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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Günümüzdeki ulaşım araçlarının ödeme yöntemlerinde şimdiye kadar hiçbir değişiklik 

olmaması ve dünyanın artan nüfusu sayesinde bu tür ödemelerde çok fazla zaman 

kaybedebilmektedir. Aynı zamanda, bu tür ödeme yöntemlerinde çok fazla temas 

olduğu için salgın hastalıklarının arttığı gözlemlenmiştir. Bu da kullanılmakta olan 

ödeme sisteminin artık bir değişikliğe ihtiyacı olduğunu göstermektedir. Yüz tanıma 

tabanlı kamera sistemi projemizde kullanılmak için hazırlanan kameralar ve ayrıca proje 

için gerekli olan diğer araçlar büyük önem arz etmektedir. Projemizdeki amaç insanların 

hızlı bir şekilde sıra oluşturmadan toplu taşım araçlarına binmesi sağlanıp, ülkemizin ve 

dünyanın sorunu haline gelen salgın hastalıkların yayılma hızının azaltılmasına 

yardımcı olmaktır. Belli bir merkeze bağlı olan bu sistem insanların hayatını 

kolaylaştırmak ve aynı zamanda güvenli bir ulaşım olanağı (hırsızlık, kanun kaçakları, 

kayıp, Alzheimer hastaları, vb..) sağlamak için oluşturulmaktadır. 

 

2. Problem/Sorun: 

2.1. Her şehrin kendine ait toplu taşıma sistemi için kullanılan farklı kart uygulaması 

kullanımı ve buna bağlı olarak şehir değiştirmek zorunda kalan veya iş için seyahat 

etmiş olduğu şehirden toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalan insanların kart 

çıkartmak için uzun bir zaman beklemek zorunda kalmaktadır.  

 

2.2. Toplu taşıma araçlarına binerken ödenmesi gereken ücretin elden veya kartla 

ödenmesi esnasında herhangi bir yere temas ettiği anda dünyanın genel sorunlarından 

biri olan salgın hastalıkların kısa sürede yayılmasına sebep olmaktadır.  

 

2.3.Elden para alışverişi veya kart basma bekleme kuyruklarına sebep olmakta ve bu da 

telafisi olmayan zaman kaybı ile sonuçlanabilir. 

 

2.4.Elden para alışverişi sırasında şoförün yolcudan para alması, yola olan odağın kısa 

süreli de olsa kaybetmesi durumunda trafik kazalarına sebep olabilir. 

  

2.5. Toplu taşıma araçlarını kullanan kişilerin rollerinin (öğrenci, asker, çocuk, yaşlı, 

normal vatandaş) kimlik doğrulama gerektirmesi veya bu durumun istenmedik olaylara 

sebep vermesi  

 

2.6. Toplu taşımalarda yolcuların yolculuk esnasında herhangi bir hırsızlığa ya da tacize 

uğrama durumundan sonra suçu işleyen faillerin hızlı bir şekilde tespit edilememesi ve 

suçun güvenlik güçlerine kısa sürede bildirilmemesi. 
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3. Çözüm  

3.1. Yapmış olduğumuz kimlik doğrulamalı yüz tanıma sistemi sayesinde insanlar gittikleri 

şehirlerde kart çıkarmak durumunda kalmadan seyahat edebilme imkanına sahip olacaklar.. 

 

3.2. Kullanmış olduğumuz yüz tanıma tabanlı kamera sistemi sayesinde yolcuların herhangi bir 

yere temas etmeden geliştirmekte olduğumuz e-ulaşım uygulamasında bulunan bir ödeme 

sistemi kullanılarak ücretleri otomatik olarak yapılacaktır. Bu sayede temasın en aza 

indirgenmesi sağlanarak salgın hastalıkların yayılma hızının azaltılması sağlanacaktır. 

 

3.3.Yüz tanıma tabanlı kamera sistemi sayesinde kameranın kişileri kısa sürede veri tabanından 

doğrulama yapıp kişinin kimliğinin en kısa sürede tespit edilmesi oluşacak sıra kuyruklarının 

önlenmesi sağlanacak olup, insanların bekleyerek zaman kaybetmesini engelleyecektir. 

 

3.4. Yüz tanıma tabanlı ödeme sistemi sayesinde şoförün yolcularla herhangi bir para alışverişi 

durumu ortadan kaldırılarak şoförün tüm dikkatini yola vermesi sağlanacaktır. Bu sayede para 

alış-verişi sırasında oluşabilecek tartışma ve benzeri durumların sebebiyet verdiği kazalar 

ve/veya gibi durumlar ortadan kaldırılacaktır. 

 

3.5. Sistemde yolcular ile ilgili her türlü bilgiler kayıtlı olmakta olup yolcuların otobüste 

kesilmiş olan ücretlerin kişinin rolüne göre (öğrenci, sivil, çocuk, yaşlı, memur, gazi, şehit 

yakını vb..) ücret alınması sağlanacaktır. Rol-tabanlı erişim kontrolü sayesinde veritabanından 

veri çekileceği için herhangi bir rol karışıklığı durumu olmayacaktır. 

 

3.6. Toplu taşımada yolcuların binerken kullandıkları kartın kendisine ait olup olmadığının 

bilinmemesi ayrıca toplu taşıma aracında oluşan hırsızlık, gasp gibi olayların yaşanmaması bu 

proje sayesinde gerçekleştirilebilecektir. Bu sayede hiç kimse başkasının kartını kullanarak 

ulaşım araçlarına binemeyecek ve oluşan herhangi bir hırsızlık gibi olayların faillerinin 

bulunması çok daha kolay olacaktır. 
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4. Metot ve Yöntem 

 

 
Figür 1: Projenin Genel Yapısı 

1: Yolcu gitmek istediği güzergâh doğrultusunda ulaşım aracına biner. 

 

2: Otobüste bulunan yüz tanıma tabanlı kameralar yolcuların yüzünü tarar        ve oluşan 

verileri işlenmesi için pythonda OpenCV kütüphanesinde oluşturulmuş algoritmalar 

kullanılarak ham verileri işlenmesi ve kategorize edilmesi sağlanır. 

 

3: Kişilerin Yüz verileri Web sitesi aracılığı ile SQL veritabanı ile bağlantı sağlanır. Veri 

tabanında bulunan ve yolcu yüz profili ile eşleşen kişi kaydı bulunup halihazırda elde 

edilen güncel veriler ile güncelleme yapılır. Bu veriler; 

● Kişinin Önceki bakiyesinden hizmetten yararlandığı takdirde      

       bakiye düşürme. 

● Kişinin yeni kullanmış olduğu rotayı veri olarak kaydetme. 

● Kişinin istenildiği takdirde güncel konum bilgisini zaman destekli 

kaydetme. 

●  Kişinin Yeni yüz verisi (veritabanında halihazırda bulunan yüz verisi eskimiş 

olması veya doğruluk oranını arttırmak için yeni yüz verisi filitre amacıya 

kullanılması) için veritabanına eklenecek veya güncellenecek. 
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4: Python aracılığı ile işlenen verilerin SQL veritabanında güncellenmesi      

sağlanarak son kullanıcı (yolcu) için Web sayfasında bulunan yolcunun kendi 

profiline yansıtılır. Bu bilgiler arasında;  

● Yolcunun bulunduğu rota 

● Eğer Ulaşım aracını hali hazırda kullanıyorsa, ulaşım aracının rotasını 

● Yolcunun mevcut bakiyesini 

● Yolcunun geçmişte bulunduğu rotaları 

● Yolcunun rolünü gibi bilgiler içerir ve bu bilgiler Web kullanıcı arayüzünde gösterilir. 

 

5: İşlenen veriler ile ulaşım aracının anlık doluluk durumu, rota, ulaşım ücreti gibi bilgileri 

görselleştirerek yolcuya sunulmak üzere Web Sitesi ve mobil uygulamaya gönderilir. 

 

6: Mobil uygulamayı kullanan kişi kendisi, ulaşım aracı ve güzergah hakkındaki  

bilgiler kullanıcıya sunulur. Bu bilgiler; 

●   Yolcunun bulunduğu rota 

●   Eğer Ulaşım aracını hali hazırda kullanıyorsa, ulaşım aracının rotasını 

●   Yolcunun mevcut bakiyesini 

●   Yolcunun geçmişte bulunduğu rotaları 

●   Yolcunun rolünü 

 

7: Kullanıcılara sunulan mobil uygulama ile 6. kısımda bulunan bilgilere erişimi sağlanır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yüz tanıma tabanlı ödeme sisteminin ulusal bir örneği yoktur. Ancak uluslararası platformda 

Finlandiya ve Çin’de benzerlerine rastlamak mümkündür.  

 

Bu projede, yapay zeka ve rol-tabanlı veri erişim kontrol sistemlerinin kullanımı teknolojik 

olarak projenin yenilikçi yönünü ortaya koymaktadır. Projemiz ayrıca günümüz toplu taşıma 

sistemlerinde para alışveriş işlemini ortadan kaldırarak merkezi bir ödeme sistemi ile toplu 

taşıma ödemelerinin gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. Bu yönü ile şoförün yalnızca yola 

odaklanmasını sağlayarak dikkatinin dağılmasını engelleyecektir. Bu yönü ile yolcu güvenliği ve 

trafik kazalarını engelleme için yeni bir çözümü gündeme getirmektedir.   

 

Projemizin bir parçası olan mobil ve/veya web uygulamaları alanda benzeri olmayan 

uygulamalardır. Projemizin metot aşaması yenilikçi yönlerinin detayları hakkında daha fazla 

bilgi sağlamaktadır.    

 

 

 

 

 

 

 

6. Uygulanabilirlik 
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Projemizin uluslararası örneği  "Uniqul", [1] uygulanabilirliğinin mümkün olduğunu 

göstermektedir.  Ayrıca bu projenin hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulan teknoloji ve 

teknik destek mevcut olduğu için, bu projenin hayata geçirilmesinde herhangi bir engel 

öngörülmemektedir.  Tablo 1 ihtiyaç duyulan gereksinimlerini göstermektedir.  

 

Tablo 1: Proje Gereksinimleri 

Gereksinim Alternatif Link 

Web uygulama alan adı https://tr.godaddy.com/domainsearch/

find?checkAvail=1&tmskey=1dom_03

_buydomain&domainToCheck=CAFT

SY.COM, 

 

https://www.godaddy.com/tr-

tr/offers/web-

hosting/affiliates?isc=cjchosteco&AID

=15131291&SID=wj31iyoUbT&utm_s

ource=cj&utm_medium=affiliate&ut

m_campaign=xx-

xx_corp_affiliate_15131291_001&utm

_content=Natural+Intelligence+Ltd._2

828146&tgt=9089786&cjdata=MXxOf

DB8WXww 

 

Web uygulama domain  https://www.turhost.com/ssl/#serp 

 

Akıllı Dome Ip Kamera https://www.hepsiburada.com/hikvisio

n-nei-m5126-2-mp-motorize-ir-akilli-

dome-ip-kamera-p-

HBV00000KKT2E?magaza=bili%C5

%9Fimvitrini 

 

Leopard Imaging Taşıyıcı Kart https://openzeka.com/urun/li-nano-cb-

jetson-nano-yapay-zeka-kiti/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tr.godaddy.com/domainsearch/find?checkAvail=1&tmskey=1dom_03_buydomain&domainToCheck=CAFTSY.COM
https://tr.godaddy.com/domainsearch/find?checkAvail=1&tmskey=1dom_03_buydomain&domainToCheck=CAFTSY.COM
https://tr.godaddy.com/domainsearch/find?checkAvail=1&tmskey=1dom_03_buydomain&domainToCheck=CAFTSY.COM
https://tr.godaddy.com/domainsearch/find?checkAvail=1&tmskey=1dom_03_buydomain&domainToCheck=CAFTSY.COM
https://www.godaddy.com/tr-tr/offers/web-hosting/affiliates?isc=cjchosteco&AID=15131291&SID=wj31iyoUbT&utm_source=cj&utm_medium=affiliate&utm_campaign=xx-xx_corp_affiliate_15131291_001&utm_content=Natural+Intelligence+Ltd._2828146&tgt=9089786&cjdata=MXxOfDB8WXww
https://www.godaddy.com/tr-tr/offers/web-hosting/affiliates?isc=cjchosteco&AID=15131291&SID=wj31iyoUbT&utm_source=cj&utm_medium=affiliate&utm_campaign=xx-xx_corp_affiliate_15131291_001&utm_content=Natural+Intelligence+Ltd._2828146&tgt=9089786&cjdata=MXxOfDB8WXww
https://www.godaddy.com/tr-tr/offers/web-hosting/affiliates?isc=cjchosteco&AID=15131291&SID=wj31iyoUbT&utm_source=cj&utm_medium=affiliate&utm_campaign=xx-xx_corp_affiliate_15131291_001&utm_content=Natural+Intelligence+Ltd._2828146&tgt=9089786&cjdata=MXxOfDB8WXww
https://www.godaddy.com/tr-tr/offers/web-hosting/affiliates?isc=cjchosteco&AID=15131291&SID=wj31iyoUbT&utm_source=cj&utm_medium=affiliate&utm_campaign=xx-xx_corp_affiliate_15131291_001&utm_content=Natural+Intelligence+Ltd._2828146&tgt=9089786&cjdata=MXxOfDB8WXww
https://www.godaddy.com/tr-tr/offers/web-hosting/affiliates?isc=cjchosteco&AID=15131291&SID=wj31iyoUbT&utm_source=cj&utm_medium=affiliate&utm_campaign=xx-xx_corp_affiliate_15131291_001&utm_content=Natural+Intelligence+Ltd._2828146&tgt=9089786&cjdata=MXxOfDB8WXww
https://www.godaddy.com/tr-tr/offers/web-hosting/affiliates?isc=cjchosteco&AID=15131291&SID=wj31iyoUbT&utm_source=cj&utm_medium=affiliate&utm_campaign=xx-xx_corp_affiliate_15131291_001&utm_content=Natural+Intelligence+Ltd._2828146&tgt=9089786&cjdata=MXxOfDB8WXww
https://www.godaddy.com/tr-tr/offers/web-hosting/affiliates?isc=cjchosteco&AID=15131291&SID=wj31iyoUbT&utm_source=cj&utm_medium=affiliate&utm_campaign=xx-xx_corp_affiliate_15131291_001&utm_content=Natural+Intelligence+Ltd._2828146&tgt=9089786&cjdata=MXxOfDB8WXww
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https://www.turhost.com/ssl/#serp
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https://www.hepsiburada.com/hikvision-nei-m5126-2-mp-motorize-ir-akilli-dome-ip-kamera-p-HBV00000KKT2E?magaza=bili%C5%9Fimvitrini
https://www.hepsiburada.com/hikvision-nei-m5126-2-mp-motorize-ir-akilli-dome-ip-kamera-p-HBV00000KKT2E?magaza=bili%C5%9Fimvitrini
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Tablo 2: Tahmini Maliyet Listesi 

                           ÜRÜN                           FİYAT 

Raspberry Pi IR Gece Görüş Kamera 

Modülü ( 2 adet) 

  846,60 TL 

 

Domain Name + SSL Sertifikası  Domain Name: Yıllık 250,22 TL/ SSL 

Sertifikası: Aylık 99,45 TL  

Web Hosting Aylık 84,99 TL 

Jetson Nano Yapay Zeka Kiti 6.903,00 TL 

Akıllı Dome Ip Kamera 10.900 TL 

 

Zaman Çizelgesi 

Tablo 3: Zamana göre iş planı 

Yapılacak İş Zaman 

Problem tanımı Ocak-Şubat 

Literatür Taraması ve Proje Fikrinin 

Olgunlaştırılması 

 

Şubat-Mart-Nisan 

Metot ve Gereksinimlerin Belirlenmesi Nisan-Mayıs 

Veritabanı tasarımı ve oluşturulması Mayıs-Haziran 

Web uygulama tasarımı ve 

programlaması 

Haziran-Temmuz 

Proje parçalarının birleştirilmesi ve Test Temmuz-Ağustos 

Nihai Rapor ve Kullanıcı Testi Ağustos 
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Figür 2: Proje Zaman Çizelgesi 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Projenin başlıca hedef kitleleri: 

Toplu taşıma kullanan kişiler. Günlük yaşamlarında herhangi bir yere gitmek için 

toplu taşıma kullanan kişiler bu projenin hedef kitlesidir. 

Kısa bir süre için seyahat eden kişiler. Gittikleri yerde toplu taşıma kullanmak için 

kart çıkarmak zorunda kalan insanlar hedef kitlemizi oluşturmaktadır. Bu projenin 

hayata geçirilmesi ile farklı şehirlerde farklı kart kullanımı uygulaması ortadan 

kaldırılarak tek bir merkezden toplu taşıma ödeme sistemi yönetilecektir.  

 

9. Riskler 

Tablo 4: Riskler ve çözüm önerileri 

OLUŞABİLECEK RİSKLER                           ÇÖZÜM ÖNERİSİ 

Şahsa ait verilerinin çalınma  

ihtimalinin olması 

Daha güvenli bir güvenlik duvarı 

oluşturulup kullanılması 

Yolcunun yüzünün algılanamaması İnsan yüzünü algılamak için yüksek 

fonksiyonlu kameralar 

Online bakiye yükleme sisteminde çeşitli 

engellerin ve prosedürlerin ortaya çıkma 

olasılığı 

Ödeme sistemi için gerekli izinler 

alınana kadar 3. Çeşit yazılımlarla 

anlaşılıp geçici olarak ödeme sistemi bu 

yöntemle yürütülebilir 
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