
1 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ 

FESTİVALİ 

 

 
AKILLI ULAŞIM YARIŞMASI 

 PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

 
TAKIM ADI: Güvenlik Ekibi 

 

PROJE ADI: Güvenli Ulaşım 

 

BAŞVURU ID: 37196 

 

PROJE KAPSAMI: KARA 

 
 

 

 

 

 



2 

 

İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı) ....................................................................................................... 2 

2. Problem/Sorun: ......................................................................................................................... 2 

3. Çözüm ........................................................................................................................................ 3 

4. Yöntem ....................................................................................................................................... 4 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü .......................................................................................................... 6 

6. Uygulanabilirlik ........................................................................................................................ 6 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması........................................................................ 7 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): ........................................................................... 7 

9. Riskler ........................................................................................................................................ 7 

11.   Kaynaklar ................................................................................................................................. 8 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 Günümüzde kent içi ulaşımın büyük bir çoğunluğu toplu taşıma ile sağlanmaktadır. 

Teknolojik altyapılar, güvenli ulaşıma ve hayatı kolaylaştıran inovatif çözümlere olan talebi 

arttırmıştır. Şu an dünyanın içinde bulunduğu Covid-19 virüsüne karşı seyreltilmiş 

olmasına rağmen çözüm olmaması, eskiden beri devam eden güvenlik sorunu ve otobüs 

beklerken yaşanan zaman kaybı toplu ulaşım alanlarında büyük sıkıntılar yaşatmaktadır.  

 Bizler de kartlı sistem ile yolcuların güvenliğini ve zaman kaybını engellemeyi 

sağlayacak bir proje tasarladık. Bu proje kartlı koltuk sistemi, güvenlik ve duraklardaki 

bilgilendirme paneli olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Projemiz Arduino kullanarak 

kodlanmış ve tasarlanmıştır. Projemize göre otobüse binen bir yolcu kartını koltuğun 

yanında bulunan kart okuyucu yuvasına takarak koltuğun alt kısmındaki servo motor 

aracılığıyla açılması sağlanacaktır. Okuttuğu kart ile koltuğun dolu ya da boş bilgisi ya da 

güvenlik sorunu var ise şoför önünde yer alan paneldeki ledlere iletilecektir. Koltuk dolu 

olduğunda yeşil, boş olduğunda beyaz led yanacak olup, güvenlik problemi varsa da 

kırmızı led yanarak emniyete 

bilgilendirme gidecektir. Şoförün 

bilgilendirilmesinin yanı sıra boş koltuk 

bilgisi duraklarda bulunan lcd ekrana 

aktarılarak bekleyen yolcunun zaman 

kaybı engellenecektir. Projemiz küçük 

bir maket üzerinde test edilmiş olup 

başarıyla çalışmaktadır. 

 

2. Problem/Sorun: 

 Günümüzde kent içi ulaşımın büyük bir çoğunluğu toplu taşıma ile 

gerçekleşmektedir. Bu noktada toplu taşıma da oluşan sorunların çözümü özellikle 

günümüzde yaşanan Covid-19 virüsü ile insanların sağlığı ve güvenliği için daha da 

önem arz etmektedir. 
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Toplu taşıma kullanan kişilerden topladığımız verileri ele aldığımızda; durakta 

bekleyen yolcunun gelecek otobüsün dolu olmasından dolayı yaşadığı zaman kaybı, 

otobüse binen yolcunun HES kodunun doğru kontrol edilememesi, adli veya güvenlik 

sorunu olan (kaçak, aranma gibi) kişilerin yolcu güvenliğini tehdit etmesi, otobüslerin 

kalabalıklığı ve ayakta yolculuğun teması arttırdığından Covid-19 virüsünün bulaşma 

riskini tehdit etmesi, şoförün yol harici başka bir şeyle ilgilenmesinden kaynaklı kaza 

riskinin artması gibi sorunların olduğu gözlemlenmektedir. Bu sorunlara baktığımızda 

çözümleri için bir adım atılmamış olup sadece Covid-19 virüsü için alınan kararlara 

baktığımızda seyreltilmiş yolculuğun virüsün yayılmamasına etken olmamıştır. 

 Toplu taşımadaki mevcut durumunun incelenmesi ve iyileştirilmesine yönelik 

literatürde de pek çok çalışma yer almakta olup, bunlardan biri olan Trachini vd. (2013) 

toplu taşıma sistemlerindeki kalabalık etkisini incelemiş, çalışmalarında bekleme süresi, 

yolcu refahı gibi toplu taşıma talebi, arz ve operasyonlarla ilgili yolcu kalabalığının 

çeşitli boyutlarını ele almıştır. Bir başka çalışma da ise tabloda verilen verilere 

baktığımızda özellikle yolcu taleplerinin fazla olduğu duraklarda bekleme süreleri 

yüksek olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte yolcu taleplerinin yüksek olmadığı bazı 

duraklarda da toplu taşıma araçlarının bekleme sürelerinin yüksek olduğu 

gözlemlenmiştir (Bağdatlı, 2020).  

 
Şekil 1. Duraklarda ortalama bekleme süreleri (Bağdatlı, 2020). 

Bekleme süresinden dolayı insanlar bireysel otomobilleşmeyi daha cazip görmektedir. 

Trafikte toplu taşıma yerine bireysel otomobil kullanma hava kirliliğine ve trafik 

sıkışıklığına sebep olacağından durakta bekleyen yolcuların gelecek otobüs hakkında 

bilgisi olması ulaşım için önem arz etmektedir. 
 

3. Çözüm  

 Şehir içi ulaşımda yaşanılan durakta bekleyen yolcunun zaman kaybını, şoförün 

dolu veya boş koltuklarını kontrol ederken yaşanacak olan kaza ihtimalini, otobüsün 

kalabalıklığı nedeniyle Covid-19 virüsün bulaşma riskini ve toplumun güvenliğini 

tehdit eden adli sorunlu kişilerin ulaşımını durumunu kartlı sistem tasarımı ile 

engellemeyi amaçlanmaktadır. LCD, servo motor, RGB, RFID kart okuyucu modülü ile 

Arduino veri tabanında kodlanarak donanım kurulmuştur. Otobüse binen yolcu 

koltukların üst köşesinde bulunan kart okuyucu yuvasına kartlarını taktıktan sonra 

güvenlik kontrolü yapılacak ve eğer herhangi bir sorun varsa şoförün önünde bulunan 

paneldeki RGB led kırmızı yanacak olup emniyete bilgi gidecektir. Böylelikle 

yolcuların güvenlik sorunları ortadan kalkacaktır. Eğer bir problem yoksa beyaz yanan 

RGB led yeşil yanacak ve servo motor yardımıyla koltuk açılacaktır. Kart okuyucu 

yuvasına bulunan aparattan kartı aldığında koltuk tekrardan kapalı konuma geçecek ve 
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paneldeki led rengi beyaz olacaktır. Şoförün önündeki panelde bulunan beyaz renkli led 

bilgisi de otobüs duraklarında yer alan LCD ekrana aktarılarak boş koltuk bilgisine 

ulaşılacaktır. Bunun sonucunda durakta bekleyen yolcuların zaman kaybının önüne 

geçilecektir. 

  

4. Yöntem 

 Arduino programı kullanarak yazılan kodların görselleri ve devre tasarımları 

aşağıda verildiği şekilde kodlanıp çizildi. 
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 Projenin çalışma algoritması Şekil 2'de belirtildiği gibi çizildi ve Blender 

programında üç boyutlu tasarımı yapıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 2. Algoritma Şeması 

 

 Tasarlanan sistemlerin prototipleri Blender 3D programı ile hazırlanmış olup 

sensörlerin yerleri aşağıda belirtilmiştir. 

 *Kartlı Koltuk Sistemi 

 
  

 

  

 

Kart okuyucu 

ve yuvası Arduino Kart 

Servo Motor 
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*Akıllı Ekran      *Panel Ekranı 

 
  

Yukarıda görüldüğü gibi kişi kartını kart okuyucu yuvasına taktığı zaman kart 

okuyucu bilgileri kontrol edip eğer güvenlik problemi varsa panelde bulunan RGB 

led kırmızı yanacak olup eğer problem yoksa led yeşil yanarak şekilde yer alan 

koltuk servo motor yardımıyla açılacaktır. Panelde bulunan beyaz renkli ledlerin 

bilgisi de lcd ekrana aktarılarak durakta bekleyen yolculara bilgilendirme 

yapılacaktır. 

 Projede kullanılan donanım malzemeleri aşağıda yer alan maliyet tablosunda 

verilmiştir. 
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Toplu taşıma araçlarını düzenleyerek daha güvenilir, kalabalığı önleyen ve 

zaman kaybını azaltacak, şoförün dikkat dağınıklığını engelleyip kaza riskini azaltacak 

üzerine düşünüldüğünde daha da geliştirilebilecek bir proje sunmaktayız. 

Araştırmalarımız sonucunda kartlı sistem ile açılan koltuk, bu koltukların bilgilerini 

şoföre ve durakta bekleyen yolculara aktarma ile ilgili benzer bir proje 

bulunmamaktadır. Ulaşımda, her yerde geçildiği gibi akıllı sisteme toplu taşımalarda da 

bu proje ile geçilmiş olunalacaktır. 

 Literatüre baktığımızda projemize benzer bir çalışma bulunmamaktadır. 

Örneğin şuanda toplu taşımalarda HES kodu sorgulama sistemi olsa da bizim kart 

okuyucumuz sayesinde hem koltuk bilgilendirme sistemi ile birçok duruma çözüm 

üretecek hem de adli sorgulaması yaparak güvenli ulaşım sağlayacaktır. Projemiz 

Arduino kart kullanarak tasarlanmış olup, yazılımsal kısımları proje ekibimize aittir. 
 

6. Uygulanabilirlik  

 Proje fikrimizin hayata nasıl geçirileceği hakkında bilgi veriniz. Mevcut şartlar 

altında projenizin ticari bir ürüne dönüştürülebilir olup olmadığı hakkında bilgi 

verilmelidir. Uygulanabilirliğinde mevcut riskler nelerdir belirtiniz. 

 Projemiz durakta bekleyen kişilerin zaman kaybını, şoförün dikkat kaybı 

nedeniyle kazaların oluşma riskini ve yolcuların güvenliği gibi toplu taşıma da oluşan 

problemleri azaltmaya yönelik tasarlanmıştır. Fazla maliyet istemeyen ürünleri 

kullanarak hem ekonomik hem güvenli hem de konforlu akıllı bir ulaşım sağlamayı 

amaçlıyoruz. Projemizin uygulanabilirliğinde herhangi bir risk bulunmamaktadır.  

 Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire başkanı Hüseyin ÜSTÜN' e 

projemizi sunduk. Proje fikrimizi çok beğenen Hüseyin Bey özellikle güvenlik ile ilgili 

bir çalışmanın olmadığını hem emniyetin işini kolaylaştırabilen hem de güvenli 

yolculuğun sağlanmasında önemli olduğunu belirtti.  

LCD Ekran 

RGB Led 

Ekranı 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 *Tek prototip için verilen sayılardır. 

 *Prototip kullanılacağından Arduino Uno kart kullanılacak olup gerçeği için Arduino Mega 

 kullanılacaktır. 
 

  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Projemiz şehir içi toplu taşımaları, şehirler arası otobüs ve vapurları kullanan tüm 

insanlara hitap etmektedir. 

  

9. Riskler 

  Projemiz şehirler arası otobüs ve vapur ulaşımında sorunsuz uygulanabilecektir ama 

maliyet açısından şehir içi ulaşımda ayakta yolculuk nedeniyle sorun oluşturabilir. Fakat 

Malzemeler Adet Fiyat 

RC522 RFID NFC Modülü, Kart ve 

Anahtarlık Kiti (13.56 MHz) 

1 adet* 18,47 TL 

2x16 Lcd Ekran  2 adet 53,1 TL 

LCD I2C/IIC Dönüştürücü Kartı  1 adet* 9,09 TL 

Arduino UNO (tek prototip olacağı için)** 2 adet 33,31 x 2= 66,62  

BreadBoard 2 adet 11.76 x 2= 23,52TL 

RGB Led (tek prototip olacağı için) 1 adet* 1 TL 

Servo Motor (tek prototip olacağı için) 2 adet 19,69 TL 

Jumper Kablo(erkek-dişi/ erkek-erkek) 20+20 adet 6,06 TL  

Direnç (330 ohm) 10 adet 0,51 TL  

Faaliyetin Adı Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

1.Proje takımının kurulması       

2.Proje konusunun belirlenmesi ve proje 

takviminin hazırlanması 

      

3. Literatür taranması        

4. Projenin üç boyutlu çiziminin yapılması ve 

malzemelerin belirlenmesi 

       

5.Algoritma tasarımının yapılması, devrenin 

tasarlanması ve programın hazırlanması 

        

6.Düzenek kurulumu ve prototip yapımı        

7. Test edilmesi ve aksaklıkların belirlenmesi       
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şehir içi ulaşımda ilçeler arası gibi oturma yasağı olduğundan yolculuklarda problem teşkil 

etmeyecektir. Bunun dışında kartlı sistemin bilgileri emniyet veri tabanı ile bağlantı 

sağlanması gerekmektedir. Binen yolcunun adli sorunu olup olmadığı şoför ve yolcuların 

herhangi bir müdahalesi olmadan gizliliği saklanıp sadece emniyet birimlerinin müdahale 

etmesi önem arz etmektedir. Sahada uygulama yapma şansımız olmadığı için Ulaştırma 

Daire Başkanlığına giderek orda ki mühendislerin görüşlerini aldık ve projemizi küçük bir 

maket üzerinde gerçekleştirdik.  

  B planı olarak maliyet sıkıntısından dolayı bazı araçlarda koltuğun açılma ve kapanma 

mekanizması iptal edilerek güvenlik ve durak bilgisi yazılımı güncellenip hayata 

geçirilebilir. 

 Sonuç olarak emniyetin elinde toplu taşıma kullanan insanların bilgilerinin olması  

güvenlik açısından işlerini kolaylaştıracaktır.  

 

Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 
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