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1. Proje Özeti 

 

Projemizin amacı, kullanımı gün geçtikçe artan elektrikli mikromobilite* türü araçların şarj, menzil, 

yasal mevzuat, kötü hava şartları v.b sebepler yüzünden yaşanan seyahat sorunlarını çözmek ve bunu 

yaparken de toplu taşımanın daha etkin şekilde kullanımını sağlamaktır [1]. Bunun için 

oluşturduğumuz çözüm önerimizin temeli “üzüm salkımı” düşüncesidir. Burada amaç, CTT olarak 

adlandırdığımız özel bir toplu taşıma aracı yaparak kullanıcıları ile birlikte elektrikli ve farklı türlerde 

mikromobil araçları taşımak ve bu sırada da şarj etmektir. Bu raporda projenin özeti, ele aldığı sorun, 

ortaya koyduğu çözüm, bu çözümün uygulama yöntemi ile yenilkçi yönleri anlatılmış ve yanı sıra 

zaman/maliyet tahmini, hedef kitle ve riskler belirtilmiş ve son olarak yararlanılan kaynaklar 

eklenmiştir. CTT (Cluster Transportation Technology) olarak adlandırdığımız taşıtın seri hibrit 

motorlu güç ünitesi, güneş panelleri, mikromobil araç taşıma bölümü, akıllı şarj üniteleri ve ödeme 

sistemi, gerekli kumanda işlemlerini sağlayacak yönetim birimleri ve yazılımı olacaktır [2]. 

(*)mikromobilite: Tipik olarak 25 km/s'nin altındaki hızlarda çalışan ve kişisel olarak kullanıcıları 

tarafından idare edilen bir dizi küçük, hafif araç anlamına gelir. 

 

2. Problem/Sorun  

 

Nüfus artışıyla bağlantılı şekilde trafik sıkışıklığı ve çevre kirliliği artmaktadır [3]. Bu durum her 

geçen gün daha da olumsuz yönde gitmektedir. Mevcut imkanlarla bunu engellemenin 

yöntemlerinden bir tanesi toplu taşımadan faydalanmak ve diğeri de bireysel olarak daha küçük 

araçlar kullanarak kişisel ulaşım sırasında daha az alan işgal etmektir. Fakat bu mevcut yöntemlerde 

temel olarak iki tane sorun vardır: 

1) Trafikte az yer işgal eden ve mikromobilite olarak adlandırılan kişisel araçlar şarj, menzil, yasal 

mevzuat, kötü hava şartları v.s gibi sebepler yüzünden seyahat aksamaları yaşamaktadır [4]. Bu 

yüzden ulaşım mesafesinin kapsamı ve etkinliği azalmaktadır. 

2) Şehir içi toplu taşıma araçlarının yapısı öncelikle yolcu ve ayrıca kısıtlı sayıda yük taşınması 

içindir. Bunun sonucunda da toplu ulaşımın imkân dahilindeki yetenekleri atıl kalmaktadır. 

                         

                          Şekil 1:Bisiklet,otomobil ve toplu taşımanın kapladığı alanın kıyaslanması [5] 

  

   



 

3. Çözüm  

 

Bu sorunları gidermek için ürettiğimiz çözüm önerimiz, “üzüm salkımı” yaklaşımına uygun şekilde 

tasarlanmış bir toplu taşıma aracı yapmak ve bu araçla elektrikli scooter, elektrikli unısycle, elektrikli 

engelli sandalyesi, elektrikli mini drone v.b gibi farklı türdeki mikromobil araçları aynı anda ve 

kullanıcıları ile birlikte taşımak ve bu sırada da şarj etmektir. Bu amaçla tasarladığımız aracın adı 

CTT’dir (ClusterTransportationTechnology). 

CTT’nin temel yaklaşımı, yapısı ve özellikleri şu şekildedir, 

 

                                                                    Şekil 2:“Üzüm salkımı” düşün 

                                                              Şekil 3:CTT mantıksal gösterim 

 
                                                                                    Şekil 4:CTT genel görünüm 

 

BOYUTLAR 10m x 2,5m x 3m MOTOR V8 Turbo dizel 406hp 

AĞIRLIK 10.000kg DC MOTOR 180kw 

YOLCU 25-27 adet JENERATÖR AC 320kw 

YAKIT DEPO Mazot, 230lt GÜNEŞ PANELİ 8 m2, 300watt/h 

MENZİL 200km BATARYA 110kw Li-ion 360v 

ÇEKİŞ Önden SCOOTER ŞARJ 9-36v arası, hızlı [6] 
         Şekil 5:CTT öngörülen teknik özellikler 

 



 

4. Yöntem  

 

Oluşturduğumuz felsefeye göre ilk olarak otobüs, metrobüs, tren, metro gibi karayolu taşıtlarını 

düşündük ve örnek olarak bir otobüsü ele aldık. Bu amaçla tasarladığımız otobüsle özellikle koltuğu 

ve kabini olmayan, elektrikli scooter, elektrikli unısycle, elektrikli engelli sandalyesi(istisna), 

elektrikli mini drone v.b gibi farklı türlerde mikromobil araçlar ve kullanıcıları aynı anda taşınacaktır 

yanında mikromobil araç olmayan yolcular taşınmayacaktır. 

 

Taşıtımızın iç yapısı mümkün olduğunca geniş alan sunacak şekilde düşünülmüştür. Bahsi geçen 

mikromobil türü araçların seyahat sırasında otobüs içindeki yerleşimleri sağ, sol ve orta hattadır 

(boyutları sebebiyle elektrikli engelli sandelyesi ve mini drone için özel alan ayrılmıştır). Taşıtın 

içinde yeterli sayıda ve noktada şarj bağlantısı vardır. Bu noktalar araç türüne göre şarj akımının 

otomatik olarak belirlenmesini sağlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     

                                                       

 

                  

 

                                              Şekil 6:CTT yerleşim planı üstten görünüm 

 

Başlangıçta mikromobil aracıyla birlikte durakta bekleyen yolcu, CTT otobüsümüz durağa gelince 

mikromobil aracı ile beraber otobüse binip boş olan şarj noktasına giderek aracını şarja takar ve 

otobüsün içinde aracıyla beraber aynı noktada bekler. Kullanıcı istediği durağa gelince aracını şarjdan 

çıkartır ve otobüsten inerek yolculuğuna mikromobil aracıyla devam eder. 

 

 

 

 



  Ücretlendirme de yine araç türüne göre ve anlık veya sonradan faturalandırma şeklindedir. 

 

Sistemimizin yönetiminin 

yapılacağı bölüm için c/c++, mobil 

uygulamamız için yüksek 

performanslı web ve mobil 

uygulama oluşturmamıza olanak 

sağlayan, açık kaynaklı olan, 

javaScript ve TypeScript tabanlı 

Ionic kullanıcı arabirimi ve sunucu 

olarak sistem üzerinden yapılan 

işlemler ve mobil uygulama 

üzerinden yapılan işlemleri 

gerçekleştirebilmek için bir 

database(sunucu) ve bu sunucu 

Amazon AWS ve buna alternatif 

Upstash uygundur. 

 

                   Şekil 7:CTT genel kullanım şeması 
 

Otobüsümüzün güç kaynağı elektrikli araçların gelişimine katkı sunmak amacıyla seri hibrit motorlu 

olarak düşünülmüştür ve ek olarak da çatısında güneş panelleri vardır. Bu güç sistemi hem otobüsü 

hareket ettirir hem de taşıma sırasında otobüsün içindeki farklı türdeki mikromobil araçları yolculuk 

süresince şarj eder (ileriki dönemde mikrohibrit veya tam elektrikli sistem uygulanabilir).   

  

 

                                    

                     

                                                          Şekil 8:Seri hibrit akış şeması 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü  

 

-Farklı türdeki mikromobil araçları aynı anda ve kullanıcıları ile beraber taşır, bu esnada da araçları 

şarj eder. Taşınan mikromobil araçların farklı türde olması sayesinde taşınan araç kapsamı genişler 



toplu taşıma uygulamalarının etkinliği ve kamu yararı artar.  

Kullanıcı bu toplu taşıma aracına binerken kendi mikromobil aracını dışarıda bırakmak zorunda 

kalmaz, toplu taşıma aracından indiği anda kendi aracıyla yoluna devam eder, ulaşımda süreklilik 

sağlanır. 

-Ödeme şekli ihtiyaca göre hem anlık hem de daha sonra faturalandırma şeklindedir. Böylece o 

anda ödeme yapılamasa bile yolcunun ulaşımı aksamaz (bu ödeme türü, normal şartların yanısıra  

örneğin pandemi v.b gibi olağanüstü dönemlerde, seyahat kartlarında yeterli kredi olmadığında HES 

kodu zorunluluğu sebebiyle toplu taşıma araçlarına binemeyen yolcular için ayrı bir ödeme seçeneği 

olarak düşünülebilir). 

-Fonksiyonel bir taşıttır. Hibrit özelliği sayesinde temelde taşıyıcı platform şeklinde mobil bir şarj 

istasyonudur. Gerekli hallerde ihtiyaç noktalarına konuşlandırılarak acil durumlar için genel amaçlı 

şarj istasyonu olarak kullanılabilir (öte taraftan uygun modifikasyon yapılarak daha büyük ve farklı 

araçlar da aynı mantıkla hem taşınıp hem de şarj edilir). 

Sonuç olarak bu uygulama sayesinde elektrikli mikromobil araçların ulaşım kapsamı arttırılmış ve 

toplu taşımanın daha da etkin şekilde kullanımı sağlanmış olur (ek fayda olarak da tafik sıkışıklığı ve 

çevre kirliliği konusunda olumlu sonuçlar elde edilir). 

 

Projemizin referans noktası 2021 Teknofest Akıllı Ulaşım Yarışması’na katıldığımız Dronemobil adlı 

çalışmamızdır.  İlgili yarışmada sunduğumuz projemizin ileriye dönük geliştirme seçeneği olarak 

toplu taşıma için de uygulanabileceğinden bahsetmiş ve “üzüm salkımı” konseptine kısaca 

değinmiştik, bu çalışmada konseptimizi detaylandırdık. Kamuya duyuru tarihi itibariyle projemiz 

özgün ve önceldir. Projemize benzer şekilde Hyundai firmasının da çalışması vardır. Firma bu 

çalışmanın lansmanını 2022 ocak ayında CES fuarında yapmıştır [7].  

                                               

 

                                               Şekil 9 :Hyundai konsept (2022 ocak CES) 

 



 

  
 

CTT Konsept 

CTT ve rakip konsept karşılaştırması şu şekildedir: 

 
                                                                  

                                                                  Rakip Konsept 

• Hibrit yapıdadır 

• Şöförü vardır 

• Normal otobüs 

yapısındadır 

• Farklı tür ve marka 

araçlar taşınır, bu 

sayede kapsam 

artar 

• Taşınan araçlar şu 

an için en küçük 

örneklerdir, böylece 

taşıma adedi artar 

• Taşınan araçlar 

otonom değildir 

• Araçlar taşınma 

esnasında şarj 

edilir, böylece 

menzili artar 

 

6.  Uygulanabilirlik  

• Tamamen 

elektriklidir 

• Otonomdur 

• Gövdesi açıktır 

• Aynı tür ve marka 

araçlar taşınır, bu 

yüzden kamusal 

kapsam azalır. 

• Taşınan araçlar 

görece büyüktür, bu 

yüzden taşıma adedi 

azdır 

• Taşınan araçlar 

otonomdur  

• Araçlar taşınırken şarj 

durumu 

bilinmemektedir 

• CTT projesi mikromobiliteyi merkeze alan bir toplu taşıma uygulamasıdır ve kara taşımacılığı 

içindir (ülkemiz Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı tarafından da mikromobilite odaklı çalışmalar 

yürütülmektedir [8] . 

• Günümüzde mevcut olan teknoloji ile üretilebilecek ve mevcut durumdaki ulaşım alt yapısına 

rahatlıkla entegre edilebilecektir. 

• Şehrin geneli için olmakla birlikte özellikle iş merkezlerinin, sanayi sitelerinin, okulların 

olduğu bölgeler ile otoban, köprü, viyadük v.s geçişleri olan bölgelerde daha etkili olarak 

kullanılabilecektir. 

• Projenin tasarımı tamamen yerlidir, yazılım ve modelleme de yerli ve milli imkanlarla 

yapılacaktır. Bunun yanı sıra taşıt gövdesinin dayanımı, yeni tür hafif materyal, yol tutuş v.s 

konularında özgün projelerimiz mevcuttur. 

• Batarya, motor, elektronik v.s komponentler yabancı kaynaklıdır (bu komponentlerin 

yerlileştirilmesi konusunda ülkemizde yürütülen çalışmalar vardır [9]. 

Not: CTT kara-kara şeklinde bir araçtır. İleriye dönük geliştirme seçeneği olarak aynı yaklaşımla 

deniz ve hava taşımacılığı için farklı tür araç tasarımları yapılabilir. Bunun yanı sıra vapur, 

feribot gibi toplu ulaşım araçlarında kullanmak amacıyla “üniversal” ve “akıllı çoklu şarj 

ünitesi” tasarımı başlı başına ayrı bir proje olarak ele alınabilir. 

 

 

 



7. Tahmini Maliyet ve Proje Zamanlaması 

  

                                       Toplam :1.400.000TL ve 14-20 ay 
       

 

Projenin toplam süresinin 14-20 ay civarında olacağı tahmin edilmektedir. AR-GE süresince hem 

bilgisayar ortamında hem de atölye/saha çalışmalarıyla proje ilerletilecektir. 

Maliyet konusundaki değerlendirmemiz ise şu şekildedir: 

*2-4 aylık ön tasarım dönemi: 200.000TL (tasarım ve modelleme, küçük ölçekli uygulama) 

*6-8 aylık detay tasarım dönemi: 1.000.000TL (1/1 ölçekli gövde tadilatı, motor ve güç aktarma, 

bataryalar, yazılım, elektronik) 

*6-8 aylık nihai tasarım dönemi: 200.000TL (yol testleri, olası arıza ve düzenlemeler)                                   

 

AR-GE maliyetinin azaltılması amacıyla taşıt uygulaması için ikinci el çalışır vaziyette veya hurdaya 

ayrılmış bir araç temin edilerek onun üzerinde tadilat yapılması düşünülmüştür. Sürecin 14- 20 ay ve 

maliyetinin de 1.400.000TL civarında olacağı tahmin edilmektedir. Proje ile ilgili rakamlara 10-12 

kişilik ekip giderleri ve atölye kurulum maliyeti dahil değildir. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

 

Tasarımımız kamusal bir projedir ve çözümün nihai faydalanıcıları mikromobil türü araç kullanıcılarıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
                                                            Şekil 11:Mikromobil araç talep tablosu 

 

Bu tabloda yıllara göre paylaşımlı mikromobil araç kullanımına olan talep artışı görülmektedir [10].  

 

 

 

 

Şekil 10: Maliyet/Zaman tablosu 



9. Riskler  

Projenin hayata geçirilmesiyle ilgili risk değerlendirmemiz ve çözümlerimiz temel olarak şu şekildedir:  
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