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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

AUSOURCE takımı olarak hedefimiz günümüzde hayatımızda büyük bir şekilde pay sahibi 

olan ulaşımı akıllı ve kolay olarak düzenlemektir. Bu projemizde akıllı bileklik kullanarak 

toplu taşıma araçlarındaki kullandığımız akbillerin kaybolma durumlarını ortadan kaldırmayı 

ve toplu taşıma kartlarımızı bilekliğe aktararak bilekliklerdeki mobil uygulama desteği ile 

onları gittiğimiz her şehirde kullanmayı amaçlamaktayız. Bileklik olarak tasarladığımız 

cihazımız RFID teknolojisi kullanarak tüm şehirlerde kullanılabilecek şekilde dizayn 

edilmiştir. 

 
2. Problem/Sorun: 

İstanbul içerisinde veya başka illerde otobüsler için farklı kartların bulunması ve toplu taşıma 

kullanan öğrencilerin kartlarını sürekli kaybetmeleri ana problemlerimiz arasında yer almakta. 

Günümüzde her il kendi belediye kartına sahip bir şekilde sistemlerini oluşturmakta ve bu 

düzen kullanıcıları olumsuz etkilemektedir. 

 

Belediyeler bu soruna bir çözüm getirmezken bu durum yerli turizmin ilerlemesini küçükte 

olsa yavaşlatmaktadır. Projemizdeki hamleyle daha entegre bir sistemin kurulacağına 

inanıyoruz.  

3. Çözüm  

Farklı illerde farklı şehir kartlarının kullanılması ve içerisinde bulunduğumuz bu sorunları ise 

hem bir bileklik üstünde toplayarak hem de telefondan dijital bir şekilde kart edinimini 

sağlayarak fiziksel otobüs kartlarını ortadan kaldırmayı amaçlamaktayız. Bu şekilde her ilde 

kullanılabilecek bir bileklikli toplu taşıma kartı mevcut olacaktır. Neredeyse her gün Kocaeli 

ve İstanbul arasında iş için gelip-giden çalışanlar bulunmakta. Özellikle yazın çevre illeri 

gezmek için birçok vatandaş yola çıkmakta. Bunlar gibi birçok soruna sistemimiz sayesinde 

çözüm olacağını düşünüyoruz.  
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4. Yöntem 

Projemizi hazırlarken ilk olarak günümüzde ulaşımda yaşadığımız problemleri taradık. 

Problemimizi bulduktan sonra problemimizi ortadan kaldırmak ya da kolaylaştırmak 

amaçlı çalışmalar yaptık. İSTPASS projemizi kesinleştirdikten sonra bu sorundan ayrı 

olarak projemizi daha da geliştirdik ve şu anki haline getirdik. 

            Kullandığımız araç gereçler: 

            Deneyap Kart; Projemizi çalıştıracak kodları yazmada kullandık. 

            İstanbul Kart; Yapısını ve çalışmasını inceleyerek projemiz için fikir ve yardım aldık. 

            Akıllı saat ve bilekler; Evlerimizde bulunan akıllı saat ve bileklikleri inceleyerek yapısı 

            ve çalışması hakkında bilgi topladık. 

            Arduino; Deneyap Kart’ta olduğu gibi projemizi çalıştıracak kodları yazmada kullandık.              

 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

 Piyasada bulunan ulaşım kartlarında genellikle sadece ücretini yükledikten sonra o il 

içinde kullanım mevcuttur. Bu kısıtlı kullanımla birlikte İstanbul kartının birçok kişinin 

ödemesini karşılaması bile yurtdışında gündem olmuş bir özelliktir. Projemizde hem 

taşınılması kolay olan ergonomik bir bileklik yapısı mevcuttur. Aynı zaman kolay 

güncellenebilir elektronik yazılımıyla daha aktif bir sistem kurulmuştur. 

  

 1. Ergonomik ve kullanımı rahat. 

 2. Güvenilir ve çalınmalara karşı daha korunaklı. 

              3. Yapılmamış ve pazarda bulunmayan bir ürün olması. 

              4. Kolay güncellenebilir olması. 

  5. Ucuz bir sistem olması. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Deneyap atölyelerinde eğitim sonundaki yarışmada derece aldığımız, gerçekleştirdiğimiz 

prototipi geliştirerek IOT teknolojisi ve mobil uygulama olanağı sayesinde iyi bir hale getirerek 

uygulanabilir bir proje oluşturduk. Takımımız, bu teknolojileri daha önceki projelerde 

kullanarak projeler gerçekleştirmiştir. 

 

Ürünümüzün yaygınlaşması için gerçekleştirdiğimiz persona görüşmelerinde kullanılabilir 

olduğunu teyit etmiş olduk. Fakat yaygınlaşamama, kullanıcının isteğini verememe gibi 

risklerimiz hali hazırda bulunmakta. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje en az şekilde donanım ekipmanı kullanarak oluşturulmaya çalışılmıştır. Ek özellikler 

dahilinde farklı ID ler tanımlanması yapılmış durumdadır. Kolaylıkla sensör vb. 

ekipmanlar entegre edilebilir durumdadır. Ürünler maddi destek bulunduğunda ana kart ve 

sensörler dahil tüm ekipmanlar aynı zamanda alınmaya çalışılacaktır. 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

12-65 yaş arası toplu taşıma araçları sıklıkla kullanan ve sık sık şehir dışına seyahat eden 

Türk vatandaşlarını kapsamakla beraber ülkemize gelen yabancı ve şehir içi ulaşımı 

kullanacak kişiler projemizin hedef kitlesi arasında yer almaktadır. 

 

9. Riskler 

Projeyi olumsuz yönde etkileyecek unsurlar 

• Korona virüs sürecinden dolayı takvimin aksaması. 

• 3D yazıcı bulunamaması. 

• İhtiyacımız olan malzemeleri tedarik edememek. 

• Üretim aşamasında sorunlar yaşanması. 

 

Proje hayata geçirilirken ortaya çıkabilecek problemler  

• Elektronik parçaların yanma ve bozulmaya uğraması. 

• Teknofest tarafından verilen maddi desteğin kur farkından dolayı yetersiz olması. 

• 3D yazıcı bulunamaması. 

• Belediyelerden beklenen desteğin alınamaması. 

 

Proje hayata geçirilirken ortaya çıkabilecek problemlere yönelik tedbirler 

• Başakşehirdeneyap atölyesindeki veya Yıldız Teknik Üniversitesindeki 

labaratuvarlardan destek almak. 

• Malzeme sorunu oluşması ihtimalinde kardeş takımlarla iletişime geçilerek destek 

alınması 

 

 

 

 

10. Kaynakça ve Rapor Düzeni 

- https://create.arduino.cc/projecthub/muhammad-aqib/rfid-and-keypad-door-lock-and-alert-

system-using-arduino-60f050?ref=similar&ref_id=109545&offset=2 

- https://create.arduino.cc/projecthub/the-futurists/tap-to-pay-afc-3e5b26 

- https://create.arduino.cc/projecthub/Aritro/security-access-using-rfid-reader-f7c746 

- https://www.slideshare.net/ShreyasBadagalapura/intelligent-bus-fare-bay-system-using-

rfid-card 

https://create.arduino.cc/projecthub/muhammad-aqib/rfid-and-keypad-door-lock-and-alert-system-using-arduino-60f050?ref=similar&ref_id=109545&offset=2
https://create.arduino.cc/projecthub/muhammad-aqib/rfid-and-keypad-door-lock-and-alert-system-using-arduino-60f050?ref=similar&ref_id=109545&offset=2
https://create.arduino.cc/projecthub/the-futurists/tap-to-pay-afc-3e5b26
https://create.arduino.cc/projecthub/Aritro/security-access-using-rfid-reader-f7c746
https://www.slideshare.net/ShreyasBadagalapura/intelligent-bus-fare-bay-system-using-rfid-card
https://www.slideshare.net/ShreyasBadagalapura/intelligent-bus-fare-bay-system-using-rfid-card

