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İçindekiler

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)

Bu projede  "Toplu  taşıma  aracını  duraklarda  durdurmadan  yolcu  transferini   nasıl
sağlarız?" konusu üzerine odaklanılmıştır.  İki  ayrı  hat  üzerinde  çalışan  bağımsız
araçlar kesintisiz  seyahati  gerçekleştirmek  amacıyla  bir  platformda  birleştirilmiş;
daha kısa seyahat sürelerine, yüksek araç hızlarına ve yolculuk konforuna ulaşılması
hedeflenmiştir.

VAPRO, ulaşımda yeni bir paradigma doğuracaktır. VAPRO, insanların evlerindeki
konfor alanına en yakın koşulları  sunmaktadır.  Uzun seyahat sürelerini  keyifli  hâle
getirecek  şekilde donatıldığında  bir buluşma mekanı olabilecek esnekliğe sahiptir.

VAPRO,  duraklarda  durmadan  yolcu  aktarımını  sağlayan  ulaşım  ağı  altyapısına
sahiptir.  Bu sayede;  yolcuların  seyahat  sürelerinin  kısaltmaktadır.  Ayrıca  metro ile
mukayese edildiğinde daha yüksek yolcu aktarım miktarlarına sahiptir.

2. Problem/Sorun:

Metrolar, metrobüsler ve otobüsler yaygın olarak kullanılan geleneksel ulaşım 
araçlarıdır. Hat tasarımları gereği duraklara sıralı bir şekilde gelip her duraktan yolcu 
almak zorundadırlar. Bu işlemler sırasında; duraklama, duraklarda durma, diğer 
yolcuların aktarımı gibi ivme ve hız değişikliklerinden dolayı yolcular, yolculuk 
sürelerine ek olarak zaman kaybı yaşamaktadırlar.



3

3. Çözüm

VAPRO, geleneksel ulaşım araçlarından (metro, metrobüs, otobüs) farklı bir çalışma prensibine
sahiptir. VAPRO hareket eden bir durak gibidir; çok katlı bir yapısı vardır. İlk katı metro durağı
şeklindedir ve diğer katları vapura benzemektedir. VAPRO, duraklardan bağımsız raylı hat
üzerinde sabit hızla  hareket eder. Yüksek ivmeli vagonlar (YİV) metro benzeri bir mantıkla
çalışırlar. VAPRO ile duraklar arasında yolcu aktarımını sağlamaktadırlar.

Yolcular  geleneksel  metro  duraklarındaki  gibi  durakta  beklerler,  YİV (Yüksek İvmeli
Vagon) durağa yanaşır, Yolcular  biner  ve YİV, VAPRO  hattına  doğru yol alır. YİV ve
VAPRO  rayları  iç  içe  girmiş  hâldedir.   VAPRO  sabit   hızda  ilerlemektedir.  YİV,
VAPRO’nun önüne çıkar. VAPRO ve YİV önlü  arkalı  giderken YİV yavaşlamaya başlar
ve  VAPRO’nun  kanalında  boylu boyunca  duran  raylara çıkar.  Bu  raylar  VAPRO’nun
önünde ve arkasında  birer  rampa  vazifesi  görürler.  Bu kenetlenme işlemi daha güvenli  bir
yolcu  aktarımı  yapılmasını  sağlar.  

4. Yöntem

VAPRO, duraklara girmeden ayrı bir hat üzerinde garajdan garaja gider. Hiçbir şekilde
duraklardan gözükmez. Garajlar ve YİVler  haricinde  başka  bir  iniş  ve  biniş  şekli
yoktur.  Sadece  acil  durumlarda  çıkış  yapılabilir.  VAPRO   hattı  bu   amaçlar
doğrultusunda tasarlanmıştır.

YİV  hattı  şekil  olarak  geleneksel  metro   hattı   gibidir.   Ayrıca   YHT  raylarının
özelliklerine sahiptir.  Tek  farkı  VAPRO’nun  kanallarına  göre  tasarlanmıştır  ve
VAPRO rampalarına girip çıkması için belirli düzenlemeler yapılmıştır.

YİV’ler, VAPRO’yu bir durak gibi kullanır. YİV, önceki VAPRO’dan aldığı yolcuları
durağa indirdikten sonra binen yolcuları bir sonraki VAPRO’ya taşır.
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Yolcuları  duraktan alan YİV, VAPRO hattına  girer ve hareket  hâlinde iken iki  araç
kenetlenmeye  başlar.  İki  araç  kenetlenip  yolcu  aktarımı  yapılır  ve  yivler  vaprodan
aldıkları  diğer  yolcuları  bir  sonraki  durağa  taşır.  Bu aktarım yapıldığında  vapro  bir
durak ileri giderken yiv bir durak geride kalır. 

Böylece VAPRO’daki yolcular hiç yavaşlamamış, durağa girmemiş, yolcu aktarımından
dolayı zaman kaybetmemiş olurlar. Bir yolcu sadece bir durak  gitmek  isterse  YİV’den
hiç inmez; bir kez VAPRO kanalında kenetlenir, yolcu aktarımını bekler. Daha sonra
VAPRO’dan ayrılıp bir sonraki durağa gider.

Böylece vaprodaki yolcular hiç durmadan seyahate devam eder  ve duraklardaki yolcu
aktarımından etkilenmezler. Sonuç olarak; bu ulaşım altyapısının ilk getirdiği kazançlar
sabit hızda hareket eden aracın konforu ve kısalan seyahat süreleridir.

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü

Dünya’da  kesintisiz  yolculuk  yaparken  duraklar  ile  yolcu  aktarımı  yapmak  için
tasarlanmış bazı konsept çalışmalara rastladım. Bunlardan ilki Çin’in Guangzhou tren
hattı için tasarlaan “yolcu taşıma vagonları”1, ikincisi; yine Çin’de “TEB”2 (Transit
Elevated  Bus)  projesi,  üçüncü  ve  son  olarak  İngiltere’de  “moving  platforms”3

projeleridir.

VAPRO  (VAP-ur,  met-RO)  projesi,  geleneksel  metro  araçları  ve  metro  hatlarını
kapsamaktadır.  YİV  (yüksek  ivmeli  vagon)  metroya  benzer  yapıya  sahiptir  ve  metro
hatlarına  benzer  hatlar  ile  durak  ve  VAPRO  arasına  çalışır.  Bunun  yanı  sıra  “cruise”
(gemiyle  gezmek,  denizde  gemiyle  seyahat  etmek,  gemide  tatil  geçirmek)  bir  yolculuk
sağlamak  amacıyla  deniz  otobüsü/hızlı  feribot  araçlarına  benzer  tasarıma  sahip VAPRO
araçları  sabit  hızda,  kesintisiz  hareket  ederler.  On  durak,  yirmi  durak  hiç  durmadan  ve
yavaşlamadan aynı zamanda yolcu aktarımını  da  sağlamak bu projenin  yenilik unsurudur.
Çin’de Beijing ve  Guangzhou  arasındaki  hatta uygulanmas ı konuşulan tren projesinden1

farklı olarak yolcuları aktarma işlemi birden fazla kanal arasında seçim yapıp kenetlenerek
gerçekleşmektedir. VAPRO hareket eden bir durak gibidir  ve  şekli  deniz  otobüsü/hızlı

1 URL: https://www.youtube.com/watch?v=o7lr5e-MmTU - Çin'in üretmeyi planladığı bir tren bu  alanda 
devrim başlatacak. Çin'in başkent Pekin ile Guangzhou arasında inşa etmeyi planladığı tren, 30 adet 
istasyonda hiç durmadan yolcu alacak. Sistem şöyle çalışıyor: Yolcular önceden bir vagona binip hazır 
bekliyor. Lokomotif istasyona yanaştığında vagon otomotik olarak yapışıyor ve tren  hiç  durmadan  yoluna
devam  ediyor. Çinliler bir trenin her istasyonda 5 dakika kaybettiğini hesaplıyor. Pekin ile Guangzhou 
arasında 30 istasyon var. Söz konusu tren hiçbir istasyonda durmadığı için 2.5 saat zaman tasarrufu 
yapacak. NOT: Eğer bu hiç durmayan tren projesi gerçek olursa ünlü sanatçı Metin Akpınar'ın sinema 
filminde tren taklidi yaparak söylediği "Tren gelir hoş gelir, odaları boş gelir" şarkısı da vagon 
kompartımanları olmadığı için mazide kalmış olacak.

2 URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Transit_Elevated_Bus, 
https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Transit_Elevated_Bus_(TEB) 

3 URL: https://www.priestmangoode.com/project/moving-platforms/, 
https://www.priestmangoode.com/wp-content/uploads/2014/12/PG-Moving-Platforms-Press-Release.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=o7lr5e-MmTU
https://www.priestmangoode.com/wp-content/uploads/2014/12/PG-Moving-Platforms-Press-Release.pdf
https://www.priestmangoode.com/project/moving-platforms/
https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Transit_Elevated_Bus_(TEB)
https://en.wikipedia.org/wiki/Transit_Elevated_Bus
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feribot  araçlarına  benzemektedir.   Üst  katlarda  yolcu  salonları  vardır.  İlk  katta   ise
yolcuların aktarımının   yapıldığı koridorlar  mevcuttur.  Bu  proje,  alanında özgün  bir
tasarım olup gerekli etütler yapıldığında patent alınabilir. Yolcu aktarımının güvenliği için
yapılan kenetlenme işlemi başlı başına bir patent unsurudur.

6. Uygulanabilirlik

Projede  örnek hat senaryosu uygulanacak ve prototip  bir  VAPRO tasarımı  kabul
edilip  sanal işletme verileri (bilet fiyatı v.b.)  işlenecektir.  Marmaray, metrobü ve VAPRO
araçlarının yer-zaman grafikleri karşılaştırılıp zaman verimi hesapları yapılacaktır. Bunların
sonucunda yapılan deneyler İETT’den alınan gerçek zamanlı verilerle karşılaştırılacaktır.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

VAPRO aracının  proje  maliyeti  ve  süresi;  marmaray  ile  benzerlik  göstermektedir.
Buna  ek  olarak  yiv  hatları  geleneksel  metro  hatlarının  maliyetiyle  benzerlik
göstermektedir ve proje süreleri de birbine yakındır. Sonuç olarak; VAPRO projesinin
maliyeti ve süresi: aynı anda hem marmaray hem de metro hattı yapmakal eşdeğerdir.

Faaliyetler E
ylül

E
kim

K
asım

A
ralık

O
cak

Ş
ubat

M
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M
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1.1.1. VAPRO ve YİV Araçlarının Taslaklarının Kağıt Üzerinde Çizilmesi

1.1.2. VAPRO ve YİV Araçlarının Bilgisayarda Modellenmesi

1.1.3. Gerekli Elektronik ve Mekanik, Tüm Parçaların Belirlenmesi

1.2.1. VAPRO ve YİV Araçlarının Modellerinin Revize Edilmesi

1.2.2. VAPRO ve YİV Araçlarının İmalat Resimlerinin Çizilmesi

1.2.3. VAPRO ve YİV Araçlarının Plakalarının Lazer Kesimde Kesilmesi

1.2.4. VAPRO ve YİV Araçlarının Mekanik Parçalarının Hazırlanması

1.2.5. VAPRO ve YİV Araçlarının Elektronik Parçalarının Temin Edilmesi

1.3.1. VAPRO ve YİV Araçlarının Montajının Yapılması

2.1.1. Model Araçların Çalışacağı Hatların Tasarlanması

2.1.2. Model Araçların Çalışacağı Hatların Yapılması

2.2.1. Kontrollü Deney Aşamalarının Belirlenmesi

2.2.1. Otomasyon Yazılımının Yazılması ve Geliştirilmesi

3.1.1. VAPRO Hattı Üzerinde Metronun Deney Ölçümlerinin Yapılması

3.1.2. VAPRO Hattı Üzerinde VAPRO'nun Deney Ölçümlerinin Yapılması

3.2.1. Kontrollü Deney Tekrarı ve Doğrulaması

3.2.2. Deney Sonuçlarının Bilgisayar Ortamında Çizelgelere Yazılması

3.2.3. VAPRO'nun Verimlilik Hesaplarının Yapılması

3.2.4. Deney Raporlarının Hazırlanması
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

Şehiriçi toplu taşıma aracı kullanan tüm bireyler bu projenin hedef kitlesine
dahildir. Şehiriçi ulaşımda traif sıkışlığı yaşayan bireysel araç kullanıcıları da dolaylı
hedef kitledir.

9. Riskler

VAPRO kesintiz seyahat sağladığı  için  zaman  kıstasında  ele  alındığında  en verimli
toplu taşıma aracı  olacaktır.  Fakat  ilk  yatırım maliyetleri,  işletme maliyetleri  ve araç
kapasiteleri  hesaba  katıldığında;  hayat  geçirme  konusunda   geleneksel   yeraltı
metrosundan daha yüksek maliyetli ve daha meşakkatli olacaktır.

10. Proje Ekibi

Takım Lideri: Abdullah Enes KARAASLAN

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul Projeyle veya
problemle

ilgili tecrübesi
Abdullah Enes KARAASLAN Konsept Tasarım Etütü Maramara Üniversitesi TÜBİTAK 2241-A
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