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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Günlük hayatta çok sık karşılaştığımız bir konudur engelli araçlarına ayrılan otoparklara 

normal insanların araçlarını park etmeleri. Engeli olan insanların sağlık durumlarını, fiziksel 

özelliklerini hiç düşünmeden onların araçlarını park etme hakları rahatça ellerinden alınıyor ve  

günlük yaşam hakları zora sokulabiliyor. Engellilere ayrılmış park yerlerine engelli olmayan 

vatandaşların araçlarına park etmeleri yasayla yasaklanmıştır ve para cezası uygulanmaktadır.  

13/10/1983 yılında kabul edilen 18195 ayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2918 Numaralı Karayolları 

trafik kanunun 61. maddesinin -o- bendi engelli araç park yerine park etme cezası olarak 

tanımlanmaktadır.(1) Kanunla yasaklanmasına ve yapılan denetimlerde cezalar yazılmasına 

rağmen aşağıda (resim1) görüldüğü gibi engelli otaparklarına normal araçların park edilmesi 

çok sık karşılaşılan bir durumdur. Bu konuyla ilgili televizyon , gazete ve sosya6l medyadan 

sayısız haberler görmüş , izlemiş ve okumuşuzdur.(2) 

 

 
Resim -1 (Engelli Park Alanı ihlal eden araç) 

 

Bu ve benzeri haberler, yaşadığımız şehirlerde gördüğümüz ve şahit olduğumuz buna 

benzer olaylardan hareketle projemizde engelli araç park yerine araçlarını çeken kişilerin önüne 

geçecek bir sistem tasarlanmıştır. Resim 2 de projemizle ilgili tasarladığımız otopark 

prototipine yer verilmiştir. Projemizde engelli araçlara ve engelli otoparklarına alıcı verici 

özelliğine sahip bir sistem ve polis merkezine mesaj atacak bir uyarı sistemi yerleştirilmiştir. 

Araca yerleştirilecek verici ve otoparka yerleştirilecek alıcı sisteme  basit bir kodlama yapılarak 

engelli araçlarında ve engelli araç park yerlerinde uygun bir yere monte edilecektir. Engelli 

araçlara ayrılan otoparkların etrafı barikatlarla çevrilecek ve otopark girişine araçların 

girmelerini engelleyen, engelli araçtaki alıcı sayesinde açılıp kapanan bir kapı konulacaktır. 

Verici sistemi olan engelli araç otoparka yanaştığında, alıcı sistem aracı tanıyacak ve girişe 

konulan yeşil uyarı ışığı yanacak kapı otomatik olarak açılacak ve sürücü kendisine ayrılan 

otoparka  aracını park edecektir. Resim 3 te engelli araç otoparkına engelli aracın park ettiğini 

görmekteyiz. Engelli araç otoparka girdiğinde alıcı sistem aracı tanımakta yeşil ışık yanmakta 
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ve araç sorunsuz park yapabilmektedir. Birbirini tanıyan bu sistem sayesinde engelli araç 

otoparklarına yalnızca engelli araçların park etmesi sağlanacaktır.   

 
Resim -2 

(Engelli ve normal araç otopark görüntüsü) 

 

Engelli otoparkına normal sürücü araç park etmek için geldiğinde alıcı- verici sistemi 

çalışmayacak, park önüne konulan kapı açılmayacak ve girişteki kırmızı uyarı ışığı yanacaktır. 

Kırmızı uyarı ışığı 1 dakikadan fazla yandığında sistem en yakın polis merkezine uyarı mesajı 

atarak polisi bilgilendirecektir. Bu uyarı mesajı sayesinde otopark alanına polis ekibi gelecek, 

otoparka zorla girmek isteyen kişiler tespit edilecek, otoparka girmeleri ve sisteme zarar 

vermeleri  engellenecektir.  Resim 4 te engelli otoparkına parketmek için gelen ve sistem 

tanımadığı için kırmızı ışığın yandığı görüntü ve Resim 5 te aldığı uyarı mesajı sonrasında 

engelli otopark alanına polis ekibinin geldiği görülmektedir. Konu ile ilgili otopark kullanımı 

video linki https://youtube.com/shorts/LpeT7Y5pLbY?feature=share” dir. 

Tasarladığımız sistem sayesinde engellilere ait olan otoparklar sadece gerçek ihtiyacı 

olan kişiler için kullanılabilecektir. Oluşturduğumuz  sistemde  kullanılacak tüm alıcı ve 

vericiler aynı frekans veya aynı kodlara sahip olacağı için engelli kişiler aracını sadece yaşadığı  

yerde değil gittiği her yerde rahatlıkla engelli otoparkına park edebilecektir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Engellilik: Bir yetersizlik ya da özür nedeni ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel faktörlere 

bağlı olarak bireylerden beklenen görevlerinin kısıtlanması veya yerine getirilmemesi durumu 

engellilik olarak tanımlanmaktadır. Birleşmiş Milletler (BM)’ye göre normal bir kişinin sosyal 

yaşamında kendi kendine yapması gereken işleri, birtakım noksanlıklar sonucunda (bedensel 

veya ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya da sonradan olan) yapamamaları olarak ifade 

edilmiştir. (Koca 2010).(3) 

 Engelli birey; doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, 

zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle 

normal yaşamın gereklerine uyamama durumunda olup; korunma, bakım, rehabilitasyon, 

danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyacı olan kişi olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle  

https://youtube.com/shorts/LpeT7Y5pLbY?feature=share
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sahip olduğu engel türüne  bakılmadan engeli olan her birey kentsel ve sosyal yaşamda önemle 

ele alınmalıdır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK 2013) (4) verilerine göre nüfusumuzun 

%12,29’u engelli bireylerden oluşmaktadır.  

Engelli kişilerin araçlarına ayrılan otoparklara normal insanların araçlarını park etmeleri 

her zaman her otopark alanında karşılaşılan bir sorundur. Normal insanlar hiç düşünmezler 

engeli olan insanların sağlık durumlarını, fiziksel, duygusal, psikolojik  özelliklerini.(5) O 

insanlarında yaşama haklarının olduğu, onlarında günlük işlerinin olabileceği, onları ne kadar 

zor duruma soktukları hiç önemli değildir bir çok normal insan için. Bu insanlar boş buldukları 

engelli otoparklarına kendi araçlarını park ederek onların araçlarını park etme haklarını rahatça 

ellerinden alır ve  günlük yaşam haklarını zora sokulabilirler.   

Engelli otoparkları için bir diğer sorun ışıklandırma ve yönlendirme levhalarının 

eksikliğidir. Alışveriş yerlerine ait kapalı ve katlı otoparklarda gerekli ışıklandırma ve yön 

levhaları kullanılmışken açık alanlardaki hastane, vb. kurumlara ve belediyelerin yaptığı engelli 

otoparklarında sadece zemine yapılmış bir görsel ve kenara konulmuş bilgilendirici bir levha 

bulunmaktadır. Bu durum engelli bireylerin kendilerine ait otoparkları kolayca bulmalarını ve 

araçlarını pak etmelerini zorlaştırmaktadır. 

 

3. Çözüm  

 

Biz projemizde geliştirdiğimiz sistemle engelli araçlarının park yerlerine engelli 

olmayan kişilerin araç park etmelerini engellemeyi amaçladık. Geliştirdiğimiz projemizde 

engelli park girişlerinin etrafını barikatla kapattık giriş kısmına otomatik açılan kapanan kapı 

yerleştirdik. Park alanına ve engelli araçlarına da basit kodla yazılmış birbirini tanıyan alıcı -

verici sistemini yerleştirdik. Engelli aracı geldiğinde sistem bunu algılayacak ve kapı açılacak. 

Böylelikle engelli aracı rahatlıkla park işlemini yapabilecektir.  

Projemizde engelli araçlara ve engelli otoparklarına alıcı verici özelliğine sahip bir 

sistem ve polis merkezine mesaj atacak bir uyarı sistemi yerleştirilmiştir. Hazırladığımız 

otopark pototip görüntüsü Resim-2 de yer almaktadır. Verici sistemi olan engelli araç otoparka 

yanaştığında, alıcı sistem aracı tanıyacak ve girişe konulan yeşil uyarı ışığı yanacak kapı 

otomatik olarak açılacak ve sürücü kendisine ayrılan otoparka  aracını park edecektir. Engelli 

araç otoparka girdiğinde alıcı sistem aracı tanımakta yeşil ışık yanmakta ve araç sorunsuz park 

yapabilmektedir. Birbirini tanıyan bu sistem sayesinde engelli araç otoparklarına yalnızca 

engelli araçların park etmesi sağlanacaktır.  Engelli aracın engelli otoparka park ettiğini 

gösteren görselde (resim-3) görüldüğü gibi sistem aracı tanımakta ve yeşil ışık yanmaktadır. 

                               
  Resim -3(Engelli aracın park etmesi görüntüsü) 
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Normal araç park için geldiğinde kapı açılmayacağından araç park yapamayacaktır. 

Engelli otoparkına normal sürücü araç park etmek için geldiğinde alıcı- verici sistemi 

çalışmayacak, park önüne konulan kapı açılmayacak ve girişteki kırmızı uyarı ışığı yanacaktır. 

Kırmızı uyarı ışığı 1 dakikadan fazla yandığında sistem en yakın polis merkezine uyarı mesajı 

atarak polisi bilgilendirecektir. Bu uyarı mesajı sayesinde otopark alanına polis ekibi gelecek, 

otoparka zorla girmek isteyen kişiler tespit edilecek, otoparka girmeleri ve sisteme zarar 

vermeleri  engellenecektir. Normal aracın engelli otoparka park ettiğini gösteren görselde 

(resim-4) görüldüğü gibi sistem aracı tanımadığı için kırmızı ışık yanmaktadır. Aracın otopark 

önünde durmaya devam etmesi üzerine polis merkezine uyarı mesajı gitmesi ve park alanına 

polis gelmesini gösteren görsel (resim-5) te yer almaktadır. Engelli otoparkına engelli ve 

normal araçların araç parketmelerini gösteren, park esnasında yeşil ve kırmızı ışığın yanmasını, 

olay yerine polis arabasının gelmesini gösteren otopark kullanımı video linki 

https://youtube.com/shorts/LpeT7Y5pLbY?feature=share” dir. 

 

                     
                  Resim-4      Resim- 5 

           (Normal aracın engelli otoparkına  (Normal aracın engelli otoparkına park 

           park etmesi görüntüsü)        etmesi sonucu polis ekibin gelmesi görüntüsü) 

  Engelli otoparkları engelli bireylerin rahatça ulaşabilmeleri, kolayca bulabilmeleri için 

ışıklandırma ve yön levhalarıyla donatılarak hizmet vermeleri sağlanmalıdır. Işık ve yön 

levhalarıyla donatılmış ve yeterli bilgilendirilme levhalarının olduğu otoparklar engelli bireyler 

için daha ulaşılabilir alanlar olacak ve zor olan yaşamlarına bu alanda bir nebze olsun kolaylık 

sağlayacaktır. 

  Yapılan araştırmalar sonucunda ülkemizin gelişmiş bazı şehirlerinde genel kullanım 

amaçlı akıllı otopark sistemleri bulunmaktadır. Bu otoparklarda kablosuz ağ teknolojisi, Radyo 

Frekansı ile Tanımlama, araç içi parkmetreler, çok işlevli parkomatlar ve el terminalleri gibi 

uygulamalardır. (6) Ülkemizde akıllı otoparklar yeni yeni gelişme ve yaygınlaşma göstermiş 

olsa da engelli bireylere ait otoparklara proje ile bizim geliştirdiğimiz sistem entegre edilebilir 

ve engelli bireylerin normal araç sürücüleri nedeniyle yaşadıkları park sorunu ortadan 

kaldırılabilir.  

  Bu projenin öğrencilere kattığı birçok şey bulunmaktadır. Öğrenciler her insanın 

potansiyel engelli birey adayı olduğunu kavrayacak, engeli olan insanlara karşı saygı ve sevgi 

https://youtube.com/shorts/LpeT7Y5pLbY?feature=share
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duyma,  duyarlı olma, yardımseverlik gibi duyguları gelişecektir. Öğrenciler  Robotik Kodlama 

ve Tasarım yapma becerilerini geliştirecekler , ufuklarının açılmalarını ve yeni projeler 

geliştirme istek ve heyecanını yaşayacaklardır.  

 

4. Yöntem 

 

Bu projemizde araç ve otopark arasında alıcı verici devresi, otopark ve güvenlik birimi 

arasında mesaj uyarı sistemi kullanılmıştır.  Bu alıcı verici sisteminde alıcı sistemini engelli 

araç park yerlerine verici kısmını ise engelli  araçlara yerleştirdik. Bu sayede sadece engelli 

araç geldiğinde park yeri açıldı ve engelli araç sahibi aracını park edebildi. Engelli olmayan , 

normal insanlara ait araç otoparka geldiğinde alıcı sistem aracı tanımadığından kapı açılmadı 

ve aracın otoparka girmesi engellendi. Otoparka zorla giriş yapmak isteyen kişi için de en yakın 

güvenlik birimine mesaj atacak sistem sayesinde uyarı mesajı ile bilgi gönderildi  böylece hem 

aracın park etmesinin hem de otoparka verilecek zararın önüne geçilmiştir. 

Proje ile ilgili yaptığımız prototipte otomatik açılır kapanır kapı kullanılmamıştır. Poje 

için sipariş verilen aurdino malzemeler pototip çalışması esnasında arızalanmış, küçük bir köy 

okulu olmanın verdiği maddi imkansızlık nedeniyle 2. kez parça siparişi yapılmamış prototip 

çalışmalarımızda aurdino parçalar yerine daha uygun manyetik özelliği olan  malzemelerden 

faydalanılmıştır. Proje için engelli ve normal araca ait otoparkı gösteren tahta üzerine bir 

çalışma alanı hazırlanmıştır. İki adet araba alınmış olup sarı renkli araba engelli aracı, gri olan 

ise normal araç olarak tanımlanmıştır. Normal araç ve engelli otopark altına manyetik parça 

yerleştirilmiştir. Bu nedenle  normal araç engelli otoparkına girdiğinde kırmızı ışık yanıyor ve 

uyarı sinyali çalışıyor. Otoparka engelli aracı girdiğinde ise sadece yeşil ışık yanıyor. Kırmızı 

ışıkla birlikte sinyal çalıştığında olay yerine polis aracının gelmesi için de polis arabası 

kullanılmıştır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Projemizle ilgili yapılan alan tarama, araştırma ve geliştirme süreci sonrasında var 

olmayan bir sistem tasarlamaya çalıştık ve olmayan bir sistem geliştirmeyi başardık. Yaptığımız 

inceleme ve araştırmalar sonucunda akıllı, sensörlü otopark sistemlerinin var olduğunu tespit 

etmiş olsak ta engelliler için yapılmış otoparklarına normal araçların park etmelerini 

engelleyecek, otoparkı zorlayan kişi ve araç için güvenlik birimine uyarı mesajı atan otopark 

sistemi bizim geliştirdiğimiz ,bizim tasarladığımız bir sistem olup tamamen yerli ve düşünce 

ve fikirlerimiz sayesinde oluşturulmuş bize ait özgün bir üründür.  

Projemizin üretimi, yazılımı ve tasarımı yerli ve ulusal bir üründür. Yerli ve ulusal 

olmasının dışında engelli vatandaşı olan her ülkede kullanılabilecek olmasından dolayı uluslar 

arası da kullanılabilecek bir proje olması da insanlık yararına yeni bir hizmet katmasını, engelli 

vatandaşlarda farkındalık oluşmasını sağlayacaktır.  

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Proje ile geliştirdiğimiz engelli otopark sistemi girişimci insanlar tarafından kabul görür ve 

desteklenir ve engelli otoparklarında kullanılması için seri üretim sonucu yaygınlaştırılırsa 



 

- 6 - 

 

ülkemizde ve dünyada engeli olan araç sahibi bütün insanlara çok faydalı bir hizmet yapılmış 

olacaktır. 

Proje ile geliştirdiğimiz sistem kabul edilir , geliştirilir ve gerçek engelli otoparklarında 

kullanım izni alırsa gelişmiş günümüz ileri  teknolojik malzeme ve araç gereçlerle imal 

edilebilecektir. Önü açık, ülkemizde ve bütün dünyada  kullanılabilirliği çok fazla olan projemiz 

için patent başvurusu yapmayı düşünüyoruz. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje Prototip Maliyet Tablosu 

 

Kullanılan Malzemeler 

Ey  Fiyat 

Li Otopark tahtası 40 Tl 

ArAraba (3 adet) 150 Tl 

Pr Adaptör  75 Tl 

  P Manyetik parça(2 adet) 30 Tl 

PrEv maketi 100 Tl 

     Toplam Maliyet 345 Tl 

 

 

Yapılan İşler 

Ey  Eylül-Ekim K   Kasım- Aralık OcOcak-Şubat OcMart-Nisan-

Mayıs 

Li Literatür taraması X X X X 

ArArazi çalışması  X X X 

Pr Proje ön rapor yazımı X X X X 

  P Proje Malzeme Hazırlama    X 

Pr Proje Prototip Hazırlma    X 

     Proje Detay Rapor Hazırlama    X 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi olarak engeli olan  kişiler , bu kişilere ait engelli araçlar ve 

onlara ait düzenlenmiş otoparklardır. Bu kişilerin seçiminde, sahip oldukları ve standart 

yaşamlarını sekteye uğratan engellerinin olması, mevcut engellerinin yanında  bu kişilere 

ayrılmış engelli araç park yerlerine onları yok sayarak engelli olmayan kişilerin araçlarını park 

etmeleri ve bu kişileri mağdur etmeleri nedeniyle özel olan bu grup tercih edilmiştir.  

Engeli olan bireylerin otopark haklarını ellerinden alan, onların haklarına, yaşamlarına 

saygı duymayan, engelli bireyleri görmezden gelen duyarsız normal insanlar da hedef 

kitlemizdir. Amacımız bu insanlara he insanın potansiyel bir engelli olduğunu, bir gün 
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kendilerinin de engelli olabileceklerini hatırlatmak ve onlarda engelli insanlara karşı farkındalık 

oluşturmaktır. 

 

9. Riskler 

Proje uzun süreçli olmasından dolayı yapımı sırasında oluşacak büyük bir risk 

bulunmamaktadır. Ancak projemiz enerjiyle çalışan bir sistem olduğundan bağlantılarda 

meydana gelebilecek bir aksaklık sistemin çalışmasını olumsuz etkileyebilir. Bunun için enerji 

kesintisi olduğunda devreye girecek olan bir sistemle bu sıkıntı çözülebilir. 

Proje gerçekleştirilip engelli otoparklarında kullanılmaya başladığında düşük bir oran 

da olsa normal araç sahipleri engelli otoparklarına araç park etmek için uğraşacaklar ve sistemi 

zorlayacaklardır. Bu durumun önüne geçmek için yerleşim yerlerindeki mevcut otoparkların 

kapasiteleri artırılmalı ve yeni otoparklar yapılmalıdır. Ayrıca engelli otoparklarını zorlayan 

normal araç sürücülerine verilen para cezaları o kişiyi bir daha böyle bir davranışa itmeyecek 

şekilde caydırıcı olmalıdır. 

Biz projemizi küçük bir maket üzerinde gerçekleştirdik. Sahada uygulama yapma 

şansımız olmadı. Proje geliştirilip gerçek alanlarda kullanılmaya başlandığında gerekli 

önlemler alınacağı için herhangi bir risk oluşturacağını düşünmüyoruz.  
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