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İçindekiler 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bu çalışmanın amacı toplu taşıma araçlarının yolcu kapasitesi kadar yolcu almasını sağlamak 

ve araçların fazla yolcu almasını önlemektir. Şehir içi ulaşımda kullanılan otobüs, tramvay, metro 

ve metrobüs gibi araçlarda yolcu taşıma kapasitesinin üzerinde yolcu alınması trafik güvenliği ve 

halk sağlığı açısından ciddi risk ve tehlikelere yol açmaktadır. Pandemi döneminde vakaların 

artmasını önlemek ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasını sağlamak amacıyla toplu taşıma 

araçlarında yolcu kapasitesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili ek önlemler alınmıştır. Ancak 

yolcuların ve şoförlerin uyarıları dikkate almamaları nedeniyle çeşitli sorunlar, tartışmalar 

meydana geldiği görülmektedir. Proje, pandemi dönemlerinde alınması gereken tedbirler 

gereğince, toplu taşıma araçlarına belirlenen sayıda yolcu alınmasını hedeflemektedir. Projenin 

sistemi, toplu taşıma aracına binen ve inen yolcu sayısını tespit edip toplu taşıma aracının yolcu 

kapasitesi dolduğunda araca alınan fazla yolcuyu göstermektedir. Aracın her yolcu seferinin 

bitişinde, sistem otomatik olarak araca binen kişi ve okutulan kart sayısını hesaplamakta olup bu 

sayede şoförün araçta belirlenen kapasite kadar yolcu taşıyıp taşımadığı tespit edilebilmektedir. Bu 

sayede toplu taşıma aracı şoförlerinin, araçlara fazla yolcu almasını önleyici ve bunu denetleyici 

bir mekanizma oluşacaktır. Projenin şehir içi toplu taşımada yaygın kullanımı, özellikle pandemi 

dönemlerinde halk sağlığını koruyucu tedbirlere katkı sağlayacak, toplu taşımanın daha güvenli ve 

kullanışlı olmasını sağlayacaktır. 

 

2. Problem/Sorun: 

 

Şehir içi toplu ulaşımda sosyal mesafe önlemlerinin sağlanmasıyla COVID-19’a yakalanma 

riskinin azaldığı bilinmektedir. Toplu taşımayı kullanmaya mecbur olan insanlar için şehir içi 

toplu taşıma araçlarının kapasitelerinin azaltılması gibi planlamalar yapılabilir (De Vos, 2020). 

Normalleşme kararlarının verilmesi ile beraber toplu taşıma kullanımı sırasında sosyal mesafenin 

sağlanması azalmakta ve virüsün yayılma olasılığı artmaktadır (Erbaş, 2020). Bu durum toplu 

taşıma araçlarının kapasitesinin belli bir sayıda tutulmasının toplum sağlığı açısından faydalı 

olacağını göstermektedir.  

Toplu taşıma araçlarının düzenli ve koordine çalışması gelecekte oluşturulması planlanan 

modern şehir yapısı için çok önemlidir. Özelikle büyük şehirlerde artan yoğunluk, trafik 

problemleri ve ortaya çıkan pandemi gibi sıra dışı sorunlar insanları yeni çözüm yolları bulmaya 

sevk etmektedir.  

Ülkemizde COVID-19 Salgını Bilimsel Danışma Kurulu salgının seyrine göre alınması 

gereken tedbirlerle ilgili bilgilendirme yapmaktadır. Şehir içi ulaşım araçları (minibüsler, 

dolmuşlar, halk otobüsleri, belediye otobüsleri ve diğerleri) ile ilgili alınması gereken önlemlerden 

biri de araçlara koltuk sayısı kadar müşteri alınması ve ayakta yolcu alınmamasıdır (Sağlık 

Bakanlığı, 2020). Ancak mevcut toplu taşıma sistemlerinde ve araçlarında yolcu sayısını sınırlayıcı 

herhangi bir sistem bulunmamaktadır. 

  

3. Çözüm  

Proje sisteminin ekranında hat açınız yazısı görülür, şoförün sistem kartını okutmasıyla hat 

açılır ve ekranda yolcular için kart okutunuz uyarısı görülür. İlk yolcu giriş sensörü ile algılanır ve 

yolcu kartını okutur, ekranda yolcu sayısı gösterilir. Araç kapasitesi doluncaya kadar sistem açıktır 

ve yolcular kart okutabilir.  

Sistemde deneme kolay olması için, proje prototipe 5 kişilik yolcu kapasitesi ayarlanmıştır. Bu 
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sayı aracın türüne ve özelliğine göre değişebilir. Kapasite dolunca kart okutulamaz hat kapalı 

uyarısı ekranda görülür. Bu sırada araca alınan fazla yolcu olur ise, giriş sensörü tarafından 

algılanır ve sistem tarafından kayıt edilir. Yolcular inerken çıkış sensörü ile algılanır ve yolcu 

sayısı ekranda eksilir, yolcuların tamamı ininceye kadar sistem şoförün hatta kapatmasına izin 

vermez. Tüm yolcular inince şoför sistem kartı ile hattı kapatır ve ekranda toplam araca alınan 

yolcu ve sisteme kart okutan yolcu sayısı görülerek belirlenmiş olur. Sensör tarafından algılanan 

ama kart okutmayan yolcular sistem tarafından kayıt edilir. (Şekil 1)’ de proje prototipi 

görülmektedir. 

 Bu çalışma prensibi ile araca alınan yolcu ile kart okutan yolcu arasındaki fark, bize aracın 

seferi sırasında, araca alınan kaçak(fazla) yolcu sayısını göstermiş olur. Hat her açılışında sistem 

reset tuşu ile yeniden başlatılır ve sistem bir sonraki sefere hazır hale getirilir. Sistemin denendiği 

ve bu aşamaların detaylı anlatıldığı proje videosu bulunmaktadır. Prototip ile yapılan bu çalışmayı 

burada paylaşılan linke tıklayarak bakabilirsiniz. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7xJBJM9LT9k 

 

                                                                    

4. Yöntem 

 

Proje yazılım ve donanım şeklinde iki bölümden oluşmaktadır.  

1. Düzeneğin prototipinde Arduino Mega 2560 REV3 (klon)  mikroişlemci modülü mevcuttur. Bu 

modül, Arduino Mega, üzerinde Atmega2560 mikroişlemci bulunan bir karttır. Bu kart, uçuş 

kontrol sistemleri başta olmak üzere birçok projede konum kontrol ve takibi yapmak için 

kullanılabilecek bir üründür. 

2. Kod, protoboard üzerine yerleştirilen elektronik malzemeler ile birlikte test edilerek son  

halini almıştır. 

3. RC-522 RFID/NFC Kart Modülü, LCD ekran düzenek içinde yer almaktadır.(Şekil 1) 

4. Yazılım için, arduino ide programı kullanılmış, c/c++ dilinde yazılmıştır.  

5. Sistemin çalışması için kontrol edilerek yazılan kodlar detaylı bir şekilde açıklanmıştır. 

6. Tablo 1’de Sistemin Malzeme-Pin-Hedef Pin Bağlantı Tablosu eklenmiş ve bağlantı detayları 

gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1. Proje donanımını oluşturan malzemeler 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7xJBJM9LT9k
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Kod Yazımı 

 
#include <SPI.h>                    // rfid için haberleşme kütüphanesi 

#include <MFRC522.h>                // rfid kütüphanesi 

#include <LiquidCrystal.h>          // lcd ekran kütüphanesi 

#define RST_PIN 49                  // rfid reset pini 

#define SS_PIN 53                   // rfid set etme pini 

#define HC_trig 20                  // ultrasonik sensör ses dalgası 

#define HC_echo 21                  // ultrasonik sensör 

 

String sofortag = "9738D560";       // şoför kartı tagı 

String yolcutag = "466C2FF9";       // yolcu kartı tagı 

String tagID = "";                  // okutulan tagı okumak için 

int giris = 45;                     // giren yolcu sayımı 

int hat_acik = 46;                  // hat açıksa yeşil led yanar 

int hat_kapali = 47;                // hat kapalıyken kırmızı led yanar 

int yolcu = 0;                      // yolcu kartı sayım 

int t_yolcu = 0;                    // kart okutan toplam yolcu 

int t_binen = 0;                    // toplamda binen yolcu sayısı 

bool giris_d;                       // giriş durumu tespit 

uint16_t sure;                      //Okunan süre için değişken 

uint16_t mesafe;                    //Hesaplanan mesafe için değişken 

bool durum = false;                 // hat durumu açık / kapalı 

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);    // rfid seçme ve reset pini 

LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2); //lcd ekran pinleri (rs, enable, d4, d5, 

d6, d7) 

void setup()                          // ana ayar menü 

{ 

  SPI.begin();                      // SPI haberleşme hattı rfid için açılır 

  mfrc522.PCD_Init();               // MFRC522 rfid başlatılır 

  pinMode(HC_trig, OUTPUT);         //Sensörün ses dalgası gönderen kısmı yani 

çıkış 

  pinMode(HC_echo, INPUT);          //Gönderilen ses dalgasını alan kısmı yani 

giriş 

  pinMode(hat_acik, OUTPUT);        //hat açık yeşil led 

  pinMode(hat_kapali, OUTPUT);      //hat kapalı kırmızı led 

  pinMode(giris, INPUT);            //yolcu sayan giriş sensörü 

  digitalWrite(hat_acik, LOW);      //hat açık açılışta pasif 

  digitalWrite(hat_kapali, HIGH);   //hat kapalı açılışta aktif 

  lcd.begin(16, 2);                 // LCD ekran ayarı 16 satır 2 sütun 

  lcd.clear();                      //lcd temizleme 

  lcd.print("   HAT ACINIZ ");      //hat açınız uyarısı 

  lcd.setCursor(0, 1);              //lcd 1.satır 0.sütuna geçiş 

  lcd.print("  KARTI OKUTUN");      //kartı okutun uyarısı 

} 

void loop()                         // sonsuz döngü 

{ 

  kontrol();                        // yolcu sayısı kontrol etme fonksiyonu 

  while (getID())                   // tag kartı okuma kontrolü 

  { 

    lcd.clear();                    //lcd satırı temizleme 

    lcd.setCursor(0, 0);            //0.satır 0.sütuna geçiş 

    if (tagID == sofortag && durum == false && yolcu < 5 ) // eğer okutulan 

kart şoför kartı ve hat kapalıysa ve araçta 5ten az yolcu var ise hat açılır 

    { 

      lcd.print("  HAT ACILDI  ");    // hat açıldı uyarısı 

      delay(500);                     // yarım saniye gecikme 

      lcd.clear();                    // lcd temizleme 

      lcd.print("  KART OKUTUNUZ  "); // yolculari çin kart okutunuz yazısı 

      digitalWrite(hat_acik, HIGH);   // hat açık yeşil led yanar 

      digitalWrite(hat_kapali, LOW);  // hat kapalı pasif 

      durum = !durum;                 // hat durumu açıka döner 

    } 

    else if (tagID == yolcutag && durum == true) // okutulan kart yolcu kartı 

ve hat açık ise 

    { 
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      t_yolcu++;                      // topma yolcu sayısını 1 arttır 

      yolcu++;                        // araç içi yolcu sayısını 1 arttır 

      if (yolcu > 4) {                // yolcu sayısı 5ten fazlaysa burda 4 

yazıldı çünkü döngü sebebiyle bunu 5 olarak hesaplayacak 

        digitalWrite(hat_kapali, HIGH); // hattı kapat 

        durum = false;                  // hat durumu kapalı 

      } 

      digitalWrite(hat_acik, HIGH);     // hat açık aktif 

      digitalWrite(hat_kapali, LOW);    // hat kapalı pasif 

      lcd.setCursor(0, 0);              // 0.satır 0.sütuna geçiş 

      lcd.print("KART OKUNDU");         // kart okundu bilgisi 

      delay(500);                       //  yarım saniye gecikme 

      lcd.clear();                      //  lcd temizleme 

      lcd.setCursor(0, 1);              //  lcd 1.satır 0.sütuna geçiş 

      lcd.print("YOLCU SAYISI:");       //  yolcu sayısı yazısı 

      lcd.print(yolcu);                 //  araç içi yolcu sayısı yazdırma 

      delay(1000);                      //  1 sn gecikme 

      lcd.clear();                      //  lcd temizleme 

      lcd.print("  HAT ACIK  ");        //  hat açık bilgisi 

    } 

    else if (tagID == sofortag && durum == true && yolcu != 0)  // eğer 

okutulan kart şoför kartı ve hat açıksa ve de araçta yolcu varsa 

    { 

      lcd.clear();                      //  lcd temizleme 

      lcd.setCursor(0, 0);              //  0.satır 0.sütuna geçiş 

      lcd.print(" YOLCU VAR ");         //  yolcu var uyarısı 

      lcd.setCursor(0, 1);              //  lcd 1.satır 0.sütuna geçiş 

      lcd.print("HAT KAPATILAMAZ");     //  hat kapatılamaz uyarısı 

    } 

    else if (tagID == sofortag && durum == true && yolcu == 0)   // eğer şoför 

kartı okutulursa hat açıksa ve araçta yolcu yoksa 

    { 

      son_durum();                      //   toplam taşınan yolcu sayısını 

yazdıran fonksiyonu çağırma 

      digitalWrite(hat_acik, LOW);      //   hat açık ledi söner 

      digitalWrite(hat_kapali, HIGH);   //   hat kapalı ledi yanar 

      yolcu = 0;                        //   araç içi yolcu sayısı hat 

kapatıldığı için sıfırlanır 

      durum = !durum;                   //   hat durumu pasif olur 

    } 

    else 

    { 

      lcd.print(" HAT KAPALI! ");       //  hat kapalıdır 

      digitalWrite(hat_acik, LOW);      //  hat açık ledi söner 

      digitalWrite(hat_kapali, HIGH);   //  hat kapalı ledi yanar 

    } 

  } 

 

} 

 

void kontrol() {                        //  araç içi yolcu sayısı kontrol 

fonksiyonu 

  giris_d = digitalRead(giris);         //  yolcu girişi kontrolü 

  if (giris_d == LOW) {                 //  yolcu girişi varsa 

    t_binen++;                          //  toplam bineni 1 arttır 

    delay(1000);                        //  1 sn gecikme 

  } 

 

  digitalWrite(HC_trig, LOW);      //Trig pini pasif 

  delayMicroseconds(2);            //2 uS beklenir 

  digitalWrite(HC_trig, HIGH);     //Trig pini aktif 

  delayMicroseconds(10);           //10 uS aktif tutulur 

  digitalWrite(HC_trig, LOW);      //Trig bacağı pasife çekilir ve sensör 

tetiklenmiş olur 

  sure = pulseIn(HC_echo, HIGH);   //pulseIN fonksiyonu ile Echo pininin kaç uS 

'1' olduğu ölçülür 

  mesafe = sure * 0.034 / 2;        // mesafe hesaplaması 
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  if (mesafe < 10 && yolcu > 0)       // mesafe 10 cm den düşükse yolcu sayısı 

0 dan fazlaysa 

  { 

    yolcu--;                          // inen yolcuyu 1 azalt 

    digitalWrite(hat_acik, HIGH);     //  hat açık yanar 

    if (0 < yolcu < 5) {              //  yolcu sayısı 0 ile 5 arasındaysa 

      digitalWrite(hat_kapali, LOW);  //  hat kapalı pasif 

      durum = true;                   //  hat durumu aktif 

    } 

    if (yolcu < 0) yolcu = 0;         //  sensör kalibrasyon esnasında okuma 

yaparsa sayım yapma 0 da tut 

    lcd.setCursor(0, 0);              // 0.satır 0.sütuna geçiş 

    lcd.print(" YOLCU INDI ");        //  yolcu indi yazısı 

    delay(500);                       //  yarım saniye gecikme 

    lcd.setCursor(0, 1);              //  lcd 1.satır 0.sütuna geçiş 

    lcd.print("YOLCU SAYISI:");       //  yolcu sayısı yazısı 

    lcd.print(yolcu);                 //  yolcu sayısını yazdırma 

    delay(500);                       //  yarım saniye gecikme 

    lcd.clear();                      //  lcd temizleme 

    lcd.print("  HAT ACIK  ");        //  hat açık yazdırma 

  } 

} 

 

void son_durum() {                    // hat sonu yolcu bilgisi yazdırma 

fonksiyonu 

  lcd.clear();                        // lcd temizleme 

  lcd.setCursor(0, 0);                // 0.satır 0.sütuna geçiş 

  lcd.print("HAT KAPATILDI");         // hat kapatıldı uyarısı 

  delay(500);                         // yarım saniye gecikme 

  lcd.clear();                        // lcd temizleme 

  lcd.setCursor(0, 0);                // 0.satır 0.sütuna geçiş 

  lcd.print("TOPLAM BINEN:");         // toplam bineni yazdırma 

  lcd.print(t_binen);                 // toplam binen yolcu değeri 

  lcd.setCursor(0, 1);                //  lcd 1.satır 0.sütuna geçiş 

  lcd.print("TOPLAM KART:");          // toplam kart okutma 

  lcd.print(t_yolcu);                 // toplam kart okutunların sayısı 

} 

 

boolean getID()       // tag kartı id okuma 

{ 

    if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { // eğer yeni bir id kart 

okutulduysa 

    return false; // pasif döndür 

  } 

  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { //kartın seri no sunu oku 

    return false; // pasif döndür 

  } 

  tagID = "";  // kard id sıfırla 

  for ( uint8_t i = 0; i < 4; i++) { // 4 byte UID bilgisini çek 

    tagID.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX)); // 4 byte çekilen veriyi 

string olarak hex e dönüştür 

  } 

  tagID.toUpperCase(); // tag id yi yükselt 

  mfrc522.PICC_HaltA(); // tag okumayı durdur 

  return true; // aktif değer gönder 

} 
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Tablo 1: Sistemin Malzeme-Pin-Hedef Pin Bağlantı Tablosu 

MALZEME 

ADI 
PIN ADI 

HEDEF 

PIN 

MALZEME 

ADI 

PIN ADI HEDEF 

PIN 

ULTRASONİ

K SENSÖR 

VCC 5V 
LCD 

EKRAN 
 VSS  GND 

Trig 20   VDD  5V 

Echo 21   V0 
 

 

10K POT  

2.PİN 

GND GND   RS  7 

RFID 

SDA 53   RW  GND 

SCK 52   E  6 

MOSI 51   D4  5 

MISO 50   D5  4 

RQ BOŞ   D6  3 

GND GND   D7  2 

RST 49   A  5V 

3.3V 3.3V   K  GND 

KIZILÖTESİ 

SENSÖR 

KAHVERE

NGİ 
5V 10K POT  1.PİN  VSS 

MAVİ GND   2.PİN  V0 

SİYAH 45   3.PİN  VDD 

   
YEŞİL 

LED 
    46 

   
KIRMIZI 

LED 
    47 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Yapılan araştırmalarda yolcu taşıma sırasında, şehir içi toplu taşıma araçlarının ruhsatlarında 

belirlenen yolcu alma izni ve kapasitesi kadar yolcu almalarını sağlayacak ve denetleyecek 

teknolojik bir sistem görülmemiştir. Projemizin temel fikri bu nedenle oluşmuş ve mevcut soruna 

teknolojik bir çözüm bulmak hedeflenmiştir.  

Tasarlanan sistem şehir içi ulaşım araçlarına alınan yolcuları, kişiden bağımsız ve otomatik 

olarak hesaplamaktadır. Bu proje ile şehir içi ulaşım ağlarının daha modern, teknolojik ve 

objektif kullanımı sağlanacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Projenizin ticari bir ürüne dönüştürülebilir olup uygulanabilirliği öncelikle yerel yönetimlerin 

alacağı kararlara ve toplu taşına araçlarına sistemin entegre edilmesine bağlıdır. İhitiyaç görülen 

durumlarda sistem basit bir şekilde halkın kullanımına sunulabilir.  

Şehir içi ulaşım problemi için toplu taşıma çözüm olarak görülmektedir. Toplu taşıma 

kullanıcıları kendilerini şehir içi ulaşımı kullanırken daha güvenli hissetmelidir. Projenin sağladığı 

otomatik yolcu hesaplama ve kayıt etme özeliği yolcuların rahat ve güvenli ulaşımını 

sağlayacaktır. Şoförlerin fazla yolcu alıp almadığı denetlenebilecek ve belli bir sistem içinde 

ulaşımın sağlanması gerçekleşecektir.  

Bu çalışma toplu taşıma araçlarının güvenli ve sağlıklı kullanımına katkı sağlaması açısından 

özgün ve uygulanabilirdir. Hazırlanan projemiz 2021-Tübitak 2204 lise öğrencileri araştırma 

projeleri yarışmasında bölge finaline davet edilmiştir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması  

Kullanılan malzemeler Tablo 2’de Malzeme-Maliyet listesi şeklinde gösterilmiştir. 

Tablo 2: Malzeme- Maliyet Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3: Proje İş-Zaman Çizelgesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piyasada benzer projeler görülmüştür. Piyasadaki diğer projelere göre uygun olabilecek 

maliyetli düşük (arduino mega –klon) gibi malzemeler seçilmiş ve kullanılmıştır. Malzemelerin 

bulunması ve uygun fiyatlı olması projenin oluşturulmasını kolaylaştırmıştır. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Toplu yaşam alanlarında insan hareketlerinin yeniden düzenlenmesi için alınan önlemler 

incelendiğinde şehirlerde mecburi değişiklikler, yenilikler yapılması zorunlu olmaktadır. Çünkü 

şehirlerde artan nüfus yoğunluğu, insanların yakın teması, toplumdaki yoğun hareketlilik, toplu 

Kullanılan Malzemeler Maliyet (TL) 

1

. 

RC-522 RFID/NFC Kart Modül, Kart ve 

Anahtarlık Kiti 

 16.25 

2. Arduino Mega 2560  53.80  

3. Ultrasonik Sensör  36.82 

4. Kizilötesi Sensör  27.86 

5. Lcd Ekran  34.31 

6.10k Pot  1.26 

7. Yeşil Led  1.67 

8. Kirmizi Led  1.67 

9.  Breadboard  10.04 

 10.  Jumper Kablo (Dişi-Dişi, Dişi- 

Erkek, Erkek-Erkek)  

 4.77, 4.18, 4.77 

 11. IC191 Plastik Kısa Buton-Kırmızı  2.69  

Toplam 198.38 

İşin Tanımı Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Literatür Taraması X X X X  

Verilerin Toplanması ve 

Analizi 
X X X X  

Malzemelerin belirlenmesi 

ve Temini 
 X X X  

Kodlama Ve Prototip 

Yapımı  
  X X  

Proje Raporu Yazımı 

 

   X X 
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taşıma gibi ortak kullanım alanları hastalıkların hızlı yayılmasına neden olacaktır. Olası bir 

hastalığın bulaşma risklerini azaltmak için halk sağlığı güvenlik tedbirleri alınması gerekmektedir. 

Projedeki hedef kitlemiz işte bu yoğun şehirlerde toplu taşıma araçlarını kullanan tüm bireylerdir. 

 

9. Riskler 

Toplumu bir düzen içinde kontrol etmek için teknolojiden yararlanmak oldukça verimli ve 

sistematik sonuçlar alınmasını sağlayabilir. Yeni şehir tasarımlarında rol alacak araçların kontrolü, 

ulaşım güvenliğini tam olarak sağlamaya yönelik olmalıdır.  

Gün geçtikçe artan şehir içi ulaşım ve trafik problemlerini, araçların ve yolcuların koordineli 

ve sistemli bir şekilde hareket etmesini sağlayacak şekilde düzenlemek gerekir. Bu konuda 

yapılacak yeni çalışmalar şehir içi ulaşım problemlerinin azaltılmasında etkin olacaktır. 

Proje sistemini kullanmayı istemeyen bireyler olabilir, bu da şoförler ile yolcular arasında 

sorunlar oluşturabilir. Yerel yönetimlerin kararlılığı ve sistemin faydalarının tanıtılması sistemin 

yaygınlaşmasını ve halk tarafından benimsenmesini kolaylaştıracaktır. 
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