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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Toplu ulaşımın yaygınlaştırılması için bilgi verme hizmetinin günümüz teknolojilerine 

uygun şekilde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Gelişmiş ülkelerin 

şehirlerinde Yolcu Bilgi Sistemleri ile Akıllı Kart ve Ödeme sistemleri daha yaygın 

kullanılmaktadır. Bu durum toplu ulaşıma erişimi mümkün kılmakla birlikte, toplu ulaşım 

araçlarının kullanımını cazip hale getirmektedir. Eken ve Sayar (2014) Yolcu Bilgi Sistemini, 

varış süresi, hat, durak ve güzergâh gibi bilgileri web ve mobil ortamda kullanıcılara açılması 

olarak tanımlamıştır. 

Bu projenin amacı, otobüslerdeki yolcu sayısını elektronik sensörler aracılığıyla 

belirleyip, otobüsün konum ve doluluk bilgisini o otobüsü bekleyen yolcularla paylaşmaktır. 

Bu sayede yolcular beklediği otobüsün ne kadar süre sonra durağa geleceğini ve otobüsün 

doluluk oranını anlık takip edebilecektir. Eğer bekledikleri otobüs durağa dolu olarak geliyorsa 

veya herhangi bir kaza ya da trafik yoğunluğu dolayısıyla gelmesi gereken zamanda durağa 

ulaşamayacaksa yolcuların boşuna beklemek yerine alternatif ulaşım planlaması yapmalarına 

imkân sunulacaktır. 

Araştırmada yöntem olarak Mühendislik Tasarım Modeli süreci basamakları 

kullanılmıştır. Problemin tanımlanma aşamasında gözlem yapılmış ve sorunlar belirlenmiştir 

(https://www.youtube.com/watch?v=JDXJNNuzZC0). Tasarım sürecinin ikinci aşmasında 

alanyazın taraması yapılmış ve mevcut problemi çözmek amacıyla geliştirilen projeler ve 

yapılan araştırmalar google akademik üzerinden incelenmiştir. Üçüncü aşamada grup üyeleri 

arasında olası çözümler tartışılmıştır. Maliyet, zaman ve malzeme kriterleri kapsamında 

değerlendirilen çözümler içerisinde en uygun olan çözüm belirlenmiştir. Kısaca OTOBİS 

olarak adlandırılan Otobüs Bilgi Sistemi projesinde prototip otobüs kapılarına yerleştirilen IR 

sensörler aracılığıyla otobüse binen ve inen yolcular takip edilmiş ve otobüsteki yolcu sayısı 

anlık olarak sayılmıştır. Anlık yolcu sayısı ve otobüsün konum bilgisi ESP32 wifi modülü ve 

GPS modülü aracılığıyla Thinkspeak servera aktırılmıştır. Proje kapsamında hazırlanan 

http://www.kafaotobis.xyz/ sayfasına Thinkspeak’ten anlık yolcu sayısı ve konum bilgisi 

aktarılmıştır. Yolcu duraktaki ilgili karekodu mobil cihazıyla okuttuğunda hazırlanan web 

sayfasına ulaşarak beklediği otobüsün anlık konum ve yolcu yoğunluk bilgisine 

ulaşabilmektedir.  

Prototip üzerinde yapılan testlerde sistemin sağlıklı olarak çalıştığı, otobüs içerisinde yer 

alan anlık yolcu sayısı ve otobüsün konum bilgisinin hazırlanan web sayfasına aktırıldığı, 

otobüs duraklarında yer alan karekodun gerekli sayfaya yönlendirme yaptığı belirlenmiştir. 

OTOBİS projesi sayesinde şehir içi otobüslerle yolculuk yapacak kişilerin bekledikleri otobüs 

ile ilgili anlık doluluk ve konum bilgilerini takip edebilmeleri doğru seyahat planlaması 

yapmalarına ve buna bağlı olarak zamandan tasarruf etmelerine katkı sağlayacaktır. 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JDXJNNuzZC0
http://www.kafaotobis.xyz/
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2. Problem/Sorun: 

 

Ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmelerin sonucunda bugün tüm dünyada 

olduğu gibi Türkiye’de de kent içi ulaşım oldukça karmaşık bir hale gelmiştir. Kent içi ulaşımı; 

bireysel ulaşım, ara toplu taşıma ulaşımı, toplu taşıma olarak üç alt gruba ayrılmaktadır (Murat 

ve Şahin, 2010). Bireysel ulaşım, genellikle yolcunun kendi sahip olduğu araçla toplu taşımadan 

ayrı olarak özel bir şekilde yaptığı ulaşım sistemidir. Bu ulaşım sisteminde yolculuk zamanı ve 

güzergahı araç sahibi kişinin isteğine göre şekillenmektedir (Kalpakçı, 2013). Ara toplu taşıma 

ulaşımı, kent içi ulaşımda kullanılan sabit güzergah ve zaman tarifeli olarak hizmet sunan toplu 

taşıma ile bireysel ulaşımının arasında bir ara toplu taşıma sistemidir. Bu sistem taksi, minibüs 

ve taksi dolmuş taşımacılığından oluşmaktadır. Toplu taşıma ulaşımı ise kent içerisinde veya 

kente yakın yerleşim birimlerinde yaşayan insanların toplu olarak yer değiştirmesine olanak 

sağlayan sistemlerden oluşmaktadır. Türkiye’de toplu taşımada 1000 kişiye düşen araç sayısı 

171 iken, Avrupa’da bu rakam 582’dir (Ağaoğlu & Başdemir, 2019). Buna bağlı olarak 

duraktaki yolcuların bekleme süreleri ve uygun olmayan kapasite nedeniyle sonraki otobüsü 

bekleyen yolcu oranı artmaktadır (Çalışkanelli & Özuysal, 2019). Bu bağlamda bilgi ve iletişim 

teknolojilerindeki gelişmeler ve inovatif çalışmalar bu tür sorunlara çözüm üreterek etkili ve 

sürdürülebilir kentler oluşturabilmesine katkılar sağlamaktadır. Örneğin Konya ilimizdeki akıllı 

durak uygulaması otobüslerin ne zaman geleceğini telefondan ya da akıllı duraktan görebilme 

imkânı sunarken gelen otobüsün ne derecede dolu olduğu bilgisini vermemektedir (Bilici & 

Babahanoğlu, 2019). Nasiboglu (2021) ise yaptığı çalışmada otobüs içi yoğunluk oranını da 

dikkate alan bulanık güzergâh tercih derecesini tanımlamış ve otobüslere akıllı güzergâh 

önerisinde bulunmuştur. Ancak bu çalışma otobüs içi yolcuların daha kısa sürede hedeflerine 

ulaşmalarına katkı sunarken durakta bekleyen yolcular için bir çözüm üretmemektedir. Özetle 

proje kapsamında belirlenen sorunlar şunlardır: 

Mikro boyutta: 

 Toplu ulaşım olarak otobüs kullanan bireylerin bekledikleri otobüsün ne zaman durağa 

geleceğini bilgisine sahip olmaması sonucunda zaman kaybı yaşaması, 

 Toplu ulaşımı kullanan bireylerin bekledikleri otobüsün doluluk oranını bilmemesi ve 

buna bağlı olarak otobüsün durağa dolu gelmesi sonucunda zaman kaybı yaşaması, 

Makro boyutta: 

 Otobüs bilgi sistemi olmaması sonucunda yaşanan zaman kayıplarına bağlı olarak 

çalışanların işyerlerine geç kalması sonucunda yaşanan iş gücü ve üretim kayıpları, 

 Otobüs bilgi sistemi olmaması sonucunda yaşanan zaman kayıplarına bağlı olarak 

okullarına geç kalan öğrencilerin yaşadıkları bilgi kayıplarıdır. 

 

3. Çözüm  

 

Şehir içi toplu ulaşım olarak otobüsü tercih eden kişilerin bekledikleri otobüsün konum 

ve doluluk bilgilerine sahip olması durumunda olumsuz bir durum karşısında alternatif bir 

ulaşım planlaması yapabilmeleri için otobüs bilgi sistemine ihtiyaç duyduğu belirlenmiştir. 

Buna bağlı olarak projemize Otobüs Bilgi Sistemi (OTOBİS) ismini verdik.  OTOBİS 

sisteminde otobüsün giriş çıkış kapılarına yolcu sayısını takip edebilmek için kızılötesi 

sensörler yerleştirilmiştir. Bu sensörler otobüse giren ve çıkan yolcuları algılayarak otobüsün 
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doluluk oranının belirlenmesi için Arduino işlemcisine bilgi göndermektedir. Anlık yolcu sayısı 

ve otobüsün konum bilgisi ESP32 wifi modülü ve GPS modülü aracılığıyla Thinkspeak servera 

aktırılmıştır. Yolcu, otobüs durağındaki dijital ekranda yer alan beklediği otobüse ait karekodu 

mobil cihazına okuttuğunda beklediği otobüsün anlık doluluk oranı ve konum bilgilerine 

ulaşabilecektir. OTOBİS sisteminin çalışmasına ait görsel şekil 1’de sunulmaktadır. 

 

 
Şekil 1. OTOBİS çalışma şeması 

 

 

4. Yöntem 

 

Araştırmada yöntem olarak Mühendislik Tasarım Modeli süreci basamakları 

kullanılmıştır. Problemin tanımlanma aşamasında gözlem yapılmış ve sorunlar belirlenmiştir. 

Sorunun çözümü için maliyet, zaman ve malzeme kriterleri dikkate alınarak prototipin 

geliştirilmesine karar verilmiştir. Otobüs ve durak prototipleri için google üzerinden örnekler 

incelenerek 3 boyutlu tasarım uygulaması ile sanal örnekler çizilmiştir. 

 

                   
 

Sanal tasarımlardan yola çıkarak otobüs ve durak maketleri hazırlanmıştır. 
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Projede kullanılacak elektronik devrelerin tinkercad programında kurulumu yapılarak 

programlama testleri yapılmıştır. 
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İnternet özellikli cihazlarla bağlantı kurarak anlık verilerin kaydedilmesine imkan sunan 

açık kanyaklı bir yazılım olan ThingSpeak ortamında otobüsteki yolcu sayısı ve konum 

bilgilerini saklamak gerekli olan tanımlamalar oluşturulmuştur. 

 

    
 

 

Yolcuların anlık olarak bekledikleri otobüsün konum ve doluluk oranına ulaşabilecekleri 

örnek web sayfası hazırlanmış ve test edilmiştir. Yolcular kafaotobis.xyz sayfasına girerek 

bekledikleri otobüsün numarasını seçerek anlık konum ve doluluk oranı bilgisine 

ulaşabilmektedir. 
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Son olarak duraklara konulacak karekod oluşturularak kafaotobis.xyz sayfası ile 

bağlantısı yapılarak çalışması test edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

OTOBİS projesinde otobüslerdeki anlık yolcu sayısını belirlemek için düşük maliyetli 

kızılötesi sensörler kullanılmıştır. Mevcut otobüs uygulamalarında (örneğin İzmir ESHOT 

uygulaması) yolcular sadece otobüsün gelmesine kaç durak kaldığı bilgisine ulaşabilmektedir. 

OTOBİS projesi ile yolcular otobüsün nerede olduğunu ve trafiğin yoğunluk durumunu 

görebileceklerdir. Ayrıca yolcu gelen otobüsteki yolcu sayısını ve doluluk oranını da anlık 

olarak takip edebilecektir. Böylelikle dolu bir otobüs geliyorsa alternatif ulaşım aracına 

yönlenerek zaman kaybetmemiş olacaktır. Otobüs durağında otobüsün mevcut konumunu 

görebilmek için kare kod (QR) oluşturduk ve duraklara yerleştirdik. Mobil uygulama üzerinden 

çalışan sistemlerde özellikle ileri yaşlı kullanıcılar uygulama içerisinde seçimler yapmada 

zorlanmaktadır. Yolcular bekledikleri otobüse ait kare kodu mobil cihazları ile taratarak kolay 

ve hızlı şekilde otobüsün anlık yoğunluk ve konum bilgisine ulaşabilecektir. 
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6. Uygulanabilirlik  

 

Projemiz yerli ve milli imkânlarla üretilmesi ve düşük maliyeti sayesinde tüm otobüslere 

ve otobüs duraklarına kolaylıkla entegre edilebilecektir. OTOBİS sayesinde toplu taşıma 

kullanımı yolcular tarafından daha planlanabilir hale getirilerek hızlı ve konforlu bir ulaşım 

haline dönüşecektir. Gerek toplu ulaşımı daha tercih edilebilir hale getirmesi gerekse kullanılan 

düşük enerji tüketimine sahip elektronik malzemeleri sayesinde OTOBİS çevre dostu bir 

projedir. OTOBİS kullanıcı dostu bir projedir. İçerisinde yer alan karekod sistemi ile istenilen 

bilgiye kolayca ulaşma imkânı sunar.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

OTOBİS projesinde düşük enerji tüketimine sahip çevre dostu ürünler tercihler edilmiştir. 

Prototip tasarımı ve elektronik malzemelerin toplam maliyeti 536 ₺ ‘dır. Projede kullanılan 

malzemelere ait bilgiler ve maliyet tablosu aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

 

TEKNOFEST 2022 KAFA EKİBİ OTOBİS PROJESİ MALZEME LİSTESİ  

Malzeme Tür Adet / Boyut Projedeki Görevi Fiyatı  

Sensör Arduino Wifi 1 adet Konumunu belirlemek için  ₺30,00 
 

Sensör  IR Sensör 2 adet Kişi sayısını belirleyebilmek için ₺45,00 
 

Ekran  LCD (16x2) 1 adet Kişi sayısını ekrana yazdıracak ₺60,00 
 

Kart Arduino Uno 1 adet Mikrokontrol  ₺220,00  

Maket Maket kartonu 50x70  Maket yapımında  ₺120,00 
 

Kablo Jumper   1 paket Devre bağlantısı ₺16,00 
 

Board Bread board 1 Devre bağlantısı ₺20,00 
 

Silikon Silikon 12  Devre birleştirme ₺25,00 
 

      TOPLAM= ₺536,00  

  

 OTOBİS projesi proje takvimi aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. 

Proje Takvimi  1.AY  2.AY  3.AY  4.AY  5.AY 

Literatür Taraması X X X X X 

Teknik Donanım ve Satın Alım  X X    

Tasarım ve Yazılım Testleri  X X X  

Değerlendirme ve son Testler     X X 

Raporlama     X 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

  

Proje ekibinin yaşadığı il olan İzmir’deki toplu ulaşım hizmeti veren ESHOT ve İZULAŞ 

firmalarına ait araçları 1 yılda toplam 113 milyon kilometre yol almaktadır. İzmir Büyükşehir 

Belediyesi Meclisi'ne sunulan ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 2014 Yılı Faaliyet Raporu'na 

göre, kent içi toplu ulaşımda otobüs kullanan İzmirlilerin bir yıllık biniş sayısı 506 milyona 

ulaşmıştır. Hedef kitlemiz toplu ulaşım aracı olarak otobüsü tercih eden tüm yolculardır. 

 

9. Riskler 

 

OTOBİS projesine yönelik olası etki-olasılık ve çözümler tablosu aşağıda sunulmuştur. 

 

Orta Risk 

Elektronik sistemde arıza 

oluşması (yıpranma) 

Yüksek Risk 

İnsanların arka arkaya 

binmeye çalışıp sensörlerin 

algılayamaması  

Çok Yüksek Risk 

Kalabalık zamanlarda 

arka kapılardan binerek 

ve ön kapılardan inerek 

sensörlerin algı sorunu 

oluşabilir. 

Çözüm 

Otobüslerin bakımı 

esnasında teknik destek ile 

sorunlar çözümlenir  

Çözüm 

Sensör hassasiyeti 

ayarlanarak sorun 

giderilebilir. 

Çözüm 

Sensör sayısı artırılarak 

tüm kapılarda çift yönlü 

yolcu sayımı yapılabilir. 

Düşük Risk 

Bağlantı sorunu oluşması 

Orta Risk 

ThingSpeak altyapısı 

kaynaklı sorunlar 

Yüksek Risk 

Web sayfasının güvenliği 

Çözüm 

Otobüslerde verilen 

kablosuz internet desteği 

ile sorun çözülür 

Çözüm 

ThingSpeak yetkilileri ile  

anlık destek anlaşması 

Çözüm 

Güvenilir yazılım 

şirketlerinden sunucu 

desteği alınması 

Çok Düşük Risk 

Yolcuların Karekod 

sistemini kullanamaması 

Düşük Risk 

Otobüs hat değişiklerinde 

Karekod sisteminin 

güncellenmesi 

Orta Risk 

Karekod sisteminin 

durakta zarar görmesi 

Çözüm 

Mobil eğitici videolar ile 

yolcuların sistem kullanımı 

hakkında destek verilebilir. 

Çözüm 

Elektronik karekod 

kullanılarak anlık 

güncelleme yapılabilir. 

Çözüm 

Doğru tasarım ile 

güvenliğin sağlanması 
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