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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 
Şekil 1    Açık Otopark 

     Kapalı otopark sistemlerinde, akıllı park sistemi kullanılırken açık alanlardaki 

otopark yerleri için böyle bir uygulamanın yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Kapalı 

otoparkların az olmasından dolayı açık alandaki yerleri nasıl kullanabiliriz 

düşüncesinden yola çıktık. Şu iki sorunun olduğunu gözlemledik: 1. Özellikle büyük 

şehirlerde bir alışveriş merkezine veya pikniğe gittiğimizde aracın nereye park 

edileceğinin bulunamaması sorunu. 2. Otopark bulunsa bile özellikle büyük alanlarda 

birkaç bölüme ayrılan otoparklarda hangi bölümün boş olduğunun önceden 

bilinememesi sorunu. 

     Projemizin ön değerlendirmesini yazarken, kalabalık otoparklar için işi 

kolaylaştıracak bir sensör sistemi kullanıp mobil uygulamayla birlikte çalışan bir 

otonom sistem tasarlamıştık. Projenin ön değerlendirme aşamasında zayıf olarak 

belirtilen uygulanabirlik alanımızı genişletmek istedik. Sensör kullanarak yapacağımız 

otopark sistemimiz özellikle de büyük otopark alanları için maliyetli ve 

uygulanabilirliği de düşük olacaktı. Bu durumu yeniden değerlendirip sistemi 

kamerayla bağlantılı olacak şekilde çalışan bir uygulama yapmaya karar verdik. 

Yapacağımız bu uygulamaya göre otoparkımıza akıllı hareket algılama özeliğine sahip 

dönel kamera yerleştirilecektir. Kamera büyük otopark alanları için birden fazla da 

olabilir. Akılı hareket algılama özeliği olan bu kameramızda hat geçişi özeliğini 

kullanacağız. Araç otoparka giriş yaptığında resim ekle, video ekle komutuyla resmi 

giriş ve çıkış tensörlerine gönderilir ve algılanan nesnenin motorlu taşıt olduğu tespit 

edilir. Kamera ayarlarında sanal çizgi hatlarına göre park ettiyse programa komut 

gidilir. Telefondan uygulamayı açtığımızda park edilen alan dolu olduğu gözlemlenir 

ve  park yeri uygulamada kırmızı renkle gösterilir . Araç otoparktan çıkış yaptığında 

da aynı şekilde sanal hat geçişi çizdiğimiz alanda araç bulunmadığından eksik nesne 

algılama özelliğinden programa uyarı gidilir ve uygulamamızda araç yeri boş 

olduğundan o kısmı sistem yeşil renk ile gösterilir. 

           Geniş alanlı otoparklar (Şekil1) uygulamadan park yerini A, B,C ve D gibi 

bölümlere ayrılmış olarak görülür. Araç hangi kısma park edecekse uygulamadan o 

harfe tıklayarak boş alanı görür ve oraya park edebilir. Otopark alanındaki A,B,C gibi 

bölümler tabelalar ile gösterilir. Park alanı çok büyükse yönlendirici tabelalar da 

kullanılabilir. Ön değerlendirme bölümünde renkleri dolu park yerini siyah, boş park 
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yerini beyaz olarak düşünmüştük fakat kapalı otopark alanlarını incelediğimizde 

(Şekil-3) alışılmış olarak kullanılan yeşil ve kırmızı renklerini kullanmayı tercih ettik. 

     Projenin konusu fikrin çıkış noktası, “Manisa‘da 2019 yılında meydana gelen bir 

intihar olayında itfaiye dar sokaklara park edilmiş araçlar nedeniyle geçemedi.” 

haberinden esinlenerek bu park sorununu nasıl çözebiliriz diye düşündük. 

        

2. Problem/Sorun: 

   Bir sürücü günlük ortalama 10-20 dakikasını boş park yeri arayarak harcıyor. Bu 

sürücü aracına park yeri ararken  haftada yaklaşık olarak 1 L benzin harcarsa 

(Gidilen Kilometre/Yakılan Yakıt Miktarı = 1 Litre ile gidilebilecek 

kilometre yani 100 / 6 = 16,6 . Aracınız 1litre benzin ile 16,6 kilometre yol 

alacaktır.) yaklaşık olarak 16 km yol gidecektir. Bu şekilde toplam 25milyon 

araçtan tahmini olarak yaklaşık 1milyon araç haftada park yeri ararken 1 litre 

fazladan benzin harcarsa ayda 4 milyon litre benzin harcanmış olur. Bu tüm dünya 

genelinde düşünüldüğünde inanılmaz bir yakıt ve zaman israfı sorunu olduğu 

gözlenmektedir. Projemizde bunun önüne geçmeyi hedefliyoruz. 

   Açık otopark sistemindeki araçların yanlış park etmesi, park yeri bulmak için 

fazladan km harcaması ve park yeri bulamadığında uzağa park etmesi sorunlarıyla 

karşılaşmaktayız. Caddelere park eden araçlarda ise birbirine yakın park eden 

araçların park yerinden çıkamaması da sıkıntı oluşturmaktadır. Çift yönlü araç 

girişinin olduğu caddeye park eden araç ve park yerinden çıkan aracın karşılaşmaları 

da sıkıntı olacaktır. İnsanların araçlarını düzgün park etmemesi sonucu oluşan 

sıkıntıları gidermek için kendi park alanının dışına çıkan aracı uyaran bir sistem de 

ileride projeye eklenebilir. Park sorunlarını çözüm kısmında inceleyeceğiz.  

  

3. Çözüm  

  

                                          Şekil 2 Besü Park                              Şekil 3 Kapalı Otopark 

      Otoparklar kapalı ve açık otopark olmak üzere iki çeşittir. Kapalı otoparklarda 

akıllı sistemler uygulanmaya başlandı fakat açık otoparklarda yeterince yapılamadı. 

Açık alanları daha verimli kullanmak için Besü park sistemini oluşturduk. Besü park 

sistemi ile kablosuz, fazla masrafa girmeden kolay bir şekilde otopark sorununu 

çözümlüyoruz. Şehrin en kalabalık caddesindeki veya yoğun bir alışveriş 

merkezindeki alana araç park ederken sorun yaşıyoruz. Kalabalık caddenin 

https://www.manisagundemhaber.com/
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uzunluğuna göre bir veya birden fazla kamera sistemiyle caddedeki park halindeki 

araçlar tespit edilir. Caddenin araç park çizgilerini ve sistemini Besü Park 

ayarlamalı. Kameradan uygulamaya verileri gönderilir. Uygulamayı kullanan biri 

zaman ve yakıt harcamadan kendisine en yakın park alanına gidip aracı park 

edebilir.  Dar caddelerde giren araç ve çıkan aracın karşılaşıp çıkmaza girmesini 

engellemek için bu programı tek yönlü caddelerde kullanmamız gerekir. Çift yönlü 

araç girişi ve çıkışı olan caddelere sistemi uygulayabilmek için caddenin genişliğine, 

trafik akış yönüne dikkat ederek park yeri ayarlayabiliriz fakat bu koşullar 

sağlanmıyorsa park etmek yasaktır levhası konulabilir. 

                    

4. Yöntem 

 
Şekil 4 Kameranın Çalışma Sistemi Algoritması 

1.Aşama  

Açık alanlarda otopark sorununu çözmek için kapalı otopark sistemlerindeki gibi 

kablolu bir bağlantı kuramayacağımız için hareket uygulamasına sahip, güneş 

enerjisiyle şarj edilebilen, sim kart girişine sahip akıllı kamera tercih ettik. Şekil-2 

de verilen kroki okulumuzun bahçesinin krokisidir. Sistemi okulumuzun bahçesinde 

uygulamayı hedefliyoruz. Okulun bahçesine Manisa Büyükşehir Belediyesinden 

istediğimiz sarı park yeri boyasıyla park çizgileri çizilecektir. Daha net anlaşılması 

için bir algoritma (Şekil-4) hazırladık. Burada park alanımızı 2 bölüme ayırdık. A 

park alanını otomobil tarzı araçlar için B park alanını ise servis kamyon gibi büyük 

boyutlu araçlar için tercih ettik. 
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2.Aşama  

 

Araç okulun bahçesindeki otoparka gelir ve akıllı 

kamera yapay zeka özelliği ile aracı tespit eder. 

Aracın çeşidine göre A veya B park alanlarından 

birini tercih eder ve araca uygulama vasıtasıyla 

boş olan park yerlerini gösterilir. Araç herhangi bir 

yere park edildiğinde kameranın oluşturduğu sanal 

otopark çizgilerinden (Şekil-5) aracın nereye park 

ettiğini tespit eder. 

 

 

3.Aşama  

 

Kamera yaptığı tespiti uygulama ara yüzüne 

gönderir ve uygulama o bölgeyi dolu olduğu için 

kırmızı renk ile gösterir. 

 

 

 

 

 

             4.Aşama  

Araç aynı şekilde otoparktan çıkış yaptığında da kamera eksik nesne tespiti uyarısı 

ile uygulamaya sinyal gönderir ve uygulama boşalan park yerini yeşille gösterir. 

 

5.Aşama  

Park yaparken büyük bir aracın arkasında kalan küçük aracı göremeyen kamera 

sistemde hatalı park yeri gösterebilir bunu engellemek için kamyon gibi büyük 

araçlar otoparkta belirlenen yere park etmelidir. Bizim prototipe göre B bölümüne 

park edecektir. Bunu da uygulamada ek bilgi olarak vereceğiz. 

 

6.Aşama  

Uygulama aynı zamanda kullanıcılarına aracını 

izleme imkanı da sağlamalıdır. Araç sahibi 

uygulama sayesinde aracını istediği saatte açıp park 

yerinde bir sorun var mı diye tespit edebilir.  Yanda 

verilen park yeri iki bölüme ayrılmıştır. Burada A 

bölümüne küçük araçlar, B bölümüne büyük araçlar 

park etmiştir. Bu sayede kamera bütün araçları 

görebilir ve kör noktada araç kalmaz.  

 

 

Şekil 5 Akıllı Kamera Sanal 

Otopark Çizgileri 

Şekil 6 Sanal Otopark Yerleri 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

   Projemizin yenilikçi yönü bu sistemi kapalı otoparka giriş yapamayan lpg araçlara 

ve açık alanlara uygulamayı hedefliyoruz. Yurt dışında açık alandaki park sorunları 

ile ilgili çeşitli çalışmalar bulunmaktadır ama araştırmalarımıza göre bizim 

yapacağımız gibi maliyeti ve uygulanabilirliği kolay olan bir sistem tespit edemedik.      

“Ankara'da yaşayan makine mühendisi Berk Şahin ile arkadaşları Taha Şahin ve 

Halil Bakırcı, tatil için geldikleri memleketleri Amasya'da uzun süre araçlarını park 

edecek bulamayınca boş park alanını gösteren bir uygulama geliştirmeye karar 

verdi."Parxlab" ismini verdikleri sistem sayesinde sürücüler, telefonlarına 

indirdikleri uygulamadan park alanlarına konulan sensör vasıtasıyla boş park 

alanlarını görecek.” Haberine göre benzer proje olarak görünen bu uygulamayı da 

incelediğimizde sensör sitemiyle çalışan bir park sistemi olduğunu gözlemledik 

fakat Besü Park sistemi kamerayla kontrol edilmesi yönünden alanında ilk, yeni ve 

yerli bir uygulama olacağı düşünülmektedir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje  fikrimizin hayata geçirilmesi konusu için bazı bilgileri size sunmak istiyoruz.  

 

     TÜİK verilerine göre Türkiye’deki son iki yıldaki kayıtlı araç sayısı yukarıda 

verilmiştir. 

Projemiz açık alanlardaki otopark sorununu ele aldığı için piknik alanları,  AVM 

önleri ve caddeler yani neredeyse birçok alanda uygulanabilir bir proje olacaktır. 

Kapalı otoparklar için bu sistem mevcut fakat kablolu bir sistem kullanılmaktadır. 

Açık alanlarda kablolu bir sistemin kullanılması uygun olmayacağından açık 

otoparklar için yaptığımız gibi bir sistem bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Araştırmalarımıza göre bizim sistemimiz Türkiye’de olmadığı gözlemlenen bu proje 

alanında tek sayılmaktadır. Kamerayla plaka tanımlama sistemleri mevcut ama 

otopark ile ilgili bir uygulama bulunmadığı tespit edilmiştir.  

      Projemizin ticari bir ürüne dönüştürebilmesi mümkündür. Projeyi belediyeler 

satın alıp sıkıntı yaşadıkları caddelere bu sistemi yerleştirirlerse otopark ücretinden 

bir kazanç sağlayabilirler. Veya işyerleri kendi otoparkları için satın alabilirler. 

Ayrıca uygulamayı da ücretli yaparsak ve uygulamaya para ekleyip buradan da 

otopark ücretini ödeyebilirler. Mevcut şartlar altında ister devlet, ister özel firmalar 

projeyi satın alıp kullanabileceği için ticari ürüne dönüştürülebilir. 

 

 

 

 

Yıl Toplam Otomobil Minübüs   Otobüs  Kamyonet   Kamyon Motosiklet 

2021  25 249 119  13 706 

065 

  484 806   208 882   4 115 205     886 303     3 744 

370 

2022 
(1) 

 25 321 937  13 747 

672 

  484 722   208 903   4 131 771  889 327 3 752 630 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Ürün Adı  Birim Fiyatı  Adeti  Tutarı 

Akıllı Kamera  *3387(260$)  1  3387 

Mobil 

uygulama api 

 ücretsiz  1  0 

Google map api  ücretsiz  1  0 

Sim kart   189,80  1  189,80 

TOPLAM  3576,8 

*1$=14,95 Olarak hesaplanmıştır. 

       Projemizin tahmini bütçesi 3576,8 kadardır. Hesapladığımız bütçe gerçek bir park alanı 

için hesaplanmıştır. Bu maliyet eğer park alanı büyükse kullanılacak kamera sayısına göre 

değişiklik gösterebilir. 

       Projemizin en az maliyetle uygulanabilir olması için kamera sistemine geçtik. Projemizi 

ilk başta dubaların içine sensör koyarak yapacaktık ama maliyetin yüksek çıkması bizi bu 

yönteme yönlendirdi. Maliyetin daha az olması için daha düşük ücretli kamera sistemi 

kullanılabilir fakat istenilen performansı sağlayamayabilir. Projemizde güneş piliyle şarj 

olabilen, çevrede internet olmaması durumunda sim karttaki internetle çalışabilen ve kötü 

hava koşullarına dayanıklı ortalama bir kamera fiyatı belirledik. 

 

 

FAALİYET ADI : BESÜ PARK         

 

Ş
u
b
at

 

M
ar

t 

N
is

an
 

M
ay

ıs
  

H
az

ir
an

 

T
em

m
u
z 

1.Proje konusunun belirlenmesi ✓      

2.Literatür taraması saha incelenmesi  ✓ ✓ ✓   

3 Proje takviminin hazırlanması ve malzeme temini   ✓ ✓ ✓  

4. Kod yazılması ve Kamera alınması     ✓ ✓ 

5. Düzenek kurulumu ve prototip yapımı     ✓ ✓ 

6. Test edilmesi      ✓ 

   Proje planımıza bağlı olarak kamera alımı yapılacaktır. Kamerayı haziran ayında alıp 

kodlama yazımıyla beraber haziran ve temmuz aylarında test işlemine geçilecektir. 

   Dünyada bu tarz çalışmalar akıllı şehir sistemleri ile birlikte yapılmaktadır. Akıllı 

otopark sistemleri kapalı alan otoparklarda mevcuttur ve daha çok kablolu iletişim 
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sağlanmaktadır bizim projemizde kablo bağlantıları olmadığından farklılık 

göstermektedir. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

          *Motorlu taşıtlar ve sahipleri 

*Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı  

*Belediyeler  

*Otopark işletmecileri    

 

9. Riskler 

Sistem kamera ile kayıt altına alınacaktır. Akıllı kamerayı yurt dışından alacağımız 

için dışa bağımlı olacağız. Kamerayı ilerleyen zamanlarda kendimiz üretebilirsek bu 

risk ortadan kalkabilir. Yazacağımız yazılım bize ait olacak ve Besü park sistemini 

hem Türkiye’de hem dünyada kullanabilecektir. 

Sistem internet ile çalışmaktadır internette kesinti yaşanması durumunda ise sim 

karta bağlanıp oradaki internet ile çalışmaya devam edecektir. 
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10. Kaynakça ve Rapor Düzeni  

*Türkiye’de trafiğe kayıtlı Motorlu Kara Taşıt Sayısı (2021-2022) 

 

https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=ulastirma-ve-haberlesme-112&dil=1 Erişim 

tarihi:08.03.2022   

                

                *Manisa'nın çarpık yerleşimi ve otopark sorunu 

https://www.manisagundemhaber.com/2019/manisanin-carpik-yerlesimi-ve-otopark-

sorunu.html Erişim tarihi:11.03.2022  

*Kapalı Akıllı Otoparklar İçin Otopark Yönlendirme Sistemleri  

      https://www.sektorumdergisi.com/otopark-yonlendirme-sistemleri-nedir-ne-ise-yarar/ Erişim 

tarihi:05.03.2022  

                   *Akıllı Hareket Algılama Nedir? Nasıl Kullanılır? 

https://www.guvenlikonline.com/makale/684/akilli-hareket-algilama-nedir-nasil-

kullanilir.html#:~:text=Kamaran%C4%B1n%20g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BC%20sens%

C3%B6r%C3%BCne%20%C4%B1%C5%9F%C4%B1k%20vurdu%C4%9Funda,alg%C4%B

1lar%20ve%20bir%20uyar%C4%B1%20verir. Erişim tarihi:25.04.2022   

*Akıllı Kameranın Çalışma Sisteminde Nesnelerin Algılanma Biçimi 

Daş R., Polat B., ve Tuna G., (2019) Derin Öğrenme ile Resim ve Videolarda Nesnelerin 

Tanınması ve Takibi, Fırat Üniversitesi Müh. Bil. Dergisi, 31(2), 571-581.  

               *Sürücülerin park yeri aramasını önleyecek uygulama geliştirildi 

https://tr.sputniknews.com/20181114/park-yeri-aramaya-son-veren-uygulama-

1036147442.html Erişim tarihi:08.05.2022   

https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=ulastirma-ve-haberlesme-112&dil=1
https://www.manisagundemhaber.com/2019/manisanin-carpik-yerlesimi-ve-otopark-sorunu.html
https://www.manisagundemhaber.com/2019/manisanin-carpik-yerlesimi-ve-otopark-sorunu.html
https://www.sektorumdergisi.com/otopark-yonlendirme-sistemleri-nedir-ne-ise-yarar/
https://www.guvenlikonline.com/makale/684/akilli-hareket-algilama-nedir-nasil-kullanilir.html#:~:text=Kamaran%C4%B1n%20g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BC%20sens%C3%B6r%C3%BCne%20%C4%B1%C5%9F%C4%B1k%20vurdu%C4%9Funda,alg%C4%B1lar%20ve%20bir%20uyar%C4%B1%20verir
https://www.guvenlikonline.com/makale/684/akilli-hareket-algilama-nedir-nasil-kullanilir.html#:~:text=Kamaran%C4%B1n%20g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BC%20sens%C3%B6r%C3%BCne%20%C4%B1%C5%9F%C4%B1k%20vurdu%C4%9Funda,alg%C4%B1lar%20ve%20bir%20uyar%C4%B1%20verir
https://www.guvenlikonline.com/makale/684/akilli-hareket-algilama-nedir-nasil-kullanilir.html#:~:text=Kamaran%C4%B1n%20g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BC%20sens%C3%B6r%C3%BCne%20%C4%B1%C5%9F%C4%B1k%20vurdu%C4%9Funda,alg%C4%B1lar%20ve%20bir%20uyar%C4%B1%20verir
https://www.guvenlikonline.com/makale/684/akilli-hareket-algilama-nedir-nasil-kullanilir.html#:~:text=Kamaran%C4%B1n%20g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BC%20sens%C3%B6r%C3%BCne%20%C4%B1%C5%9F%C4%B1k%20vurdu%C4%9Funda,alg%C4%B1lar%20ve%20bir%20uyar%C4%B1%20verir
https://tr.sputniknews.com/20181114/park-yeri-aramaya-son-veren-uygulama-1036147442.html
https://tr.sputniknews.com/20181114/park-yeri-aramaya-son-veren-uygulama-1036147442.html

