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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

 
Trafik lambalarının amacı, kavşaklarda araçların geçişini sıraya sokarak düzeni sağlamak ve 

kazaların önüne geçmektir. Trafiğin yoğun olduğu zamanlarda trafik lambaları bu işleri 

kolaylaştırır. Trafik yoğunluğunun çok az olduğu zamanlarda ise kırmızı ışıkta beklemek 

insanların zaman kaybetmesine, araçların boşuna çalışıp yakıt tüketmesine, havaya salınan karbon 

miktarını artırarak ekosistemin bozulmasına ve gürültü kirliliğinin artmasına neden olmaktadır 

(Aktürk&Akdemir&Üzkurt, 2003). 

Normal sinyalize kavşaklarda, günün her saati için manuel olarak araç sayımları yapılır 

ve en uygun yeşil ışık süreleri belirlenerek kavşak kontrol cihazına yüklenir. Sinyalizasyon 

süreleri sabit olduğundan araç yoğunluğundaki değişimlerde bu süreler değişmez.  

Projemizle hayata geçireceğimiz sistemle, bekleme süreleri yoğunluğa göre 

değişeceğinden kavşakta kayıp zaman en aza indirgenmektedir. Böylece sadece zamandan 

değil yakıttan da tasarruf sağlanır. Ayrıca karbon emisyonunun azaltılması sayesinde çevreye 

verilen zarar da azalır.  

Projemizde kavşaklarda trafik lambaları üzerine yerleştirilecek ultrasonik mesafe sensörleri, 

belirli bir mesafeye kadar yolun boş mu, dolu mu olduğunu veri olarak kaydedecektir. Verilere 

uygun algoritmayla, trafik yoğunluğunun olduğu yoldaki araç trafiğinin devamını sağlamak için 

yeşil ışık yanacak, araçların olmadığı yol ise kırmızı ile kapanacaktır. 

Ülkemizde son yıllarda birkaç 

şehirde bu uygulama aktif olarak 

kullanılmaya başlanmış ancak 

yaygınlaştırılması sağlanamamıştır. 

Projemiz sayesinde sadece süre 

optimizasyonu değil, kavşak 

yoğunluğu ve araç sayımı, merkezi 

sistemden tüm kavşağın izlenilmesi ve 

yönetilmesi, arıza durumlarının 

uzaktan tespiti ve önlem alınması gibi 

birçok konuda işlem 

yapılabilmektedir. Türkiye’deki benzer uygulamalarda,  bekleme sürelerinin ortalama %30 

azaldığı (kavşak yapısı ve kapasitesine göre %3 ile %50 arası değişebilmekte) görülmektedir 

(asyatrafik). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Standart Trafik Lambası Devresi 

Şekil 2:  Ultrasonik Mesafe Sensörü Eklenmiş Trafik Lambası Devresi 
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2. Problem/Sorun: 

Yolların kesişim noktası olarak bilinen kavşaklar zamanla farklı işlev ve türleriyle 

karşımıza çıkmaktadır. Araç sayılarının artmasıyla birlikte kavşaklardaki trafikleri azaltmak 

amacıyla çeşitli çözümler geliştirilmiştir. Bunların en önemlisi ise sinyalizasyon sistemidir. 

Sinyalizasyon sistemi sayesinde kavşaklarda belirli sıra ve süre ile araçlara geçiş hakkı 

tanınmaktadır. Bir kavşaktaki trafik yoğunluğu, günün farklı saatlerinde farklı güzergâhta 

olabilmektedir. Bunun tespit edilip araçların sayılabilmesi için farklı araç sayım teknikleri 

kullanılmaktadır. Birçok Avrupa ülkesinde kavşaklarda da görülen sayım teknikleri 

sisteminde, trafik kazalarında önemli sayıda azalmalar görülmektedir. Fakat ülkemizde bu 

sistemlerin yaygın kullanılmaması sebebiyle trafik kazaları da oldukça fazladır.  

Projemizle cevap bulmaya çalıştığımız sorunlar; 

• Zaman ve enerji kaybının önüne geçebilmek için ne yapabiliriz? 

• Araçların neden olduğu karbon salınımını nasıl en aza indirebiliriz? 

• Kavşaklarda trafik kazalarını nasıl önleyebiliriz? 

Sabit zaman aralığına programlanmış kavşak sisteminin nihai sonuçları 

Karbon türevleri salınımı, gazların atmosferde asılı kalarak, hava sirkülâsyonlarının 

engellenmesine, atmosferik faaliyetlerin yavaşlamasına, atmosferde radikallerin oluşmasına ve 

atmosferin özelliklerinin bozulmasına neden olarak küresel sorunlara yol açar. Bu küresel 

sorunlardan biri de küresel ısınmadır. Karbon türevleri salınımı arttıkça, küresel ısınma sorunu 

da büyümektedir. 

Zaman, geri döndürülmesi, depolanması ve durdurulması mümkün olmayan kıt bir 

kaynaktır. Bu kıt kaynağın ne kadar etkin kullanıldığı, insanların kendilerini ve çevrelerini ne 

kadar geliştirebildiklerini belirleyen en önemli unsurdur. Sabırsız sürücüleri kural ihlallerine 

yöneltmekte, can ve mal kaybına sebep olacak küçük/ büyük birçok kazaya zemin 

hazırlamaktadır. Türkiye’nin 1950 sonrası ulaşım tercihi olarak kara yolunu ön plana 

çıkarmasıyla birlikte trafiğe çıkan araç sayısında ve yapılan yollarda artış olmuş ve buna 

paralel olarak da trafik kazaları artmıştır. Trafik kazaları sonucunda ortaya çıkan maddi ve 

manevi kayıplar, ülke ekonomisinin kaybı olarak düşünülmelidir.  

Tablo 1: Ülkemizde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kaza bilgileri 

 

Tablo 1 incelendiğinde 2016 yılı içerisinde meydana gelen toplam trafik kaza sayısı 

185.128’dir. Bu kazaların da yaklaşık %40’ı kavşaklarda meydana gelmektedir. 

Kavşaklardaki kazalar incelendiğinde ise daha çok sinyalize olarak kullanılan kavşaklarda 

(Dört yönlü, üç yönlü (T), dönel kavşak, üç yönlü (Y), diğer kavşak çeşidi) trafik kazalarının 

daha fazla olduğu görülmektedir. Köprülü kavşakların ise çok zorunlu bir ihtiyaç olmadığı 

müddetçe sinyalize kavşak olarak kullanılmamaktadır. Aynı şekilde en az kaza olayının da 

köprülü kavşaklarda meydana geldiği görülmektedir. Bu doğrultuda kavşaklarda meydana 

Kavşak Türü  Kaza Sayısı Yüzde (%) 

Dört Yönlü  27 754 14,99 

Üç Yönlü (T)  20 569 11,11 

Dönel Kavşak  10 774 5,82 

Diğer Kavşak Çeşidi  6 771 3,66 

Üç yönlü (Y)  4 398 2,38 

Köprülü Kavşak   654 0,35 

Kavşaksız  114 208 61,69 

Toplam  185 128 100 
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gelen trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılacak olan çalışmalara ihtiyaç olduğu 

görülmektedir. 

3. Çözüm  
Sabit süreli sinyal yönteminde kavşaklardaki araç ve yaya sayısının belirli zaman 

aralıklarında sabit olduğu varsayılır. Trafik yoğunluğunun değişimler gösterdiği tatillerde, 

hafta sonlarında ise farklı sinyal planlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu planları oluşturup 

sürekli değiştirmek yerine yolların yoğunluğuna göre değişken süreli araç sayımı 

gerçekleştiren sinyal sistemi olması gerekmektedir. 

Araç sayım yöntemlerinden biri yola sensör yerleştirme yöntemiyle yapılan sayımlardır. 

Bu sensörler yol yüzeyinden kesilerek oluşturulan bir oluk içine yerleştirilirler. Sensörlerle 

mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi sayesinde veriler toplanmaktadır. 

Sensörlerde oluşan mekanik deformasyonlar, içinde bulunan elektrotlarda voltaj değişimine 

neden olmaktadır. Değişim sonucu elde edilen sinyallerin genliği ve frekansı oluşan 

deformasyonun derecesiyle orantılıdır. Sensörlerde meydana gelen voltaj değişimi 

kullanılarak araç sayımı, sınıflandırma, aracın hareket halindeki ağırlığı ve hızı ile ilgili 

bilgiler elde edilebilmektedir.  

Araç sayım yöntemlerinde pratik yöntemlerden biri de taşınabilir trafik analizörü 

yöntemidir.  Bu yöntemin uygulaması kolay olmakla birlikte direk yol yüzeyine yapıştırılıp 

tekrar sökülebilir. İçerisinde bulunan bluetooth cihazı sayesinde araçların türünü ve hızını 

tespit edip verileri aktarmayı sağlamaktadır.  

Araç sayım işlemi için kullanılmakta olan yöntemlerin türüne göre maliyet, doğruluk 

payı veya harcanan süreler değişebilmektedir. Bu yüzden kullanım alanları da değişiklik 

gösterebilmektedir. Sensör yöntemi ile araç sayımında diğer yöntemlerin çoğuna göre 

maliyeti yüksek olabilmektedir. Ayrıca yola koyulan mekanik ve elektronik sistem yağışlı 

havalarda zarar görebilmektedir.  

  Tüm bu yöntemlere alternatif olarak, projemizde belirttiğimiz trafik lambalarının 

üzerinde mesafe algılayıcı ultrasonik sensörler yerleştirilmesini gösterebiliriz. Bu sensörler, 

belirli bir mesafeye kadar yolların boş ya da dolu olduğunu belirleyerek mesafe ölçüm 

verilerini sistem algoritmasına iletecektir. Trafik lambaları verilere uygun şekilde sinyal 

verecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışma Algoritması 
Tek yolun dolu olduğu durumu için; 
Eğer y1, y2 ve y3 boş, y4 dolu ise; s1, s2, s3 kırmızı, s4 yeşil yansın. 
Eğer y2, y3 ve y4 boş, y1 dolu ise; s2, s3, s4 kırmızı, s1 yeşil yansın. 
Eğer y1, y3 ve y4 boş, y2 dolu ise; s1, s3, s4 kırmızı, s2 yeşil yansın. 
Eğer y1, y2 ve y4 boş, y3 dolu ise; s1, s2, s4 kırmızı, s3 yeşil yansın. 
İki yolun dolu olduğu durum için; 
Eğer y1, y2 boş, y3, y4 dolu ise; s1, s2, s3 kırmızı, s4 15 saniye yeşil 
ardından s4 kırmızı s3 15 saniye yeşil yansın. 
Eğer y1, y3 boş, y2, y4 dolu ise; s1, s2, s3 kırmızı, s4 15 saniye yeşil 
ardından s4 kırmızı s2 15 saniye yeşil yansın. 
Eğer y1, y4 boş, y2, y3 dolu ise; s1, s2, s4 kırmızı, s3 15 saniye yeşil 
ardından s3 kırmızı s2 15 saniye yeşil yansın. 
Eğer y2, y3 boş, y1, y4 dolu ise; s2, s3, s4 kırmızı, s1 15 saniye yeşil 
ardından s1 kırmızı s4 15 saniye yeşil yansın. 
Eğer y2, y4 boş, y1, y3 dolu ise; s1, s2, s4 kırmızı, s3 15 saniye yeşil 
ardından s3 kırmızı s1 15 saniye yeşil yansın. 
Eğer y3, y4 boş, y1, y2 dolu ise; s1, s3, s4 kırmızı, s2 15 saniye yeşil 
ardından s2 kırmızı s1 15 saniye yeşil yansın. 
2’den fazla yolun dolu olduğu durum için; 
Eğer y1, y2, y3, y4 yollarından en az 3’ü doluysa normal sinyalizasyona 
devam et.  
 

Şekil 2: Akıllı Trafik Lambaları ile Çalışan Bir Kavşak 
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Bizim projemizde tercih ettiğimiz mesafe ölçümüne dayalı yöntemde kullandığımız 

araç sayım kameralarının kullanılması ise günümüzde en çok uygulanabilir yöntemdir. Sebebi 

ise; ultrasonik mesafe sensörü ile elde edilen verilerin daha doğru sonuçlar vermesidir. Ayrıca 

veriler bu sistemle kayıt imkanı bulur. Bu yöntemle; kavşaklarda ve kavşaklar arasındaki yol 

kesimlerinde trafik daha akıcı hale getirilir.  Ayrıca araçların kavşaklarda bekleme süreleri, 

dolayısıyla trafikte geçirdikleri vakit en aza indirilir. Zehirli gaz salınımı ve gürültü kirliliği 

azaltılarak çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlanır. Yakıt tüketimi azaltılarak ülke 

ekonomisine katkı sağlanır. Sistemin ürettiği güvenli süreler ile kırmızı ışık ihlallerinde ve 

trafik kazalarında azalma sağlanır. 

 

4. Yöntem 

 
Akıllı Trafik Lambaları projesini hayata geçirirken 

modelleme yaptık ve bunu yaparken DENEYAP kart modülü 

kullandık. Mesafe sensöründen alınan bilgiler değerlendirilip, 

yazılan algoritmalar sayesinde trafik lambalarının sürüşün 

devamını sağlayacak şekilde yanması sağlandı. 

Şehir içi hız limitinin 50km/h olduğu ve araçların en 

fazla bu hızla kavşağa yaklaşacağı düşünüldü. Karayolları 

Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu testlerde 50km/h hızla 

giden aracın durma mesafesinin 26,8 metre olduğu verisinden 

yararlanılarak sensörler trafik lambalarından itibaren 30 metreyi algılayacak şekilde 

modellendirildi. 

Bu çalışmada akıllı trafik lambaları sistemi üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm 

sinyalizasyon sistemi, ikinci bölüm algılayıcı devre sistemi, üçüncü bölüm ise kontrolcü 

yapıya sahip olan devre sistemidir. Algılayıcı 

devreler kavşaklardaki vasıta yoğunluk durumunu 

ilgili sensörlerden aldığı veriler ile birlikte kontrolcü 

devresine iletirler. Kontrolcü devreler gelen verileri 

değerlendirir. Kontrolcü devre içerisinde gömülü 

olan yazılım sayesinde mesafe bilgileri, ilgili 

kavşaklara gelen yollardaki vasıta sayısı bilgileri ve 

sinyalizasyon bilgileri karşılaştırılarak en uygun 

çözüm elde edilir. Modelimizde öncelikle bütün 

yollara trafik lambalarını yerleştirdik ve sabit süreli 

olacak şekilde kodladık. Daha sonra bunlara mesafe sensörlerini de ekleyerek kodlamayı 

araçların kavşağa yaklaşma şekillerine göre tekrar düzenledik. Trafik lambaları üzerindeki bu 

sensörler kavşağa 2 ve daha az sayıda yönden araç geldiğini saptadığında kendi 

algoritmamızın, 3 ve daha fazla sayıda yönden araç geldiğini saptadığında ise sabit süreli 

trafik lambası algoritmasının çalışmasını sağladık.  
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Sabit süreli sinyal yönteminde trafik yoğunluğuna göz ardı edilerek araç ve yaya geçişi 

için sabit süre kullanılmaktadır. Projemiz dinamik verilerle araç hareketliliğinin devamını 

sağlamakta, zaman ve enerji kazandırmaktadır. 

Akıllı Trafik Lambaları Projesi, trafik lambalarının, sensörlerden alınan verilerin işlenip 

analiz edilmesiyle otonom ışık sistemini düzenleyerek yapay zekâ ile çalışmasını 

sağlayacaktır. Trafiğin yoğunluğunu otonom sistemle kontrol ederek kaza ihtimallerini en aza 

düşürmeyi amaçlayan projemizle, ayrıca kavşakların araç yoğunluğu ve geçiş süreleri 

hesaplanarak gelen veriler depolanacaktır. Geçiş önceliği verilere uygun sağlanacaktır. 

Bununla birlikte egzoz gazların difüzyonu engellenerek, temelinde doğanın korunması 

hedeflenmektedir. Küresel ısınmanın en önemli nedenlerinden biri olan egzoz salınımının 

doğa ile birlikte insan sağlığını tehdit ettiği görülmektedir. Solunum hastalıklarına, özellikle 

yaşlılar üzerinde zatürre gibi hastalıklara sebep olduğu, ayrıca kalp hastalıkları, şeker, kanser 

ve felç riskini de tetiklediği yapılan araştırmalarla desteklenmektedir. Karbon salınımı 

yıldırımların daha çok yaşanmasına da etki etmektedir. Bitkilerin fotosentez yaparak oksijen 

üretmesi, erozyonu önleyerek çevreye birçok faydası vardır. Egzoz gazlarından çıkan ağır 

metalik gazlar ile bitkiler üzerinde birikim yaşanarak; yetişen bitkilerin hem zehirleyici etki 

taşımasına hem de yok olmasına neden olmaktadır. Bu zehirli gazlar yağmur, sis ve çiğ gibi 

havanın yoğuşmasıyla bitkilere sirayet etmektedir. Ayrıca içme sularına dahi karışabilme 

ihtimali olan egzoz gazları; tehdit edici boyutlarıyla çevre ve insan sağlığında olumsuz birçok 

etki yaratmaktadır. Tüm bu sebepler düşünüldüğünde canlılara doğrudan ve dolaylı olarak 

etki edecek olan projemiz, yenilikçi ve doğa dostu bir proje olmayı hedeflemektedir. Maliyeti 

düşük teknolojiler kullanılarak hazırlanan projemizin uygulanabilirliği yüksektir. 

 

 

 

Şekil 3: Akıllı Kavşakların Çalışma Algoritması ve Kodları 
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6. Uygulanabilirlik 

 Geliştirdiğimiz model basit bir programlama ve ulaşılabilir, sürdürülebilir ve maliyeti 

diğer sistemlere oranla düşük malzemelerden oluştuğu için var olan trafik lambalarına 

kolaylıkla uygulanabilir. Projenin daha sağlıklı uygulanabilmesi için yaya sistemleri ile 

geliştirilebilir. 

 Uygulanan trafik sinyalizasyon sisteminde belirli noktalara konumlandırılmış 

ultrasonik mesafe sensörleri vasıtasıyla trafik ışıklarının yanma süreleri kavşaklardaki vasıta 

sayılarına göre anlık olarak ayarlanmaktadır. Bu sayede trafik akışının gereksiz yere durması 

engellenmektedir. Projemiz ülke genelinde trafik ışığının bulunduğu birçok kavşak noktasında 

montajı yapılarak uygulanabilecektir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
Projemizi hayata geçirmenin ilk adımı olan modelleme yaparken kullanacağımız malzemeler 

ve tahmini bütçesi aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

S.No: Malzeme Adı Birim Fiyatı Miktar Toplam   

1 DENEYAPKART  modülü 318 1adet 318 TL 

2 1S Lipo Pil 1100 mah. 131 2 adet 262 TL 

3 Lipo şarj devresi 8 1 adet 8 TL 

4 Ardunio Trafik Lambası Modülü Ledli 27 4 adet 108 TL 

5 HC SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü 20 4 adet 80 TL 

6 Flament pla ( Beyaz) 300 1kg 300 TL 

7 Jumper Kablo 40pm 200 mm 15 3 set 45 TL 

8 Kırtasiye Ürünleri 
  

150 TL 

  TOPLAM MALİYET 1271 TL 

 
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 

Ultrasonik mesafe sensörünün alınması 15 Haziran 2022- 
18 Haziran 2022 

3 gün 
Devre parçalarının temini 

ÜRETİM 

Kavşak modelinin oluşturulması ve Akıllı Trafik 
Lambalarının yerleştirlmesi 

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 

 
 

 

 

ÜRETTİMDEN SUNUMA TOPLAM SÜRE 30 GÜN 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

    

 Projenin hedef kitlesi trafikteki araç kullanıcıları ve yayalardır. Ancak bununla 

birlikte, proje hayata geçirildiğinde doğadaki tüm canlıların faydacı hedef kitle olduğu 

söylenebilir. Günlük yaşamımızda seyahat ederken, işe giderken otomobillerimizi ya da toplu 

taşıma araçlarını kullanırken, büyük şehirlerde nüfus yoğunluğu düşünüldüğünde büyük bir 

hedef kitleye etki etmesi beklenmektedir. 

9. Riskler 

 
Risk değerlendirmede riskin olma olasılığı ve olduktan sonra yaratacağı etki gibi iki 

değişkeni analiz etmek için 5x5 matrisinden yararlanıldı. Belirlenen risklerin her birine 1’den 

5’e kadar bir etki değeri (soldan sağa) ve bir olasılık değeri (yukarıdan aşağıya) verildi. Etki 

ve olasılık düzeyi en düşük için 1, en yüksek için 5 değeri kullanıldı. Sırası ile olasılık 

değerleri etki değeri ile çarpılarak her bir olayın risk puanı veya risk skoru bulundu ve 

matriste işaretlendi. 

 

Projede kullanılacak sensörlerin 

yağmur, kar gibi hava koşulları ile 

sudan olumsuz etkilenmesi ve 

bozulması projemiz için risk teşkil 

etmektedir. Buna göre; hava 

koşullarının kötü olma olasılığı 4, 

sensörlerin etkilenmesi 2 ise, risk skoru 4 x 2 = 8 olacaktır. Bu riskin ortadan kalkması için 

sensörlerin izolasyonu sağlanacaktır. Diğer bir olası risk faktörü ise yaşanacak elektrik 

kesintilerdir. Buna göre; elektrik kesilme olasılığı 1, bunun sonucu sistemin devre dışı 

kalması 5 ise; risk skoru 1 x 5 = 5 olacaktır. Bu riskin ortadan kalkması için, güneş enerjisi 

depolayabilen piller kullanılabilir. Projemizin modelleme  ve sunum aşamasında, süreci 

olumsuz yönde etkileyebilecek diğer unsurlar şunlar olabilir; 
 Alınan devre parçalarının hasarlı olması: Projemizin zaman çizelgesinde de görüldüğü 

üzere malzeme temini imkânlar dâhilinde 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. 

 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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https://asyatrafik.com/akilli-kavsak-nedir-nasil-calisir/ adresinden 7 Mayıs 2022 10.30’da 

alınmıştır. 
https://www.biologicalcarbon.ca/what-we-do/ (3) adresinden 7 Mayıs 2022 10.30’da alınmıştır. 
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8 Mayıs 2022 10.30’da alınmıştır. 
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