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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 Kentlerin nüfusunun hızla artması olumsuz sonuçları beraberinde getirmiş, kaynak yönetimi 

idareciler için daha güç bir hale gelmiş ve güvenlik sorunları ortaya çıkmıştır. Bununla 

birlikte kentlerdeki kalabalık kargaşaya da sebep olmaktadır. Artan nüfusun sebep olduğu 

olumsuzluklardan biri de trafik yoğunluğudur. Trafik yoğunluğu hava ve yaşam kalitesini 

düşürürken kentlerde gürültü kirliliği oluşmasına da sebep olur. Artan nüfusun talebini 

karşılamayan toplu taşıma seferleri kapasite aşımına uğrayarak gün içinde birçok insanın 

zaman açısından ve ekonomik açıdan kayba uğramasına, psikolojik olarak kötü 

etkilenmesine ve yaşam kalitesinin düşmesine sebep olmaktadır (Ağaoğlu & Başdemı̇r, 

2019). Ek olarak içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde yolcuların toplu taşıma araçlarına 

homojen dağılması sosyal mesafenin daha kolay sağlanması açısından önem arz etmektedir.  

 

 Yapılması öngörülen projede Raspberry Pi 4 – 4 GB modeli kullanılacak olup otobüslerin 

her üç kapısının üst kısmına konumlandırılacak olan kameralı ESP32 wifi modül ile yolcu 

iniş ve binişleri kontrol edilecektir. Kameralar I2C protokolü ile bütünleşik olarak 

çalıştırılacak ve düşey doğrultusuna çekilecek olan referans çizgisi ile yolcuların binişleri + 

inişleri – olarak tespit edilip durak bazlı yolcu sayısı MongoDB veri tabanına aktarılacaktır. 

Veri tabanına kaydedilen veriler yardımıyla durak bazlı yoğunluk bilgisi elde edilecek ve 

otobüsün ön camına monte edilen bir panel yardımıyla anlık yoğunluk bilgisi kullanıcıya 

sunulacaktır (Şekil 1). Veri tabanındaki durak bazlı yolcu sayıları bir web sunumu haline 

getirilerek kullanıcılara sunulacak ve kullanıcı bulunduğu her ortamdan kullanacağı 

otobüsün nerede ve yüzde kaç dolu olduğunu takip edebilecektir. Web sunumu için İBB Açık 

Veri Portalı’nda yayımlanmış olan İETT İBB Web Servisi kullanılarak otobüslerin anlık 

olarak konumu alınacak ve yolcu yoğunluğu bilgisi ile birleştirilerek haritaya aktarılacaktır 

(Şekil 2). Bu vesileyle kullanıcılar kullanacakları güzergahı kolaylıkla belirleyebilecek ve 

aktif yolcuların toplu taşıma araçlarına homojen dağılması sağlanacaktır. 
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                Şekil 1: Otobüslerin Doluluk Oranları Sunumu 

 

2. Problem/Sorun: 

 Ulaşım en genel ifade ile insanların ya da malların bir noktadan başka bir noktaya taşınması 

suretiyle yer ve zaman faydası sağlayan hizmet türüdür. Dolayısıyla temel amaç iki nokta 

arasında hızlı, güvenli, ekonomik bir biçimde yer değiştirmeyi sağlamaktır (Benk, 2007). 

Ulaşım modern toplumların en önemli unsurlarından biri olmakla birlikte kentsel hayatın 

gelişimine paralel olarak önemini giderek artırmıştır (Ağaoğlu & Başdemı̇r, 2019). Ancak 

kentlerin nüfusunda meydana gelen artış kent içi hareketliliği tetiklemekte ve bunun sonucu 

olarak da ulaşım en önemli problemlerden biri halini almaktadır (Akman & Alkan, 2016). 

 Kentlerdeki nüfus yoğunluğunun artması özel araç sayılarının artmasına sebep olmakta ve 

bu durum da trafik sıkışıklığı, hava ve gürültü kirliliği gibi olumsuz sorunlara sebep 

olmaktadır. Buna ek olarak kişi başına yapılan yolculuk oranı artmakta ve kent içi yolculuk 

sayılarında büyük artışlara sebep olmaktadır (Akman & Alkan, 2016). Artan trafik 

otobüslerin varış noktalarına tahmin edilen zamanda varamamasına, dolayısıyla planlarını 

mevcut tahminlere göre yapan kentlilerin zaman kaybetmesine, yaşam kalitesinin 

düşmesine, insanların araç içinde daha çok vakit geçirmesine ve bunun sonucu olarak hem 

ekonomik hem de psikolojik olarak kötü etkilenmelerine sebep olmaktadır.  

 

Yolculuk talep düzeylerinin artması özellikle 

kalabalık kentlerde toplu taşıma sistemlerinin 

yetersiz kalmasına sebep olmaktadır 

(Apuhan & Özdemı̇r, 2020). Yapılan 

araştırmalara göre toplu taşıma kullanan 

insanların en çok şikâyet ettiği konuların 

başında kapasite aşımı, sefer sayılarının 

yetersizliği ve konforsuz yolculuk şartları 

gelmektedir (Lorasokkay & Ağırdır, 2011). 

Sefer sayılarının az olması toplu taşıma 

araçlarındaki kapasite aşımını tetiklerken 

yolculuk konforunu da olumsuz 

etkilemektedir. Bunun sonucu olarak insanlar 

toplu taşıma araçlarından uzaklaşmaktadır 

(Ağaoğlu & Başdemı̇r, 2019). 

Şekil 3: Yolculuk Türü Bazında Yolcu Sayısı 

(İBB Açık Veri Portalı) 

Şekil 2: Kullanıcı Ekranı 



4 

 

İBB Açık Veri Portalı’nda yayımlanan 2019 yılı 

verilerine göre ülkemizin en kalabalık kenti olan 

İstanbul’da toplu taşıma türlerinde karayolu 

taşımacılığı %75 gibi büyük bir paya sahiptir (Şekil 3).  

 

Ancak İstanbul ili toplu taşıma izleme uygulaması 

MOBIETT uygulamasında binen yolcu sayısı 

alınmasına rağmen inen yolcu sayısı alınmamaktadır 

(Şekil 4). 

 

Bu durumda araçların aktif olarak seyahat ederken ne 

kadar yolcu taşıdığı bilgisine ulaşılamamaktadır. 

Dolayısıyla durakta bekleyen yolcu binen yolcu sayısını 

görebilse de inen yolcu sayısını göremediği için 

otobüsün anlık doluluk oranına dair bir yorum 

yapamamaktadır. 

 

Sonuç olarak kalabalık ve hareketli bir kent olan, aynı 

zamanda yoğun olarak trafik sorunu yaşayan İstanbul’da aktif yolcuların yoğunluğunun hat 

bazlı, sefer bazlı ya da güzergâh bazlı olarak bilinmemesi yolculuk yapacak olan kimseler 

için hem ekonomik olarak hem de psikolojik olarak olumsuz etkilenmelerine sebep 

olmaktadır.  

 

3. Çözüm  

Kişi sayma sistemleri, planlama, kent içi ulaşımdaki yolcu yükünü araştırma ve kaynak 

yönetimi optimize etme gibi bir çok alanda kullanılabilir. Kullanım amaçlarına göre ilgi hattı 

ve ilgi alanı olarak 2 ana kategoride gruplanmaktadır. İlgi alanı yönteminde bir alandaki kişi 

sayısı tahmin edilirken, ilgi hattı yönteminde bir hat boyunca yapılan hareketler izlenerek 

hattı geçen nesneler tahmin edilmektedir (Peker vd., 2020).  

 

Bu problemin çözümü için ilgi hattı kategorisinde tespite dayalı yöntemlerden olan RGB 

video yöntemleri uygun görülmüştür. Bu yöntem 3 aşamada gerçekleştirilmektedir. İlk 

adımda görüntüdeki arka plan 

çıkarılarak hareketli nesneler belirlenir. 

Daha sonra belirlenen nesneler takip 

edilir ve son aşama olarak nesneler bir 

hattı geçtiklerinde sayımı yapılır. 

Yapılan sayım sonuçları daha sonra 

kullanılmak üzere veri tabanına 

kaydedilir.  

 

Şekil 4’te gösterildiği üzere otobüs 

kapılarının üst kısmına yerleştirilen 

kamera sensörlerinden gelen görüntüler 

I2C protokolü ile bütünleşik olarak 

çalıştırılarak tespit işlemleri beraber 

yapılmaktadır.  

Şekil 4: Mobiett Uygulaması Ekran 

Görüntüsü 

Şekil 5: Sistemin Çalışması 
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İlgi hattı olarak belirlenen bu çizgiden binen ve inen yolcular tespit edilerek veri tabanına 

kaydı yapılacak ve daha sonra veri tabanından alınarak kullanılacaktır. 

 

4. Yöntem 

Öngörülen proje için kullanılacak donanım bir adet Raspberry Pi 4 geliştirme kartı, 3 adet 

wifi modülü olan kamera ve bir adet led panel olarak belirlenmiştir. Yazılım tarafında ise 

python programlama dili ile opencv kütüphanesi kullanılacaktır. 

 

Otobüs kapılarının her birinin üst orta kısmına kameralı ESP32 wifi modül yerleştirilecek ve 

gerçek zamanlı olarak yolcu iniş binişleri izlenecektir. I2C protokolü ile bütünleşik olarak 

çalıştırılan kameralardan gelen görüntü Raspberry Pi 4 geliştirme kartında opencv 

kütüphanesi ile işlenerek inen ve binen yolcu sayıları tespit edilecektir.  

 

Kameralardan anlık olarak gelen görüntülerin işlenmesi esnasında ilgi hattı kategorisi altında 

tespite dayalı yöntemlerden olan RGB video yöntemleri kullanılacaktır. Kişi tespiti için sabit 

bir arka plandan gelen video görüntülerinden hareketli nesneler tespit edilecek ve bu nesneler 

takip edilerek hareket yönleri saptanacaktır. Nesnelerin yönüne göre inen ve binen yolcu 

sayısı durak bazlı olarak hesaplanacaktır.  

 

Kameralardan gelen görüntüler 

opencv fonksiyonları yardımıyla 

işlenecektir. Öncelikle Gaussian 

Mixture Model'in kullanıldığı 

BackgorundSubtractor fonksiyonu 

ile görüntülere daha önceden 

çekilmiş olan bir fotoğraf yardımıyla 

arka plan çıkarma işlemi 

uygulanacaktır. Her bir görüntü 

karesinde nesnelerin koordinatları 

tespit edilecek ve daha sonra bu 

koordinatlar karşılaştırılmak 

suretiyle hareket yönleri 

saptanacaktır. Dolayısıyla inen ve 

binen yolcu sayıları tespit edilerek 

durak bazlı yolu sayıları 

hesaplanacaktır. 

Hesaplanan veriler ölçeklenebilir ve yüksek performans sağlayan açık kaynak kodlu bir 

NoSQL veri tabanı çözümü olan MongoDB veri tabanına kaydedilecektir. Daha sonra veri 

tabanından çekilen yolcu sayısı otobüs kapasitesi ile oranlanarak yolcu yoğunlukları 

hesaplanacaktır.  

 

İETT İBB Web Servisi ile anlık otobüs konumları alınarak yoğunluk verisi ile birleştirilecek 

ve web sunumu haline getirilerek kullanıcılara sunulacaktır. 

 

 

 

Şekil 6: İş Akış Diyagramı 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Günümüzde yolculara toplu taşıma araçlarının hangilerinin, ne kadar boş alana sahip olduğu 

ya da ne kadar yoğun olduğuyla ilgili bir bilgi verilmemektedir. Gerçekleştirilen bu proje ile 

araç yoğunluklarının anlık olarak yolculara servis edilmesi ve yolcuların toplu taşımadan 

etkilenmelerinin en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede yolcuların daha konforlu ve 

güvenlik yolculuk yaparken trafikte daha az zaman geçirmesi sağlanacaktır. Ayrıca sistemin 

ürettiği veriler sayesinde makine öğrenmesi araçları ile hat bazlı, sefer bazlı yolcu 

yoğunlukları tespit edilebilecek, bu yoğunluklardan faydalanılarak sefer saatleri ve sayıları 

düzenlenebilecektir.  

 

Oluşturulan ürünün kullanım alanı sadece otobüslerle sınırlı kalmayacak olup, AVM, 

market, pazar yerleri ve miting alanları gibi toplu yaşam alanlarına da kurularak kullanılabilir 

düzeyde olacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje kameralardan gelen görüntülerin işlenerek çıktıların veri tabanına kaydedilmesi 

üzerine kuruludur. Projede kullanılan açık ücretsiz programlama dilleri ve kütüphanelerinin 

ek bir maddi külfet getirmemesi uygulanabilirlik açısından olumlu etki etmektedir. Yurt dışı 

kaynaklı elektronik aletlerin fiyatları değişiklik göstermektedir. Ancak optimum sistemi 

bulmak için çalışmalar ve testler yapılacaktır. 

 

Raspberry pi ve kamera modülü kolay temin edilebilir ürünler olduğundan uygulanabilirlik 

açısından problem yaratmayacaktır. Raspberry pi gibi küçük boyutlu ve işlevsel bir kart 

bilgisayar ile açık-ücretsiz programlama dilleri ve kütüphaneleri kullanılarak minimum 

maliyet ile maksimum performansı almak hedeflenmektedir. Temin edilmesi kolay, 

erişilebilir ve güçlü bir sistem kurmak üzere çalışılmıştır. Kurulumu ve kullanımı kolay bir 

sistem ile yolcu yoğunlukları anlık olarak tespit edilecek ve kullanıcılara sunularak aktif 

yolcuların toplu taşıma araçlarına homojen dağılması sağlanacaktır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Yapılması öngörülen proje minimum maliyet maksimum fayda prensibine göre tasarlanmış 

olup kullanılacak bileşenlerin fiyatları Tablo 1’de verilmiştir. Uygulanacak işlemlerin 

planlanan gün ve tarih aralıkları ise Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 1: Maliyet Tablosu 

Ürün Adet Fiyat 

Raspberry Pi 4 – 4GB 1 696,81 ₺ 

Kameralı ESP32 Wifi Modül 3 124,77 * 3 = 374,31 ₺ 

P10 Panel 1 48.99 ₺ 

 Toplam = 1120,11 ₺ 
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Tablo 2: İş-Zaman Çizelgesi 

İş Kalemi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Süre 

Malzemelerin temini 25.06.2021 25.07.2021 30 

Kişi sayma 

algoritmasının 

yazılması 

10.07.2021 10.08.2021 30 

Bileşenlerin 

bağlanması ve 

sistemin test edilmesi 

10.08.2021 10.09.2021 30 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Günümüzde kentlerin nüfusunun artması sebebiyle toplu taşıma kent için oldukça önemli bir 

parametre halini almıştır. Ancak nüfus artışına paralel olarak trafik yoğunluğu artmış, bazı 

otobüs hatları ve zaman dilimlerinde yığılmalar meydana gelerek ulaşım konforunu 

düşürmüştür. Bu projenin hayata geçirilmesiyle toplu taşıma kullanan herkesin 

faydalanabileceği bir kit üretilmiş olacaktır. Bu kit ile yolcuların toplu taşıma araçlarına 

homojen dağılması sağlanarak, yolcuların zamandan tasarruf etmesi ile trafik 

yoğunluğundan etkilenmesini minimum düzeye indirmek hedeflenmektedir.  

 

9. Riskler 

 Proje kapsamında belirlenen riskler ve buna karşın öngörülen B planı Tablo 3’de 

 özetlenmiştir. 

 

Tablo 3: Risk ve B Planı 

Risk B Planı Olasılık 

Yurt dışı kaynaklı ürünlerde 

meydana gelen fiyat artışı 

Yerli sermaye ürünlerin 

kullanılması 

Orta Risk 

Pandemi sebebiyle takım 

çalışmalarının aksaması 

Belirlenen periyotlarda online 

toplantılar yapılması  

Düşük Risk 

ESP32 modülü kamerasının 

beklenen performansı 

vermemesi 

Kamera işlevi görecek düşük 

maliyetli bir donanım temin 

edilmesi 

Düşük Risk 
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