
 

 

 

 

TEKNOFEST  

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

AKILLI ULAŞIM YARIŞMASI  

PROJE DETAY RAPORU 

 

PROJE ADI:  TEKNOKART 

PROJE KAPSAMI: HAVA/ KARA/ DENİZ : KARA 

TAKIM ID: 424562 

TAKIM ADI: SELÇUK TRANSPORT 

 

     

               

 



 

İçindekiler 
1.Proje Özeti..............................................................................................................................2 

2.Sorun.......................................................................................................................................2 

3.Çözüm.....................................................................................................................................3 

4.Yenilikçi (inovatif) Yönü........................................................................................................3 

5.Yöntem................................................................................................................................3-4 

6.Uygulanabilirlik.......................................................................................................................4

7.Projenin Hedef Kitlesi.............................................................................................................5 

8.Ön Görülen Riskler.................................................................................................................5 

9.Maliyet Hesaplaması...............................................................................................................5 

10.Geliştirilebilir Fikirler...........................................................................................................6 

11.Kaynakça..............................................................................................................................6 

12.Proje Ekibi............................................................................................................................6 

13.Proje Planlaması....................................................................................................................7 

 

Proje Ön Değerlendirme Raporu 

1.  Proje Özeti:  

 

    Ülkemiz  nüfusunun  hızla  artmasıyla  birlikte  ulaşımda  yaşanan  sıkıntıları da 

beraberinde  getirmektedir. Toplu  ulaşım  aracı  olarak  kullandığımız  tramvaylarda  

ve  metrolarda  yaşanan  bekleme  sıraları  buna  en  büyük örneklerdendir. Projemiz 

bu  soruna   çözüm  olmak  adına  oluşturulmuştur. Projenin  mantığı  belli  bir  sıra  

dahilinde  karta  basmaktansa   karta  entegre  edeceğimiz  bir  sistemle  kapılardan  

direk  geçiş  hedef  alınmıştır. Bu sistem aslında  arabalar için  kullandığımız  otomatik  

geçiş  sistemi  mantığındadır. Sistemin  asıl  çalışma  prensibi   RFID  anten  

sistemiyle  sağlanmaktadır. Geçiş  noktalarına  RFID  alıcı  eklenir  eklenen  sistemin  

RFID   vericisi  de  kullandığımız  kartlara  entegre  edilir. Böylece  geçiş  

noktalarında  oluşan  beklemeler  minimuma  indirgenecektir. Algılama  kapsamı  

0.5m  içerisinde  sağlanacaktır.   

2.   Sorun  
 

- Tramvaylarda  veya  metrolarda  oluşan  kart  basma  sırası   



 

- Günümüzde  yaygın  olan   Corona  hastalığının  getirilerinden  biri  olan  temas  

sorunu  

3.   Çözüm 
 

- Karta  entegre  edilen  RFID  sistemi  sayesinde  hızlı  geçiş  sağlanmaktadır. 

RFID  sisteminde  ekstra  antenler  kullanarak  kart  okuma  alanı  genişletilebilir.  

Bu  genişletme  işlemi  sayesinde  kalabalık  alanda  bütün  kart  okuma  işlemini  

daha  kolay  gerçekleştirerek  okunmamış  kart  geçişini engelleyebilir. Okunan  

kart  otomatik  olarak  kişinin  parasından  düşürülür. Bu  sistem  sayesinde  

zamandan  tasarruf  sağlanmış  olur. 

 

-    Hızlı  geçiş  sistemi  sayesinde  insanların  temasını  minimuma  indirecek.  

 

-   Projemizin  çözüm  olarak  faydalandığımız  diğer  konusu  veri  tabanı  

sistemidir. Veri tabanı ;  bir  bilgisayar  sisteminde  elektronik  olarak  depolanan 

yapılandırılmış  bilgi  veya  veriden  oluşan sistemdir . Veri  tabanı  sistemi  RFID  

sistemi  ile  ortak  kullanılarak  çalışma  kolaylığı  sağlamıştır. 

 

 

4.  Yenilikçi (İnovatif) Yönü  

 

- Projenin  yenilikçi  yönü  kart  basma  işlemini  kaldırmasıdır. Bu  yenilik  ülkemiz  

açısından  bakıldığında  önemli  bir  konumda  yer  alıyor. RFID  sisteminin  de  

içinde  bulunduğu  projenin  kullanıcı  sorgulamasını  beklemeden doğrudan  

sinyal  göndererek  otomatik  algılamayı  sağlar. 

-  Proje  aslında  otoyollarda  kullandığımız  otomatik  geçiş  sistemini  baz  alarak  

geliştirilmiştir. Bu  da   projenin  yerlilik  oranını  artırmaktadır. 

- Şuan  ki  kullanılan  sistemde  kartı  turnikelerden okutarak  kullanmaktayız  bu 

sistemde  de  RFID  sistemi  kullanılmakta  ama bu  sistem  sadece  okutarak  etkin  

oluyor. Projemizde  ise  RFID  anten  kullanılmakta ,  iki  sistemin  farkı  kartı  

okutmaya  gerek  olmamasıdır.   

- RFID  kullanımıyla  veritabanı  sistemlerinde  yer  alan  bilgiler  zamanında  

güncellenir, raporlama  ve  analiz  için  kullanılabilir. Bu  durakların  doluluk  

oranı  hakkında  bilgi  sahibi  olmamızı  sağlar. Buna  göre  tramvay  çıkışı  

yapılabilir. 

 

5. Yöntem 

 

RFID  bir  okuyucu  ve  bir  etiketten  meydana  gelen  otomatik  bir  tanıma  sistemidir. 

Etiketin  içinde  bir  mikroçip  ve  mikroçipi  saran  bir  anten  bulunmaktadır. Okuyucu  ile 

etiket  arasında, elektromanyetik  dalgalar  vasıtasıyla  iletişim  kurulmaktadır. Okuyucunun 

yaydığı  elektromanyetik  dalgalar, bir  enerji  olarak  çiple  buluşup  onu  harekete  

geçirmekte  ve  etiketten  okuyucuya  veri  transferi  yapılmaktadır. Tüm  bunlar  belli  bir 

mesafede, herhangi  bir  temas  olmadan  ve  kablosuz  olarak  gerçekleşmektedir. Okuyucu 

aldığı  veri  dalgasını  sayısal  dalga  biçimine  dönüştürerek  bilgisayara  aktarmaktadır. RFID 



 

bu şekilde çalışır. Bizim  projemizde de RFID’yle  birlikte  manyetik  kart tipini kullanarak 

projeyi yapacağız. 

 

Manyetik  kart  sistemi: 

Manyetik  kartlar  kart  tipi  manyetik  bandın  üzerine  bazı  bilgilerin  girilmesi  ile  çalışır. 

Bu  kartlar  temassız  kart  sınıfında  olup  kart  okuyucu  ile  fiziksel  temasa  ihtiyaç 

duymazlar. Genellikle  Kart  okuyucuya  3 – 10  cm  yaklaştırılmaları  yeterli  olur.  Belki  de 

bu  özellik  onları  kullanışlı  hale  getiren  en  önemli  parametredir . Çünkü  temasın 

olmaması  sayesinde  hem  okuyucuya  hem  de  kendilerine  fiziksel  zarar  vermeleri 

beklenmez.  Çok  uzun  ömürlü  olurlar. Mıknatıs – X – ray  gibi  etkenlerden  zarar  

görmezler.  Bu  özellik  uzun  süre  hizmet  görmesini  sağlar. Okuyucuya  sürtme  gibi  bir 

fiziksel  zorunluluğunun  olmaması  ayrıca  kartın  görsel  (baskı)  unsurlarının  da  daha  uzun 

ömürlü  olasına  destek  olur.  Proximity  kartlar  ve  RFID  kartlar  radyo  frekansları  

aracılığı  ile  çalışır.  Radyo  dalgaları  birçok  cismin  içerisinden  geçebildiği  için  pek  çok 

kez  çantadan,  cüzdandan  çıkartmaya  dahi  gerek  olmadan  okutulabilir. 

 

 

 

 
6. Uygulanabilirlik:   

              

            Projenin  uygulanabilirliği  açısından  herhangi  bir  zorluk  yok. Şuan  ki  bulunan  

turnike  sistemi  kaldırılarak  yerine  RFID  anten  sistemi  entegre  edilmiş  geçiş  noktaları  

koyularak  kolay  adapte  sağlanılacaktır. Kullandığımız  kartlara  verici  eklenilerek  

https://www.plasis.com.tr/urun/proximity-kart/
https://www.plasis.com.tr/urun/rfid-kart/


 

halkımızın  kullanımına  sunulacaktır.  

 

                RFID  teknolojisinin  geliştirilebilir, birçok  alanda  kullanılabilir, esnek  ve  ucuz  

olmasından  dolayı  bu  teknolojinin  projemiz  açısından  kullanılabilirliği  kolay  ve  

güvenilirdir. 

 

7. Proje  Fikrinin  Hedef  Kitlesi 

 

    Projemiz, ülkemiz  için  önemli  bir  konuya  çözüm  olarak  oluşturulmuştur. Ulaşım  

sorunu   ülkemiz  de  her  kesimi  ilgilendiren  bir  konuydu.  Bu  yüzden  projemiz  bütün  

halkımızı  hedef  kitle  olarak  almıştır. Halkımızın  bu  projeyle  daha  hızlı  ve  temassız  bir  

geçiş  olanağı  olacaktır.  Halkımız  bu  projeye  çok  çabuk  adapte  sağlayacaktır. 

 

8. Ön  Görülen  Riskler 

 

-Kullandığımız  RFID  Anten  Sistemi  geçişlerde  karşımıza  risk  olarak  kartın  okunmaması 

-Kartın  çalınması  veya  kaybolması 

-Kartın  beklenenden  erken  okunması  veya  fazladan  okunması  

 

9.   Maliyet hesaplaması 

 

Proje için öngörülen maliyet 900 TL 

• Çalışma frekansı kart maliyeti 500 TL 

• RFID okuyucu kiti 40 TL 

• RFID haberleşme protokolü 100 TL 

• Ardunio uno 200 TL 

• Servo motor 50 TL 

• Buzzer 10 TL 

• Etiket 15 TL 

 

 

 

 

 

  

 

 

10. Geliştirilebilir Fikirler 

 

Projemiz  halkımız  tarafından  kullanılmaya  başlandıktan  sonra  üzerinde  farklı  

projelerde  uygulanabilir. Bunlar ; 



 

 

- Kartı  unuttuğumuzda  veya  kaybettiğimizde  bunu  telefon  uygulamasıyla  

çözüme  kavuşturabiliriz.  

- Projemizde  kullandığımız  sistem  ödeme yapmak  için  de  kullanılabilir . 

Kullanılan  etiket  algılanarak  hesaptan  otomatik  olarak  düşürülür. 

- Veri  tabanı  sayesinde  geçişler  hakkında  bilgi  alarak,  doluluk   saatleri  

karşılaştırılarak  ona göre  tramvay  çıkış  sayısı  artırılabilir. 

Bu  projeler  elbette  ki  şuan  sadece  fikir  ileri  safhalarda  genişletilebilir  ve  

projemize  destek  olabilir. 

 

 

 

11. Kaynakça 

 

1. Want R, 2006. An Introduction to RFID Technology. IEEE Pervasive Computing. 

Intel.Research.Santa Clara 

2.Yılmaz H, 2013. RFID Akıllı Etiketler, Uygulama Alanlarının İncelenmesi ve Öneriler. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Samsun. 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Samsun. 

3.Review RFID Teknolojisi ve Kullanım   Alanları : 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/230815 

4. Manyetik kartın kullanımı : https://www.plasis.com.tr/blog/2018/02/21/manyetik-kart-

ve-turnike-gecis-

sistemleri/#:~:text=Bu%20kart%20tipi%20manyetik%20band%C4%B1n,G%C3

%BCn%C3%BCm%C3%BCzde%20kullan%C4%B1m%C4%B1%20olduk%C3

%A7a%20azalm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r. 
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kartli-giris-sistemi/ 

 

 

 

 

 

12.  Proje Ekibi 

 

 

   EKİP         GÖREV  BÖLÜM/SINIF 
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1.sınıf 

Hatice Soylu  Arduino Bilgisayar Mühendisliği 

1.sınıf 

Nuriye Beyza Ayık  Yazılım  Bilgisayar Mühendisliği 

1.sınıf 
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13.  Proje  Planlanması 

Planlanan Yöntem 1.Ay 2.Ay 3.Ay 4.Ay 5.Ay 6.Ay 

Teknokart  küçük  ölçek  tasarımı X X     

Dinamik modelleme ve kontrolcü tasarım   X X   

Protip  üretim  ve  montaj     X X 
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