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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)    

Günümüz şehir hayatında, artan nüfus ve buna bağlı olarak yaşanan yoğunluk, beraberinde 

trafik sıkışıklığı ve park sorununu getirmektedir. Şehirlerde özel oto ile yapılan yolculukların 

çoğunluğu, alışveriş ve iş merkezlerinin bulunduğu bölgelere olmaktadır. Dolayısıyla bu 

bölgelerdeki yolculukların bitiş noktalarında taşıtların mevcut trafik akışını bozmadan uygun 

bir yerde beklemesi gereksinimi ortaya çıkarmaktadır. Bu amaçla otoparklara ihtiyaç 

duyulmakta, aksi halde yol içi veya yol dışında sürücüler tarafından belirlenen yerlerde nizami 

olmayan şekillerde parklar yapılmaktadır.(Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri 

Dergisi 5(2/3),2011). Otopark alanlarında, park yerlerinin yetersizliği, kullanışsızlığı ve hatalı 

park edilmeler sonucu, zaten zor olan park yeri bulma sorunu farklı problemlerini de ortaya 

çıkarmaktadır. Twister projemiz, insansız çalışan, otomatik araç yerleştirme sistemidir. Bu 

sistemin elektronik aksamı için, motor, mesafe sensörü, buton, Deneyap Kart, Rfid kart 

okuyucu ve diğer yardımcı devre elemanları kullandık.  Sistemin parçalarını Tinkercad 

programında çizdik.  Parçaların çıktıları 3D yazıcıdan alabilecek şekilde hazırladık. Yazıcı ham 

maddesi olarak çevre dostu ve sağlam olması sebebiyle PLA tercih ettik. Tüm parçaların 

çıktıları ayrı ayrı alındıktan sonra, çentik, bindirme, yapıştırma vb. farklı birleştirme yöntemleri 

kullanılarak montajı tamamlamayı plandık. Proje yazılımı Arduino IDE üzerinde yaparak, 

kodlama yöntemi olarak metin tabanlı kodlamayı tercih ettik. Elektronik devre kartı olarak 

“Deneyap Kart” kullandık. Projemiz insanların park yeri bulma sorununu ve bu süreçte 

kaybettikleri zamanı ortadan kaldıracak, aracın hatalı park edilmesi halinde çekilmesi gibi bir 

sorunla karşılaşmamalarını sağlayacak, dar alanlara dahi sorunsuz park edilen araçlarına 

çarpılma kaygısından kurtulacaklardır. Bunlara bağlı olarak trafik akışı da rahatlıkla 

sağlanacaktır. 

 

Resim 1: Twisterpark, Tinkercad 3D Tasarımımızdan Bir Kesit 
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2. Problem/Sorun:  

Duran trafik ulaşımın bir parçasıdır. Her yürüyen araç belirli bir zamandan sonra durmak 

gereksinimindedir. Bir yılda 8760 saat vardır. Her yıl her bir aracın ortalama olarak 10.000 km 

yol aldığı varsayılırsa ve ortalama hız da 40 km/saat kabul edilirse, toplam hareket zamanı 250 

saat olacaktır. Buna göre taşıtlar, yılda 8510 saat park  edeceklerdir. Bu da otopark sorununun 

üzerinde önemle durulması gereken bir konu olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Kent 

merkezlerindeki yolların yeterli genişlikte olmaması veya önceden yeterli iken artan trafik ve 

hızlı yapılaşma neticesinde zamanla daralması, bu yolları mevcut trafiğin yükünü kaldıramaz 

hale getirmiştir. Ayrıca buralara yol içi parkları da eklenince otopark sorunu etkisini daha 

belirgin bir şekilde göstermiştir. (Mahir GÖKDAĞ, 2002; Selami YARBAŞI, 2002: s.3) 

Herkesin bildiği üzere ülkemizde geniş alanlara inşa edilmiş çok sayıda otopark var. Fakat bu 

otoparklar çok alanda az araç parkına izin verecek şekilde inşa edilmiştir. Tablodaki her 

meskenin şehirlerimizdeki sayıları göz önüne alındığında otopark tasarımlarında değişiklik 

yapma zorunluluğumuzu daha net anlaşılacaktır. 

 

 

 

 

 

Twister projemiz sayesinde park yeri arama ile geçen zaman ve insan gücüne duyulan ihtiyaç 

minimize edilip, akılcı çözümler sunulacaktır. Projemizi tasarlarken ilişikli alt sistemlere 

bölerek, sorunu daha geniş çerçeveden ele aldık. 

 Özellikle yoğun hareketin olduğu alanlarda yetersiz park alanının olması, 

 Acelesi olan kullanıcıların, kendi işini halletmek suretiyle trafik düzenini aksatacak 

duraklamalar yapması, 

o Buna bağlı işe gitmeye çalışan diğer sürücülerin stres seviyesinin 

yükselmesi, 

 Stresle trafiğe devam edenlerin, az bir boşluk bulduğu anda gazı 

köklemesi ve istenmedik kazaların meydana gelmesi, 

 Hatalı park etmeler sonucu diğer araçların hareket alanının kısıtlanması, 

o Buna bağlı hiçbir aracın park edemeyeceği dar alanların oluşması ve ölü 

alanların meydana çıkması, 

o Ekstradan aracını çıkarmak için çekiciyi beklemek zorunda kalınması ve bu 

durumun da zaman kaybı yaratması, 

o Kavgaların meydana gelmesi ve emniyet ve sağlık güçlerinin meşguliyetinin 

artması, 

 Park alanı yeterli olsa dahi çok fazla yeşil alanı işgal etmesi ve çarpık yapılaşmaya 

sebep olması, 

 İnsanların aceleci olması, bu sebeple artık daha seri ve otomatik hareket eden akıllı 

sistemlere ihtiyaç duyulması.  

 

 

 

 

 
Resim 1: Yapı ve Tesislerde Ayrılması Gereken Otopark Miktarları 

 

    
Resim 2: Projede ele alınan problem durumu. Hatalı park sonrası yaşanan sorunlar ve öngörülemedik sonuçlar. 
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3. Çözüm   

Twister projemizde sürücü, park alanına geldikten sonra kendine özel olan RFID kartını sisteme 

okutacak ve aracını bırakıp alandan ayrılacaktır. Onay butonuna bastıktan sonra  sistem, aracı 

alıp ilgili alanlara yükleme yapacaktır. Sürücünün onayıyla araç, dönme dolap mantığındaki 

otopark kabinlerine yerleştirilecektir.  Her bir araç için ayrı kabin olacağından araç alana 

yüklenirken/ çıkarılırken çarpışma gibi bir sorun yaşanmayacaktır. Zaman kaybı yaşatmadan, 

insan gücüne ihtiyaç duymadan, devre elemanlarını yormadan, otomatik, güvenli ve en önemlisi 

kullanıcı açısından herhangi bir kaygı yaratmadan süreç tamamlanmış olacaktır. Projemizin 

toplumsal açıdan en önemli faydası sosyal ilişkileri düzenleyecek olmasıdır. Kavgaları ve 

kazaları düşürecek, daha sakin/ güvenli bir park yapmayı sağlayacaktır. Bu sistemde 

haberleşme için RFID kart okuyucu, hareketi sağlamak için  motorlar, kabin içerisine doğru 

yerleşimi sağlamak için mesafe sensörü, kilitleme aktivasyonu için buton, elektronik devre 

mikrpişlemcisi için Deneyap kart, Park alanına geçişi sağlamak için tank paletleri, araç içi kişi 

tanıma için kamera ve diğer yardımcı devre elemanları kullanarak elektronik aksamı 

tamamladık. Donanımsal olarak, 3D yazıcıdan PLA baskısı alınmış otopark maketi, yapay 

otopark ortamı tasarımı yapıyoruz. Her bir park alanına ID atayarak, alana ait ID ve Plaka 

eşleştirmesi ile araç karışıklığının önüne geçtik. 

 
     

4. Yöntem  

Otomatik otoparklar, tamamen otomasyon sistemlerine tabi olduklarından, kontrol 

yazılımlarına bağlı olarak çalışırlar. Bu yazılımlar yardımıyla, araçlar sistem içerisinde sürekli 

olarak takip edilebilmektedirler (PLC Kontrollü Otomatik Katlı Otopark Sistemi, Okan 

BİNGÖL, 2010, Tuncay AYDOĞAN, 2010: s.3). RFID kart sistemi ile de, sürücülerin 

araçlarını otopark içinde arama problemleri ortadan kaldırılır. Projemiz işletmeciler için, 

aydınlatma, havalandırma ve personel giderlerinden önemli ölçüde tasarruf sunacaktır. 

Kullanıcılar ve araçları içinse, birçok konfor bileşeniyle birlikte, üst düzey bir güvenlik ortamı 

 
Üstten Görünümü                                                        Alttan Görünümü  

    
Araç Girişi Görünümü          Yanlara Açılıp Kapanabilen  Araç Park Görünümü 
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oluşturur. Yöntemimizi seçerken Fizik Biliminin eğik düzlem konusundan faydalanarak  

araçları istenilen yüksekliğe çıkarmayı başardık.  

 
Resim 3: Protatipimizin 3D çizimindeki eğik düzlem hareket alanları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü   

Yeşil alandan tasarruf sağlayacak olması en önemli inovatif yönüdür. Twisterpark ile araçların 

park edeceği alan küçüleceğinden, yer tasarrufu sağlanacak, boşalan yerler yeşil alan ya da oyun 

parkı olarak değerlendirilebilecektir. Ayrıca acemi şoförlerin park etme korkusunu, aracına 

 
Proje Kodlarımız 



6 

 

zarar gelmesinden endişe eden kişilerin de güvenlik kaygısını ortadan kaldıracaktır. Daha önce 

eğik düzlemin prensibinden esinlenerek yapılmış böyle bir otopark yoktur. Gerek yazılımsal 

gerek tasarımsal olarak aynısı bulunmamaktadır. Aşağıdaki görsellerde piyasada mevcut 

bulunan otopark sistemleri ve bu sistemlerin dezavantajları açıklanmıştır. Bizim projemiz bu 4 

projeden farklı bir tasarıma sahiptir. Bu çalışmalardaki dezavantajlar göz önüne alınarak, 

hatalardan arındırılmıştır.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projemizin çiziminden özgün tasarımına kadar tüm detayları bizlere aittir. Otopark tasarımında 

Şahinbey Deneyap öğrencisi olduğumuz vurgulanarak, altında deneyap öğrencilerinin imzası 

olan projelerin faaliyete geçirileceği vurgusu yapılmıştır. İlk defa deneyap kart kullanılarak 

elektronik devresi kurulmuştur. Her aşamada devre elemanlarının uzun ömürlü olması için 

detaylı kontroller yapılmıştır. Araç yüklenmesi için 2. Resimde çizdiğimiz sağa sola kaydırma 

yapabilen parçalar, kanat işlevi görme ve aracı yükledikten sonra tekrar yerine gelme 

kabiliyetine sahiptir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Uygulanabilirlik 

Sistem özellikle trafik yoğunluğunun çok olduğu alanlarda, iş merkezlerinde, otellerde, 

hastanelerde ya da site içlerinde rahatlıkla kurulabileceğini, daha ilk prototipimizden aldığımız 

yorumlarda da görmekteyiz. Twister projemiz ticari bir ürüne dönüştürülme potansiyeline 

sahiptir. Otoparkımız kazandığı ücret ile çok kısa zamanda kendini amorti edecektir. 

Otoparkların işletmeleri genellikle belediyelere bağlıdır. Bu noktada belediyelerle görüşmeler 

sağlanıp, proje tüm detayları ile aktarıldığı takdirde inovasyona açık tüm belediyelerin bu 

projeyi benimseyeceğini düşünüyoruz. Örneğin bizler Şahinbey Belediyesi bünyesinde eğitim 

almaktayız. Kendi belediyemizin birimlerine sunduğumuz tasarımımız oldukça ilgi görmüştür. 

 

 

 

      
      Araçların birbirine sürtünme ihtimali vardır.         Asansör sistemi çok fazla enerji gerektirmektedir.               Araç kabin alanları sabittir. Farklı türden araçlar için sorundur. 

 

     
           Eğik Düzlem Otopark Tasarımımızdan Bir Kesit                                 Kanatlı Otomatik Yükleme Sistemi 
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 7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması   

 

ÜRÜN ADET FİYAT 

Filament 1 40 TL 

Step motor 1 19 TL 

Rfıd Kart Okuyucu 1 15 TL 

Buton 1 1TL 

Led 5 1 TL 

Ultrasonik Mesafe Sensörü 1 9 TL 

Deneyap Kart Seti 1 195 TL 

Buzzer 1 3 TL 

Jumper Kablo 1 5 TL 

Adaptör 12 V 1 23 TL 

TOPLAM 0 331 TL 

 

Protatipi yaparken Deneyap atölyesi öğrencileri olduğumuz için 3D yazıcı ve Deneyap Kart 

için bütçe ayırmadık. Gerçek hayatta uygulanabilir olması için de sanayideki firmalar ile 

belediye kanalındaki sorumlu kişiler ihale yoluyla anlaşma sağlayabilir. Firma sayısının 

fazlalığı bu aşamada olumlu sonuçlar doğuracaktır. Otoparkların ortalama 15.000 TL kira 

bedelleri bulunmaktadır. Kullandıkları alan daraldığında kira bedelleri de otomatik olarak 

düşecektir. Böyle bir parkın araç başına düşen kullanım bedeli de normal otoparktan farklı 

olacağı için kısa sürede kendini amorti edecektir. Yerleşim yerinin ihtiyaçlarına göre projeyi 

kullanacak olan araç sayısı ve proje yapısı değişeceğinden, stabil bir maliyet belirtilemez. 

Örneğin; ürün maliyetinin 10.000 TL maliyetli bir projeden yola çıkacak olursak, işlek bir yerde 

gün boyu kalacak olan araç sayısı 100 olsun. Günlük ücret normal otoparkta 10 TL iken Burada 

15 TL olacaktır. Bu da günde araç başına 5 TL’den 500 TL kazanç sağlayacaktır. Bu hesaba 

göre 20 günde proje kendini amorti edecektir. Tabi ki elektrik ve bakım giderleri de düşülmesi 

gerektiğinden ortalama 2 ayda proje kendi maliyetini rahatlıkla çıkartacaktır.  

 

7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizi gerek iş gerekse farklı sorumluluklar için şahsi aracı ile trafiğe çıkan tüm şoförlere 

hitap etmektedir. Problemi yaşayanlar yani hedef kitlemiz sürücülerdir. Biz bu projeyi hayata 

geçirerek trafik akışını düzenli tutmayı, araçları güven içerisinde bekletmeyi ve şoförlerin stres 

düzeyini minimize ederek olası kazaları engellemeyi hedefliyoruz.  
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