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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

  

Projemizin amacı, raylı sistemlerde yaşanan kazaların ve bu kazalar sonucu meydana gelen 

maddi ve manevi zararları engellemektir. Çeşitli sensörler, yetkililerin tren sistemlerini 

denetleyebileceği mobil uygulama ve görüntü işleme teknikleri ile otonom hale getirdiğimiz 

düşük maliyetli sistemimizle belirlemiş olduğumuz sorun ortadan kalkmaktadır. Bu sayede 

sefer güvenliği ve yolcular için ulaşım konforu yüksek derecede artacak, yük treni kazalarındaki 

büyük zararların önüne geçilecektir. 

 

Tasarım: Trenlere entegre edilecek sensörler vasıtası ile trenler çevrelerini algılayacak 

ve iletişim sağlanacaktır. Toplanan veriler anlık olarak kayıt edilicektir inceledikten 

sonra hafıza sınırı yüzünden silinecektir. Yetkililerin verilere ulaşması tasarlanan bir 

mobil uygulama ile sağlanacaktır. 

Yazılım: Görüntü İşleme amacı ile sisteme kamera tanımlanacaktır. İletişim için WI-FI 

bağlantası kurulacaktır. Bununla birlikte diğer veri toplayıcı sensörler ve uygulamaya 

verilmesi gereken bilgi, komut vb. kodlar içerisinde yer alacaktır. 

Montaj:Maket bir trene yerleştireceğimiz kamera,GPS,Bluetooth modülü ve veri 

toplayıcı diğer sensörleri DeneyapKart’a bağlayarak maket bir demiryolu üzerinde 

deneme yapılacaktır. 

 

2. Problem/Sorun: 

 

Tren kazalarının büyük çoğunluğu trenlerin raydan çıkması veya başka bir tren ile 

çarpışması sonucu meydana gelmektedir. Kazalar, makinistten kaynaklı hatalar, bakım eksikliği 

ve mühendislik hatalarından dolayı meydana gelmektedir. 22 Temmuz 2004 tarihinde 

gerçekleşen Pamukova treni aşırı hızdan dolayı raydan çıkmış ve 41 vatandaşımız hayatını 

kaybetmiştir.1Kazaya altyapı eksiklikleri ve makinistin hız kontrolüne uymaması yol açmıştır. 

6 Temmuz 2015’te ise Sivas’ta 2 yük treni birbiri ile çarpışarak can ve mal kaybını akabinde 

getirmiştir.2 Otonom tren projemiz; trenlerin hızı, ray hattını etkileyen meteorolojik olaylar ve 

trenlerin birbiriyle iletişimini gerçekleştirebilmektedir. Bu iletişimi sensörler ve kamera ile 

algıladıktan sonra anlık veri olarak otonom sistemde işleyecektir. Bu sayede tren sistemi 

mevcut koşullara en uygun karar mekanizmasını seçerek çarpışmalar veya raydan çıkma gibi 

büyük sorunların önüne geçecektir. Otonom yöntemler kısa sürede çok fazla veriyi 

işleyebildiğinden sistem optimizasyonu yapabilmektedir. Bu sayede trenlerden atmosfere 

zararlı gaz salınımı azaltılacak, enerji tasarrufu yapılacak, zamandan tasarruf edilecek, yolculuk 

konforu artacaktır.3 

 

 

   

 

 

 

         Tren Kazaları – Aşırı Hız - Zaman Kaybı- Enerji İsrafı 

 

 
1  BBC News, https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-46551115, 13.12.2018 
2  BBC News, https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-46551115, 13.12.201 
3  Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology, Austria Kasım 2017, Ocak 2019 
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3. Çözüm 

 

Sistemimiz, trenlere kolayca entegre edilebilecek bir kamera ve sensörler bütünüdür. Bu 

sayede bir metal parçası olan trenlere aslında görme, çevresini algılayabilme ve analiz 

yapabilme yetisi kazandırmış oluyoruz. Trenlerin seferleri boyunca yapay zeka ve görüntü 

işleme teknikleri ile anlık olarak elde ettikleri hız, hava olayları, ray hattı trafiği gibi bilgileri 

bulut sisteminde toplanacaktır. Ayrıca geliştireceğimiz aplikasyon sayesinde sorun olduğunda 

yetkililer tarafından kısa sürede müdahale edilecektir. Sistemimiz, makinistler üzerindeki görev 

yükünü azaltmaktadır. Tren sistemlerini optime etmek hem devletimize büyük kazançlar 

sağlayacaktır, hem de vatandaşlarımız için yolculuk konforunu arttıracak, enerji tasarrufu ve 

gaz salınımında önemli avantajlar elde edilecektir.  

o Çözüm Algoritması 

o 3B Teknik Resim 



4 

 

4. Yöntem 

4Şekil 1 : Sistemimizde Kullanılan Bilimsel İlkeler ve Teknolojik Uygulamalar 

5Şekil 2 : Sistemimizin Önerdiğimiz Çözümü Uygulama Yöntemi 

 

 
4 Görsel   

Kaynakçaları:https://docs.google.com/document/d/1bhRtBW21q_kRtu3P7JQlPPuAku3qMrJIrAFt8pTnyoM/edit?usp=s 

haring  

  
5 Görsel   

Kaynakçaları:https://docs.google.com/document/d/1bhRtBW21q_kRtu3P7JQlPPuAku3qMrJIrAFt8pTnyoM/edit?usp=s 

haring  

  

https://docs.google.com/document/d/1bhRtBW21q_kRtu3P7JQlPPuAku3qMrJIrAFt8pTnyoM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bhRtBW21q_kRtu3P7JQlPPuAku3qMrJIrAFt8pTnyoM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bhRtBW21q_kRtu3P7JQlPPuAku3qMrJIrAFt8pTnyoM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bhRtBW21q_kRtu3P7JQlPPuAku3qMrJIrAFt8pTnyoM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bhRtBW21q_kRtu3P7JQlPPuAku3qMrJIrAFt8pTnyoM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bhRtBW21q_kRtu3P7JQlPPuAku3qMrJIrAFt8pTnyoM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bhRtBW21q_kRtu3P7JQlPPuAku3qMrJIrAFt8pTnyoM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bhRtBW21q_kRtu3P7JQlPPuAku3qMrJIrAFt8pTnyoM/edit?usp=sharing
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Projemizi diğer benzer ürünlerden ayıran özellik projemizde görüntü işleme tekniği 

kullanılarak trenlerde otomatik olarak hız kontrolü, ray hattında sorun olup olmadığı 

belirlenecektir. Ayrıca bu sisteme sahip ortak güzergah kullanan tüm trenler birbiri ile ve ana 

merkez(yetkililer) ile haberleşebilecek. Yetkililere özel geliştirilcek mobil uygulama ile de 

sorumlu oldukları trenler ile ilgili anlık bilgi alabilecekler. Kullanılacak görüntü işleme tekniği, 

yapay zeka algoritmaları ile geliştirilmeye, sistem optimizasyonu yapabilmeye açık bir alandır.  

.  

 

 

6. Uygulanabilirlik 

  

Trenler, kısa zamanda yüksek kapasitede taşımacılık yapabildiklerinden çoğu kara taşıtına 

göre daha avantajlı bir toplu taşıma aracıdır.  Kara yollarına kıyasla daha az trafik 

kalabalıklığına sahip olmaları, otonom sistemlerin trenlere entegresinin ve günlük hayatımızda 

yer edinmelerinin diğer taşıtlara kıyasla daha kolay mümkün kılmaktadır.  

 

Projenin uygulanabilirliğindeki mevcut risk trenin hızı ile sistemin hızının uyuşmasıdır bu 

riski ortadan kaldırmak için sistemin kullanacağı hafızanın geniş olması ve ya verilerin 

işlendikten sonra silinmesi gerekecektir. 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

        Maliyet Çizelgesi  

  Tahmini Toplam: 300 TL 
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Takvim 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi  

Projemizin kullanıcı kitlesi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yetkilileri olacak, 

proje öncelikle bu kurumun yaşadığı problemlere yardımcı olacaktır ayrıca trenin konforu 

artıralacağı için halk da faydalanacaktır. Bunun yanı sıra oluşturulan sistem başka araçlar için 

de uygulanabilecektir. Kısacası sistem geliştirilip tramvay, metro,metrobüs vb. taşıtlarda da 

güzergahtaki yolların sorunlu görülen kısımlarının tespit edilmesi için kullanılabilir. Sistem 

ülke çapında yaygın olarak kullanılmaya başlandığı takdirde devlet ihtiyaçlarının  daha seri ve 

düşük bütçeyle karşılanması ve sistemin çevre ülkelere de ihracı yapılarak devlet ekonomisine 

yarar sağlayacaktır.  

  

9. Riskler 

Riskler ve İhtimaller Tablosu 
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B Planı: 

 

Otonom tren sistemimiz kompleks olmayan ve tren üzerine entegresi kolay olan sensörler 

bütünü olması avantajı ile bu sensörlerde meydana gelebilecek olası bir hasarı için entegre 

sensör kiti içerisinde bu elemanların yedeklerinin de yer alması olası tehlikelerde mağduriyeti 

en aza indirecektir. Ayrıca sensörlerin yerleştirileceği hazne en optimum şekilde 

tasarlanacağından olası sensör ısınması, temassızlık veya dışardan bir etki ile hasar alma 

durumlarına maruz kalması çok zordur. Ayrıca sistemde herhangi bir problem oluştuğunda bu 

acil durum sinyali olarak yetkililere anında bildirilebileceğinden anlık müdahaleler kolaylıkla 

yapılabilinecektir. 

 

Yedek Sistem Maliyeti 

 

 

Tahmini Toplam: 155 TL 
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10. Kaynakça  

o Çözüm yöntemini geliştirirken kullanılabilecek olan teknolojilerin araştırılması için 

 https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1112808/FULLTEXT01.pdf  

https://www.thalesgroup.com/en/countries/europe/germany/transportation/rail-field-

equipment  

o Belirlenen sorunun doğurduğu yaşanmış olayların araştırılması için 

BBC News, https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-46551115 , 13.12.2018   

o Belirlenen yöntemin görsel bir sunuyla desteklenmesi için 

https://docs.google.com/document/d/1bhRtBW21q_kRtu3P7JQlPPuAku3qMrJIrAFt8

pTnyoM/edit?usp=s haring  

o Belirlenen çözümün sistem tarafından uygulanabilmesi için kullanılabilecek 

algoritma-kodlama yöntemlerinin incelenmesi için 

https://maker.robotistan.com/arduino-dersleri-19-hc-sr04-ultrasonik-mesafe-sensoru-

kullanimi/ 

https://deneyapkart.org/proje-54.html 

 

 

 

 

 

 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1112808/FULLTEXT01.pdf
https://www.thalesgroup.com/en/countries/europe/germany/transportation/rail-field-equipment
https://www.thalesgroup.com/en/countries/europe/germany/transportation/rail-field-equipment
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-46551115
https://docs.google.com/document/d/1bhRtBW21q_kRtu3P7JQlPPuAku3qMrJIrAFt8pTnyoM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bhRtBW21q_kRtu3P7JQlPPuAku3qMrJIrAFt8pTnyoM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bhRtBW21q_kRtu3P7JQlPPuAku3qMrJIrAFt8pTnyoM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bhRtBW21q_kRtu3P7JQlPPuAku3qMrJIrAFt8pTnyoM/edit?usp=sharing
https://maker.robotistan.com/arduino-dersleri-19-hc-sr04-ultrasonik-mesafe-sensoru-kullanimi/
https://maker.robotistan.com/arduino-dersleri-19-hc-sr04-ultrasonik-mesafe-sensoru-kullanimi/
https://deneyapkart.org/proje-54.html

