
1 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ 

FESTİVALİ 

 

 

AKILLI ULAŞIM YARIŞMASI 

 PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 
TAKIM ADI: AkılUS Auto-Mobile 

 

PROJE ADI: Park Alanı Rezervasyon SİStemi (PARSİS) 

 

BAŞVURU ID: 441858 

 

 

PROJE KAPSAMI: KARA 

 

 

 



2 

 

İçindekiler 

 

İçindekiler ......................................................................................................................................... 2 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı) ........................................................................................................... 3 

2. Problem/Sorun: ............................................................................................................................. 3 

3. Çözüm .......................................................................................................................................... 4 

4. Yöntem ......................................................................................................................................... 6 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü ............................................................................................................. 7 

6. Uygulanabilirlik ........................................................................................................................... 7 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması .............................................................................. 7 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): ................................................................................. 9 

9. Riskler .......................................................................................................................................... 9 

10. Kaynakça .................................................................................................................................. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Otopark yeri, kent yaşamının en büyük sorunlarından biridir. Artan araç sayısına paralel olarak 

otopark sıkıntısı da artmaktadır. Trafikte fazladan geçen zaman aynı zamanda yakıt israfı olarak 

çevreye karbon salınımı, ekonomiye ise enerji israfı olarak yansımaktadır. Yine uzun süreli park 

etme ve sahipsiz araç parkları da yerel yönetimlerin yaşadığı sorunların başında gelmektedir. Bazen 

acil çıkış yapması gereken ambulans ve itfaiye gibi araçların yollarına bile düzensiz parklar 

yapılmaktadır. Bu sorunu çözmek için PARSİS adında bir proje fikri geliştirdik. Park Alanı 

Rezervasyon Sistemi (PARSİS) adlı projemizde amacımız; park alanı arama sorununu ortadan 

kaldıracak mobil destekli bir sistem tasarlamaktır. Akıllı telefondan listelenecek park yerlerini 

görerek belirli bir ücret ile alana varmadan park yerini reserve etme imkânını sağlayacağız. Park 

alanına varıldığında plaka tanıma ile alana giriş imkanı sağlanacaktır. Belediyeler başta olmak 

üzere pek çok kurum için yönetimi kolay bir uygulama tasarlamaktayız. Projemizde yerli deneyap 

kartı kontrol ünitesi olarak kullanılmaktadır. Rasppery pi kartı ve kamerası ise plaka tanıma sistemi 

için yapay zeka desteği olarak kullanılmaktadır.  Mobil uygulama için ücretsiz MIT APP Inventor, 

deneyap kart kodlama için Arduino IDE yazılımından yararlanılmaktadır. Projemiz ile birlikte 

raporlanabilir, kontrol edilebilir ve daha düzenli bir trafik yönetimi sağlanabilecektir.  

 

2. Problem/Sorun: 

Trafik, yerel yönetimlerin en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Trafikte park yeri arama; 

belediyeler, okullar, hastaneler, alışveriş merkezleri gibi pek çok alanda yaşadığımız günlük bir 

problemdir. Otopark sorunu, her yıl trafiğe kaydolan yeni araç sayısı ile daha belirgin hale 

gelmektedir (Yetişkul ve Şenbil, 2018).  TÜİK tarafından her yıl düzenli olarak açıklanan verilerde 

kara taşıt araçlarının arttığı ve otomobillerin büyük bir orana sahip olduğu görülmektedir (TÜİK, 

2021). Şekil 1’de araçların dağılımı verilmiştir. 

 

Şekil 1. Yıllık kara taşıtlarının dağılımı, 2020 yılı (Kaynak: TÜİK, 2021).  

Toplu taşımanın istenilen düzeyde olmaması, bireysel araç kullanımının artması ve düzensiz park 

etme gibi sebepler, otopark sorununun farklı kişi ve kurumların sorunlar yaşamasına neden olur. 

Gürültü ve hava kirliliği, zaman kaybı ve otopark sorunları bunlardan en sık yaşanılan sorunlardır 

(Atalay ve İçen, 2020). Park yeri bulamayınca; yol ortasına, kaldırıma ve acil çıkış yapılacak 

yerlere park edilen araçlar trafiği yavaşlatmaktadır. Hatta ambulans, itfaiye ve engelli geçişleri gibi 

yerlere park edilince hayati tehlikeye de sebep olmaktadır.  
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Şekil 2. Hatalı park örneği (Kaynak: Haber Milas, 2022). 

Özellikle tatil günlerinde park yeri bulmak bir işkenceye dönüşmektedir. Gereksiz zaman kaybı ile 

araçların yaydığı karbon salınımı, ülke ekonomisine ve çevreye zarar vermektedir. Sürdürülebilir 

bir kalkınma için çevrenin ve ekonominin ön planda olması gerekir. Yapılan araştırmalarda, 

belediyelerin akıllı ulaşım ve otopark çözümlerine yönelik yenilikçi çözümler geliştirmesi gerektiği 

belirtilmektedir (Önder ve Ulukavak, 2020). Farklı ülkelerde akıllı ulaşım ve otopark çözümleri 

geliştirilmiştir (Sevim vd., 2019). Ancak mobil olarak otopark yeri rezerve edebilen ve otopark 

alanına ulaşınca mobil olarak park yerine ulaşabilen herhangi bir projeye rastlanılmamıştır. Çevre 

ve  Şehircilik Bakanlığı (yeni adıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı) tarafından 

hazırlanan “2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı”, şehirde kaliteli yaşama ve 

trafik sorunlarının azaltılmasına büyük önem vermektedir. Belirtilen sorunları çözmek için mobil 

rezervasyon sistemine sahip bir proje fikri geliştirilmiştir. Park Alanı Rezervasyon Sistemi 

(PARSİS) ile amacımız; park yerini mobil cihazlardan kontrol ederek alana varmadan önce belirli 

bir ücret karşılığında boş park yerini rezerve edebilmektir. 

3. Çözüm  

PARSİS projesi ile otoparkların mobil cihazlar olan akıllı telefonlara yüklenecek uygulama ile 

rezerve edilebilmesi amaçlanmaktadır. Otopark yerlerinin belediyelere ait alanlar başta olmak 

üzere sisteme dahil edilmesi hedeflenmektedir. AVMler, hastaneler, işyerleri, devlet kurumları gibi 

alanların otoparkları PARSİS’e dahil olduğunda uzun süreli ve sahipsiz park işgalinin de önüne 

geçilebilecektir. Sistem sayesinde; uzun süreli park yeri arama, sürücüsü bulunamayan ve 

kontrolsüz araçlar sorununun da azaltılması hedeflenmektedir. Mobil cihazlarda öncelikle android 

tabanlı telefonlara yönelik uygulama geliştirilmektedir. Projede yerli ve özgün kart olan deneyap 

kart ve plaka tanıma sistemi için de rasperry pi kamera modülü kullanılmaktadır. Mobil uygulama 

içinde açılacak hesap ile gerçek kişi tanımlı kullanıcılar oluşturulacaktır. Kişilere ait bakiye 

üzerinden zamana bağlı ücret otomatik olarak düşülecektir. Kişi otopark yerine ulaştığında plaka 

tanıma sistemi ile park alanına giriş yetkisi verilerek rezerve ettiği yere ulaşması mümkün olacaktır. 

Böylelikle aracı rezerve edenin dışında aileden biri de park alanına araçla giriş yapabilecektir. Yüz 

tanıma yerine plaka tanıma sistemi kullanılmasının nedeni kişisel verileri koruma kanunu (KVKK) 

ile ilgili yasal sorunların yaşanmamasıdır. Ayrıca yüz yerine plakalar siyah beyaz ve daha küçük 

boyutta olduğundan sistemin hızlı çalışması da mümkün olabilecektir.  
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 Şekil 3. PARSİS taslak 3B çizimleri, prototip 1-a. 

 Yapılan taslak çizimler sonrası prototip hazırlama işlemleri yapılmıştır. Projede ilk prototip 

örnekleri ve mobil uygulamaya ait görseller Şekil 4’de verilmiştir. 

 

    

Şekil 4. PARSİS prototip 1-b ve mobil uygulama görselleri. 
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Projenin çözüm algoritması ilk başta hazırlanarak prototiplerin ve proje uygulamasının sorunsuz 

yürütülmesi amaçlanmıştır. Çözüme ait algoritma Şekil 5’te verilmiştir. 

  

 Şekil 5. PARSİS çözüm algoritması akış şeması. 

4. Yöntem 

Parsis projesinde geliştirilen Android tabanlı mobil uygulama üzerinden park rezervasyonu ve 

ödemesi gerçekleşecektir. Projede servo motor, PIR sensörü ve ledlerin kontrolü için yerli kart olan 

deneyap kart kullanılacaktır. Plaka tanıma kısmında, görüntü işleme ve yapay zekâ için gelişmiş 

bir kart olan rasperry pi 3 B+ kartı ve kamerası kullanılacaktır.  Plaka tanıma için OpenCV ücretsiz 

kütüphanesi kullanılacaktır. Projeye ait taslak devre şeması Fritzing programında çizilmiş ve Şekil 

6’da gösterilmiştir.  
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Şekil 6. PARSİS devre şeması. 

 

Projede deneyap kartı kodlama kısmı için Arduino IDE kullanılacaktır. Plaka tanıma için Rasperian 

OS üzerinde Python dili ve yapay zekâ görüntü işleme işlemlerinde başarılı sonuçlar veren açık 

kaynak görüntü kütüphanesi OpenCV kullanılacaktır. Mobil uygulama için ücretsiz MIT App 

Inventor aracı kullanılmaktadır. Uygulama görselleri çevrimiçi görsel tasarım yazılımı olan Canva 

ile geliştirilmektedir.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz deneyap kart kullanılması ve plaka tanıma sistemine sahip olması yönüyle özgün bir 

değere sahiptir. Mobil uygulama üzerinden park rezervasyonu ve ödemesi yenilikçi bir özellik 

taşımaktadır. Projeye ait alan adı alınarak uygulamanın tanıtımı ve yüklenmesi yapılacaktır. 

Projede plaka tanıma için yapay zeka kullanılması teknolojik bir yenilik oluşturmaktadır. Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığının 2023 hedeflerinde yapay zekaya vurgu yapılmaktadır (Sanayi ve 

Teknoloji Stratejisi, 2019). Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Akıllı Şehirler Raporunda trafik 

ve otopark çözümlerine olan ihtiyaç ve önem belirtilmiştir (Akıllı Şehirler, 2020). 

Havalimanlarında park rezervasyonlarına yönelik THY ve Pegasus firmalarının çözümleri vardır 

ancak bu çözümler sadece havalimanı için geçerlidir. Yine OttoPark firması havaalanına yakın 

hizmet vermektedir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz belediyeler başta olmak üzere tüm otopark alanına sahip kurum ve kuruluşlar tarafından 

rahatlıkla kullanılabilir olarak tasarlanmaktadır. PARSİS projesine ait faydalı model/patent 

başvurusu yapılarak çözümün ticari/yasal sahipliği alınacaktır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

PARSİS projesinde kullanılan malzemelere ait bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1. PARSİS Projesi Tahmini Maliyet Tablosu 

Kullanılan Aygıt Tahmini Maliyet 

Deneyap Kart Seti (1 Adet) 426 TL 

Rasperry Pi Kartı Model 3 (1 Adet) 2655 TL 

Rasperry Pi Kamerası (1 Adet) 275 TL 
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PIR Sensörü (4 Adet) 80 TL 

Breadboard (1 Adet) 20 TL 

Lipo Batarya 8 (2 Adet) 180 TL 

Jumper Kablolar (3 Çeşit) 60 TL 

Ledler ( 2 Çeşit) 10 TL 

eParsis.net Alan Adı ve sunucu hizmeti (1 Yıllık) 750 TL 

Servo Motor (1 Adet) 60 TL 

Toplam 4516 TL 

Proje zamanına ait iş paketlerini içeren bilgiler Tablo 2 ‘de gösterilmiştir. 

Tablo 2. PARSİS Projesi Zaman Planı ve İş Paketleri 

Adımlar /Zaman Ekim 

2021 

Kasım 

2021 

Aralık 

2021 

Ocak 

2022 

Şubat 

2022 

Mart 

2022 

Nisan 

2022 

Mayıs 

2022 

Haziran 

2022 

Temmuz 

2022 

“AkılUS Auto-Mobile 

takımının kurulması                     

TEKNOFEST yarışma 

kategorilerinin 

incelenmesi 

                    

Yarışma fikirlerinin 

olgunlaşması, projenin 

belirlenmesi 
                    

Yarışma başvurusu için 

kaynak taraması                     

Proje fikrinin ve 

taslağının oluşturulması                     

Proje geliştirme 

araçlarının incelenmesi                     

Proje geliştirme 

araçlarının seçimi                     

Proje yazımı 
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PARSİS tasarımlarının 

ve prototiplerinin 

geliştirilmesi 

Mobil ve web tabanlı 

erişim için eparsis.net 

gerekli alan adının 

alınması 

                    

eparsis.net alan adından 

projenin tüm 

belediyelere açılması 

 

Faydalı model/patent 

başvurularının yapılması 

                    

Projenin sürekli 

güncellenmesi ve 

yaygınlaştırılması 
                    

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi yerel yönetimler başta olmak üzere otopark alanına sahip tüm resmi/özel 

yerlerdir. Tüm motorlu araç kullanıcıları projenin doğal hedef kitlesini oluşturmaktadır. Park yeri 

arama sorunu, sürücülerin trafikte yaşadığı en temel sorunların başında gelmektedir. Özellikle tatil 

günlerinde gereksiz yer arama nedeniyle zaman ve yakıt israfı yaşanmaktadır. Bu noktada büyük 

bir sorunun PARSİS ile azaltılması amaçlanmaktadır. Park yeri yetkilileri de daha kontrollü ve 

raporlanabilir bir park yeri yönetimine kavuşacaktır.  

 

9. Riskler 

Projeyi olumsuz yönde etkileyecek durumlara ait risk matrisi tablo 3’de gösterilmiştir.   

Tablo 3. PARSİS Risk Matrisi 

Risk Riskin 

Olma 

Olasılığı 

Risk 

Derecesi 

Çözüm/Önlem Eylemden 

Sonra Risk 

İhtimali 

Risk 

Seviyesi 

Sadece android 

telefonlara ait 

uygulama olması 

projenin 

yaygınlaşmasını 

düşürebilir.  

Olası Çok 

yüksek 

iOS için de çapraz 

platform imkânı sunan 

Thunkable ve Flutter 

araçları kullanılarak 

iOS ortamına yönelik 

uygulama 

hazırlanacaktır.  

Olasılık dışı Çok 

düşük 

Plaka tanıma 

sorununun 

yaşanması 

Olası Orta Her rezervasyon için 

bir referans kodu 

üretilerek plaka 

tanımama durumunda 

manuel kod tuşlanarak 

giriş yapılacaktır. 

Olasılık dışı Düşük 
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PARSİS Mobil Uygulamaya Ait Görseller: 
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