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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Endüstrinin gelişmesi ve şehirleşme ulaşım sistemlerinin gelişimine neden olmuştur. 

Yaşanan bu gelişmeler ile ulaşım sistemlerinde çeşitliliğin artması ve verimli sistemlerin önemi 

belirgin hal almıştır. Kent içi taşımacılıkta toplu ulaşım, yolculuk maliyetinin düşürülmesi, 

trafik yoğunluğu azaltması, çevre kirliliğinin azaltılması sebepleri ile en çok tercih edilmesi 

gereken ulaşım yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ulaşım sistemleri, dijital gelişmeler ile 

birlikte akıllı ulaşım yöntemini literatüre kazandırmış, çok daha verimli ve yönetilebilir bir hal 

almıştır (Özarpa vd., 2021). Akıllı ulaşım; iletişim ve bilgi teknolojileri destekli, entegre ulaşım 

sistemidir (A. Lamssaggad vd., 2021).  

Toplu ulaşımın ana unsurlarından biri olan metrolardaki vagonlarda bulanan kişi sayısı 

her vagonda değişiklik gösterebilmektedir. Mesela baştaki vagon tamamen doluyken orta vagon 

neredeyse boş bulunabilmektedir. Bu bağlamda bu projenin amacı, özellikle Covid-19 gibi 

salgınları yaşadığımız bu dönemde insanların işe gidiş ve dönüş saatlerinde vagonlarda oluşan 

yolcu yoğunluğunu dengeli dağıtmak için vagonlardaki yolcu sayısını sensörler aracılığıyla 

belirleyip, vagon doluluk oranını durakta bekleyen yolcular ile paylaşarak yolcuları boş 

vagonlara yönlendirmektir. Böylelikle metrolardaki vagonlar arası insan yoğunluğu farkı en aza 

indirilerek yolcu optimizasyonu sağlanabilecektir. Metro gibi toplu taşıma araçlarında 

vagonların daha verimli kullanılabilmesi için vagonlardaki insan yoğunluğunu belirleyerek 

yolcuları boş vagonlara yönlendirdiğimiz projemize AYOS ( Akıllı Yolcu Organizasyon 

Sistemi) adını verdik.  

Araştırmada yöntem olarak Mühendislik Tasarım Modeli süreci basamakları 

kullanılmıştır. Problemin tanımlanma aşamasında gözlem yapılmış ve sorunlar belirlenmiştir. 

Tasarım sürecinin ikinci aşmasında alanyazın taraması yapılmış ve mevcut problemi çözmek 

amacıyla geliştirilen projeler ve yapılan araştırmalar google akademik üzerinden incelenmiştir. 

Üçüncü aşamada grup üyeleri arasında olası çözümler tartışılmıştır. Maliyet, zaman ve 

malzeme kriterleri kapsamında değerlendirilen çözümler içerisinde en uygun olan çözüm 

belirlenmiştir. Çözüm olarak metro gibi toplu taşıma araçlarında bulunan vagon girişlerine ve 

çıkışlarına IR sensörler yerleştirilerek vagondaki yolcu sayısı anlık olarak belirlenmesi ve 

Arduino mikroişlemcisi kullanılarak yazılım yoluyla vagonlardaki yolcu sayıların 

karşılaştırılması vagon yoğunluk sıralamasının yapılması planlanmıştır. Böylelikle metro 

istasyona ulaşmadan durakta bekleyen yolcular dijital ekran yardımı ile düşük yoğunluklu 

vagona yönlendirilebilecek ve vagonlar arasındaki insan yoğunluğu dengeli hale 

getirilebilecektir.  

AYOS projesinin tasarım aşaması ilk olarak sanal ortamda gerçekleştirilmiştir. 3 boyutlu 

ortamda metro ve istasyonlar incelenmiş ve örnek model belirlenmiştir. Metro ve istasyon 

maketlerinin hazırlanmasından sonra elektronik devre tasarımı yapılarak mikroişlemci 

programlanmıştır. Son aşamada sistem test edilmiş, sensörlerin hassasiyeti fiziksel olarak 

ayarlanmış ve yazılım güncellenerek tasarıma son haline verilmiştir. Yapılan testlerde sistemin 

kararlı ve doğru çalıştığı gözlenmiştir. 
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2. Problem/Sorun: 

 

Son yıllarda özellikle metropol kentlerinde nüfus yoğunluğunun artması ile birlikte kent 

içi toplu taşımacılık sistemlerine ihtiyaç ta bir o kadar artmıştır. Bu kalabalık şehirlerde ulaşım 

ihtiyacını karşılamak için, teknolojinin gelişmesi ile birlikte kent içi raylı sistemler içerisinde 

metro ve tramvaylar önem kazanmış; konfor, güvenilirlik, taşıma kapasitesinin yüksekliği ve 

hızlı ulaşım sağlaması sebebiyle günümüzde toplu taşımada en fazla tercih edilen şehir içi 

taşıma sistemi olmuştur. Toplu taşımanın temel unsurlarından olan metroların vagonlarındaki 

insan sayıları farklılık göstermektedir. Özellikle sabah iş ve okul başlama ile akşam iş ve okul 

çıkış saatlerinde metro vagonlarında dengesiz bir dağılım olduğunu gözlemledik. Bu durum 

yolcularda rahatsızlık yaratmakta birlikte salgın yoluyla bulaşan hastalıkların daha hızlı 

yayılmasına neden olmaktadır. Özetle bu araştırmaya konu olan başlıca sorunlar şunlardır: 

 Metro, tramvay gibi çok vagonlu raylı ulaşım sistemlerinde yolcuların organize 

edilmemesi sonucunda vagonlar arasında yolcu yoğunluk farkı oluşması, 

 Vagonlardaki dengesiz yolcu yoğunluğuna bağlı olarak kapasite üstünde yolcu taşıyan 

vagonlarda bulaşıcı hastalıkların daha hızla yayılması, 

 Vagonlar arasındaki dengesiz yolcu yoğunluğuna bağlı olarak metro ve tramvaylarda 

mekanik arızaların oluşması, 

 Vagonlar arasındaki dengesiz yolcu yoğunluğuna bağlı olarak metro ve tramvaylarda 

enerji tüketiminin artması. 

 

3. Çözüm  

 

Tasarlanacak elektronik sistem sayesinde metro vagonlarındaki yolcular anlık olarak 

sayılarak vagonlar arası yolcu yoğunluğu karşılaştırması yapılacaktır. İstasyonda bekleyen 

yolcular gelen metronun vagonlarındaki yolcu sayılarını anlık olarak görebilecek ve dijital 

ekran üzerinden yoğunluğu düşük vagonlara yönlendirilecektir.  

AYOS sisteminde vagonların giriş çıkış kapılarına yolcu sayısını takip edebilmek için 

kızılötesi sensörler yerleştirilmiştir. Bu sensörler vagonlara giren ve çıkan yolcuları algılayarak 

vagonların doluluk oranının belirlenmesi için Arduino işlemcisine bilgi göndermektedir. Anlık 

yolcu sayısı ve vagonun doluluk bilgisine göre yazılım içerisinde karşılaştırma yapılarak en boş 

vagonlar belirlenerek durakta bulunan ekrana yansıtılacaktır. Yolcular ekrandaki 

yönlendirmeler doğrultusunda yolcu yoğunluğu düşük vagonlara binmesiyle dengeli bir yolcu 

dağılımı sağlanacaktır. AYOS sistemini çalışmasına ait görsel aşağıda sunulmuştur. 
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4. Yöntem 

 

Projemizde yöntem olarak Mühendislik Tasarım Modeli süreci basamakları kullandık. 

Problemin tanımlanma aşamasında gözlem yapılmış ve sorunlar belirlenmiştir. Sorunun 

çözümü için maliyet, zaman ve malzeme kriterleri dikkate alınarak prototipin geliştirilmesine 

karar verilmiştir. Metro ve durak prototipleri için google üzerinden örnekler incelenerek 3 

boyutlu tasarım uygulaması ile sanal örnekler çizilmiştir. 

 
 

Sanal tasarımlardan yola çıkarak metro ve istasyon maketleri hazırlanmıştır. 
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Projede kullanılacak elektronik devrelerin tinkercad programında kurulumu yapılarak 

programlama testleri yapılmıştır. 
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Projemizi gerçekleştirmek için elektronik malzeme ihtiyaç listesi hazırlandı. Elektronik 

malzemeler temin edildi. Metro vagonlarındaki insan yoğunluğuna göre yönlendirme yapan 

AYOS sistemi için metro vagonlarına giren ve çıkan insanları saymak adına IR alıcı verici 

sensörler, boş metro vagonlarına insanların yönlendirilmesi ve uyarılması için 16x2 LCD ekran, 

mikrodenetleyici için 1 adet Arduino Uno kullanıldı. Projemizin yazılımı Arduino IDE 

ortamında geliştirildi.   

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Ülkemizde özellik büyükşehirlerde en çok tercih edilen toplu ulaşım türü metro ve 

tramvaylardır. Ancak hızla artan nüfusa bağlı olarak yolcular bazı sorunlarla karşılaşmaktadır. 

Özellikle sabah ve akşam iç çıkış saatlerinde artan yolcu sayısına bağlı olarak vagonlarda 

orantısız doluluk görülmektedir. Projemiz bu sorunu çözmek için vagonlar arasındaki insan 

sayısını belirleyerek durakta bekleyen yolcuları geliştirdiğimiz yazılım sayesinde yolcu sayısı 

en az olan vagonlara yönlendirecektir. Vagonlar arasındaki insan dengesini sağlayarak metro 

içerisinde bulunan yolcuların daha konforlu ve güvenli seyahat etmesi sağlanacaktır. Metro 

vagonlarındaki insan sayısını dengede tutmak, yolculara güvenli ve konforlu yolculuk imkanı 

sunmak AYOS projesinin yenilikçi yönüdür. Projemizin tasarımı ve yazılımı tamamen yerli ve 

milli imkânlarla olacaktır. Projemize yapılacak farklılıklar ve yeni özellikler sayesinde diğer 

toplu taşıma araçlarına bu sistem gerçekleştirilebilir. 

 

6. Uygulanabilirlik 

  

 AYOS düşük maliyeti ve kolay entegrasyonu ile uygulanabilir bir projedir. Patenti alınıp 

ticari ürün olarak kullanılabilir. Maliyetinin uygun olması, metro vagonlarında bulunacak 

sensörlerin montajının kolay olması sayesinde projemiz hayata geçirilmesinde herhangi bir 

sorun yoktur. Projemiz yerli ve milli yazılımı ve tasarımı sayesinde düşük üretim maliyetiyle 

seri üretime uygundur.  
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

AYOS projesinde düşük enerji tüketimine sahip çevre dostu ürünler tercihler edilmiştir. 

Prototip tasarımı ve elektronik malzemelerin toplam maliyeti 638 ₺ ‘dir. Projede kullanılan 

malzemelere ait bilgiler ve maliyet tablosu aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

 

  

TEKNOFEST 2022 AKUT 35,5 EKİBİ AYOS PROJESİ MALZEME LİSTESİ  

Malzeme Tür Adet / Boyut Projedeki Görevi Fiyatı  

Sensör Arduino Wifi 1 adet Konumunu belirlemek için  ₺30,00 
 

Sensör  IR Sensör 4 adet Kişi sayısını belirleyebilmek için ₺48,00 
 

Ekran  LCD (16x2) 1 adet Kişi sayısını ekrana yazdıracak ₺60,00 
 

Kart Arduino Uno 1 adet Mikrokontrol  ₺220,00  

Maket Maket kartonu 50x70  Maket yapımında  ₺144,00 
 

Kablo Jumper   1 paket Devre bağlantısı ₺16,00 
 

Board Bread board 1 Devre bağlantısı ₺20,00 
 

Sprey  Boya 2 Maket Renklendirme ₺100,00 
 

Yapıştırıcı Silikon 3 Montaj ₺90,00 
 

      TOPLAM= ₺638,00  

 

 

AYOS projesi proje takvimi aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. 
 

Proje Takvimi  1.AY  2.AY  3.AY  4.AY  5.AY 

Literatür Taraması X X X X X 

Teknik Donanım ve Satın Alım  X X    

Tasarım ve Yazılım Testleri  X X X  

Değerlendirme ve Son Testler     X X 

Raporlama     X 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

 

İlimizde yer alan İZBAN raylı toplu taşıma sistemi 219 vagonla ve günde 275 seferle 

2021 metro verilerine göre yılda 100 milyon yolcu taşımaktadır. AYOS projesinde hedef kitlesi 

olan bu yolculara daha konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sunulacaktır. 

 

9. Riskler 

 

AYOS projesine yönelik olası etki-olasılık ve çözümler tablosu aşağıda sunulmuştur. 

 

Orta Risk 

Elektronik sistemde arıza 

oluşması (yıpranma) 

Yüksek Risk 

İnsanların arka arkaya 

binmeye çalışıp sensörlerin 

algılayamaması  

Çok Yüksek Risk 

Kalabalık zamanlarda 

yolcuların vagonlara aynı 

anda inip binmesi 

sensörlerde algılama 

sorunu oluşturabilir. 

Çözüm 

Metroların bakımı 

esnasında teknik destek ile 

sorunlar çözümlenir  

Çözüm 

Sensör hassasiyeti 

ayarlanarak sorun 

giderilebilir. 

Çözüm 

Sensör sayısı artırılarak 

tüm kapılarda çift yönlü 

yolcu sayımı yapılabilir. 

Düşük Risk 

Bağlantı sorunu oluşması 

Orta Risk 

Gösterge ekranında 

yaşanacak problemler 

Yüksek Risk 

Bekleyen yolcuların aynı 

anda tek vagona 

yönelmesi 

Çözüm 

Metrolarda verilen 

kablosuz internet desteği 

ile sorun çözülür 

Çözüm 

Metroların bakımı 

esnasında teknik destek ile 

sorunlar çözümlenir 

Çözüm 

Bekleyen yolcu sayısıde 

görüntü işleme ile tespit 

edilip vagon vagon 

yönlendirmek yapılabilir 

Çok Düşük Risk 

Yolcuların yönlendirme 

sistemini kullanamaması 

Düşük Risk 

Yolcu yönlendirme 

sisteminde yaşnacak 

yazılımsal sorunlar 

Orta Risk 

Yolcuların yönlendirme 

sisteminde yaşanacak 

donanımsal sorunlar 

Çözüm 

Mobil eğitici videolar ile 

yolcuların sistem kullanımı 

hakkında destek verilebilir. 

Çözüm 

Çevrimiçi olarak yazılım 

güncelleme imkanı 

sunulması 

Çözüm 

Elektronik teknik destek 

verilmesi 
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