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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 Şehirlerde oluşan trafik sıkışıklığının temel sebebi bireylerin toplu taşımayı kullanmak 

yerine kişisel araçlarıyla şehir merkezlerine gelmeleridir. Ulaştırma ağlarının en yoğun ve 

problemlerin en çok yaşandığı alanı kent içi ulaşımıdır. Kent içi ulaşım sektörünün boyutları hızla 

büyürken yolculukların uzunlukları da artmakta ve daha çok yay yolculuğu motorlu taşıt 

yolculuğuna dönüşmektedir [1]. Artan kalkınma hızının tetiklediği taşıt sayısındaki yükselişe 

karşın, sahip olduğumuz plansız şehirleşme faktörleri; trafik ve otopark sorunlarının ülkenin 

geneline yayılmasına sebep olmuştur. [2]  Günümüz ekonomisinde bir aracı paylaşmak, toplu 

taşımanın avantajlarından yararlanmak ve aracını tüm gün evde tutma gibi eylemleri teşvik 

edebilir. Hatta bireyin araçlarından vazgeçmesini bile sağlayabilir. [3]   

 Kişileri toplu taşımayı kullanmaları için onlara hediye vermeyi düşünüyoruz. Biniş sayısına 

göre belediyelerin sosyal tesislerinde geçerli olacak indirimler sunuyoruz. Toplu taşıma araçları 

büyükşehirlerde belediyelere ait olduğundan yada belediye bağlantılı olduğundan indirimlerin 

belediye sosyal tesislerinde geçerli olabilmeleri kolay olacaktır. Zaten biniş sayısına verilecek 

indirim için herhangi bir kesinti olmayacaktır. Ancak indirimlerini kullanmak isteyen bireyler 

sosyal tesislere gideceklerinden sosyal tesislere gidecek müşteri sayısı da artacaktır. Toplu 

taşımayı kullanan sayısı, sosyal tesise giden müşteri sayısı atışıyla gelirler artacaktır. Toplu 

taşımayı kullanan sayısının artması bireysel araç kullanımını azaltacağından trafik yoğunluğu 

azalacaktır. Bu projede bulunan tüm paydaşlar kazanacaktır. Belediye, sosyal tesis, araç sahipleri, 

trafik denetçileri, ulaşım kartı işletmecileri... 
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2. Problem/Sorun: 

 Projenizin, yapılmasını Yalova ilinin yüzölçümünün küçük olması, ana yollarının dar 

olması sebebiyle oluşan trafik sıkışıklığı. 

Trafik sıkışıklığını çözmek için kullanılan çözümlerden yolların genişletilmesi, yolların tek yöne 

çevrilmesi, çevre yollarının açılması gibi çözümler geçicidir. Trafiği azaltmak için bir yere 

ulaşmayı kolaylaştırmak daha fazla taşıt alımına ve kullanımına sebep olur. Asıl çözüm taşıt 

kullanımının azaltılması, toplu taşımacılığın cazip hale getirilmesidir.  

  
 

 

 

 
3. Çözüm  

 Yaptığımız literatür çalışmalarına dayanarak trafik sıkışıklığı yaşanan şehirlerde  kişisel 

araç kullanımını azaltarak, toplu taşıma kullanımını   arttırarak bu sorunu ortadan 

kaldırabileceğimizi planlıyoruz. İnsanlar toplu taşımayı daha fazla kullansın diye bir ödül sistemi 

düşündük. Biniş kartlarını kullandıkça sistemde puanlar birikecek. Bu puanlar belediyelerin sosyal 

tesislerinde (Kafeler, restaurantlar, mesire alanları, havuzlar vb.) kişilere indirim sağlayacaktır. 

Örneğin 10 binişe %5 indirim, 30 binişe %15 indirim gibi…. Sisteme aile fertleriyle dahil olanlar 

aile havuzunda biriken puanları ortak bir şekilde kullanabilecekler. Ayrıca kişisel bir veya birden 

fazla aracı olan ailelerin indirim miktarı daha fazla olacaktır.  Toplu taşımayı daha fazla kullanan 

vatandaşlar trafik sıkışıklığını azaltacaktır. Toplu taşıma hizmetini daha fazla kişiye veren araç 

sahipleri daha fazla gelir edecektir. 
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4. Yöntem 

 Projemizi hayata geçirirken halka akıllı ulaşım kartıyla ilgili bilgilendirmeler yapılacak. 

Örnek olay üzerinden 4 kişilik bir ailenin toplu taşımada Kazan-Kazan Kart Kullanımında 1 ayda 

toplam ne kadar kar edebileceği, bir restaurantta yediği örnek bir akşam yemeğinin ücretinin ne 

kadardan ne kadara düştüğü anlatılarak sistemin kullanımı özendirilecektir.  

 Projemiz var olan tüm ulaşım kart sistemlerine uyarlanabilir. Ancak biz Kocaeli Kent Kart 

Firmasıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda ve T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediye Trafik ve 

Ulaştırma Daire Başkanlığı onayıyla uygulamanın hayata geçirilmesi için girişimlere başlamış 

bulunuyoruz. Yazılım geliştirme süreci Kent Kart firması tarafından devam etmektedir. Daha 

sonra belediye kararları alınıp proje uygulamaya geçirilecektir. Bu süreç uzun süreceğinden 

Yalova halkından 100 kişilik bir grubu örneklem alarak bir anket uyguladık. Çıkan sonuçları 

analiz ettiğimizde çıkan tablolar aşağıdaki gibidir.  

 *Siz bu proje uygulansa kullanmak ister  misiniz? 

EVET %86 

HAYIR %10 

BİLMİYORUM %5 

Tablo 1 

  

* Bu projeye 5 üzerinden kaç verirsiniz? 

5 %55 

4 %30 

3 %9 

2 %5 

1 %1 

Tablo 2 

 

* Bu proje Yalova da uygulana bilir mi ? 

EVET %61 

HAYIR %22 

BİLMİYORUM %17 

Tablo 3 



5 

 

 Yalova'da yapılan örneklem sonuçlarına göre kişiler toplu taşımayı kullandıklarında 

elde edecekleri kazançların onlar toplu taşıma kullanımına motive edeceği gözüküyor. 

Zamanla kişisel araç kullanımı azalıp trafik sıkışıklığı da rahatlayacaktır.  

 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

 Hali hazırda şehirlerde bulunan kartlı ulaşım sistemlerinde , 20 tl yükle 5 tl kazan, 

10 biniş yap 1 biniş kazan, market alışverişlerinden sonra ulaşım puanı kazan, pet şişe geri 

dönüşümü yapıp ulaşımda biniş kazan gibi uygulamalar bulunmaktadır.  

 Bizim projemizin yenilikçi tarafı ; belediye sosyal tesislerini indirimlerini 

kullanmak isteyen kişiler tarafından daha fazla ziyaret edilmesi tesislerin gelirlerini 

arttıracaktır. Çözümümüzde kazan-kazan yöntemiyle hem vatandaş, hem yerel yönetim 

hem de toplu taşıma araç sahipleri gelirleri artacaktır. Bunların sonucunda trafik sıkışıklığı 

azalacaktır.  

 

6. Uygulanabilirlik  

 Projemiz Yalova ili için düşünülmüş ancak Yalovada toplu taşıma kartı kullanımı 

olmadığından Kocaeli Büyükşehir Belediyesine uygulanabilirliği düşünülmüştür. Kocaeli 

Kent Kart Firması yetkililerinin desteğiyle proje uygulamaya geçme aşamaları başlamıştır. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik ve Ulaşım Daire Başkanlığı projenin Kocaeli için 

uygulanabilir olduğuna dair niyet mektubu göndermişlerdir.  

 Kent Kart firması yetkilileri gerekli prosedürleri yerine getirip Kazan-Kazan kart 

sistemini en kısa zamanda Kocaeli'nde ve diğer illerde uygulamaya koymak istemektedir. 

 Projenin uygulanabilirliğindeki en büyük risk tüm kentlere uygulanamayabilir 

olması. Çünkü her kentte ulaşım kart sistemi bulunmamakta. Diğer bir risk yerel 

yönetimlerin indirim yapma konusunda takınacakları tavır olacaktır. Çünkü gelirlerinin bir 

kısmı sosyal tesis gibi yerlerde azalacaktır.    

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Projemizin yazılımsal olarak bir bütçesi yoktur. Eğer Ulaşım kart sistemi yeniden 

geliştirip, kart okuma cihazları yeniden üretilseydi maliyet hesabını konuşabilirdik. Ancak 

var olan ulaşım kart sistemine sadece yazılımsal olarak eklenecek özellikle sistem işler hale 

gelecektir. Yazılım geliştirme tarafında Kent Kart firması yazılım geliştiricileri bu özelliği 

ücretsiz olarak geliştireceklerdir. Her firma yazılımcılarına bu özelliği geliştirtebilir.  

Maliyet olarak sadece sosyal tesislerde kazan kazan kart ulaşım kartında bulunan indirim 

miktarını öğrenebilmek için Kent Kart RFID kartı okuyucu hesaplanacaktır. Bu cihazında 

tesis başına maliyeti .........dır.  

 Proje Zaman Göstergesi: 1-Proje Fikri --> 2-Kent Kart Görüşmesi --> 3- Kocaeli 

BB. Belediyesi Görüşmesi --> 3-Yazılım Geliştirme Süreci --> 4-Test ve Uygulama 

  Proje Zaman Göstergesi: 1- 10 Şubat 2020 --> 2- 20 Şubat 2020 --> 22 Şubat 

 2020--> Devam Ediyor (Temmuz 2020) --> Ağustos 2020 

  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Projemiz şimdilik Kocaeli şehrinde yaşayan toplu taşımayı kullanan kişiler 

tarafından kullanılacaktır. Ancak bu proje fikri tüm dünyada kullanıma açıktır. Amacımız 

Yalova ilinde toplu taşıma ulaşım kart uygulamasını en kısa zamanda başlatıp Kazan 
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Kazan Kart çözümünü yürürlüğe sokmak. Bunun sonucunda Yalova ilindeki trafik 

sıkışıklığını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.  

  

9. Riskler 

-Yerel yönetimlerin tesislerinde yapacakları indirimler konusunda sorun yaşaması 

-Belediye meclis kararları alınırken yaşanabilecek sorunlar/ itirazlar 

-Proje hayata geçtikten sonra yaşanacak aksaklıklar neticesinde belediye hesaplarında 

yaşanacak yanlışlıklar. 

-Gerekli onayların alınmasında yaşanacak bürokratik engeller. 

 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: DEREN BAKIR  

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

DEREN BAKIR Takım lideri, görev 

paylaşım sorumlusu 

Mehmet Akif Ersoy 

Ortaokulu 

Tecrübesi yok. 

TUANA CAN Proje örneklem 

uygulaması uygulayıcısı 

Mehmet Akif Ersoy 

Ortaokulu 

Tecrübesi yok. 

BEGÜM NAZLI BALKAN Görüşülecek 

kurum/kurumlar 

araştırması 

Mehmet Akif Ersoy 

Ortaokulu 

Tecrübesi yok. 

EYLÜL DERİN 

YERLİKAYA 

Ulaşım, organizasyon, 

gerekli malzeme temini 

Mehmet Akif Ersoy 

Ortaokulu 

Tecrübesi yok. 

EZGİ SU BÜLBÜL Görüşülecek 

kurum/kurumlar 

araştırması 

Mehmet Akif Ersoy 

Ortaokulu 

Tecrübesi yok. 

BATIN ÇINAR 

BAYRAKTAR 

Ulaşım, organizasyon, 

gerekli malzeme temini 

Mehmet Akif Ersoy 

Ortaokulu 

Tecrübesi yok. 

YASİN TEKİN Proje örneklem 

uygulaması uygulayıcısı 

Mehmet Akif Ersoy 

Ortaokulu 

Tecrübesi yok. 

AYBÜKE BEGÜM 

ÖZTEKİN 

Proje örneklem 

uygulaması uygulayıcısı 

Mehmet Akif Ersoy 

Ortaokulu 

Tecrübesi yok. 

*Tüm üyeleri tabloya eklemeniz gerekmektedir. Tablo Örnektir. Farklı tasarımlar ile tablo oluşturabilirsiniz. 
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