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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bu proje ile sürücülerin güvenli bir şekilde otobanda yolculuk yapmaları, ambulans-itfaiye ve polis 

araçlarının şehir içinde hızlı bir şekilde hareket etmesi sağlanacaktır. Proje süresince yöntem olarak 

Mühendislik Tasarım sürecinden yararlanılmıştır. TeknoLamba projesi için otoyollara belli aralıklarla hava 

durumunu ölçebilen, üzerinde sensörler (yağmur, sis, sıcaklık/buzlanma, dolu)  ile kontrol kartı bulunduran 

ölçüm istasyon direkleri yerleştirilmiştir.  Bu ölçüm istasyon direkleri otoyollara belli aralıklar ile 

yerleştirilen armatürleri uzaktan kontrol edebilmektedir.  Bu sayede hava olayları ile ilgili sürücülere görsel 

olarak(Armatörlerin led lambaları hava olaylarının durumuna ve önemine göre farklı renklerde ve hızda 

yanıp sönecektir) önceden bilgi verilerek, sürücülerin olumsuz hava koşullarından dolayı kaza yapmaları 

engellenecek ve sürücülerin güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları sağlanacaktır.  Bu sistem tasarımı aynı 

zamanda şehir içi ulaşımında ambulans, itfaiye ve polis aracının olay yerine hızlı bir şekilde gitmesini 

sağlamak amacı ile de kullanılacaktır. Bu özellik gerekli malzeme olmadığından dolayı proje kabul edilir ise 

eklenecektir.  Bu sistem tasarımı için adreslenebilir ledler (ws2812b) kullanılarak fazla kablo kullanımının 

önüne geçilmiş sistem tasarımında kablo maliyeti düşürülmüştür. Projenin tasarım çalışmasında 3B tasarım 

programı TİNKERCAD, algoritmaların hazırlanmasında mBlock5 kullanılmıştır. Projenin ön prototipi eldeki 

malzemeler ile yapılmıştır. Proje desteklenmeye değer görülür ise proje prototipi tekrar yapılacaktır. Yeni 

yapılacak prototipte projenin zemin kısmında 5mm MDF kullanılacaktır. Projenin zemini bilgisayar 

ortamında çizildikten sonra lazer kesim makinesi ile kesilecek ve üzeri proje amacına uygun renklendirilmiş 

vinil ile kaplanacaktır. Ön prototip çalışmasında sensörlerin hepsi çalışmaktadır, sürücülerin hava 

koşullarına(yağmur, dolu,sis, don) uygun olarak araçlarını sürmeleri için armatür lambaları ile sürücüler 

uyarılmaktadır. 

 

2. Problem/Sorun: 

 
  Otoyollar sürücülerin bir yerden başka bir yere hızlı bir şekilde ulaşması için yapılan yollardır (TDK, 

2021). Sürücüler otobanda hızlı bir şekilde yol alırken aniden olumsuz hava koşulları ile karşılaşıp kaza 

yapabilirler. Bu durum sürücülerin ve yolcuların hayatını tehlikeye atabilir. Örneğin otoyollardaki gizli 

buzlanma sürücülerin arabalarının kaymasına neden olarak onların kaza yapmasına neden olabilir. Yoğun sis 

sürücülerin görüş alanını kısıtlayarak başka bir araca çarpmalarına veya yolun dışına çıkarak güvenlik 

bariyerlerine çarpmalarına neden olabilir. Yağmurun ilk damlaları ile birlikte asfaltta bulunan yağ ve toz 

karışımı asfaltı çamur haline getirerek zeminin kaygan ve tutunma gücü az, çok tehlikeli bir yüzeye 

dönüşmesine neden olabilir. Bu durum sürücülerin yol hâkimiyetinin azalmasına veya yol hâkimiyetinin 

kaybolmasına neden olabilir (Güler,2004). Ayrıca yüksek hızla giden bir araç için dolu yağışı sürücülerin 

kaza yapmasına neden olabilir. Dolu yağışı yüksek hızla giden aracın ön camını kırabileceği gibi yolların 

kaygan hale gelerek sürücülerin kaza yapmasına davetiye çıkarabilir. Ambulans, itfaiye ve polis araçları 

şehir içi trafiğin yoğun olması nedeni ile olay yerine hızlı ulaşım sağlayamamaktadır. Bu durumun önüne 

geçmek için yurt içinde ve yurt dışında farklı uygulamalar yapılmıştır. Bizim projemiz de yollardaki 

armatörlerin akıllı hale getirilerek, ambulans, itfaiye ve polis araçlarının hızlı bir şekilde şehir içinde hareket 

etmesine, otobanda hızlı bir şekilde yolculuk yapan sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarına olanak 

sağlamak için alternatif bir çözüm önerisi oluşturacaktır. Bu proje fikrinin gerçekleştirilmeye 

çalışılmasındaki asıl amaç bu tarzda uygulanan mevcut bir projeye rastlanılmamış olmasıdır. 
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3. Çözüm  

 

Proje fikrine yönelik hazırlanan ilk prototip Resim 

1.2’deki gibidir. Çözüm önerisine yönelik kullanılan 

sensörler 2,3,4,6,7 numaralı sensörlerdir. Bu sensörleri 

kontrol etmek için 5 numaralı kontrol kartı Ardunio Uno 

kullanılmıştır. İlk prototip çalışmasında 8 numaralı akıllı 

ölçüm istasyon direği yapımında bakır tel kullanılmış ve 

sensörler bu tel üzerine yerleştirilmiştir. Akıllı ölçüm 

istasyonu ile hava durumuna ait bilgiler ölçülmekte ve 

elde edilen veriler kontrol kartına gönderilmektedir. 

Kontrol kartına yüklenen algoritma ile olumsuz bir hava 

koşulu olması durumunda otobanın her 2 yönündeki araç 

sürücüleri armatürlerdeki ledlerin durumuna göre 

olumsuz hava durumu hakkında önceden bilgilendirilmektedir. Bu sayede sistem, sürücülerin güvenli bir 

yolculuk yapmalarına olanak tanımaktadır.  Akıllı armatür tasarımının yapımında da bakır tel kullanılmış ve 

adreslenebilir led bu tel üzerine konumlandırılmıştır.    

 

3.1 Sistemin Uzaktan Kontrol Edilmesi: 

 

Sistemin kontrol odasından kablo haricinde wi-fi ile android telefonlar ile kontrol 

edilebilmesi için nodemcu kullanılacaktır. bu kart istasyondaki hava koşullarına ait 

verileri kablosuz olarak wi-fisi olan elektronik bir cihaza aktarım yapabilmektedir.  Bu 

ürün ulaşım önceliği olan araçların armatörleri devreye alması için de kullanılacaktır. 

 

İstasyon direğine ve ulaşım önceliği olan araçlara(ambulans-

itfaiye-polis aracı) Nodemcu eklenecektir. Ulaşım önceli olan 

araçlar istasyon direğine yaklaştığında Nodemcu’lar kendi 

aralarında haberleşecek ve sistem otomatik olarak devreye 

girecektir. Böylece şehir içinde ulaşım önceliği olan araç 

sürücüleri armatür ledleri ile uyarılacak ve yolun açılması için 

önceden sürücülere bilgi verilmesi sağlanacaktır.  

 

 

Blynk uygulaması belir sınır dâhilinde ücretsiz bir uygulamadır. Bu proje blynk uygulaması 

kullanılacaktır. Bu sayede ölçüm istasyonundaki hava koşullarına ait veriler telefondan kontrol 

edilebilecektir. Aynı zamanda telefondan da Nodemcu kontrol edilerek, istenilen armatürlerin 

istenilen renk ve sıklıkta yanması sağlanabilecektir. Bu özellik projeye bir sonraki aşamada 

eklenecektir. Bu ürün daha önce projelerde kullanılmıştır ama ürün elimizde olmadığı için projeye 

ekleme yapılamamıştır.  

 

3.2 Sistem İçin Hazırlanan Algoritma 

 

Mevcut prototipin çalışabilirliğini test etmek için Resim 1.5’teki 

algoritma hazırlanmış ve mevcut prototipte çalışabilirliği test 

edilmiştir.  
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Bu proje fikri hava koşularına bağlı oluşabilecek trafik kazalarını önlemek amacı ile kullanılacaktır. Aynı 

zamanda ulaşım önceliği olan araçların hızlı hareket etmesi sağlanarak ve sürücülerde bu konuda duyarlılık 

oluşturulması amaçlanmıştır. Ayrıca şehir içine yerleştirilen ledlerin anlamlı günlerde, istenilen renklerde 

yakılabilmesi toplumsal bir birlikteliğe yönelik çalışma olabilir. 

 

Projeye ait alt bileşenler ile ilgili açıklamalar yöntem kısmında detaylı olarak verildiği için bu bölümde değinilmemiştir.  

 

4. Yöntem 

 

Proje fikrinin bulunması ve proje fikrine yönelik 

hazırlanan ön prototip yapımında Şekil 1’de gösterilen 

Mühendislik Tasarım sürecinden yararlanılmıştır.  

Mühendislik tasarım süreci Amerika Birleşik 

Devletleri’nde Ulusal Eğitim Programlarını 

Değerlendirme Komisyonu NAEP tarafından 

mühendislik okuryazarlığını geliştirmek amacı ile 

hazırlanmış bir programdır. Bu program “insan yapımı 

dünyanın tasarlanması süreci” olarak tanımlanmaktadır 

(Altan, Yamak ve Kırıkkaya, 2016). Projemizi 

şekillendirirken Mühendislik tasarım sürecinin ilk basamağı olan ihtiyaçlar ve istekler tanımlanmış, projenin 

yapımında yaşanabilecek kısıtlamalar belirlenmiş, sistem tasarımı için çalışmalar yapılmış, sistem özellikleri 

analiz edilmiş ve problem çözümüne yönelik çalışmalar yapılmıştır. Sistem özelliklerine uygun projenin 

çalışabilirliğini sağlamak için gerekli donanımlar, sensörler ve kontrol kartı belirlenmiş, projenin proje 

amacına yönelik çalışabilirliğini sağlamak için yazılımsal çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca armatür tasarımı 

için 3 Boyutlu çalışmalar yapılmıştır. Projeye yönelik yapılan çalışmalar aşağıdaki gibidir; 

 

1- Akıllı Ölçüm İstasyon Direk Tasarımı: 

 

 Prototipte kullanılan armatür tasarımı Resim 1.1’deki 

gibidir. Problemin çözümü için akıllı ölçüm istasyon tasarımı 3 

Boyutlu Tasarım Programı Tinkercad’de yapılmıştır,proje 

desteklenirse 3 boyutlu baskılar proje yapımında kullanılacaktır. 

 

 

Akıllı ölçüm istasyonu tasarımında sensörlerin bu direğe uygun 

bir şekilde yerleştirilmesine dikkat edilmiştir. Mevcut prototipte 

tasarlanan 3 Boyutlu baskı kullanılmamıştır. Proje desteklenirse 

projenin prototip çalışması yeniden yapılacak ve 3 Boyutlu 

yazıcıdan alınan baskılar projede kullanılacaktır.  Resim 1’de 

Akıllı Ölçüm istasyonunun 3 Boyutlu Tasarım Programı 

Tinkercad ile çizimi görülmektedir. Tasarım üzerinde sensör 

yerleşimi gösterilmiştir. Elektronik kartlar direk tasarımının altına montajlanacak ve üstü kapatılacaktır. Bu 

istasyona yağmur, sis, sıcaklık ve dolu sensörleri yerleştirilecektir. Sensörlerden alınan veriler işlenerek 

armatörlerin kontrol edilmesi sağlanacaktır.  Bu sayede otobanda hızlı bir şekilde yolculuk yapan sürücülerin 

araçlarını hava durumuna uygun kullanması için önceden uyarıda bulunulacak ve sürücülerin güvenli bir 

şekilde hareket etmesi sağlanacaktır. 
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Akıllı Ölçüm İstasyonunda kullanılacak elektronik bileşenler: 

Yağmur Sensörü: Bu sensör sayesinde yağış var ise  kontrol kartına veri gönderilecek, kontrol kartı da 

yağışın şiddetine bağlı olarak armatördeki ledlerin hızlı bir şekilde yanıp sönmesini sağlayacaktır.  

Sıcaklık Sensörü: Bu sensör sayesinde havadaki sıcaklık ölçülecek ve kontrol kartına veri gönderilecektir.  

(Lm35) Bu sensör ile yolda meydana gelebilecek donma ve gizli buzlanma konusunda sürücülere bildirimde 

bulunulacaktır. 

Sis Sensörü: Bu sensör sayesinde havadaki sıcaklık ölçülecek ve kontrol kartına veri gönderilecektir. (20mm 

Ultrasonik Sis Buhar Yapıcı Sensör 2.4mhz) Bu sensör ile yolda meydana gelebilecek sis konusunda 

sürücülere bildirimde bulunulacaktır. 

 Dolu Sensörü:Bu sensör sayesinde dolu yağışı olup olmadığı kontrol edilecek ve kontrol kartına veri 

gönderilecektir.(Mikro Switch)Bu sensör ile yolda dolu yağışının olduğu sürücülere bildirimde 

bulunulacaktır. Zaman zaman yumurta büyüklüğünde dolunun yağdığına şahit olmaktayız. Bu durum hızlı 

giden araç sürücüleri için maddi ve manevi kayıplara neden olabilir. 

Ardunio Uno: Sensörlerden alınan verileri işleyerek ihtiyaç duyulan armatörlerin istenilen hız ve renkte 

yanmasını sağlayacak. Sensörlerden alınan verilerin işlenerek armatörlerin kontrol edilmesi ve sürücülerin 

önceden yol durumu hakkında bilgilendirilmesi Ardunio Uno ile yapılacaktır. 

Projenin Yazılımsal Olarak Kontrol edilmesi: 

 mBlock5: Proje kullanılan elektronik bileşenlerin 

kontrolü için mBlock5 kullanılmıştır. Bu sayede sürükle 

bırak mantığı ile kolayca problem durumuna yönelik 

algoritmalar hazırlanmıştır. Ayrıca kütüphanesinde 

bulunan WS216B eklentisi ile adreslenebilir led kolayca 

kontrol edilebilmektedir. Bu programlama ara yüzünün 

seçilme nedeni programın ara yüzünün basit olması ve 

sürükle bırak mantığı ile algoritmaların kolayca hazırlanabilmesidir.  

2- Akıllı Armatür Tasarımı:  

Prototipte kullanılan armatür tasarımı Resim 3.1’deki gibidir. Akıllı armatür 

tasarımı da 3 Boyutlu Tasarım programı Tinkercad ile yapılacaktır. 3B 

yazıcıdan basılan armatürler daha sonraki yapılacak olan proje prototipinde 

kullanılacaktır. 

 

Direğin iç kısmı kablo geçebilmesi için boş olarak 

tasarlanmıştır. Tasarımın sağ ve sol iç kısmına ledler 

yerleştirilecektir. Bu armatör tasarımı yolun ortasına 

montajlanacak ve yolun her iki yönünün hem 

aydınlatılması hem de yolun iki yönünden gelen 

sürücülerin hava koşullarına göre bilgilendirilmesi 

sağlanacaktır. Akıllı armatör tasarımında adreslenebilir 

led (ws2812b) kullanılacaktır. Bu led sayesinde 

istenilen armatör istenilen renk ve istenilen zaman 

aralığında yakıp söndürülebilmektedir.  

Akıllı armatürler sayesinde hava durumu koşullarına göre armatörler farklı renk ve hızda yakılarak 

sürücülerin yol durumu hakkında bilgi sahibi olabilmeleri ve hava koşullarına uygun güvenli bir şekilde 

araçlarını kullanabilmeleri sağlanacaktır. Ayrıca armatürlere yerleştirilen ledlerin ışık parlaklığı da istenilen 

şekilde ayarlanabilmektedir. Akıllı armatürler ambulans, itfaiye ve polis arabalarının kullandığı güzergâh 

üzerindeki sürücüleri de önceden bilgilendirerek yolun açılmasını sağlamak amacı ile kullanılabilecektir. 

Ambulans, itfaiye ve polis aracı armatörler ile iletişime geçmektedir.  
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Böylece bu araçların kullanacağı güzergahtaki armatürlerin farklı renk ve hızda yanması sağlanarak 

sürücülerin yolu açması için armatörler erken uyarı sistemi olarak kullanılacaktır. Prototip çalışması akıllı 

istasyon direğinin hava koşullarına göre armatürleri kontrol edebilmesine yönelik hazırlanmıştır. Ambulans, 

itfaiye ve polis aracının armatürler ile iletişime geçmesine yönelik sistem tasarımı çalışmaları yapılmış ancak  

gerekli malzemeler olmadığı için bu özellik mevcut prototipe eklenmemiştir.  Mevcut prototip Mühendislik 

Tasarımı Süreci 6. basamağı (çözümü test etme ve değerlendirme) kapsamında denenmiş ve aşağıdaki 

bulgular elde edilmiştir. 

Hazırlanan prototip ile test etme çalışmaları sonucunda; 

● Hava durumu yağışlı, sisli, ise sistem otomatik olarak devreye girmekte armatürlerin lambası yanıp 

sönmekte ve sürücüler hava durumu ile ilgili önceden haberdar olmaktadır. 

● Yolda don tehlikesi var ise sistem otomatik olarak devreye girmekte armatürlerin lambası yanıp sönmekte ve 

sürücülerin araçlarını  hava koşullarına uygun olarak kullanmaları sağlanmaktadır. 

● Yolda dolu tehlikesi var ise sistem otomatik olarak devreye girmekte armatürlerin lambası yanıp sönmekte 

ve sürücülerin araçlarını durdurmaları veya hızlarını azaltmaları sağlanmaktadır. 

 Sistem otoban veya yollarda sürücülerin karşılaşabilecekleri hava koşullarına uygun olarak araçlarını 

kullanabilmeleri için tasarlanmıştır. Sistem otomatik olarak devreye girmekte ve sürücüleri önceden 

haberdar edebilmektedir. Böylece sürücülerin otobanda yüksek hızla yol alırken sürpriz hava koşulları ile 

aniden karşılaşmalarının önüne geçilmiş ve sürücülerin güvenli bir şekilde yol alması sağlanmış olmaktadır. 

Sistem tasarımı mevcut aydınlatma armatürleri üzerinde uygulanabilir. Ayrıca bu sistem şehir giriş ve 

çıkışlarında da uygulanabilir. Programlanabilir ledler ile istenilen armatürdeki ledler istenilen parlaklıkta 

ayarlanabilmektedir. Örneğin şehir girişlerinde ki armatürlerin diğer armatürlere göre daha parlak yanması 

sağlanarak sürücülerin şehir içine girdikleri konusunda bilgilendirme yapılabilir. Sürücülerin şehir içine 

girdiklerini anlamaları araç hızlarını otomatik olarak düşürmelerine yardımcı olabilir. Örneğin sürücülerin 

şehir içine girdiklerinde onları psikoloji olarak hazırlayabilmek ve hızlarını düşürebilmek için çeşitli bilimsel 

çalışmalar yapılmaktadır. Şehir girişlerini gösteren tabelalar sürücülerin şehir içine girdikleri konusunda 

yeterli olmamakla birlikte, sürücülerin şehir içine girdiklerini hissetmelerini sağlayan çeşitli çalışmalar 

üzerinde çalışılmaktadır. (Yolların daha geniş tutulması, aydınlatmanın farklılaştırılması vb gibi)   

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Armatürlerde adreslenebilir led kullanarak istenilen armatürün istenilen renk ve hızda yakılıp 

söndürülmesi ile erken uyarı sistemi yapılması, armatürlerdeki ışık parlaklığını ayarlayarak enerji 

tüketiminden tasarruf sağlanması, polis, itfaiye ve ambulansın gideceği güzergâhtaki armatürler yardımı ile 

sürücülerin uyarılması ve yolun açılmasına yardımcı olması projemizin yenilikçi yönünü oluşturmaktadır. 

Ayrıca projenin şehir içinde kullanımı ile günün anlam ve önemine göre armatür ışıklarının rengi 

değiştirilebileceği gibi belirli zamanlarda yapılan sosyal etkinliklerde de armatürler kullanılabilir.(Yaya 

geçitlerindeki armatürlerin kırmızı yanması gibi). Projemize benzer herhangi bir ürüne rastlanılmamıştır. 

Farklı renklerde yanan ledler dikkat çekmek için işyerlerinde kullanılmaktadır ama armatürlerde belirli bir 

amaç için farklı renklerin kullanılması veya ledlerin belirli aralıklarla yanıp, sönmesi ile ilgili uygulamalara 

rastlanılmamıştır. Adreslenebilir ledlerin armatür aydınlatmasında kullanımı projenin özgün yönünü 

oluşturmaktadır. Uzaktan bağlantı, wi-fi ile kontrol gibi eklentilerin diğer projelerde de kullanıldığını 

görmekteyiz. 

 Uygulanabilirlik  

a. Projemizin uygulanabilmesi için mevcut armatür direklerinin değiştirilmesine gerek yoktur. 

Armatürdeki ampullerin veya ledlerin adreslenebilir led ile değiştirilmesi veya mevcut led aydınlatma 

direklerinin adreslenebilir hale getirilmesi yeterlidir. 

b. Proje fikri özellikle otoban ve şehir içi aydınlatmada kolayca kullanılabilir. Mevcut armatürlerdeki led 

değişimi yapıldıktan sonra ilk armatürün bağlantı kablosunun kontrol kartına bağlanması projenin 

çalışabilirliği açısından yeterlidir. Bu proje fikrinin ticarileşmesi için ilk adım şehir giriş ve çıkışlarındaki 
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armatürde değişiklik yapılması olabilir. Bu sayede şehir girişlerindeki armatürlerin diğer armatörlere göre 

daha parlak yanması, son zamanlarda yaya geçitlerindeki slogana yönelik(yayalar kırmızı çizgimizdir)  yaya 

geçitlerindeki armatörlerin kırmızı yanması sağlanabilir. Ayrıca önemli gün ve anma programlarında da 

armatürlerin renklerinde ve yanıp sönme hızlarında değişiklik yapılarak günün anlam ve önemine yönelik 

çalışma yapılabilir. Örneğin 18 Mart günü tüm armatürler kırmızı yanabilir.  Bu uygulamadan sonra bu 

armatürler hem ulaşım önceliği olan araçların daha hızlı yol alması için hem de otobanda güvenli yolculuk 

için ticarileştirilebilir. 

6. Proje Zaman Planlaması: 

Proje yapımına ait iş tanımları ve süreleri Şekil 4’te verilmiştir. 

Proje takvimi Şekil 4 ‘teki gibidir. Proje 

ile ilgili ön çalışmalar yapılmış ve ön 

prototip çalışmasında gerekli 

değerlendirmeler yapılmıştır. Dolayısı ile 

proje desteklenmeye karar verildiği 

andan itibaren tasarımı hazır olan 

modellerin baskısı alınacak, prototip 

yeniden yapılacak, projeye eklenmesi 

düşünülen özelliklerin istenilen yapıda olabilmesi için mevcut algoritmada güncellemeler yapılacaktır. 1-7 

Eylül tarihinde proje tamamlanarak test edilecektir. Proje test aşamasında proje ile ilgili eksikler belirlenip 

gerekli düzenlemelerin, revizelerin yapılabilmesi için 8-15 Eylül tarihleri arasında sıkı bir çalışma programı 

yapılacak ve sergi öncesi tüm hazırlıklar bitirilecektir. Projeye ait harcamalar 15-Temmuz-15 Ağustos 

tarihleri arasında yapılacaktır. Proje prototipinin hazırlanması için herhangi bir maliyet talep edilmemektedir. 

15 Temmuz 15 Ağustos tarihleri arasında maliyet tablosunda yer alan tüm malzemelerin temin edilmesi 

planlanmaktadır. 

7.1 Tahmini Maliyet: 

Projede kullanılması düşünülen 

malzemeler ve malzemelerin 

fiyatları Şekil 4’teki gibidir. 

Proje maliyeti 1066 TL’dir. 

Maliyet hesaplamasında 

bozulabilecek ürünler tedbir 

amaçlı 2’şer adet yazılmıştır. Bu 

ürünlerin birer adet yazılması ve 

projede kullanılması düşünülen 

lipo piller ve lipo şarj aleti 

çıkarılması durumunda projenin 

minimum maliyeti 527 TL’dir.  

 

7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Bu proje sürücülerin güvenli bir şekilde yol alması, ambulans, itfaiye ve polis araçlarının hızlı bir 

şekilde hareket etmesi için tasarlanmıştır. Dolayısı ile bu proje araç sınıfı fark etmeksizin otobanda seyir 

halindeki tüm araç kullanıcıları ile şehir içinde ambulans, itfaiye ve polis araçlarının sürücülerine hitap 

etmektedir.  
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8. Riskler: 

Proje prototipinin çalışabilirliği ile ilgili herhangi bir risk görülmemektedir. Ancak proje hayata 

geçirilirken belirlenen sensörlerin dış hava koşullarına karşı fazla dayanıklı olmayacağı düşünülmektedir. 

Dolayısı ile bu proje hayata geçirilirken sensörlerin hava koşullarına göre üretilmiş olması konusuna dikkat 

edilebilir. Ayrıca elektrik kesintileri projenin çalışmamasına neden olacaktır. Projenin elektrik 

kesintilerinden etkilenmemesi için akıllı direk istasyonlarına güneş paneli ve batarya yerleştirilebilir. Akıllı 

istasyon ile armatür iletişiminin mevcut bağlantı kabloları ile yapılabileceği düşünülmektedir. Mevcut 

kablolar ile bağlantı sağlanamaz ise akıllı istasyon direği ile armatürlerin iletişimi kablosuz olarak 

yapılabilir. Projenin gerçek hayatta uygulanması sırasında sürücüler armatür ışıklarını fark etmeyebilir, bu 

durumun çözümü için malzeme listesine ekran eklenmiştir. Sürücüler belli aralıklar ile yerleştirilen ekranlar 

sayesinde bilgilendirilecektir. Sürücüler sisli havada armatür ışıklarını fark etmeyebilirler. Bu durumun 

önüne geçebilmek için belli aralıklar ile armatürlere sis lambası takılarak sürücülere bilgi akışı sağlanabilir. 

Risk Matrisi Tablo 2’deki gibidir. 

Risk Riskin olma ihtimali Risk Seviyesi Önleme/Uyarı/Çözüm Çözümden Sonra Riskin 

Olma İhtimali 

Risk Seviyesi 

Mevcut sensörlerin açık 

alanda bozulması 

Olası Yüksek Proje uygulanırken hava koşullarına 

uygun sensörler tercih edilecektir. 

Olasılık Dışı Düşük 

Elektrik kesintisi Olası Orta Akıllı ölçüm istasyon direğine 

güneş panelleri ve bataryanın 

eklenmesi 

Olasılık Dışı Düşük 

Sürücülerin sisli havada 

armatör ışıklarını fark 

edememeleri 

Olası Düşük Armatür direklerine belli aralıklarla 

ekstra sis lambası montajının 

yapılması 

Olasılık Dışı Düşük 

Sürücülerin sisli armatör 

ışıklarındaki işaretleri 

algılayamaması 

Olası Orta Belli aralıklarla bilgilendirici 

ekranların yerleştirilmesi 

Olasılık Dışı Düşük 

Tablo 2. Risk Matrisi  

9. Kaynakça ve Rapor Düzeni  

 Proje prototipini gösteren video linki aşağıdaki gibidir 

https://drive.google.com/file/d/11jIl5CxW35x_tmcePvIdHmFgoAIqVtX_/view?usp=sharing 
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Etmenler. 
Projenin yapım aşamasında literatür taraması yapılarak proje fikrine benzer projelerin araştırılması 

yapılmıştır. Projeyi gerçekleştirebilmek için projede kullanılan elektronik bileşenlere ait örnek çalışmalar 

incelenmiş ve farklı projelerin yapımında kullanılan algoritmalardan yararlanılmıştır. Projenin yapımında 

kullanılan sensörlerle ilgili bilgilere ve bu sensörlerin nasıl kullanıldığı ile ilgili bilgilere robotistan 

sitesinden erişilmiştir.  


