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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Dinamik; mekaniğin kuvvet, hareket, enerji arasındaki ilişkilerini inceleyen fizik dalıdır. 

Hareketli her cisimde hareketin sürdürülebilirliği için olması gereken bu yasalar bütünü araç 

teknolojilerinde de olması gerektiğinden yıllar süren çalışmalar neticesinde günümüze ulaşmıştır. 

Bu yasalar çerçevesinde yeni bir araç konsepti olarak dolu bardağı dahi sarsmadan taşıyabilen 

yolculuk hayali ile Robotoden çekirdek prototip 1:5 ölçekli ebatlarında tasarlanmıştır. Robotoden 

çekirdek prototip araçlar mekaniksel olarak standart araçlardan farklı olup yazılım kontrolünde 

dengesini otonom sağlayan robot araç serisidir.  Dinamiğe uygun olarak mekaniği hazırlanmış, 

yazılım, motor ve  devre elamanları entegresiyle koordineli olarak dengeleme sağlanmaktadır. 

TEKNOFEST Akıllı ulaşım şartnamesinin içeriğinde bulunan çevresel sürdürülebilirlik, şehir 

ulaşımının yenilikçi çözümleri, şehir içindeki hareketliliği basit, verimli ve akıcı hale 

dönüştürecek, akıllı sürüş desteği, sağlayacak projedir.  

Özelikle şehirlerdeki trafik yoğunluğu ve park alanlarının yetersizliğine paralel olarak 

enerji kaynaklarının da hızla tükenmesi ve pahalanması bu projenin ana fikirlerinden birkaçıdır. 

Sürdürülebilir çevre, şehir yaşamlarının en önemli önceliği haline gelmiştir. Özel araçlarla 

yolculuğumuzda Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliğinin (UTTB) verilerine göre otomobillerle 

ortalama 1.5 kişi seyahat ettiği görülmektedir (Web1, 2021). Bu durum 5 kişilik tasarlanıp yapılan 

otomobillerin ortalama yolcu taşıması kapasitesinin 1.5 kişi olduğunu düşündüğümüzde niçin 5 

kişilik tasalandığı sorusunu akıllara getirmektedir. Bu oran  Avrupa ülkelerinde 1,38’e kadar 

düşmektedir(Web3, 2022).  Ortalama 1.5 kişi bindiğimiz otomobillerle ihtiyacımızdan daha büyük 

araçları kullanmaktayız. Diğer yandan ortalama 1.5 kişi taşınan otomobillerle pahalanan enerji ve 

hammadde miktarı taşıt ve ulaşım maliyetleri daha da artmaktadır.   

Bu verileri değerlendirdiğimizde çoğunlukla şehir içi kullandığımız otomobillerin en fazla 

2 kişilik tasarlanıp küçülmesi gerekliliğini ortaya çıkartmaktadır. Ortalama yolcu taşıdığımız kadar 

güvenilir otomobiller yapmalıyız. Nitekim yerli otomobil firmamız TOGG’ceo su tarafından 

yapılan açılamalarda gelecekte küçük elektrikli araçlarında üretileceğidir.(Web2, 2022). Küçülen 

otomobiller özellikle enden kısaldığında güvenli seyahat sıkıntısını ortaya çıkarır. Yolcu taşıma 

tipi 2 kişilik olup arka arkayadır. Bu problemi aşmak içinde dinamik yasalarıyla koordineli çalışan 

Robotoden araç serisini kullanabiliriz. Çekirdek prototip araçları sensör ve motorlar yardımıyla 

mikro denetleyicisinde aracın konumlan-dırmasını otonom olarak yapmakta olup kendini 

dengelemektedir. Otonom dengeleme aynı zamanda konforu da getirmektedir. Konforu, üzerine 

konan su dolu bardağı dökmeden taşıdığından anlayabiliyoruz(Elçi,Y.Z.2019). Burada aşılması 

gereken engellerden biride bu tip araçları kullanıcılara satılmasıdır. Bu sorunu da yüksek fiyatlı 

araç ve enerji maliyetlerinden dolayı daha ucuza mal edilecek ve daha az enerji tüketecek 

Robotoden araçlarla cazibeli olacağını düşünüyoruz. Çalışmamda denge algoritması PID ve 

Kalman filtre kontrolü ile gerçekleşir (Xu & Wang, 2018). Aracın yazılımı Gyro(Jiroskop) sensörü 

sayesinde ivme ve zemin açısına bağlı geri beslemeli algoritmaya dayanmaktadır. Böylelikle hafif  

ve küçük araçlarla birlikte şehir içi yollarda daha az yer kaplayan, park sorunu azalmış araçlarla 

daha güvenli yolculuk yapabiliriz. Tasarımda 3D modelleme programı olan AutoDesing123D 

tasarlanmıştır. Araç mekaniksel olarak tamamen özgündür. Montaj tamamen kendi imkânlarımızla 

oluşturduğumuz atölyemizde takım tarafından yapılmıştır. 
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2. Problem/Sorun: 

Değişen ve gelişen dünyada şehirlerdeki artan araçlarla birlikte özelikle trafik yoğunluğu 

ve park alanlarının yetersizliği sorunu ile karşılaşmaktayız. Ayrıca pahalanan enerji kaynakları ve 

hammaddeyle birlikte ulaşım maliyetleri giderek yükselmektedir. Artan araçlar neticesinde trafik 

ve park sorunundan dolayı şehirler yaşanmaz hale gelmektedir. TÜİK verilerine göre son 20 yılda 

otomobil sayısı 4.6 milyondan 13.1 milyona çıkmıştır (TUİK, 2021). Yaklaşık 3 kat artan otomobil 

sayısı Resim 1. bir noktadan sonra trafiğin çok yavaş ilerlemesine bazı durumlarda kilitlenmesine 

neden olmaktadır. 2019 yılı yapılan araştırmalara göre sadece İstanbul’da, yaklaşık 15 milyonluk 

nüfusu, 2,669 milyonu otomobil olmak üzere 3,875 milyonluk araç parkı ve kontrollü/kontrolsüz 

park etmenin %70’i aşan oranda Resim 1. (b)  yol kenarlarında olduğu mega bir şehirdir. 

(A.DEMİR.2019)  

Sürekli bu kadar imal edilen otomobilleri yollar yaparak ve park alanlarını artırarak, bu 

sorunların üstesinden gelebilir miyiz? sorusunu akıllara getirmemek mümkün değildir. Diğer bir 

boyutu ise bu durumun sürekli hammadde ihtiyacını arttırmasıdır. Araç imalatında kullanılan metal 

ve plastik malzeme aksamlarının tedarikinde sorun yaşandığı bilindiktir. 

Şeritleri arttırılan yollar ve yapılan park alanları bir noktadan sonra yetersiz hale gelerek, 

yenilerinin yapılmasının ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Genişletilen yolların dezavantajı, tarım ve 

gıda üretim alanları olan tarlaları da işkâl etmektedir. Nitekim gıda faktörünün önemi şu anda 

yaşadığımız dünya üzerindeki süreçte daha belirgin hale gelmiştir.  Uzmanlar yoğun trafikte toplu 

taşıma araçlarının kullanılması gerektiğini söylemektedirler. Bunun sebebi birim alanda daha fazla 

yolcu taşınması sağlamaktır. Yani yolların metrekare başına düşen yolcu sayısının arttırılmasıdır. 

Her ne kadar toplu taşıma araçları kullanılsa da özel otomobillerden asla vazgeçemeyiz. Tek kişilik 

seyahatin  %61 oranında yapıldığı otomobillerde(Web4, 2022) 5 kişi taşıyacak şekilde tasarlanan 

araçların yolcu taşıma ortalaması 1,5 kişi olduğundan hem yollarda hem de park halinde gereksiz 

yer işgaline sebep vermekle birlikte enerji kaynaklarının da israfına sebep olmaktadır. 

 
Resim 1. Şehirlerde trafik ve park sorunlarının, (a)Park 

sorunu, ( b)Trafik sorunu 

 Şekil 1. Aynı yollarda mevcur otomobilleri 

küçülttüğümüzde oluşacak durum 

 

3. Çözüm  

Bu projeyle birlikte birden fazla olumsuz faktörün çözümlenmesi hedeflenmiştir. Şehir 

ulaşımının yenilikçi çözümler ile yeniden tasarlanması, şehir içindeki trafik yoğunluğunu basit, 

verimli, akıcı hale dönüştürmek, akıllı ve güvenli sürüş desteği sistemlerine katkıda bulunacaktır. 

Taşıma kapasitesinden az kullanılan otomobilleri de kullanarak birim alanda daha fazla 

yolcuyu taşıyabilmek için ne yapmamız sorusunu sorduğumuzda; Otomobilleri küçültüp bu 

sorunları azaltmaya yönelik çalışmalar yapmalıyız. Bu durumları değerlendiren otomobil 

firmaların küçük elektrikli yeni nesil araçların imalatına başlamıştır.(Örnek: Peugot;ami, 
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Opel;Rocks, Toyato;Road, Mercedes;F300). Özellikle eni azalan otomobiller devrilme sorunu ile 

karşılaşırlar. ROBOTODEN robot araç serisi çekirdek prototiplerle bu sorunları çözmeye yönelik 

yazılımsal ve mekaniksel olarak, dinamik yasalarına uyumlu tasarımlar yapılarak gerçekleştirdim. 

Taşıt dinamiğine uygunluğunu ise Resim 3’te araç üzerinde bulunan platforma dikey bir cisim 

yerleştirmek suretiyle anlaşılabilir hale getirebiliriz. Her türlü manevra yapan robot araç üzerindeki 

cismi tüm durumlarda devirmiyorsa gerçek şartlarda da devirmez. Devrilmeyen cisimde dinamik 

yasalarına uyumluluğu gösterir. Bu tip gerçek boyutta yapılan araçları çoğaltarak birim alanda 

daha fazla kişinin ulaşım imkânı sağlanmış olacaktır. Böylelikle hem park ve trafik yoğunluğu 

sorunları azalmış hem de enerjiyi daha verimli kullanmış oluruz. Şu andaki otomobilleri özellikle 

şehir içi kullanımlarında 5 kişilik değil de 2 kişilik olduğunu düşündüğümüzde aynı işi 

yapabileceğiz.  Bu dönüşümü kullanıcılara yaptırabildiğimizde ne kazanacağımızı da irdeleyelim. 

Fizik açısından yapılan iş; 80kg ağırlığındaki kişinin ulaşımını sağlamak için 1400kg ağırlığındaki 

makineyi hareket ettirmekteyiz. Bu işi 500kg ağırlığında bir makine ile de yapabiliriz. Küçülen 

otomobiller trafik ve park sorunun azaltacaktır. Aynı büyüklükteki yollarda mevcut ve yeni nesil 

Küçülen otomobillerin yoğunluğu Şekil 1’deki görselde olması beklenir. 

  Çekirdek prototip projemiz, Resim 3, Resim 4, Resim 6 olmak üzere 3 farklı versiyonu 

bunmaktadır. Bu tasarımların üzerine işlevselliği arttırılan yeni mekaniksel tasarımlar da ekleyerek 

araç tasarım modellerini sürekli arttırmaktayım. Resim 3’te 3 tekerlekli 3 tekerleği yatan, resim 

4’de 4 tekerlekli dördüde  yatan, resim 6’da 4 tekerlekli olan arka tekerlekleri sabit, ön teker-leri 

ve gövdesi yatabilen robot araç görselleri verilmiştir.  Çekirdek prototiplerin tekerlekleri  45 

dereceye kadar sağa ve sola yatmaktadır. Resim 6’da arka tekerlekleri sabit tasarlamış olduğumuz 

robot aracı gerçek boyutlara indirgediğimizde Şekil 2(a)’de görülen bir araç örnek taşıt  görseli 

verilmiştir. Şekil 2(b)’de aracın denge modundaki görselleri verilmiştir. 

Resim 3. Çekirdek prototip aracın platform görseli Resim 4. Dört tekerleğin dördüde yatan Robotoden görseli  

Resim 5. 3 tekerlekli olan ve üç tekerleği de yatan 

Robotoden görseli 

Resim 6. Dört tekerlekli olan arka tekerleklari sabit, ön ve 
gövdesi yatabilen Robotoden görseli 
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Çalışmamda denge algoritması PID (Şekil 2.)  ve Kalman filtre kontrolü ile gerçekleşir 

(Xu& Wang, 2018). Aracın yazılımı Gyro(Jiroskop) sensörü sayesinde ivme ve zemin açısına bağlı 

geri beslemeli algoritmaya dayanmaktadır. Böylelikle hafif araçlarla trafikte daha az yer kaplayan 

araçlar olacaktır. Aracın dinamik yasalarına göre hareket ettiğini anlamak için ise araç üzerine 

bulunan platforma bırakılan cisimler devrilmeden hareket ediyorsa aracın da güvenilir bir şekilde 

seyir yapacağı sonucuna varırız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Resim 6.  Robotoden araç versiyonu (a) Yan görünüş (b) Denge modu görünümü  

 

4. Yöntem 

Özellikle eni küçülen, iki kişilik oturma tipi arka arkaya olan araçlar beraberinde yeni 

problemleri de getirmektedir. Küçük  araçların pozitif yönü ise Bu araçlar trafik ve park yönünden 

az alan işkal ederek avantaj sağılacaktır. Eni kısa olan araçların güvenilirliğini sağlamak amacıyla 

dinamik kanunlarının bilimsel ilkelerine uygun birden fazla robot araç tasarladım. Eni neredeyse 

olmayan bisikletler merkezkaç kuvvetinden etkilenmeden, virajları nasıl alıyorsa bu araçta da aynı 

dinamik yasları kullanarak virajları alabildiğimizde sorunları aşmış oluruz. Araç dengeyi 

mekaniğini kullanarak yazılımsal olarak yapmaktadır.  

Araç  bluetooth kontrolü ile sağ sol ileri geri olmak üzere hareket ettirilmektedir.  

Çalışmamızda ardunio nano mikrodenetleyicisi  Gyro sensörden(MPU6050) aldığı eylemsizlik, 

zemin eğimi, ivme ve merkezkaç kuvvet verilerini PID kontrol algoritmasıyla işer.(Şekil 3.) 

İşlenen veriler  ve Kalman filtresinden işleyerek daha stabil hale getirilir. Bu verileri iki eksende 

anlık olarak servo motorların hangi açıda konulmanda olması gerektiğini hesaplar (Şekil 4.).  Açı 

değerleri iletilen servo motorlar kendini konumlandırır. Bu algoritmalar yardımıyla otonom 

dengeleme sağlanmaktadır. Aracın merkezkaç kuvvetinin istediğimiz şekilde olabilmesini anlaşılır 

hale getirmek için, üzerinde bulunan platforma konan dolu bardağı veya cismi dökmeden ve 

sarsmadan taşıyabildiğinden anlayabiliriz.  

  
Şekil 3. PID kontrol algoritma blok diagramı. Şekil 4. Araçta x ve y eksenine uygulanan 

bileşke kuvvetin anlık görüntüsü 
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Bardağın içindeki suyun dökülmemesi bileşke vektör  platform üzerinde istenilen sonuca 

ulaştığını  gösterir (Şekil 4.)(Kırmızı bileşke kuvvet) Araç üzerindeki bileşke g kuvveti araç 

üzerine her zaman dik uygulanır. Araç agresif hareketlerde dahi dengesini korur. Aracın diğer bir 

avantajı ağırlık merkezini değiştirebilmektedir. Dinamik yasaları hesaplamalarıyla araç virajda 

dahi olsa araç ağırlığını tekerlere eşit olarak yayar. Bu özelliği aracın daha dengeli ve kontrollü 

gitmesine olanak sağlar. Sonuç olarak, bu tasarladığımız araçlar ile hem güvenilir yolculuk hem de 

birim alanda daha az yer kaplamasından dolayı trafik ve park yoğunluğunu azaltılmış olacaktır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Çekirdek prototip olan aracımız ROBOTODEN kendine özel mekaniğin ve yazılımın 

koordineli çalışmasıyla oluşmuş çekirdek prototiptir.benzer çalışmalar bulunmakta olup 3 

tekerleklidir(Toyato:İ-Road, Mercedes:F300). Fakat ROBOTODEN 4 tekerleklidir. 4 tekeri 

sayesinde daha iyi yol tutuşu sağlayacaktır. Ekstra olarak ROBOTODEN çekirdek prototip Resim 

4’teki prototipte yatay ve dikey eksende dengelemeyi 6 adet servo motorlarla yapmaktadır. Motor 

sayısının fazlalığı dengeleme hızını arttırmaya yöneliktir. Yazılım algoritması koordineli 

çalışmakta olup agresif manevralarda 6 adet servo motorlarla maksimum düzeyde dengelemeyi 

sağlar. ( Çalışma videosu 1: https://www.youtube.com/watch?v=XnsT_rFEBeE&t=76s) 4 teker 

( Çalışma videosu 2: https://www.youtube.com/watch?v=EQujuVRfWSk&t=182s) 3 teker 

Eksen kısmı yere göre bağıl hareketi değişmemektedir. Yani eksen kısmı aracın sağa ya da sola 

yatmasıyla yere göre konumu değişmez. Bu kısmın avantajı, dezavantaj olan batarya ağırlığını eksenin 

altına yerleştirdiğimizde dengeleyici motorun çok daha az güce ihtiyaç duyarak dengeleme yapmasına 

olanak sağlar. Aynı şekilde bu eksene yerleştirdiğimiz Gyro sensörü (MPU6050) ile bağıl harekette 

yeri değişmediğinden oluşacak olan dinamik yasalarından daha az etkilenir. Bu ise kontrol 

algoritmasında daha az parametre girişinin ihtiyaç duyarak daha hızlı tepki verir. (Örneğin Encodere 

ihtiyaç duymadan hızlı ya da yavaş harekelerde dahi agrasif manevralarda hızlı dengelemeye olanak 

sağlar). Böylelikle kontrolcülerin daha hızlı karar vermesini kolaylaştırmaktadır. Kontrol için PID ve 

Kalman filtresi kullanılmıştır (Şit, 2018; Doğmuş, 2017). Mekanik dizayn için AutoDesing123D, 

konumsal veriler için Gyro sensörü kullanılmıştır. Proje tasarımımız ve yazılımımız özgün olarak 

yapılmıştır. Herhangi bir yerden alıntı yapılmamıştır.  

 

6. Uygulanabilirlik 

Gelecek yıllarda araçların otonom ve yapay zekaya sahip olacağı aşikârdır. Bu durum aile 

fertlerinin ulaşımını sağlamak için ehliyet zorunluluğu olmayacağı anlamına gelir. Çocukların 

okula bırakılması için ebeveynin araca binip gitmenize gerek kalmayacaktır. Hatta bir aileye bir 

araç dahi yetebilecektir. En büyük engel bir veya iki kişilik araçlara binme kültürünün 

yaygınlaştırılması gerekir. Artan trafik ve park alanlarının yetersizliği ve araç yakıt ulaşım 

maliyetlerinin artmasından ve yukarıda bahsettiğimiz hususların etkisiyle küçük araçlara geçişte 

sorun olmayacağı düşüncesindeyiz. Bu süreç atlatılıncaya kadar bu tip araçlar gerek vergi gerek 

teşvik noktasında devletlerin gerekli destekleri vererek cazibeli hale getirmelidir. Dünyamız özel 

bir mekân ve biz elimizden geldiğince yaşanabilir halde tutup kaynaklarını israf etmeden 

kullanmalıyız. Yeri geldiğinde yaşam alışkanlıklarımızı dahi değiştirmeliyiz ki gelecek nesillere 

hem temiz hem de sürdürülebilir bir çevre bırakılmalıdır. Mevcut şartlarda yeni nesil araçlar ticari 

bir ürüne dönüştürülerek aktif bir şekilde kullanılabilir. Mevcut araçları ile yeni nesil araçların 

https://www.youtube.com/watch?v=XnsT_rFEBeE&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=EQujuVRfWSk&t=182s
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karıştığı kazalarda boyutlarının küçük olduğundan dolayı hasar riski daha fazla olabilir. Bu sorunu 

da hız sınırlandırma yapılarak aşılabilir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin tahmini bütçesi çekirdek  prototip üç aracımız için yaklaşık 7500TL’dir. Projemizin 

tasarım, üretim ve test süreçlerini içeren bir zaman planlaması Tablo 1 ve ihtiyaç duyulan malzeme 

listesi ise Tablo 2’de verilmiştir. Projemiz planımıza bağlı olarak maddi yönden hangi harcamaları 

hangi dönemde yapılacağı Tablo 1’de verilmiştir. Piyasada benzer projeler olmadığından maliyet 

karşılaştırması yapılmamıştır. Çekirdek araçlara güncelleme ve eklemeler yapıp geliştirmek istiyoruz. 

Bu sebeple malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır. İhtiyaç duyulan malzeme listesi Tablo 2’de verilmiştir. 

Tek kişilik takım olduğumdan iş zaman çizelgesi tüm detaylar tarafımca yapılacaktır. 

 

               Tablo 1. Projenin güncellenmiş versiyon iş zaman üretim takvimi 
 

Yapacak 

kişi 

Yusuf Ziya ELÇİ 

Yapılacak 

İşlem 

Güncel 

Tasarımın 

Tamamlanması 

Tüm ek parçaların 3d 

yazıcıdan çıktıları 

alınarak montaj edilmesi 

Testlere 

başlanması 

Projenin yeni 

güncellenmiş çekirdek 

prototipin tamamlanması 

Hedeflenen 

Tarih 
25/06/2022 15/07/2022 10/07/2022 01/08/2022 

        Tablo 2. Projenin üretimi için kullanılacak malzeme listesi ve fiyatları 
 

Gerekli Malzemeler Adet Adet Fiyatı Toplam Fiyatı (TL) 

3D Yazıcılar için PLA+fieks filament 4 200 1200 

10 adet 624zz rulman 10 10 120 

Şerit zımpara makinası 1 50 2200 

3mm lik 1 metre mil 1 25 50 

Maket bıçak ve diğer montaj araçları 1 50 50 

İHTİYAÇ DUYULAN TOPLAM ÖDENEK 3620 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Proje ulaşım sağlayan tüm insan gruplarına yöneliktir. Daha da geliştirilebilirse savunma 

sanayisi, engebeli arazilerin aşılması gereken arazi şartlarında, yaralıların daha sorunsuz taşınması vb 

durumlarda kullanılabilir. 

 

9. Riskler 

Projeyi olumsuz yönde etkileyecek unsurlar; insanların mevcut yaşam alışkanlıklarından 

başka bir yaşam alışkanlığına geçişi psikolojik olarak biraz zaman almaktadır. Ayrıca proje 

yapılacak olan yatırım karışığı kısa sürede alınamayabilir. Projeyi cazibeli hala getirerek gerek 

fiyat gerek vergi noktasında süreç hızlandırılmalıdır. Dış ve iç görsel tasarımı anketler yapılarak 

çağa uygun ve insanlar tarafından daha tercih edilebilir hale getirmek bu engeli bir nebze daha 
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aşılır hale getirir. 

Proje hayata geçirilirken ortaya çıkabilecek problemler ve çözüm önerileri; Mevcut araçları 

ile yeni nesil araçların karıştığı kazalarda boyutlarının küçük olduğundan dolayı hasar riski daha 

fazla olabilir. Kompozit daha sağlam ve hafif malzemeler üzerinde çalışılması gerekir. Bu sorunu 

da araç ağırlıklı olarak şehir içi kullanılacağından üretiminde hız sınırlaması yapılabilir. Bu aynı 

zamanda şehir içi sürat kazalarını da azaltarak gerek yaralanmaları gerek can kayıplarını da büyük 

ölçüde azaltacaktır. 

Proje çekirdek prototip leri hazır olup gerçek ebatlarındaki prototipin hazırlanma 

noktasında gerek mekanik gerek yazılım noktasında sorun yaşanmayacaktır. Araç 3D yazıcı 

vasıtasıyla birçok parçası alınarak tasarımı yapılmıştır. Fakat araçların farklı mekaniksel işlevli 

birkaç versiyonunu daha üretmek istiyoruz. Bu sebeple malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır. İhtiyaç 

duyulan malzeme listesi Tablo 2’de verilmiştir. 

Projemizin tahmini bütçesi çekirdek prototip her bir aracımız için yaklaşık 1500TL’dir. Ticari 

ürün haline getirdiğimizde ise yaklaşık 150000TL olması beklenmektedir. Projemizin tasarım, üretim 

ve test süreçlerini içeren bir zaman planlaması Tablo 1’de verilmiştir. 
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