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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

  
Proje fikrini kısaca özetleyiniz, varsa görsel ekleyebilirsiniz. 

Özet kısmında, belge içeriği ve proje içeriği (tasarım, yazılım, montaj) konularına ayrıntılı olarak değinilmelidir. 

Kent içi ulaşım problemi için toplu ulaşım çözüm olarak görülmektedir. Çeşitlenen toplu 

ulaşım araçları ve türleri, planlayıcıları tercih konusunda çelişkiye düşürmektedir. Bu noktada 

belirlenen çeşitli değerlendirme kriterleri doğrultusunda seçim yapmak bir gereklilik haline 

gelmektedir. (TOPAL, 2019) Bununla birlikte insanların toplu ulaşım araçlarından raylı sistemleri 

tercih ettikleri söylenebilir. İstanbul’da raylı sistem taşımacılığı toplu taşımacılıktaki toplam payın 

yaklaşık 1/3 ünü oluşturmaktadır. (ego, 2021) Hal böyleyken yolcuların metro, tramvay, tren gibi 

araçların vagonları önünde sıra beklemeleri gerekmektedir.  

 

Projemizde öncelikle raylı sistemler gibi 

birden çok binme alanı olan toplu taşıma araçlarında 

hangi vagonda kaç kişilik boş yer kaldığını bildiren bir 

model geliştirilmesi planlanmaktadır. Böylelikle 

durakta bekleyen insanlar vagonlara binme alanlarında 

o vagonda kaç kişilik boş yer olduğunu bilecek ve 

daha seri, daha konforlu bir yolculuk imkânı sağlanmış 

olacaktır. 

Uzaktan kumandalı tren modelinin,  oluşturulacak prototipte bazı değişiklerle projeye 

uyarlaması yapılacaktır. Tren, uzaktan kumandalı model yerine HC-SR04 ultrasonik mesafe sensörü, 

DC motor, mikro denetleyici kart ile de yapılabilirdi ancak proje maliyetini azaltma ve amaca 
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uygunluk yönünden bu uygulamadan vazgeçilmiştir. Bunun yerine proje vurgusunu öne çıkaracak olan 

vagonlarda algılayıcı koltuk sistemi ve iletişim sistemlerine ağırlık verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Vagonlarda tren koltuklarını temsilen 3D yazıcı ile bölümler oluşturulacak ve bu bölümlere push 

butonlar yerleştirilecektir. Koltuk üzerine temsili insan modelleri yerleştirildiğinde yazılım üzerine 

kurulacak sayaç bu durumu fark edecek ve boş koltuk sayısını azaltacaktır.  

 

2. Problem/Sorun: 

 
Projenizin, yapılmasını gerekli kılan sorun/sorunların neler olduğunu belirtmelisiniz.  

Projemizi belirlerken ortaya çıkan problem durumları şunlardır;  

 Toplu taşıma araçlarında inme – binme süreleri nasıl kısaltılabilir?  

  İnme binmelerde söz konusu izdihamlara nasıl engel olunabilir?  

 Robotik tasarımlarla peronda bekleyen yolculara vagonlardaki boş koltuk bilgisi verilebilir mi? 

Varolan çözümlerin neden yetersiz olduğunu ve hangi tür iyileştirmelerin gerekli olduğunu bu bölümde belirtmelisiniz. 

Mevcut sistemlerde raylı yolcu taşımacılığında trenin kaç dakika sonra istasyonda olacağı 

bilgisi paylaşılmaktadır. İnsanlar bu süreyi dikkate alarak biniş yapacaklara alana yaklaşmaktadır. Öte 

yandan “boş yer kapmalıyım” kaygısı trenden inen insanları rahatsız edecek şekilde adeta bir 

kapışmaya dönüşmektedir. Çoğu zaman yolcuların yeterli boş alanı olmayan vagonlar önünde 

bekleyerek izdiham oluşturdukları görülmüştür. Mevcut 

uygulamada bu izdihamı önleyecek tedbirler bulunmamaktadır. Bu 

projeyle vagonların yoğunluk oranın tren istasyona gelmeden önce 

bildirilmesi yolcuların daha seri ve konforlu bir şekilde seyahat 

etmelerine olanak sağlayacaktır. 

 Projenin ele aldığı sorun eğer karmaşık ve ilişkili alt sistemlerden oluşuyorsa 

problemi alt parçalara ayırabilirsiniz.Anlaşılır ve sade bir dil ile yazınız.Projenin 

ele aldığı sorunu görsellerle destekleyebilirsiniz. 

Şekil 2 Tren gelmeden önce insanlar hangi vagonda kaç kişilik 

boş yer olduğunu bilmediğinden rastgele biniş alanında 
beklemektedir. 

Şekil 1 insan figürleri koltuklara yerleştikçe istasyondaki LCD 

bilgi ekranına boş  koltuk bilgisi anlık olarak aktarılacaktır. 
Şekil 1 Vagonlarda oluşturulacak boş koltuk algılama sistemi 

Prototip küçük olduğu için push butonlarla sağlanacaktır. 
Gerçek uygulamada kızılötesi sensörler kullanılabilir. 
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 İkonik gösterimlerin olduğu sade bir sunum ile destekleyebilirsiniz.  

  Özellikle mesai saatleri giriş ve çıkış saatlerinde onlarca vagonu bulunan trenleri istasyonda 

bekleyen insanlar hangi vagonda ne kadarlık boşluk olduğunu bilebilirse planlı, seri ve konforlu bir 

şekilde yolculuk yapabileceklerdir.  

 

3. Çözüm  

 
Problem için çözüm önerisi veya önerilerinizi belirtiniz.  

Raylı sistem toplu taşımacılık sisteminde insanlar ulaşım araçlarını kullanırken hangi vagonda 

kaç kişilik boş yerin olduğunu bilmesi ulaşımda indi-bindi sürelerinin azalması, toplu ulaşım 

araçlarının daha verimli kullanılması ve inme-binme sırasında olası izdiham durumlarının 

engellenmesi açısından yarar sağlayacaktır. Araç içerisinde her bir koltuk için tertiplenecek sensörler 

yardımıyla vagonda bulunan boş koltuk sayısı istasyonda bekleyen yolculara tren istasyona gelmeden 

önce bildirilecektir. Bunun için tasarlanacak modelde sensörler, kablosuz bağlantı modülleri, LCD 

ekran, mikro denetleyici kart kullanılabilir. 

Proje fikrinin toplumsal olarak hangi problemi/sıkıntıyı çözümlüyor olduğunu belirtiniz.  

Projemiz raylı ulaşım sistemlerinde insanların izdihama sebebiyet vermeden rahat, konforlu ve 

daha seri yolculuk yapabilme sorunlarına çözüm bulmaktadır. Prototipin ticari amaçlı olarak 

gerçekleştirilebilir olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Nasıl ki tren istasyona gelmeden önce anlık 

olarak istasyona varış süresi ekranlar aracılığı ile iletilebiliyorsa benzer şekilde bir önceki istasyondan 

sonra aldığı yoğunluk verilerini bir sonraki istasyona iletebilir. Böylece zaman ve mekândan tasarruf 

sağlanarak konforlu bir yolculuğa imkân tanınmış olur.  

Problemi nasıl çözdüğünüzü mümkün olduğunca en açık ve net bir şekilde tarif ediniz. 

Gelişen teknolojilerle birlikte anlık veri paylaşımı kablosuz haberleşme sistemleri üzerinden 

yapılabilmektedir. Artık buzdolapları, çamaşır makinaları, arabalar vs hemen hepsinde sensör 

teknolojisi kullanılıyorken raylı ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi adına fırsat sunacak bir çözüm 

ortaya konmuştur. Metro, tramvay, tren gibi çok vagonlu, birden fazla inme binme kapısı olan 

araçlarda vagonların yoğunluk durumunun yolculara tren istasyona gelmeden önce bildirilmesi 

sağlanacaktır. Böylece inme binme zamanı kısalarak ulaşımda zaman kazanılacak, bu esnada insanlar 

yer bulamayacağım kaygısı ile izdiham oluşturmaktan vazgeçecektir.   

Bu kısımda çözüme ait görsellere (prototip fotoğrafı,3B teknik resimler vb.) ve tasarım hakkında bilgilere yer verilmelidir.  

Projemiz için oluşturulacak prototipte uzaktan 

kumandayla kontrol edilebilen raylı sisteme sahip tren 

modeli uyarlanacaktır. Vagon kısmına yerleştirilecek 

olan verici devre elemanları uygun şekilde kodlanarak 

boş koltuk sayısını sayacak ve istasyondaki alıcı devre 

elemanlarına kablosuz olarak anlık iletebilecektir. 

Şekil 3 Prototipte kullanılması planlanan uzaktan 
kumandalı oyuncak tren seti 
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İstasyonda hangi vagonun nerede duracağı belli olduğundan bu alanlara yerleştirilecek LCD ekranlara 

alıcı devre boş koltuk sayısını yazdıracaktır. 

Prototipinizle alakalı alt bileşenler detaylı bir şekilde anlatılmalıdır. 

 Projemizde ayrıca 3D yazıcı ile LCD ekranın yerleştirileceği İstasyon modellerine yer verilecektir.  

 

 Kolay ve net anlaşılabilir olması için çözüm 

algoritması şeklinde açıklayabilirsiniz. Şekil 4 te çözüm algoritmamız verilmiştir.  

 

  

4. Yöntem 

 
 Önerdiğiniz çözümü hayata geçirirken kullandığınız yöntemi açık ve detaylı olarak açıklayınız.  

Problem durumunun çözümü için prototip modelleme kullanılacaktır. Modelimizde uzaktan 

kumandalı raylı tren kullanılacaktır. Ayrıca trene bağlı iki vagonun içerisine 3D yazıcı ile yapılacak 

koltuk modeli yapılacaktır. Koltuk dizaynına monte edilmiş mikro işlemci devre kartı (yerli ve milli 

olması açısından DENEYAP KART kullanılacaktır), her koltuk için push buton, Wireless NRF24L01 

(2.4 GHz Transceiver Modül - 2.4 GHz Alıcı Verici) Modül, breadboard, lipo pil ve jumper kablolar 

kullanılacaktır. Her vagon için aynı içerikte iki ayrı devre hazırlanacaktır. Ayrıca istasyonda alıcı 

devre için yine mikro işlemci devre kartı, Wireless NRF24011 Modül, İ2C entegreli LCD ekran 

kullanılacaktır. Vagonda yer alan verici devre içerisine boş koltuk sayısını temsilen başlangıçta koltuk 

sayısı kadar değer alan sayaç değişkeni tanımlanacak ve basılı olan her push buton için sayaç 

değişkeni 1 azaltılacaktır. Şayet push buton basılı değilse (if-else durumu) sayaç değişkeni 1 

arttırılacak böylece boş koltuk sayısı hesaplanacaktır. Verici devrede hesaplanan sayaç değeri Wireless 

NRF24011 Modül sayesinde alıcı devreye aktarılacaktır. İstasyonda bulunan alıcı devre ise sonucu 

İ2C modüllü LCD ekrandan yazdıracaktır.  

Yönteminizi hangi bilimsel ilkeler ve teknolojik uygulamalar üzerine kurguladığınızı belirtiniz. 

Projemizde kullanılan bilimsel ilkeler ve teknolojik uygulamalar şunlardır; araştırma 

geliştirme, güvenlik, simülasyon, modelaj ve temel elektronik bilgisi, statik, toplumsal ahlaki değerler 

ve etik. 

Özellikle prototip varsa yapılan deneylerin sonuçlarını açık bir şekilde belirtmelisiniz. 

Şekil 5 İstasyonda oluşturulacak LCD ekran 
platformunun 3D önizlemesi 

Şekil 4 Alıcı ve Verici Devre Çözüm Algoritması 
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Bütünüyle prototip yapılmış olmasa da Wireless NRF24011 Modül ile birden fazla mikro 

işlemcili devre kartının kablosuz haberleşmesi denenmiştir. Yapılan çalışmalarda kapalı mesafelerde 

500 metre mesafeye kadar alıcı ve verici devrelerin performans kaybı yaşamadığı görülmüştür. Açık 

alanlarda yapılan ölçümlerde ise bu mesafe 2 km ye kadar ulaşabilmektedir.  

Sonuçlar analiz ederek yorumlamalısınız.  

Sonuç olarak prototip için ihtiyaç duyduğumuz en fazla 2 metre mesafe için Wireless 

NRF24011 Modülünün yeterli veri akışını sağlayacağını belirtebiliriz. Ayrıca ürün ticari olarak hayata 

geçirilmek istenirse daha yüksek mesafelerde aktarım yapabilen devre kartlarına ihtiyaç duyulacaktır.  

Görsel (2B,3B) ve/veya prototipiniz ile bu kısmı 

açıklayınız.  

Proje sunumu esnasında tren uzaktan kumandalı ile kontrol edilerek sunumun yapıldığı 

kişilerin önünde yer alan istasyonda ve tam karşısında sunumu yapacak olan takım üyelerinin 

önünde durması sağlanacaktır. Takım üyeleri vagonda kişi modellerinin sayısını ve yerlerini 

değiştirerek boş koltuk sayılarının sunum yapılan kişilere istasyondaki LCD ekrandan anlık 

değişimini gösterebilecektir.  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 
Projenizin yenilikçi yönü hakkında bilgi veriniz.  

Yapılan literatür taramaları ve gözlemler neticesinde benzer durumlarla karşılaşılmamıştır. Bu 

durum projenin yenilikçi yönünü ortaya koymaktadır. Literatür taramasında ulusal ve uluslararası 

kaynaklar; makaleler, tezler ve haber metinleri incelenmiştir. Yapılan araştırmalarda ülkemizde yer 

alan Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve 

Mersin’de ve yabancı ülkelerden Tokyo, New York, Londra, Barcelona, Berlin, Chicago, Delhi, 

Guangzhou, Hamburg, Hong Kong, Moskova, Paris metroları incelenmiş vagon yoğunluk durumlarını 

ya da boş koltuk sayılarını gösteren bir sistem olmadığı tespit edilmiştir. (BAŞTÜRK, 2014) 

Şekil 7 Alıcı ve Verici Devre Şeması Fritzing  Çizimi 

Şekil 7Prototipin sunum anındaki görünümü 
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Projenizi, piyasada bulunan benzer ürünlerden ayıran özellik/özelliklerin neler olduğunu belirtiniz.  Bu kısımda benzer 

ürünler hakkında da bilgi verilmelidir.  

Piyasada benzer ürün bulunmadığı için kıyaslama yapma olanağımız bulunmamaktadır. Ancak 

yine de metroların istasyona gelmeden önce ne kadar süre sonra o istasyonda olacağı uygulamasından 

yola çıkarak anında bilgilendirme için benzer dijital panoların kullanılabileceğini belirtebiliriz.  

Projenizin özgün yönlerini belirtiniz. Bu kısımda tasarlanan özgün ürünün donanımsal ve yazılımsal parçaları hakkında bilgi 

verilir.(varsa) 

Projemizin özgün yönü bu tarz robotik kodlama araçlarında arduino, raspery-pi, LEGO EVO 

gibi yabancı ülkelerin üretimleri olan mikro işlemciler kullanıyorken projemizde yerli ve milli 

imkânlarla üretilmiş DENEYAP KART kullanılmasıdır. DENEYAP KART 2020 yılında T3 Vakfı 

girişimiyle üretilmiş muadillerinin çok üstünde özellikler içeren bir mikro işlemci devre kartıdır. 

(T3_Vakfı, 2020) 

Çalışmanızda, kodlarınızda, tasarımınızda yenilikçi bir yön varsa belirtmeniz gerekmektedir. Takımlar bu alanda kendi 

çalışmalarını nasıl bir yöntemle hazırladığını, benzer çalışmalardan hangi yönleri ile ayrıldığını belirtmesi istenmektedir.  

Projemizde kullanacağımız DENEYAP KART özelliklerini incelediğimizde Wireless özelliği 

olduğu bilgisi bulunmaktadır. Elimizde henüz bu kart olmadığı için deneyemediğimiz kodlama 

çalışmasında kablosuz haberleşme desteği için NRF24011 Modülü de kullanılabilecektir. Bunla 

birlikte projede kullanılacak Li-po pil için harici bir şarj ünitesine ihtiyaç duymamak adına kart 

üzerinden şarj desteği alması da DENEYAP KART ın bir diğer yararı olacaktır.   

Ayrıca bu proje daha önce herhangi bir yarışma, sunum esnasında kullanılmamış olup ilk kez 

TEKNOFEST 2021 için hazırlanacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik 

 
Proje fikrinizin hayata nasıl geçirileceği hakkında bilgi veriniz.  

Şehir içi raylı sistemler yolcu taşımacılığı birçok ilde belediyeye bağlı özel şirketler 

bünyesinde faaliyet göstermektedir. Bu sebeple proje fikrinin hayata geçirilebilmesi için başta 

belediye başkanları olmak üzere şirket yöneticilerine tanıtılmasına ihtiyaç vardır. TEKNOFEST 2021 

finaline katılarak bu tanıtımın ilk adımı atılacaktır. Ayrıca yarışma finalinde sergiye gelecek olan 

bürokratlar ve basın ekipleri aracılığı ile projenin yaygın etkisine vurgu yapılacaktır.  

Mevcut şartlar altında projenizin ticari bir ürüne dönüştürülebilir olup olmadığı hakkında bilgi verilmelidir.  

Mevcut şartlar atında projemizin ticari bir ürüne dönüştürülebilmesi için trendeki koltuklara 

entegre edilebilecek ve kızılötesi prensiple çalışan hassas algılayıcılar kullanılabilir. Ayrıca ayakta 

yolcu doluluk oranının tespiti için yolcu tutamaçlarına da benzer sistem yerleştirilerek vagonların 

yoğunluk oranı üzerine çalışma yapılabilir. 

Uygulanabilirliğinde mevcut riskler nelerdir belirtiniz. 

Burada boş koltuk üzerine çanta, kitap vs gibi çeşitli nesnelerin konulması sistemin çalışma 

risklerinden bir tanesidir. Bu durumu engellemek için ağırlık sensörü kullanılabilir. Öte yandan mesai 
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giriş çıkışları gibi metroların çok yoğun olduğu zamanlarda sistem kapasitenin üzerinde yolcu olması 

da sistemin boş koltuk bilgisinden ziyade vagon doluluk oranının paylaşılmasının daha yararlı 

olabileceği sonucunu ortaya koyar.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 
 Projemizin ihtiyaç duyulan malzeme listesi ve yaklaşık maliyeti aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:  

DURAKMATİK Projesi Malzeme ve Yaklaşık Maliyet Listesi 

S.N
o: Malzeme Adı 

Ade
di 

Birim 
Fiyatı 

Topla
m 

Alınacak yer 

1 
Uzaktan kumandalı 
tren seti 1 ₺300 

₺300,0
0 

https://urun.n11.com/karakter-oyuncak/oyuncak-klasik-
buyuk-tren-seti-sesli-isikli-666-cm-35-parca-155-
P493485238  

2 DENEYAP KART 4 ₺140 
₺560,0
0 

https://deneyapkart.org/magaza/urun-deneyap-kart.html  

3 

Wireless NRF24L01 
2.4 GHz 
Transceiver Modül  4 ₺10 ₺40,00 

https://www.robotistan.com/wireless-nrf24l01-24ghz-
transceiver-modul-24ghz-alici-verici-modul-
1?gclid=CjwKCAjw2ZaGBhBoEiwA8pfP_vCmDAwZfavduBS2d
Iy1IYzl0RmcMyWVN0NUdk-
V_2imidtVjNnxRRoCbp0QAvD_BwE  

4 

3.7V 1S 420mAh 
1cell Li-Polymer Pil 
25C - PX420XL 4 ₺40 

₺160,0
0 

https://www.direnc.net/37v-1s-420mah-1cell-li-polymer-pil-
25c-px420xl  

5 
2x16 LCD Ekran Sol 
Üst Mavi - Qapass 2 ₺20 ₺40,00 

https://www.direnc.net/2x16-lcd-display-sol-ust-mavi-
qapass  

6 İ2C MODÜL 2 ₺10 ₺20,00 https://www.direnc.net/lcd-serial-interface-board  

7 3d Yazıcı Filament 1 ₺175 
₺175,0
0 

https://www.direnc.net/1-75mm-pla-3d-filament-pembe-
drnkits  

8 jumper kablo 20 li 3 ₺10 ₺30,00 https://www.direnc.net/40-adet-erkek-erkek-jumper-20cm  

9 breadboard 4 ₺10 ₺40,00 https://www.direnc.net/tekli-breadboard  

TOPLAM MALİYET 
₺1.365
,00 

 

*fiyatlar proje raporu yazılım tarihinde piyasa değerleri araştırılarak belirlenmiştir. 

 

Proje maliyetlerini arttırmamak için ihtiyaç duyulan 3D yazıcı, lehim vb demirbaş araç gereçler 

mevcut imkânlar dâhilinde sağlanacaktır. Projemize ilişkin zaman çizelgesi aşağıdaki gibidir.  

DURAKMATİK PROJESİ ZAMAN PLANLAMASI 

AŞAMA YAPILACAK İŞ TARİH SÜRE 

Ön 
Değerlendirme 

Raporu 
Aşaması 

Proje fikri oluşturma geliştirme, araştırma, 
alanyazın taraması, karar verme, rapor 
oluşturma süreçleri 

5 Ay 

Ocak 
2021- 
Mayıs 
2021 

Proje Detay 
Raporu 
Aşaması 

Ön değerlendirme rapor sonucunun 
değerlendirilmesi, literatür tarama, 
uzman görüşmeleri, proje detay raporu 
yazımı 

1 Ay 
Haziran 
2021 

ARAŞTIRMA VE 
RAPORLAMA 

Literatür tarama, uzman görüşmeleri 17 Mayıs-10 Haziran 2021 23 gün 

Proje detay raporunun hazırlanması 17 Mayıs-17 Haziran 2021 30 gün 

TASARIM 
3D model eskiz çalışmaları 20-30  Haziran 2021 10 gün 
Uzaktan kumandalı tren alımı 10-13 Temmuz 2021 3 gün 

https://urun.n11.com/karakter-oyuncak/oyuncak-klasik-buyuk-tren-seti-sesli-isikli-666-cm-35-parca-155-P493485238
https://urun.n11.com/karakter-oyuncak/oyuncak-klasik-buyuk-tren-seti-sesli-isikli-666-cm-35-parca-155-P493485238
https://urun.n11.com/karakter-oyuncak/oyuncak-klasik-buyuk-tren-seti-sesli-isikli-666-cm-35-parca-155-P493485238
https://deneyapkart.org/magaza/urun-deneyap-kart.html
https://www.robotistan.com/wireless-nrf24l01-24ghz-transceiver-modul-24ghz-alici-verici-modul-1?gclid=CjwKCAjw2ZaGBhBoEiwA8pfP_vCmDAwZfavduBS2dIy1IYzl0RmcMyWVN0NUdk-V_2imidtVjNnxRRoCbp0QAvD_BwE
https://www.robotistan.com/wireless-nrf24l01-24ghz-transceiver-modul-24ghz-alici-verici-modul-1?gclid=CjwKCAjw2ZaGBhBoEiwA8pfP_vCmDAwZfavduBS2dIy1IYzl0RmcMyWVN0NUdk-V_2imidtVjNnxRRoCbp0QAvD_BwE
https://www.robotistan.com/wireless-nrf24l01-24ghz-transceiver-modul-24ghz-alici-verici-modul-1?gclid=CjwKCAjw2ZaGBhBoEiwA8pfP_vCmDAwZfavduBS2dIy1IYzl0RmcMyWVN0NUdk-V_2imidtVjNnxRRoCbp0QAvD_BwE
https://www.robotistan.com/wireless-nrf24l01-24ghz-transceiver-modul-24ghz-alici-verici-modul-1?gclid=CjwKCAjw2ZaGBhBoEiwA8pfP_vCmDAwZfavduBS2dIy1IYzl0RmcMyWVN0NUdk-V_2imidtVjNnxRRoCbp0QAvD_BwE
https://www.robotistan.com/wireless-nrf24l01-24ghz-transceiver-modul-24ghz-alici-verici-modul-1?gclid=CjwKCAjw2ZaGBhBoEiwA8pfP_vCmDAwZfavduBS2dIy1IYzl0RmcMyWVN0NUdk-V_2imidtVjNnxRRoCbp0QAvD_BwE
https://www.direnc.net/37v-1s-420mah-1cell-li-polymer-pil-25c-px420xl
https://www.direnc.net/37v-1s-420mah-1cell-li-polymer-pil-25c-px420xl
https://www.direnc.net/2x16-lcd-display-sol-ust-mavi-qapass
https://www.direnc.net/2x16-lcd-display-sol-ust-mavi-qapass
https://www.direnc.net/lcd-serial-interface-board
https://www.direnc.net/1-75mm-pla-3d-filament-pembe-drnkits
https://www.direnc.net/1-75mm-pla-3d-filament-pembe-drnkits
https://www.direnc.net/40-adet-erkek-erkek-jumper-20cm
https://www.direnc.net/tekli-breadboard
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Devre parçalarının temini 10-13 Temmuz 2021 3 gün 

ÜRETİM 

Tren modeline uygun vagon koltuk sistemi 
tasarımı 17-20 Temmuz 2021 3 gün 

Sistem devrelerinin kurulması 20-25 Temmuz 2021 5 gün 

Sistem yazılımının oluşturulması 25 Temmuz - 10 Ağustos 2021 16 gün 

TEST 

Sistem yazılımının test edilmesi  10-15 Ağustos 2021 5 gün 

Sistem yazılımının iyileştirilmesi 15-31 Ağustos 2021 16 gün 

Sunum provaları 1-20 Eylül 2021 20 gün 

*TEKNOFEST Komisyonun yaptığı bilgilendirme ile projenin ilk başladığı zamandan (Ocak 2021) başlanarak zaman çizelgesi 

oluşturulmuş olup Prototip için tasarım, üretim ve test aşamaları üzerinden risk etki olasılığı çıkarılmıştır. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 
Projemizde hedef kitle şehir içi raylı ulaşım sistemi kullanan bireylerdir. Ayrıca bu ulaşım 

sitemi işletmecileri, yerel yöneticiler de hedef kitlemiz arasındadır. Raylı ulaşım sistemlerini kullanan 

insanlar iş çıkışlarında günün yorgunluğunu yaşarken bir de vagonda boş yer bulma telaşına 

kapılmaktadır. Bu proje ile insanlar tren istasyona gelmeden hangi vagonda kaç kişilik boş yer olduğu 

bilgisini edinebilecek ve ona göre binme alanında bekleyeceklerdir.  

 

9. Riskler 

 
Projemizi olumsuz yönde etkileyebilecek unsurlar şunlar olabilir;  

 3D tasarım sisteminin tren modeline uyumluluğunun sağlanamaması. Modelimiz her ne kadar 

milimetrik ölçümler alınarak tasarlanacak olsa da herhangi bir sebeple vagon ile uyumlu olmayan bir 

parça basılmış olabilir. Böyle bir durumda yeniden basıma gidilerek hata giderilmeye çalışılacaktır. 

 Alınan devre parçalarının hasarlı olması: Projemizin zaman çizelgesinde de görüldüğü üzere 

malzeme temini imkanlar dahilinde proje kabul tarihinden itibaren mümkün olan en erken zaman 

diliminde yapılacaktır. Böylelikle hasarlı olarak gelen parçaların değişimi için yeterli zaman 

kazanılmış olacaktır.  

 DENEYAP KART ile Kodlama. Henüz piyasaya yeni çıkan yerli ve milli mikro işlemci devre 

kartımız ile ilk kez çalışılacak olması kodlama ve donanım bileşenleri açısından bazı problemleri 

beraberinde getirebilir. Bu durumda https://forum.deneyapkart.org/ sitesi üzerinden gerekli desteğin 

alınması sağlanacaktır.  

 Sunum esnasında sistemin çalışmaması: Sunum esnasında herhangi bir nedenle sistem 

çalışmayabilir. Eğer problem o anda çözülemezse, zaman çizelgesinde belirtilen sunum provaları 

aşamasında video kayıt alınacak ve sunum yapılacak kişilere gösterimi video üzerinden 

tamamlanacaktır.  

 Proje hazırlık zaman çizelgesinde esneme: Birçok projede olduğu gibi bizim projemizde de 

herhangi bir nedenle planlanan projenin zamanında yetiştirilmemesi durumu bulunmaktadır. Bu riski 

azaltmak için yarışma finalinden 20 gün öncesinde projenin hazır olmasını hedefledik. Ayrıca yine 

zaman yönünden proje yapımı tüm aşamaları ile 25 gün içerisinde de tamamlanabilir. 

https://forum.deneyapkart.org/
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Proje Hedeflerinde Riskin Etki Skalası 

Proje 

Hedefi 

Çok Düşük / .05 Düşük / .10 

 

Orta / .20 Yüksek / .40 Çok yüksek / .80 

Maliyet Görünmeyen maliyet 

artışı 

maliyet<1501,5 

(TL) 

1501,5<Maliyet<1638 

(TL) 

1638<Maliyet<1911 

(TL) 

Maliyet >2457 

(TL) 

Takvim Görünmeyen zaman 

artışı 

Zaman<27 

(Gün) 

27<zaman<30 

(Gün) 

30<zaman<35 

(Gün) 

Zaman>35 

(Gün) 

Kapsam Kapsam düşüşü zor 

fark edilir 

Kapsamın minör 

alanları etkilenir 

Kapsamın majör 

alanları etkilenir 

Kapsam azaltması proje 

ekibi için kabul 

edilemez 

Proje sonu çıktısı 

yararsızdır 

Kalite Kalite düşüşü zor 

fark edilir 

Sadece talepkar 

uygulamalar 

etkilendi 

Kalite azaltması için 

ekibi onayı gerekebilir 

Kalite azaltması proje 

ekibi için kabul 

edilemez 

Proje sonu çıktısı 

yararsızdır. 
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