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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

İlimizde bulunan en büyük AVM’ nin otoparkında kimi zaman 20 dakika araçla dolaşıp boş 

park yeri bulmakta zorlandığımız için böyle bir proje yapmayı düşündük. Otoparkta bulunan 

mevcut boş dolu led ışıklandırma sistemi ve kapıda bulunan boş park yeri sayısı paneli işimizi 

hiç de kolaylaştırmadı ve otoparkın iki katında dakikalarca dolaşıp, tüm aralara bakarak boş yer 

aramak zorunda kalmıştık. Bu süreçte zaman kaybı, yakıt kaybı ve stres yaşayıp AVM’ ye 

geldiğimize pişman olmuştuk. Bu sebeple tasarladığımız otopark sistemine pandemi süreci ile 

birlikte hayatımızın her alanına giren karekod uygulama sistemini entegre edebileceğimizi 

düşündük. Yaptığımız bu otopark sistemi sayesinde otoparka gelen herhangi biri, girişte 

karekodu okutarak otoparkın park alanını gösteren sisteme ulaşabilecektir.  Telefonunda 

görmüş olduğu boş yere doğru (örneğin: A8 gibi) kolay bir şekilde giderek aracını park 

edebilecektir. Bu sayede insanlar otoparkta uygun yeri ararken boşuna yakıt harcamayacak, 

stres ve zaman kaybı yaşamayacak, araçlardan çıkan kirli gazların çevre kirliliğine etkisini 

azaltmış olacaktır. 

Proje ilk aşamada 6 araç ile tasarlanan prototip üzerinde Arduino bağlantıları, mobil 

uygulama, mesafe sensörleri ve karekod uygulaması ile test edilmektedir. Arduino IDE ve MIT 

App Inventor yazılımları ile programlanan sistemde arduinoya bağlı 6 adet HC-SR04 ultrasonik 

mesafe sensörü ve NodeMCU V3 ESP8266 ESP-12E Geliştirme Kartı- CP2102 modülü 

bulunmaktadır. Sistem Wİ fi modülü etkinleştirildikten sonra otoparkta boş ve dolu park 

yerlerini mobil uygulamada göstermektedir. Mobil uygulama, karekodu sayesinde mobil 

uygulamayı indirmeden bu hizmete erişme imkânı sağlamaktadır. 

Elimizdeki malzemelerle oluşturduğumuz prototip aşamasında Arduino kart sistemi 

kullanılmış olup final aşamasında Deneyap kartı kullanılarak da projenin prototipinin yapılması 

planlanmaktadır ve proje bu şekilde de gerçekleştirilecektir. Arduino IDE yazılımına uyumlu 

olan ve Bluetooth destekli olan Deneyap kart, App inventor ile kolayca bağlantıya geçerek hem 

işimizi kolaylaştıracak hem de yerli ve milli teknoloji kullanma şansı bulunabilecektir.  

2. Problem/Sorun: 

Günden güne kalabalıklaşan insan nüfusuyla birlikte büyük alışveriş merkezleri, 

havaalanları, hastaneler gibi insanların sıklıkla gittiği yerlerin yoğunluğu da artmaktadır. Öte 

yandan AVM, hastane, havalimanı gibi yerlerde insanların en sık karşılaştığı problem otopark 

alanlarında oluşan yoğun araç trafiği, artan bekleme süreleri ve buna bağlı olarak yaşanan 

strestir. 

Otopark alanlarının boyut olarak büyük olması, mümkün olduğunca artırılan kapasiteler bu 

sorunu çözüyor gibi görünse de insanların dakikalarca uygun park yeri arayışı gereksiz yakıt 

harcanmasına, çevre kirliliğine, vakit kaybına ve insanlarda stres oluşumuna neden olmaktadır. 

Aşağıdaki görselde de gördüğünüz gibi kapalı otoparklarda da insanlar boş yer olup olmadığını 

görmek için tek tek tüm aralıklara bakarak, özellikle kalabalığın ve trafiğin yoğun olduğu 

günlerde tüm otoparkı dolaşmak zorunda kalmaktadır. 
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  Şekil 1. Otoparkta boş yer arayan araçlar 

Karadeniz bölgesinde bulunan en büyük AVM’ lerden biri olan Samsun Piazza AVM’ 

nin yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz görüşme sonucu ise AVM’ nin 8 yıllık bir AVM olduğunu 

ve oldukça eski sistem sinyalizasyon sistemine bağlı boş- dolu LED ışık sistemi bulunduğunu, 

kapıda bulunan panel sayesinde kaç araçlık boş yer bulunduğunu gösteren bir sisteme sahip 

olduklarını ifade ettiler. Yaz dönemi ya da tatil günleri yaşanan doluluk düşünüldüğünde iki 

katlı, 1500 araçlık bir AVM de insanların boş park yeri bulmak için tüm aralıklardaki ışıklara 

bakmak zorunda olmaları sistemin kullanışsızlığını gözler önüne sermektedir. 

Mevcut sistemler araştırıldığında park yeri dolu ise kırmızıya dönen, boş ise yeşil yanan led 

ışıklandırma sistemi bulunmaktadır ve bu sistem bilgisayarlı bir sistemdir.  Otopark dolu- boş 

yönlendirme sistemleri olarak bulunan otopark sistemleri sürücüleri ışıkla yönlendirmektedir. 

Ayrıca bazı illerde akıllı şehir uygulamaları kapsamında park yeri ile ilgili mobil uygulama 

tasarlanmış ve şehirde yaşayan, mobil uygulamayı indiren insanlar bu sistemden 

faydalanmaktadır. İl dışından gelen insanlar bu uygulamayı bilmediği ve telefonlarına 

indirmediği için bu sistemi kullanamazlar. 

3. Çözüm  

Yaptığımız bu proje ile insanlar otoparkın kapısına geldiğinde, telefonlarının kameralarına 

okuttukları karekod sistemi ile telefonlarının ekranındaki gördükleri mobil uygulama sayesinde 

otopark haritasında net olarak nerelerin boş olduğunu görebilecek ve mümkün olan en kısa 

sürede stres yaşamadan, yorulmadan, mevcut park alanına ulaşabileceklerdir. Dolayısıyla 

sürücüler mevcut park alanına doğrudan gidebildikleri için boş park yeri aramak zorunda 

kalmayacaktır. Hatta AVM gibi otopark sistemi barındıran birçok işletme için insanların bu 

işletmeleri tercih etme sebebi olabilecektir.  

 

   

 

 

 

 

 

Şekil 2. Prototip, Mobil Uygulama ve Karekod Sistemi 
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Şekil 2’de görüldüğü gibi öncelikle otopark prototipinde arduino sistemine sensörler 

bağlanır. Arduino sistemine bağlı yazılıma ait oluşturulan mobil uygulama tıpkı restoran 

menülerinde bulunan karekod sistemi gibi çalışmaktadır. Otoparka gelen kişi telefonunda 

karekod sistemini okuttuğu zaman sinema salonlarında bulunan yer gösterme ekranlarında 

olduğu gibi boş olan yerleri telefon ekranında görebilecektir. Örneğin E8 boş ise orası yeşil 

renkte olacak ve sürücü direk oraya gidebilecektir. Şehir dışından gelen kişiler için de oldukça 

kullanışlı olan bu yöntemde mobil uygulamayı telefonunuza indirme zorunluluğunuz 

olmayacaktır. Ayrıca arabaların gereksiz yere otoparkta dolaşmasıyla çevreye zarar veren kirli 

gazları bir nebze de olsa azaltacaktır. 

4. Yöntem 

Prototip projemizi Arduino IDE ve MIT App Inventor yazılımları ile programladık. Bu 

yazılımları arduinoya bağlı 6 adet HC-SR04 ultrasonik mesafe sensörünün ve NodeMCU V3 

ESP8266 ESP-12E Geliştirme Kartı- CP2102 modülünün, hangi durumlarda otoparkta boş ve 

dolu yerleri göstermesi gerektiğini arduino üzerine kodlamak için kullandık. Wi fi modülünü 

aktifleştirdikten sonra MIT App İnventor yazılımı ile mobil uygulamamızı oluşturduk. 

Ultrasonik mesafe sensörü 2 cm’den 400 cm’ye kadar aracın mesafesini saptayabilecek böylece 

belirtilen konumun boş mu dolu mu olduğunu algılayacak, wi fi modülü sayesinde mobil 

uygulama ile bağlantıya geçecek ve mobil uygulama ekranında dolu ve boş olan yerler 

görünecektir. Mesafe sensörlerini bir arada çalıştıran örnek proje kodu şu şekildedir:  

 

 

 

 

 

 

                                                               

Şekil 3. Proje kodu örneği         

 6 araç ile tasarladığımız otopark prototipi ve mobil uygulama için oluşturduğumuz 

karekod sistemi aşağıdaki gibidir: 
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          Şekil 4.Proje Prototip, Bağlantılar, Mobil Uygulama ve Karekod Sistemi 

Elimizdeki malzemelerle oluşturduğumuz prototip aşamasında Arduino kart sistemi 

kullanılmış olup final aşamasında Deneyap kartı kullanılarak da projenin prototipinin yapılması 

planlanmaktadır ve proje bu şekilde de gerçekleştirilecektir. Arduino IDE yazılımına uyumlu 

olan ve Bluetooth destekli olan Deneyap kart, App inventor ile kolayca bağlantıya geçerek hem 

işimizi kolaylaştıracak hem de yerli ve milli teknoloji kullanma şansı bulunabilecektir.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yaptığımız araştırmalara göre birçok otoparkta sıklıkla, sadece girişte bulunan dolu- boş 

sayılarını gösteren dijital paneller bulunmaktadır. Ayrıca mevcut piyasada park yeri dolu ise 

kırmızıya dönen, boş ise yeşil yanan led ışıklandırma sistemi bulunmaktadır.  Otopark dolu- 

boş yönlendirme sistemleri sürücüleri ışıkla yönlendirmektedir. 

 

 

Şekil 5. Mevcut Piyasada Bulunan Boş Dolu Panel ve Led Işık Sistemleri 

 Bizim projemiz mobil uygulama olması nedeniyle oldukça yenilikçi bir projedir. Ayrıca 

pandemi ile yaygınlaşan karekod menü sistemlerinden esinlendiğimiz karekod sistemi 

projemizin yenilikçi yönünü oldukça artırmaktadır. Çünkü tüm sürücüler mobil uygulamayı 

indirmemiş olabilir, bizim şehrimiz Samsun gibi il dışından gelenlerin çok olduğu yerler vardır. 

Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda daha fazla kişiye hitap eden bu sistem oldukça 

kullanışlıdır.   

Ayrıca projemizin Deneyap kart ile prototipin kurulması sistemin yerli ve milli teknoloji ile 

yapılması anlamına gelmektedir. Bu durum da projemizin yenilikçi yönü olarak söylenebilir. 
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6. Uygulanabilirlik  

 

Ülkemizde büyük şehirlerde birçok büyük otopark bulunmaktadır. Özellikle havaalanı, 

hastane ve AVM’ lerde kullanılabilecek bu sistem insanların yaşadığı stres, zaman kaybı ve 

yakıt tasarrufu konusunda etkili olacaktır. Sistem birçok şehirde kolaylıkla uygulamaya 

konulabilecek bir sistemdir. Ayrıca Samsun ili Canik Belediyesi otoparkında ve okulumuzun 

bahçesinde ilerleyen günlerde projemizi test etmek istiyoruz ve çalışmalarımız bu yönde devam 

etmektedir.  

Uygulanabilirliğinde mevcut riskler; sizinle aynı anda, aynı boş park yerine yönelen insanlar 

olabilir ve sizin park yerine varma sürecinizde boş yer dolabilir. Uygulanabilirliğinde başka 

herhangi bir risk öngörmemekteyiz. Park yerinde rezervasyon yapma gibi durumlar da projenin 

geliştirilebilir yönleri olarak ifade edilebilir ve bu yazılım üzerinde de ekibimiz çalışmaktadır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizde kullandığımız prototipe ait malzeme maliyet tablosu aşağıdaki gibidir. 

 

7.1.Tablo 1.Tahmini maliyet planlaması 

Malzemeler Adet Tahmini birim fiyatı Toplam  

Feriot HC-SR04 Arduino 

Ultrasonik Mesafe Sensörü 

6 20 TL 120TL 

Jumper Kablo Seti 120 Adet 20 

Cm Jumper Kablo 

1 47 TL 47TL 

NodeMCU V3 ESP8266 ESP-

12E Geliştirme Kartı- CP2102 

1 85TL  85TL 

Arduino Nano Klon USB Chip 

CH340 + USB Kablo 

2 129 TL 258TL 

Arduino Mega R3 CH340 Klon 

USB  

1 295 TL 295TL 

  TOPLAM 805 TL 

 

Prototipimize baktığımızda 100 araçlık bir otopark tasarımı için 100 adet sensör, sensörleri 

bağlamak için arduino kartları, kablolar ve ESP 8266 Wi fi modülü fiyatlarına bakıldığı zaman 

yaklaşık maliyeti 10000 TL civarıdır. Projemizin prototipine mevcut piyasada bulunan boş 

dolu, led ışıklandırma, panel gibi unsurları maliyeti artırmamak adına eklemedik. 

 

7.2. Tablo2.Proje zaman planlaması 

İş tanımı  ZAMAN 

 Mart  Nisan Mayıs  Haziran Temmuz  

Literatür taraması X     
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Malzeme araştırması ve 

prototip için gerekli 

malzemelerin alınması 

 X X   

Taslak prototipin yapılması, 

devrelerin kurulması 

 X X   

PDR yazımı ve teslimi   X   

PDR sonuçlarının açıklanması     X  

Proje prototipinin 

tamamlanması ve 

TEKNOFEST’e katılım 

   X X 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz otopark kullanan tüm işletmeler belediyeler, hastaneler, havalimanlarına 

yöneliktir. Özellikle AVM’ lerde yaşanan otopark sorununa çözüm olacağı düşünülmektedir. 

Kapalı otoparklarda kullanılabileceği gibi belediyeler tarafından yaygınlaştırılarak belediyelere 

ait açık otoparklarda da kullanımı gerçekleştirilebilir. Ticari amaçlı kullanılabilir. 

 

 

9. Riskler 

Akıllı mobil cihazı ve aktif interneti olmayan bireyler için kullanışsız bir sistemdir. 

Ayrıca sistemin kullanımı sırasında boş olarak görünen yer sürücü oraya doğru giderken başka 

bir araba tarafından doldurulabilir. Bu durum için de boş yerlere rezervasyon yapma yazılımı 

üzerine takım olarak çalışmaktayız. 

 

 

10. Kaynakça ve Rapor Düzeni  

https://www.youtube.com/watch?v=qpM7GyQa1kA 

http://www.erben.com.tr/UrunProfil_ing.aspx?idd=291 

https://www.armakontrol.com/arma-kontrol-otopark-yonlendirme-sistemi 

https://www.afark.com/urun/dolu-bos-gostergeli-otopark-sistemi/ 

https://emlakkulisi.com/piazza-avm-ayda-1-milyon-ziyaretci-agirliyor/324551 

https://www.roltek.com.tr/blog/akilli-sehirler-icin-akilli-park-sistemi/ 

https://www.smartcitykayseri.com/akilli-otopark?k=16 

 https://www.hobibilisim.com/avm-plaka-tanima-sistemi-2/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qpM7GyQa1kA
http://www.erben.com.tr/UrunProfil_ing.aspx?idd=291
https://www.armakontrol.com/arma-kontrol-otopark-yonlendirme-sistemi
https://www.afark.com/urun/dolu-bos-gostergeli-otopark-sistemi/
https://emlakkulisi.com/piazza-avm-ayda-1-milyon-ziyaretci-agirliyor/324551
https://www.roltek.com.tr/blog/akilli-sehirler-icin-akilli-park-sistemi/
https://www.smartcitykayseri.com/akilli-otopark?k=16
https://www.hobibilisim.com/avm-plaka-tanima-sistemi-2/

