ışık  sırası 1.tali yola gelecektir. 

         1.anayolun 20 saniyelik yeşil ışık süresinin 19.saniyesinde yani, 1.anayola kırmızı ışık 

yanmadan 1 saniye önce, 1. tali yolda bulunan sensör her saniye araç olup olmadığını kontrol eder 

ve araç olmayan her saniyeyi 1. anayola  yeşil ışık süresi olarak aktarır.Bu esnada tali yola kırmızı 

ışık yanmaya devam eder.Böylece  1.anayolun yeşil ışık süresi bir saniye daha uzamış olur. 
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         Bu durum tali yolda araç bulunmayan her saniye devam eder.Yani tali yolda aracın olmadığı 

her saniye bir önceki 1.anayola ilave bir saniyelik yeşil ışık süresi olarak aktarılır.Eğer 1.tali yolun 

süresi olan 10 saniye boyunca tali yola hiç araç gelmez ise bu 10 saniyenin tamamı 1.anayola 

aktarılır ve 1.anayolun yeşil ışık süresi 10 saniye daha uzayarak 30 saniyeye çıkmış olur. 

        Tali yola aracın gelmediği her saniyede tali yola kırmızı yanar.30 saniyelik süre bitiminde yeşil 

ışık hakkı 2.anayola geçer ve yukarıda bahsi geçen tüm durumlar 2. anayol ve solda bulunan 2.tali 

yol için de geçerli olur.  

          3.Durum : 1. veya 2. anayol yeşil ışık süresi bitiminde yeşil ışık sırası gelecek olan tali 

yollarda ilk başta araç olmadığından dolayı anayollara süre aktarımı esnasında tali yola araç 

gelir ise; 

          1. tali yola yeşil ışık yanma sırası geldiği esnada bu tali yolda araç olmayan her saniyenin 1. 

anayola yeşil ışık süresi olarak aktarıldığını daha  önce belirtmiştik. 

          1.tali yoldaki sürelerin  1. ana yola aktarıldığı esnada bu tali yola araç gelir ise sensör hemen 

aracı algılar ve sistem 1. anayolu kımızıya , tali yolu ise yeşile çevirir.Tali yolun yeşil ışık süresinin 

10 saniye olduğunu hatırlayalım. Ancak bu sürenin araç olmayan kısmı 1. anayola aktarıldığı için, 

tali yolun yeşil süresi 10 saniye olarak devam etmez.10 saniyelik süreden   anayola aktardığı süre  

düşülür. Aksi halde tüm döngünün toplam ışık süresi, 1.ana yola aktarılan süre kadar uzamış olur ki 

bu durum da 2.anayoldaki ve 2.tali yoldaki araçların fazladan beklemesine sebep olur. Aynı zamanda 

sistemin bu çalışma şekli ile  tali yolların da yeşil ışık hakları her zaman korunmuş olur. 

          Bu durumu bir örnek ile açıklayacak olursak:   

Tali yola 6 saniye boyunca araç gelmediğini varsayalım. Bu 6 saniyelik süre 1.anayola aktarılır ve 

anayolun yeşil ışık süresi 26 saniye olur. 6.saniyede tali yola araç geldiğinde ise tali yolun yeşil ışık 

süresi 10-6= 4 saniye olarak uygulanır ve süre bitiminde tali yolun ışığı kırmızıya döner  ve yeşil 

ışık hakkı bir sonraki 2.anayola geçer. Bahsi geçen bu durumlar 2. anayol ve 2. tali yol içinde geçerli 

olur.  

 

3.Bulgular ve Verilerin Analizi 

 

1.Sadece bir kavşak için tali yolda araç yoğunluğunun az olduğu zaman dilimleri:  
11:00-17:00 ve 20:00-07:00  (Diğer zaman dilimlerinde de tali yolda araç olmadığı, dolayısıyla 

kayıp zaman olduğu durumlara rastlandı, ancak bu zamanlar ihmal edildi.) 

2.Bu zaman dilimlerinde bir saatlik bir gözlem sonucu anayolda kırmızı ışıkta gereksiz 

yere bekleyen ortalama araç sayısı : 50 

3.Bu zaman dilimlerinde bir saatlik bir gözlem sonucu anayolda kırmızı ışıkta gereksiz 

yere beklenilen ortalama süre : 220 saniye 

Sadece bir kavşak için yukarıdaki bilgilere göre verileri analiz edecek olursak; 

       Dört silindirli ,  90 santigrat derecede tamamen ısınmış ve kavşakta rölantide çalışarak 

duraklama yapan bir otomobilin harcadığı yakıt miktarı, yakıt tutarı ve zamanı, dolayısıyla projemiz 

sayesinde yapılacak tasarrufu 1 saatlik dilim hesaplayalım:        

• 0.5 litre / saat – tüm her şey kapalı 

• 0.6 litre / saat – aydınlatmalar aktif 

• 1,0 litre / saat – klima açık 

Tasarruf edilecek yakıt miktarı: 

1 lt/ 3600 sn= 0.00027 lt/saniye – klima açık 

0.00027 lt X 220 sn =0.0594 litre/saat 

Tasarruf edilecek yakıt tutarı: 

0.0594 lt X 19.3 TL = 1.14 TL (20/04/2022 tarihi yakıt tutarı) 

       50 Araç X 1.14 TL =  57 TL/saat  

       Tasarruf edilecek zaman: 

       Saatte ortalama 220 saniye olduğu gözlemler sonucu belirlenmiştir. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

            Sistemimiz diğer sistemler gibi araç sayıları, araç yoğunluğu veya günün belli saatleri gibi 

datalarla işlem yapmaz. Sistem, tali yollarda araç kontrolü yaparak, aracın olmadığı her bir saniyeyi 

(tüm süreyi bir defada değil) kademeli olarak anayolların yeşil ışık süresine saniye saniye aktarmak 

üzerine kurgulandığından, bu yönüyle tamamen yenilikçi ve özgündür. 

             Örneğin, Ülkemizde en fazla nüfusa ve trafik yoğunluğuna sahip olan İstanbul’a ait  

Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma ve Koordinasyon  Merkezi internet sitesi incelendiğinde, 

sinyalizasyon için dinamik, adaptif (ATAK) , geri sayımlı ,yeşil dalga koordinasyonu gibi sistemler 

kullanıldığı görülmektedir. Bunların içerisinde sadece ATAK adı verilen Adaptif Trafik Kontrol 

Sistemi akıllı olarak çalışmaktadır ve yoğun kavşaklar için tasarlanmış olup, tüm kavşaklarda da 

kullanılmamaktadır. Ülkemizde belirttiğimiz tür kavşaklar için kayıp kırmızı ışık bekleme sürelerini 

yeşil ışık süresine çeviren bir sisteme rastlanmamıştır. Bu da Projemizin özgünlüğünü ortaya 

koymaktadır.  Yukarıda belirttiğimiz diğer sistemler ise zaten  uzun yıllardır bir çok  şehirde 

uygulanan kavşak türleridir ve hiçbiri bizim sorunumuza tam olarak çözüm üretememiştir. 

             

6. Uygulanabilirlik  

 

            Projemiz mevcut şartlarda bile sadece prototipimizde kullanılan mikrodenetleyici ve 

sensörler ile belirttiğimiz tür kavşakların kontrol ünitesinde bulunan kontaktör veya röleler ile 

bağlantısı yapıldığında  çalışmaya hazır halde olacaktır. Ayrıca akıllı bir sinyalizasyon sistemine 

sahip olsun ya da olmasın tüm kavşaklara da rahatlıkla uygulanabilir ve mevcut akıllı sistemlere de 

entegre edilebilir durumdadır. 

           Tasarladığımız algoritma sayesinde, sadece Arduino ile değil, her türlü mikrodenetleyici, 

programlanabilir lojik kontrol ve algılama ünitelerine göre kodlama yapılarak, farklı 

mikrodenetleyiciler ile de   projemiz gerçekleştirilebilir. Böylece, algoritmamız herhangi bir 

kavşakta hali hazırda kullanılan bir mikrobilgisayar ünitesinin kodlarına entegre edilerek, sisteme 

fazladan mikrodenetleyici  dahil edilmeden de projemiz kullanılabilir. Bu da projemizin en az 

maliyetle de uygulanabileceğinin kanıtıdır. 

            Projemiz tüm bu yönleri ile  ticari bir ürüne dönüşebilir ve patenti alınabilir durumadır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

       1.Zaman Planlaması 

 

 

İşin Tanımı Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan 

Literatür Taraması     4 Saat     6 Saat     3 Saat     3 Saat     4 Saat   

Arazi Çalışması     1 Saat     2 Saat     4 Saat     4 Saat    

Verilerin Toplanması ve 

Analizi 
    1 Saat      2 Saat     4 Saat      4 Saat  

Prototip Tasarımı ve 

Programlama 

 

           30 Saat     30 Saat     30 Saat  

Prototipin Test Edilmesi 
         5 Saat  

Proje Raporu Yazımı 
        6 Saat     8 Saat     24 Saat 
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2. Tahmini Bütçe ve Maliyet Planlaması 

 

 Projemiz az maliyetli ve verimli elektronik devre elemanları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Sistemimizin yazılımı Arduino mikrodenetleyicisine göre kodlanmış olsa da, daha önce de 

belirttiğimiz üzere algoritmamız sayesinde, kavşaklarda bulunan mevcut kontrol sistemlerinin 

mikrodenetleyicisine yönelik yeni bir kodlama kolayca yapılabilir ve  ilave bir  mikrodenetleyiciye 

ihtiyaç duyulmadan da en az maliyetle projemiz gerçekleştirilebilir. Zaten sistemde ki en maliyetli 

bileşen kontrol ve mikrodenetleyici ünitesidir. Projemiz bu sorunu da tolere edebilmektedir. 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Projemiz özellikle şehir içi yollarda bulunan tali yollu kavşaklar için geliştirildiğinden 

belediyeler tarafından kullanılabilir. Ancak şehir dışında bulunan ve tali yolların çevre yolları veya 

şehirlerarası yollarla kesiştiği kavşaklarda da kullanılabileceğinden, Karayolları Genel 

Müdürlüğü’de hedef kitlemiz arasında yer almaktadır.  

Söz konusu belirttiğimiz tür yollarda seyreden ve gereksiz yere kırmızı ışıkta bekleyerek 

mağduriyet yaşayan gerek sürücü gerekse yayalar projemizden doğrudan yararlanacaklardır. Ayrıca 

seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin arttırılması, mevcut yol kapasitelerinin optimum 

kullanımı, mobilitenin arttırılması, enerji verimliliği sağlanarak ülke ekonomisine katkıda 

bulunması ve çevreye verilen zararın azaltılması gibi amaçlar doğrultusunda geliştirilen özgün 

sistemimiz, tüm insanlık ve doğal çevrede yaşayan tüm canlılara da dolaylı olarak faydalarını 

hissettirecektir. 

9. Riskler 

 

 

Kullanılan Malzeme 

 

Özelliği 

 

Miktar 

 

Birim 

Birim Fiyat 

(KDV 

Hariç) 

Birim Fiyat 

(KDV 

Dahil) 

Tutar 

(KDV 

Dahil) 

Arduino Kart Uno       1 Adet 183,59 TL 216,63 TL 216,63 TL 

Ultrasonik Mesafi Sensörü HC- SR04       2 Adet 18,36 TL 21,66 TL 43,32 TL 

Jumper Kablo 1mm       1 Paket 18,51 TL 21,84 TL 21,84 TL 

Sprey Boya 4  Renk       4   Adet 16,4   TL 20 TL  60 TL 

Led Diyot 10 mm      12 Adet 1,47 TL 1,73 TL  20,76 TL 

Adaptör 5V-2A       1 Adet 26,9 TL 45 TL 45 TL 

Sehpa  MDF       1 Adet 82 TL 100 TL 100 TL 

TOPLAM (KDV Dahil) 507,55 TL 

R
İS

K
 N

O
 

TESPİT EDİLEN RİSK 

RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

DÜZELTİCİ ve ÖNLEYİCİ KONTROL 

TEDBİRLERİ (B Planı) 

TEDBİRLER SONRASI RİSKİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

O
L

A
S

IL
IK

  
 

(1
-5

) 

Ş
İD

D
E

T
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) 
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S
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E
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O
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(1
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) 

Ş
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(1
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 =
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 Ş

 

Ö
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D
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R
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C
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S
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1 Bürokratik Sorunlar 1 2 2 3 İlgili yazışma ve görüşmeler ivedi olarak yapılır. 1 1 1 2 

2 
Akıllı Sinyalizasyon 

Sisteminin Arızalanması 
1 5 5 5 

Herhangi bir arıza durumu için mobil bildirim 

sistemi kurulur. 

Arıza esnasında geçici olarak standart sisteme  
dönüş için mevcut eski sistem kavşakta hazır 

bulundurulur ve bu sisteme otomatik dönüş için 

sistem geliştirilir. 

1 3 3 4 

3 

Akıllı Sinyalizasyon 

Sisteminin Bulunduğu 

Kavşaklarda Seyreden 
Sürücülerin Sisteme 

Uyumu 

2 1 2 3 
Kavşak ve sensörlere bilgilendirici ve uyarıcı 

nitelikte tabela ve levhalar asılır. 
1 1 1 3 
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