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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Yolcuların toplu taşımada raylı sistemleri bilinçsiz kullanması, yolcuların konfor ve 

sağlığının bozulmasına neden olur. Geliştirilen proje ile vagonlardan elde edilen fiziksel 

veriler anlamlı verilere dönüştürülerek yolcuların yararına sunulur. Vagonlarda 

hesaplanan doluluk verisi istasyonlardaki ekranlara iletilerek yolcuların hangi vagonun 

daha boş olduğundan haberdar olması ile daha boş olan vagonlara ilerlemesi 

sağlanacaktır. Bu sayede insanlar daha konforlu bir şekilde yolculuk yapacak ve toplum 

sağlığı korunacaktır. Proje iki kısımdan oluşmaktadır: Tren ve istasyon. Tren, her 

vagonda doluluk oranını hesaplayan ölçüm cihazları ve vagonlardan gelen verileri 

istasyona ileten bir modülü kapsamaktadır. İstasyon, vagondan gelen veriyi alan bir alıcı 

modül ve gelen verileri insanlara iletmeye yarayan ekranları kapsamaktadır.  

 

2. Problem/Sorun: 

Toplu taşıma araçlarının ne kadar yoğun olduğu genel kabuller (mesai saatleri) 

haricinde belirlenemez. Projenin gerekli olduğunu gösteren sorunlar; 

• Vagonun belirli bölgelerinde oluşan yığılmaların (kalabalığın) toplum sağlığı için 

tehdit oluşturması. 

• Kalabalık vagonlar nedeniyle pandemi süreçlerinde sosyal mesafenin korunamaması. 

• Kalabalık bahane edilerek suçluların tacizlerde bulunması. 

• Yoğunluğun homojen dağılmaması sebebiyle yolcuların konforsuz yolculuk yapması. 

• Yolcuların raylı sistemleri kullanırken yoğunluktan sebep trene iniş-binişlerde sorun 

yaşanması. 

• İnsan kalabalığının doğru yönlendirilememesinden kaynaklı bir kaos kargaşa ortamı 

oluşmasıdır. 

Uygulanan çözüm önerileri ve bazılarının yetersiz olma nedenleri; 

• Toplum sağlığını korumak için sefer sayıları arttırılmıştır ancak bu da fazla elektrik 

enerjisi tüketimi neden olmaktadır. 

• Vagonlarda yerlere her kişinin durması gereken işaretleyiciler konulmuştur ama 

vagonun fazla kalabalık olduğu zamanlarda kullanılması mümkün olmamaktadır. 

• Yabancı ülkelerde taciz olaylarının önüne geçmek için kadın-erkek ayrı bir şekilde 

raylı sistem kullanım imkânı sunulmaktadır. 

• Trenlere iniş- binişlerde yerde uyarıcı çizgiler bulunmaktadır ancak çok yoğun 

seferlerde kapı zamanlaması yüzünden işe yaramamaktadır. 

 

 
Şekil 1 Kalabalık Aksaray Metrosu 
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3. Çözüm  

Yukarıda bahsedilen sorunlar için akla gelen çözüm önerileri; 

• Sefer sayılarının arttırılmasıyla yoğunluğun azaltılması. 

• Maske, mesafe, hijyen kurallarını daha sıkı bir şekilde kontrol edilmesi. 

• Yolcu yoğunluğunun vagonda homojen bir şekilde dağıtılması. 

• Raylı sistem hattı ile benzer güzergahlarda çalışan alternatif toplu taşıma araçları ve 

güzergahları oluşturulmasıdır. 

Proje fikri; toplum için oldukça önemli olan iki soruna çözüm getirmektedir. Bunlardan 

birincisi kalabalık şehirlerde yaşayan insanların toplu taşıma araçlarında konforsuz 

seyahat etmelerinden kaynaklı sorunlar yaşamasıdır. Proje ile insanların daha konforlu 

yolculuklar yaparak gündelik hayat kalitelerinin arttırılması amaçlanmaktadır. İkinci 

sorun; özellikle COVID-19 pandemisi ile önemini daha da iyi anladığımız toplum 

sağlığı ile alakalıdır. Gribal enfeksiyonların yayılmasında en önemli etkenlerden birisi 

de insan yoğunluğudur. İnsan yoğunluğunun dengesiz dağılımı toplum sağlığı için 

oldukça büyük bir tehdittir. Proje ile ulaşımda oldukça önemli olan yolcu memnuniyeti 

arttırıldığı gibi toplumsal bir soruna da çözüm getirilmektedir. 

Bahsedilen problemleri çözmek için kullanılacak en etkili ve inovatif fikrin yolcu  

yoğunluğunun homojen bir şekilde dağıtılması olduğu saptanmıştır. Bu konuda saha  

araştırması yapılırken bazı vagonların çok dolu, bazı vagonların ise çok boş olduğu  

gözlenmiştir. İnsanların daha boş vagonlara yönelmesi sağlanarak yoğunluğun homojen 

bir şekilde dağıtılabileceği belirlenmiştir. Bu yönlendirme için; tren istasyona 

gelmeden, gelen trendeki her bir vagonun ne kadar dolu olduğunu gösteren bir sistem  

tasarlanmıştır. Bu sistemde trenler yolcu alıp kapılarını kapattıktan sonra (hava 

yastıklarındaki momentumun sıfır olduğu stabil durum) doluluk verisini ölçüm yoluyla 

hesaplayıp, istasyona ileten bir verici modül; istasyonlarda ise gelen bu veriyi ekranlara 

yansıtan bir alıcı-gösterge modül bulunmaktadır. Prototipte doluluk oranı, basınç verisi 

ile hesaplanacaktır. Kompleks bir hat için planlanan sistemimiz prototipinde; 2 istasyon 

ve 1 tren ile uygulama yapılacaktır. Tren hareket etmeden önce kapı kapandıktan 

sonraki bekleme süresinde (bu işlem için ekstra bir süre gerekmemekte olduğunun 

göstergesidir) ölçüm işlemi yapılır. Verici modül sayesinde ölçüm sonucu elde edilen 

veriler istasyona iletilir. İstasyonlardaki ekranlarda bu verilerin vagonların yüzde kaç 

dolu olduğu şeklinde yansıtılması sayesinde insanların daha boş olan vagonlara 

ilerlemesi sağlanır. 

 

4. Yöntem 

Projenin ilk aşaması; vagonda ölçüm yaparak her bir vagondan bir doluluk oranı  

elde etmek ve bunu haberleşme modülü ile istasyona göndermektir. Basınç verisini 

prototipimizde yük hücreleri alacaktır. Yük hücreleri tek başına kullanılmaya uygun 

değildir, bu sebeple bir dönüştürücü kullanılması gerekmektedir. Buradan gelen ölçüm 

verisini ileten verici modülü prototipte NRF24L01 modülü kullanılacaktır. Bu 

modüllerin bağlı olduğu ana kart olarak ise Arduino UNO R3 kullanılacaktır. Özet 

olarak vagonlara yerleştirilecek sistem; yük hücresi, dönüştürücü, ana kart ve verici 

modül olmak üzere 4 parçadan oluşmaktadır. 
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Yük hücresi, üzerine etki eden bir yükü veya kuvveti elektronik bir sinyal haline 

dönüştüren bir sensör veya bir dönüştürücüdür. Bu elektronik sinyal, yük hücresi ve 

devrenin türüne bağlı olarak voltaj değişikliği, akım değişimi veya frekans değişimi 

olabilir. Bu anlamda piyasada birçok farklı yük hücresi bulunmaktadır.[1] 

HX711 kartı aslında bir Analog/Dijital (A/D) dönüştürücüdür. Bir veri toplama sistemi 

içindeki A/D dönüştürücülerin temel amacı, koşullu analog sinyallerini bir dijital veri 

akışına dönüştürmektir, böylece veri toplama sistemi bunları görüntüleme, depolama ve 

analiz için işleyebilir. ADC (Analog-Dijital Dönüştürücü) dönüştürücü bir analog sinyal 

alır ve dijital alana dönüştürür.[2] 

Arduino UNO, ATmega328 mikro denetleyicisini içeren bir Arduino kartıdır. Basit 

olmasına rağmen oldukça işlevsel olan kendi yazılım programı ile kodlanan kart; fiyatı 

ucuz olduğu için birçok projede tercih edilmektedir.[3] 

NRF24L01 alıcı verici modüldür. 2.4GHz frekansında kablosuz haberleşme yapmanıza 

imkân sağlayan düşük güç tüketimine sahip bir modüldür. Antenli ve antensiz olmak 

üzere iki tane modeli vardır. Bağlantı ve datasheet olarak hiçbir farkları yoktur. Antenli 

olan modeli antensiz modeline göre daha uzak mesafelerden haberleşebiliyor.[4] 

Projenin son basamağında gelen veriyi merkezde görüntüleyecek merkezi 

sistemimizde; alıcı modül, ana kart ve LCD Ekran olmak üzere 3 kısım bulunmaktadır. 

Alıcı modül yukarıda detayları açıklanan NRF24L01 modülüdür. Yazılım kısmında 

yapılacak değişiklik ile hem alıcı hem verici olabilmektedir. 

Arduino UNO önceki kısımda açıklaması yapılmıştır. 

LCD Ekran robot projelerinde ya da otomasyon projelerinde kullanılırken  

bilgisayarın seri ya da paralel portundan veya bir PIC mikro denetleyici kullanarak  

kontrol edilebilir. LCD paneller piyasada satır ve sütun sayılarına göre 1x8, 2x8,  

1x16, 2x16, 1x20, 2x20, 1x40 ve 2x40 gibi farklı boyutlarda bulunmaktadır.  

Günümüzde üretilen LCD panellerin çoğunda tek sıra halinde 16 pin bulunur. Bu  

pinlerden ilk 14 tanesi kontrol için son iki tanesi ise eğer varsa arka ışık için  

kullanılır. Bazı LCD'lerde kontrol için kullanılan 14 pin 2 adet 7’li sıra halinde de  

bulunabilir.[5] 

Bunun dışında prototipin hazırlanmasında mekanik parçaların çizimi için Proteus ve  

SolidWorks gibi programlar kullanılacak ve mali duruma göre 3D basım veya model  

şeklinde üretilecektir. Prototip yapılırken lehimleme, mekanik montaj gibi yöntemler  

kullanılacaktır. 

 
Şekil 2 Proje Malzemeleri ve Tren Maketi 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Sefer sayısını arttırmak, yolcu sayısının sınırlandırılması gibi uygulamalar ile  

çözülmeye çalışılan bir soruna bu tarz bir kısıtlama getirilmeden çözülmesi önemli bir  

ayrıntıdır. Ancak projeyi benzerlerinden ayıran özellik ise; mühendislik uygulamaları  

sonucu endüstriyel analiz ve ikaz için kullanılan ağırlık, basınç, kapasite gibi verilerin  

insanlar için faydalı bir hale getirilerek insan yaşamını kolaylaştırmasıdır. Bu alanda en 

belirgin uygulama giren çıkan kişi sayısını hesaplayarak vagonların ne kadar dolu 

olduğunu hesaplayan sayım sistemidir. Bu uygulama ile yapılacak projeye benzese  

de tamamen farklıdır çünkü amaçları farklı. Birisinde amaç; veri toplamak ve genel  

durumu gözlemlemek, diğerinde ise yolcu hayatını kolaylaştırmaktır. Kod içerisindeki  

haberleşme, ölçüm ve ekrana yazdırma kısımları standart olup; koddaki özgün  kısım 

ölçümden gelen veriden hesaplanan doluluk oranıdır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projede yer alan ölçümün yapılması, istasyon-vagon arası haberleşme ve istasyonda 

ekranlarda tren ile alakalı bilgilendirmelerin yapılması modern raylı sistem hatlarının 

neredeyse hepsinde bulunmaktadır. Yeni nesil trenlerde kişi sayımı yapan sistem, eski 

nesil trenlerde ise basınç ölçümü yapan sistem bulunmaktadır. Bu sebeple trende yapılan 

yazılım güncellemeleri ile istasyona veri iletilmesi, istasyonda yapılan basit 

güncellemeler ile bu verilerin insanlara iletilmesi oldukça basit ve ucuzdur. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Malzeme Adı 
Birim 
Fiyatı 

Adet 
Toplam 

Fiyat 

Arduino UNO R3 148,09 ₺ 2 296,18 

Arduino NRF24L01 
Haberleşme Modülü 

44,07 ₺ 2 88,14 ₺ 

Breadbord 16,75 ₺ 2 33,5 ₺ 

Arduino Yük Hücresi ve 
HX711 

43,19 ₺ 2 86,38 ₺ 

Bağlantı Kabloları 9,70 ₺ 4 38,8 ₺ 

128x64 LCD Ekran 44,07 ₺ 1 44,07 ₺ 

Montaj Parçaları 90 ₺ 1 90 ₺ 

Tren-İstasyon Parçaları 200 ₺ 1 200 ₺ 

Toplam 877,07 ₺ 
Tablo 1 Tahmini Maliyet 

Proje malzemelerini seçerken en az maliyete ve ihtiyaca göre seçilmiştir. Seçilen 

ürünlerin linkleri kaynakça kısmında yer almaktadır.[6][7][8][9] 

 

İş Paketleri Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

Literatür Taraması           

Malzeme Tedariği           

Elektronik Entegrasyon           
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Yazılım ile Devrenin Birleştirilmesi           

Mekanik Entegrasyon           

Tren ve İstasyon Tasarımı           

Prototip Parçalarının Birleştirilmesi           

Sunum Hazırlıklarının Yapılması           

Teknofest           
Tablo 2 Proje Zaman Planlaması 

Yapılacak projenin fikir olarak benzeri bir tane bulunmaktadır [10]. Diğer proje binecek 

yolcu ağırlığını değil yolcu sayısını esas almaktadır. Raspberry Pi (3.330,14₺) gibi 

malzemelerin kullanıldığı bu sistemde fiyat çok fazla yüksek olacaktır.[11] 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Raylı sistemlerde vagon yoğunluk göstergesi yolcu sayısının metro, tramvay gibi ulaşım  

araçlarında her vagona eşit dağılmasını amaçlayan ve bu şekilde yolculara konforlu ve 

hijyenik yolculuk imkânı veren özgün bir projedir. Projenin hedef kitlesi toplu taşımada 

kısa süreli sefer süresine sahip raylı sistemleri kullanan yolcular ve raylı sistemde yolcu 

memnuniyetini arttırmak isteyen işletmelerdir. Pandemi döneminde olduğumuz için 

sosyal mesafe oldukça önem kazanmıştır. Raylı sistemlerde sosyal mesafenin en iyi 

şekilde sağlanması yapılacak proje ile mümkün olmaktadır. Bu bağlamda sosyal 

mesafenin korunmasına olan ihtiyaç projeyi vazgeçilmez kılacaktır. 

 

9. Riskler 

• Sensörlerin hassas olması sebebiyle ölçüm hataları oluşabilir. 

• Sistemi yeni tanıyacak insanlar nedeniyle karışıklık çıkabilir. 

• Tren vagonları içerisindeki insan sirkülasyonu sebebiyle değer sapmaları meydana  

gelebilir. 

• Ölçümün tam zamanında yapılamaması sebebiyle; basınç üzerinden doluluk oranı  

hesaplayan vagonlarda hata payları oluşabilir. 

• Okuma yazması olmayan veya engelli yolcular için sistem yetersiz olabilir. 

Riskler için B planları; 

• Sık aralıklarla sensör kalibrasyonunun ve sistem bakımının yapılması. 

• İstasyonlarda ve işletmelerin internet sitelerinde tanıtıcı afiş, broşür ve video  

içeriklerin oluşturulabilir. 

• Sistem kullanılmaya başlandıktan sonra ölçümler ile bu ölçümlerden elde edilen 

bilgilerin hata payı ile yeniden hesaba katılabilir. 

• Ölçüm sisteminin otonom şekilde gerçekleştirilebilir. 

• İstasyonlara sesli uyarılar ve Braille alfabesi ile okunabilen özel ekranlar konulabilir. 
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