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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 
Gün geçtikçe özellikle sanayisi gelişmiş kentlerde yoğunluğun artması; trafik tıkanıklıkları, 

kentiçi ulaşımların düşük hızlarda ve yavaş olması, kullanılmayan motorlu araçların kent 

mekanlarını kısıtlaması; ses ve hava kirliliği; trafik kazalarında her yıl binlerce kişinin 

ölümü/sakatlaması yeni bir ulaşım sistemine ihtiyaç duyulduğunun göstergesidir.    

İşte bu noktada yukarıda açıklanan olumsuz durumların bir nebze ortadan kaldırabilmek adına 

projemizi tasarladık. Amacımız Teleferik ve maglev tren sistemine benzer bir sistemin şehir içi 

ulaşımda otonom olarak kullanılması.  

2. Problem/Sorun 
Gün geçtikçe daha fazla kişi kentsel alanlarda yaşamaktadır. Dünya nüfusunun % 50’den fazlası 

bugün kentsel alanlarda yaşamaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde trafik karmaşası 

üstel artış gösteren nüfusa, otomobil sahipliliğine ve kullanımına bağlı olarak artmaktadır.  

Trafik tıkanıklıkları önemli maddi kayıplara yol açmaktadır. Her gün üretime 

dönüştürülebilecek saatlerce verimli zaman, trafik tıkanıklıkları nedeniyle kaybedilmektedir. 

Ticari hayat etkilenmektedir. Toplu ulaşım hizmetleri düşük hızlara inmekte ve servis kayıpları 

ortaya çıkmaktadır. Hız düşünce motorlu araçlar en yüksek düzeyde egzoz gazı yaymaya 

başlamaktadır. Böylece bu olguların yaşandığı yollar boyunca yaşam kalitesi hızla düşüş 

göstermektedir.  

Kent içi seyahatler, kentler arası seyahatlerden daha uzun zaman almaktadır. Kentler arası tren 

seyahatleri 150 - 250 km/saat hızla yapılırken, kent içinde zirve seyahatlerde otomobillerin ve 

otobüslerin hızı 10 km/saate kadar düşmektedir. Bazı kesimlerde ise yaya hızının daha altında 

seyahat edilmektedir. Her geçen gün daha fazla kişi kentsel alanda yaşadığı için toplu ulaşım 

yönünde daha yoğun çözümler gerekmektedir. 

Hareket halindeki otomobiller kentsel alanda çok kıymetli mekanları egemenliği altına 

almaktadır. 50.000 kişiyi bir saatte bir yöne otomobil ile taşıyabilmek için 175 m., otobüsle 

taşıyabilmek için 35 m., raylı sistemle taşıyabilmek için 9 m. genişliğe gereksinme vardır. 

(1)Kentin ulaşım çözümleri taşıt talebine göre mi oluşturulmalı, yoksa toplu ulaşım 

sistemlerinin tasarımına göre mi oluşturulmalıdır? 

Ulaşımda Otomobil, otobüs, tramvay vs. kentsel mekanları kısıtlamaktadır. Değişik ulaşım 

türleri, bir seyahat için kullandıkları hareket ve park mekanları birleştirilerek ortak bir birim 

(mekan x süre) içinde değerlendirildiğinde, 10 km.lik bir ev-iş seyahati için otomobil 



yolcusunun 90 m²xsaat, otobüs yolcusunun 20 m²xsaat mekan kullandığı hesaplanmaktadır. 

Raylı sistem kullanıcısı ile yaya için bu değer 1 m²xsaattir.  Ayrıca otomobiller ömürlerinin 

%95 ini park ederek geçirmekte ve kentsel mekanlar da ciddi kısıtlama oluşturmaktadır. (1) 

Karayolu taşıtlarından,  Ses  ve hava kirlilik kentsel alandaki yaşam kalitesini yok etmektedir. 

Gün geçtikçe hızla çoğalan motorlu araç kullanımı ve kentlerin dışa doğru büyümesi nedeniyle 

uzayan seyahat uzunlukları, motorlu araç kullanımı kaynaklı hava ve ses kirliliğini 

arttırmaktadır. Teknolojik gelişmelere rağmen havaya yayılan CO2 artışı hızla devam 

etmektedir. Ses kirliliği gizli sağlık sorunlarına sebep olmaktadır.  

Trafik kazaları her yıl binlerce kişinin ölümüne ve sakat kalmasına neden olmaktadır.  Trafik 

kazalarında ölen kişi adedi ile motorlu araçla yapılan seyahat adedi arasında doğrudan bir ilişki 

vardır.  

3. Çözüm 
Teleferik ve maglev tren sistemine benzer bir sistemin şehir içi ulaşımda hafif, hızlı ve konforlu 

bir otonom sistem olarak kullanılması. Teleferik, birbirinden uzak iki yer arasında, havada 

gerilmiş olan bir ya da birkaç çelik halat üzerinde bağlanarak yol alan asılı taşıtla yapılan 

nakliyat sistemidir. İnsanların taşındığı teleferikler çelik halatlara asılı yolcu kabinlerinden 

oluşur. Teleferikler genellikle turistik amaçlı olarak ulaşımı zor dağlık bölgelere kurularak 

asansör mantığı ile çalışan sistemlerdir. Ülkemizde İstanbul, Bursa gibi büyük şehirlerde bu 

sistemler kurulmuş ancak istenilen verim alınamamıştır. (2) 

Manyetik levitasyon treni (maglev) “MAGLEV” sözcüğü İngilizce “magnetic levitation” 

sözcüklerinin kısaltılmasıyla elde edilmiş, yani “manyetik olarak havada tutma, yükseltme” 

anlamına gelir. (3) Maglev tren teknolojisi, geliştirilme aşamasında olduğu için henüz yaygın 

kullanılmamaktadır. Şu an Almanya ve Japonya, maglev tren teknolojileri üzerinde 

çalışmaktadır. Uçak ve kara taşıtı kombinasyonu olan Maglev trenlerin günlük yaşamdaki ilk 

örneği, Çin’in Şangay kentinde kullanılmaya başlandı. 30 km’lik bir hat üzerinde çalışan tren, 

bu mesafeyi 7 dakika 20 saniyede geçebiliyor. (3) 

Bu iki sisteme benzer yeni bir sistemle projemizi şehir için ulaşımda kullanılmak üzere 

tasarlanmaktadır.  

4. Yöntem: 
Eş kutuplu mıknatısların birbirini itmesi, zıt kutuplu mıknatısların ise birbirini çekmesi ilkesine 

dayanmaktadır. Yolcu kabinlerinin bağlı olduğu levhada mıknatıslar bulunur. Kabinlerin 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87elik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Halat
https://tr.wikipedia.org/wiki/Manyetik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Almanya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Japonya


hareket edeceği çelik teller arasında ye alan levhalarda ise elektromıknatıslar bulunur. 

Elektromıknatıs, bir telin üzerinden elektrik akımı geçmesiyle oluşturulan manyetik alana sahip 

mıknatıstır. Tellerden akım geçmediğinde manyetik etki de ortadan kaybolur ya da akımın yönü 

kontrol edilerek mıknatısın kutupları değiştirilebilir. Bu mıknatıslar sayesinde kabin, çelik 

halatlar üzerinde 10 mm’lik bir yükseklikte ilerler. Böylece sürtünme de büyük ölçüde 

azaltılmış olur. (4)Aşağıdaki şekilde zıt ve eş kutuplu mıknatıslar arasında oluşan manyetik alan 

çizgileri gösterilmiştir. Projemiz 3 önemli ilkeye 

dayanmaktadır. Bu üç ana ilke aşağıda maddeler 

halinde sıralanmıştır. 

a. Manyetik Levitasyon İlkesi 

b. Yanal Kılavuzluk İlkesi 

c. İtme İlkesi 

Üç işlevi de yerine getirmek için manyetik kuvvet kullanılır.  

 

Şekil 1: TeleTaxs teknolojisinin temel yapısı 

Manyetik Levitasyon İlkesi 
Manyetik levitasyon ilkesi, çekici bir güç uygulayan ve aracı kaldıran elektromıknatıslar 

sayesinde sağlanır. Elektromıknatıs, elektrik akımının etkisi ile mıknatıs etkisi gösterebilen 

manyetik maddelere denir. Akım taşıyan bir iletken manyetik alana maruz bırakıldığında 

iletkende bir kuvvet indüklenir. (Lorentz Kuvvet Kanunu) (5) Bir iletkenin etrafındaki 

manyetik alan şiddeti, o iletkenden geçen akımla doğru orantılıdır. (Amper Kanunu) (5)  

Kabinlerin manyetik olarak havada askıda tutma işlemi, kabin bağlantı kolları ve kılavuz yol 

arasında oluşan manyetik kuvvetin hassas bir şekilde kontrol edilmesiyle gerçekleştirilecektir. 



Elektromıknatısların oluşturduğu kuvvet, kılavuz yol ve kabinin bağlantı kolları arasında 

yaklaşık 1 santimetre mesafe oluşmasını sağlar. Bununla birlikte kabininin bağlı olduğu 

mıknatıs levha(Neodymium mıknatıslar) ile elektromanyetik levhalar arasındaki boşluk ise 

yaklaşık 15 santimetredir. (6)  

 

Şekil 3.5 : Elektromanyetik çekme sisteminde manyetik levitasyon. 

Yanal Kılavuzluk İlkesi 

Kabinlerin yanal yer değiştirmenin önlenmesi için bir rehber kuvveti gerektiren temassız bir 

sistemdir. Yanal yönlendirme sistemi, hassas bir kontrol mekanizmasıyla gözlenmesi 

gerekmektedir. Bu kontrol sistemiyle, kabinin kılavuz 

yoldan 10 mm’den fazla sapmaması sağlanır. (7)  

Şekil 2 : Elektromanyetik çekme sisteminde yanal 

kılavuzluk işlevi. 

İtme İlkesi 

Kabinin ileriye doğru hareketi de elektromıknatıslar tarafından sağlanmaktadır. Kabinin ileriye 

doğru hareketi ve frenlemesi, çalışma prensibi olarak elektrik motoruyla aynıdır. Elektrik 

motoru temel olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlardan dışta sabit olan kısma stator, dönen 

kısma ise rotor denilmektedir. Çalışma mantığı, düz bir zemin üzerinde açılmış elektrik 

motoruyla aynı prensipte çalışmaktadır. (6) Kılavuz yol boyunca sıralanan motor sargıları 

stator, kabin  üzerindeki elektromıknatıslar ise rotor görevini yürütmektedir. Motor sargılarına 

verilen alternatif akım, kabini hareket ettiren manyetik bir alan oluşturur.  



 

Şekil 3 : TeleTaxs sistemi-elektrik motoru ile karşılaştırılması 

Kabin hızı, verilen alternatif akımın frekansına bağlı olarak ayarlanabilir. Elektromıknatısların 

kutupları, kabine maksimum hızı verecek şekilde hassas kontrol sistemleriyle kontrol 

ediilmektedir. Kabinin frenlemesi ve durdurulması ters yönde manyetik kuvvet oluşturularak 

gerçekleştirilir. (8) 

 

Şekil 4 : TeleTaxs itme ilkesi 

Amacımız otoyolların üstündeki boşlukta(araçların üstünden havada) 5m yükseklikte, çelik 

kablo üzerinde elektro manyetik alan prensibine göre hareket sağlayan; tek/çift kişilik otonom 

sistemli kabinlerle hızlı, güvenli, konforlu ve keyifli bir seyahat tasarlamaktır.  

Duraklar, Belirli konumlarda duraklar yerleştirilecektir. Duraklarda turnike sistemi kart okuma 

sistemi olacaktır.  Bu duraklarda tek/çift kişilik kabinler yer alacaktır. Durakta bekleyen yolcu 

sayısına göre otonom sistem otomatik olarak yoğunluğu az olan duraklardan kabin çağırımı 

yapabilecektir. Duraklar mevcut tramvay, otobüs, metrobüs durakları gibi uygun alanlarda 

kullanılabileceği gibi basit ve uygun alanlarda duraklarda oluşturulabilir.   

Kabinler, kabinin tavan kısmında indüksiyon bobinleri yer alacaktır. Zamana göre değişen bir 

manyetik alan, bu alan içindeki bir iletkende gerilim indükler(Faraday İndüksiyon Kanunu). Bu 

bobinler sayesinde elektromanyetik levlarda oluşan manyetik alan tekrar elektrik enerjisine 

dönüştürülerek kabin için elektrik ihtiyacı karşılanacaktır. Yolcu yolculuğa başlaması için 

kabindeki Navigasyon ekranında gitmek istediği durağı seçmesi yeterli olacaktır. Kabin kapıları 

kapatılacak, çelik halat üzerine yerleşimini yaptıktan sonra halata tutunan silindirler (çelik 



halatı alttan ve üsten tutan iç bükey silindirler) manyetik esaslara göre ileri doğru itme çekme 

dönme hareketi yaparak saatte 7 km/s hızla navigasyon da seçilen konuma doğru otonom olarak 

hareket edecektir.  

Direkler,  200 metre aralıklar ile kurulacaktır. Direklerin boyu araç trafiğindeki trafik işaret ve 

levhalarının durumuna göre 450cm -800cm arasında olacaktır. Çapı 50cm olacak şekilde yol 

kenarlarına yerleştirilecektir. Stratejik bağlantı noktalarında makas direkleri olacak; konuma 

göre kabini ilgili çelik halat bağlantısına aktaracaktır.  Örümcek ağ yapısında olacak olan bu 

makaslar stratejik noktalarda olacaktır.  

Otonom sistem, yapay zeka(bilgisayarlara çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine 

getirme kabiliyeti kazandırmak uygulaması şeklinde çalışacaktır. (9) Sistem anlık olarak tüm 

kabinlerin ajanlarından gelen bilgiler doğrultusunda (konumu, durumu, yolcu kapasitesi, aktif 

veya beklemedeki kabin sayıları v.s)  kabinlerin ilgili duraklara yönlendirilmesi, hava durumu, 

trafik durumu, acil durum bilgilendirmelerini yapabilecek kapasitede olacaktır. Denetimli 

makine öğrenmesi kullanılacaktır. Verilerin sisteme girdiler ve çıktılar konusunda yardımcı 

olunacaktır.  Neural Network algoritması kullanılarak makine öğrenmesi gerçekleştirilecektir. 

Bu algoritma beyni taklit eden bir algoritmadır. Son yıllarda bilgisayarların hızlanmasıyla 

oldukça yaygın kullanılan ve en gelişmiş yöntem olması dolayısı ile ve projenin gelecekteki 

gelişmelere açık olması için bu algoritma tercih edilmiştir. (Yapay sinir ağları)  

Hareket, iki adet çelik halat ve arasında yerleştirilmiş elektromanyetik levhalar üzerinde 

gerçekleşecektir. Yüksek mukavemetli perlitik çelik tellerden üretilen çelik halatlar 

kullanılacaktır. Yüksek aşınma dayanımına, yorulma dayanımına, kopma yüküne, eğilme 

yüküne, çarpma dayanımına ve yük taşıma kapasitesine sahip tel halatların teknik emniyet 

şartlarına uyumu, korozyona karşı direnci de önemli tercih sebepleri arasında yer almaktadır. 

Halatlardaki yükün, halatı oluşturan tellere dağılmasından dolayı emniyetlidir ve önemli bir 

elastik uzama miktarına sahiplerdir. Tel halatların taşıma kapasitesi ve çalışma özellikleri, 

düşük sıcaklıklar altında 

değişmemektedir, ancak lif 

özlü halatların 100 °C, çelik 

özlü halatların ise 250 °C 

üzerindeki sıcaklıklarda 

çalışmaları istenmez. (10) 

 



Projemizde kullanılacak halatlarda, 

halatlardan yüksek aşınma, yorulma 

ve korozyon dirençlerinin yanı sıra 

teknik emniyet katsayısı da önem 

arz etmektedir. Kullanılması planlanan halatlar 6 x 7, 6 x 19 Seale veya 6 x 36 WS 

kompozisyonları seçilecek olup, bu kompozisyonlar esasen kendir veya polipropilen öz içeren 

ve tel ile halattaki demetlerin yönlerinin aynı olduğu düz halatlardır. (11)Yük dağılım 

hesaplamaları çok önemli olduğundan, yapılacak günlük kontroller de oldukça önemlidir. 

Kontrollerde çoğunlukla tel yüzeylerinde herhangi bir korozyonunun var olup olmadığı dikkate 

alınacaktır. Özel kontroller anlık olarak kameralar ile görüntü işleme teknolojisi sürekli 

yapılacaktır. (12) 

Kalın çaplı (38,10 mm) ve en yüksek mukavemet sınıfında (220 kg/mm2) Şekil 3.1’de 

kompozisyonu 6x26 WS olarak verilen halat için farklı çaplarda (1,30-1,93 mm) halat tellerinin 

üretimi ve karakterizasyonu hedeflenmiştir (10) 

Unity pro ile 3 boyutlu ve oyun şekline getirilerek tasarlanan sistemin bir şehir üzerinde 

uygulaması  similasyonu yapılacaktır. Similasyon da Visual Studio Comminty üzerinden tüm 

otonom sistem kodlaması yapılacaktır.  3D studio Max ile mekanik kısımları 3D olarak 

tasarlanacaktır.  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü: 
Çelik halatlar üzerinden hareket ve mevcut yolları daraltmadan yolların üstündeki boş hava 

ortamını kullanan akıllı bir ulaşım sistemdir. Teknolojik olarak tamamen çevreci, sessiz, 

konforlu ve hızlı bir ulaşım şekli olacaktır. Son yıllarda çok gündemde olan dinamik 

manyetizma, levitasyon, süper iletkenler projemizin içerisinde kullanılan yenilikçi 

yaklaşımlardır. Ayrıca otonom sistem içerisinde kullanılacak olan yapay zeka algoritması 

projemizi güçlü yapmaktadır.  

6. Uygulanabilirlik 
Projemizin gerçek hayata uygun bir bir örneği Unity Pro ile simülasyonu/prototipi yapılacak; 

3D S Max ile 3D tasarımlarının yapılması sağlanacaktır. Mühendislik hesaplamalarının 

yapılması; gerekli ekonomik ve yasal izinlerin alınması sonrasında kamu ve özel şirketlere 

sunulması ile pilot uygulaması yapılması için çalışma yapılacaktır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması  

Proje 3d prototip tasarım ve sunum amaçlı giderler için tahmini maliyetimiz 6000 TL dir.  



PROJE ZAMAN PLANLAMASI 
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Takım Oluşturma X        

Takım görev dağılımı X X       

Literatür taraması  X X      

Teknofest Başvuru  X       

Özet rapor hazırlanması   X      

Proje tasarımları için Unity ile prototip 

oluşturma 
   X     

Proje Mekanik Tasarım ve algoritma 

tasarımlarının araştırılması ve planlanması 
  X X X X X X 

Proje prototipi için gerekli malzemelerin temini 

ve  hazırlanması 
    X X X X 

Proje Detaylı Raporunun hazırlanması ve 

Teknofeste Yüklenmesi 
     X   

Algoritmanın oluşturulması ve yazılımın 

geliştirilmesi 
     X X X 

Teknofest standları için tanıtım afiş ve 

broşürlerin hazırlanması 
       X 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 
Projemiz Ulaşım ve seyahat etmesi gereken tüm insanlar tarafında yaş, boy, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı 

yapılmadan kullanabilir. 

9. Riskler: 
Projemiz havada hareket edeceğinden dolayı bazı insanlarda yükseklik korkusu olabilir. Kabini 

içerisinde oluşabilecek sarsıntı yolculara panik yaptırabilir. Ayrıca havada iken kabinde oluşabilecek bir 

arıza korkutucu olabilir. Tüm bu detaylar otonom sistem içerisinde düşünülmüştür.  
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