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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Kent içi otopark işletmelerinde özellikle LPG’li araçların giriş kontrolleri, çalıntı araçların olup 

olmaması ve salgın döneminde kapalı otoparklarda güvenliği bozacak durumların oluşması güvenli 

ulaşım çözümleri ve şehir içi ulaşımda sürdürülebilirlik için çözülmesi gereken önemli bir 

problemdir. Buna ek olarak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2010-2019 yıllarını kapsayan 

verilerine göre son 10 yılda LPG’li araç sayısı, 2.900.000'den, 4.661.000'e yükselmiştir (BRC, 

2020). Bu konuda asıl problem, gerekli bakımları yapılmamış LPG’li araçların kapalı otoparklara 

girmesi ve bir takım güvenlik zafiyetlerine sebep olmasıdır.  

Çalışmamızın amaçlarının başında, bakımı yapılmamış LPG’li araçların kapalı otoparklara 

girişlerindeki önemli güvenlik problemlerinin üstesinden gelmek ve kontrolleri yapılmış güvenli 

LPG’li araçların da kapalı otoparkları kullanabilmelerini sağlamak; bu girişlerin akıllı bir sistemle 

düzenlenmesi gelmektedir. Ayrıca, otoparkları kullanan tüm araç sürücüleri hakkında bir takım 

gerekli veri tabanı (örneğin HES kodu bilgilerinin tespiti, aracın çalıntı olup olmadığının tespiti gibi) 

bilgilerinin hem ucuz, hem kolay, hem de teknolojik bir alt yapı ile oluşturulabilmesini sağlamak da 

önemli amaçları arasındadır. 

Nihai fayda olarak, otopark girişlerinde anında, otomatik olarak toplanacak veriler sayesinde hemen 

araca müdahale edilebilecektir. Bu çalışmada örnek bir prototip üzerinde veri tabanı sistemi 

oluşturulup kısa sürede veri toplanıp kontrollerin yapılabilmesi için RFID etiketlerinden 

faydalanılmıştır Hem problemli LPG kontrolü tespiti hem de çalıntı araba tespiti gerçekleştirmiş, 

tüm bunlara ek olarak 2021 yılı salgın (pandemi) döneminde karşılaşılan sıkıntıları en aza 

indirebilmek adına bu otomatik veri toplama sistemine Hes kodu okuyucu eklenmiştir. Çalışma 

sonuç çıktıları özellikle alışveriş merkezi girişlerinin kolaylıkla denetlenebilmesini sağlayacaktır. 

 

2. Problem/Sorun: 

 LPG’li araçlar 2021 Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre ancak bakımları tam ise kapalı 

otoparklara girebileceklerdir (Resmi Gazete, 2021). Gerekli bakımı yapılmamış LPG’li araçların 

kapalı otoparklara girişlerinde karşılaşılan önemli problem olan aracın yanma ihtimali yüksek 

tehlike arz etmektedir (Gümüş, 2009).  Şekil 1’de gerekli bakımı yapılmamış, LPG’li tehlike arz 

eden araçlara müdahale durumu görülmektedir. Bununla birlikte, teknolojideki gelişmelerle LPG’li 

araçların düzgün tasarlanması ve düzenli kontrollerinin sağlanması, tehlikelerin ortadan kaldırılabildiği 

çalışmalarla sabittir (Özsert vd, 2004; Çakar, 2007).  

 

 
Şekil 1. Kapalı Otoparkta ve yol kenarı parkta gerekli kontrolleri yapılmamış LPG’li araçlardaki 

yangın paniği (Mersin Objektif, 2021; Rayhaber, 2021) 
 

 

 

https://tr.motor1.com/search/?q=LPG
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Çalışmamızdaki problemin asıl çıkış noktası, proje hazırlanmadan önce Şekil 1’de karşılaşılan 

problem gibi kapalı otoparkta, park halindeki aracımızın yanında bir LPG’li araç patlaması olmuştur. 

Yaşamış olduğumuz bu durum teknolojik bir çözüm gerektirdiği fikrini ortaya koymaktadır. Ayrıca 

otoparklara giren araçların daha detaylı denetlenmesi (hes kodunun takibi, çalıntı olup olmadığının 

bilinmesi) son yıllarda mecburi bir ihtiyaç halini almıştır. 

 

3. Çözüm  

Tespit ettiğimiz kent içi ulaşımda önemli bir yere sahip olan otoparka gelen araçları kontrol ihtiyacı 

ve güvenlik problemi için düşünülen: Otomatik tanıma sistemleri içinde yer alan RFID (Radyo 

Frekanslı Tanıma Sistemi) teknolojisinin kullanımı ve tüm araçları kapsayan veri tabanının 

oluşturulması bu problemin çözüm temelimi oluşturmaktadır. RFID etiketlerinin kullanım alanı çok 

geniştir (Okyanus, 2019; Maraşlı vd., 2015; Özpınar vd., 2010). Bunun sebebi ucuz olması ve kolay 

ulaşılabilir olmasıdır. 

Çalışmada her araca zorunlu olarak takılacak maliyeti çok düşük olan RFID etiketleri, lazer sensör, 

renkli led, dirençler (Bölüm7-Şekil 8) yardımı ile araçların kontrolü sağlanacaktır. Etiketin içinde 

bir mikroçip ve mikroçipi saran bir anten bulunmaktadır. Okuyucu ile etiket arasında, 

elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla iletişim kurulmaktadır. Okuyucunun yaydığı elektromanyetik 

dalgalar, bir enerji olarak çiple buluşup onu harekete geçirmekte ve etiketten okuyucuya veri 

transferi yapılmaktadır. Tüm bunlar belli bir mesafede, herhangi bir temas olmadan ve kablosuz 

olarak gerçekleşmektedir. Okuyucu aldığı veri dalgasını sayısal dalga biçimine dönüştürerek 

bilgisayara aktarmaktadır. Biz çalışmamızda Şekil 2(a)’ da görülen tablet bağlantısı ile veri tabını 

okuyabiliyoruz. Ayrıca oluşturulan veri tabanı ile çalıntı araçların tespiti ve Hes kodu okuması da 

yapılabilmektedir. Okuyucular sayesinde uzak mesafelerden veri iletişimi sağlayabilen, zaman 

kaybını azaltıp güvenliği arttıran bir örnek maket sistem problemsiz çalışmıştır (Şekil 2). Sistemde 

Hes kodu okutulabilmekte, kontrol zamanı geçmiş LPG’li araç tespit edilebilmekte ve çalıntı araçlar 

için ön-arka araç kapan kapanarak önlem alınabilmektedir. Çözüm algoritması Şekil’te verilmiştir. 

Maliyetlerin düşük olması amacı ile yazılım Arduino üzerinde yapılmış, uzaktan erişim ile verilerin 

güncellenebilmesi ve çalışmanın sürdürülebilirliği mümkün hale gelmiştir.  
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Şekil 2. Projenin Maket Üzerinde Çalıştırılması 

‘  

Şekil 3. Çalışmanın Akış Şeması-Çözüm Algoritması 

 

4. Yöntem 

Çalışmada kullanılan yöntem, çalışma örneklem grubu, veri toplama sistemi geliştirilmesi, 

kullanılan malzemeler ve verilerin nasıl analiz edildiği aşağıda alt başlıklar halinde verilmiştir. 

• Çalışmanın metodu:  

Çalışmada kullanılan RFID etiketi araçlarda bulunacak olan bir etikettir. Otopark giriş noktalarında 

bulunan RC522 RFID okuyucu ile araçtan algıladığı bilgiyi Arduino Mega 2560 mikro denetleyici 

kartına göndermektedir. Proje kapsamında bu karta yazılan yazılım sayesinde algılanan bilgiler 

yorumlanıp, sonuçlar değerlendirilmiş ve bir otonom (karar veren) sistem oluşturulmuştur. 

Projemizde kullandığımız devreleri ve parçaları Fritzing (devre modelleme programı) üzerinden 

modellediğimiz şema Şekil 4’te verilmiştir.  
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Şekil 4. Çalışmanın Fritzing Devre Modellemesi 

 

Fritzing üzerinde bağlantıları ve çalışması kontrol edilen devrenin aurdino sistemi ile oluşturulmuş 

şekli Şekil 5’te verilmiş, çalışma kontrolü yapılmış (Şekil 6), maket üzerine yerleştirilmiştir (Şekil 

7). Çalışmada dil olarak C tabanlı yazılım dili kullanılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Çalışmanın Devre Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Çalıntı Araç Tespiti 
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Şekil 7 . HES Kodu Risksiz, LPG Bakımı Yapılmış ve Çalıntı olmayan Araç Geçişi 

 

Çalışmada Arduino üzerine yapılan yazılım yardımı ile araçlardaki RFID etiketlerinin okunması ve 

mekanizmaların kontrolü sağlanmıştır. Arduino Mega 2560 üzerine okuma ve kontrol yapabilmek 

amacı ile Arduino IDE kullanılmıştır. Bu yazılım aracı kullanılırken, RFID okuyucuyu kontrol 

etmek için RFID ve SPI (Seri haberleşme) kütüphaneleri, Servo Motor için Servo kütüphanesi, LCD 

ekran için Liquid Crystal kütüphaneleri kullanılmıştır.  

Çalışmanın prototipinin gerçek otoparklarda uygulanmaya başlanabilmesi için araçların tamamına 

RFID etiket takılması, bunun içinde etiket takılmayan araçların araç muayenelerinden geçmemesi 

gerekmektedir. Plaka sistemi gibi tüm arabaların RFID numaraları veri tabanına kayıtlı olacaktır. 

Kayıtlı olmayan arabaların ise TUVTÜRK tarafından yapılan araç muayenelerinin RFID olmadan 

kabul edilmemesi gibi bir sistem gerçekleştirilebilir. Alt yapısı bu şekilde hazırlanacak olan proje 

ile mevcut veri tabanı bilgileri anlık verilerle karşılaştırılabilecektir. Herhangi bir otoparka giren 

araç bariyer sistemi ile durdurulmakta, etiketi okunmakta ve veri tabanındaki bilgiler ile 

karşılaştırılmaktadır. Araçta problemli LPG var ise giriş bariyeri açılmamaktadır. Çalıntı ise aracın 

durduğu yerin arkasındaki bariyer de otomatik olarak kapanmakta, sistem polis merkezine haber 

göndermekte ve alarm çalmaktadır. Bu işlemlerin tamamı yazılan yazılım sayesinde otomatik olarak 

yapılmaktadır.  

Çalışmada Arduino üzerine yapılan yazılım yardımı ile araçlardaki RFID etiketlerinin okunması ve 

mekanizmaların kontrolü sağlanmıştır. Arduino Mega 2560 üzerine okuma ve kontrol yapabilmek 

amacı ile Arduino IDE kullanılmıştır. Bu yazılım aracı kullanılırken, RFID okuyucuyu kontrol 

etmek için RFID ve SPI kütüphaneleri, Servo Motor için Servo kütüphanesi, LCD ekran için Liquid 

Crystal kütüphaneleri kullanılmıştır.  

Otoparka araç geldiğinde; 

1. Çalıntı araba listesi araştırılır. Bariyer açılmayacak ve yetkililere haber verecek, 

2. LPG bakımı yapılmamış dosyasında varsa bariyer açılmayacak LPG uyarı ışığı yanacak, 

3. Normal ise bariyer açılacak. Araç otoparka girecektir. 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Şuanda mevcut kapalı otoparklarda kullanılan LPG’li araçların egzozundan çıkan gazı tanımaya 

yönelik olan sensörler vardır, fakat maalesef tam olarak istenilen güvenliği sağlayamamakta, 

çalışmamızdaki gibi bir veri tabanını bünyesinde bulundurmaktadır. Bu çalışmada kapalı 

otoparkların girişinde, insan gücüne ihtiyaç duyulmadan kısa sürede LPG kontrolünün yapılması 

amacıyla, RFID etiketlerinden faydalanarak bir veri tabanı sistemi oluşturulup hem problemli LPG 

kontrolü tespiti sağlanarak sürdürülebilir bir sistem oluşturulmuş, hem de çalıntı araba tespiti 

gerçekleştirilebilmiştir. Ek olarak oluşturulan sistem ile 2021 yılı salgın (pandemi) döneminde 

karşılaşılan sıkıntıları en aza indirebilmek adına otomatik veri toplama sistemine Hes kodu okuyucu 
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eklenerek özellikle alışveriş merkezi girişleri denetlenebilecek duruma getirilebilecektir. Projemizin 

yenilikçi yönü, kaynak incelemeleri gerçekleştirildiğinde, tüm bu amaçları ve veri tabanını 

bünyesinde bulunduran, güvenilir ve ucuz bir sisteme rastlanmamış olmasıdır.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz, mevcut kapalı otopark sistemlerine kurulumu kolaylıkla yapılabilir. Özel yer ihtiyacı 

yoktur. Kurulum yapmak için sensörlerin tüm park yerlerine montajının yapılması, araçlara da 

oldukça ucuz olan RFID etiketlerin takılması gerekmektedir. Montajı yapıldıktan sonra sensör 

değerlerinin okunup kodlamasının yapılması gerekmektedir. Prototip çalışmamızda sistemin 

uygulanabilirliği test edilmiştir.  

Arduino IDE ile yazılan yazılım oluşturulan makete yerleştirilmiş, veri tabanına işlenen etiket 

numaraları prototip üzerinde denenmiştir. Çalıntı araba etiketi geldiğinde ön ve arka bariyerler 

kapanmakta ve alarm çalışmaktadır. Bakımı yapılmamış LPG’li araç geldiğinde öndeki bariyer 

açılmaz. Güvenli araç geldiğinde ise öndeki bariyer otomatik olarak açılarak araç otoparka alınır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projede Kullanılacak Malzemeler  

 

Şekil 8. Projede kullanılacak bazı malzemeler (bord, RFID etiketler, lazer sensör, renkli led, dirençler, 

maket için karton plaka 

Tahmini Maliyet Tablosu 

Malzeme Adı Fiyat (TL) Malzeme Adı Fiyat (TL) 

Arduino Mega 2560 90 10 k Potansiyometre 2 

RFID RC 522 Kart Okuyucu 15 RGB Led 2 

LCD ekran 30 Buzzer 6 

HC05 Bluetooth Modülü 30 
Otopark ve Kontrol 
Merkezi Maketi 

100 

SG90 Servo Motor *2 30 Toplam: 300 

 

 

 

AYLAR 

 EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 
LİTERATÜR 

TARAMASI 
X X X X X X X X X  

ARAZİ 

ÇALIŞMASI 
X X X X X X     

VERİLERİN  

TOPLANMASI 
    X X     

PROJE ÖN 

RAPORU 
     X X X   

PROJE  

RAPORU 
        X X 
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7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Çalışma grubu olarak tüm ülkedeki araçlar hedeflenmiştir. Ancak tüm araçlara ulaşmak ve veri elde 

etmek zor olduğu için örnek araçlar üzerine RFID etiketler takılmıştır. Bu etiketlerden bir kısmı 

LPG’li bir kısmı LPG’siz bir kısmı ise çalıntı araçları temsil edecek şekilde tanımlanmıştır. 

Çalışmanın başarımı ile sonuçlar tüm ülke genelinde uygulanabilecek düzeydedir. 

 

8. Riskler 

Projemiz enerji akışı ile çalışan bir sistem olduğundan akışının kesilmesi sistemi devre dışı bırakır. 

Böyle bir durumda (enerji kesintisi olduğunda ) devreye girecek olan bir sistemle bu sıkıntı 

çözülebilir. Donanımsal bağlantılarda da meydana gelebilecek bir olumsuzluk sistemin çalışmasını 

olumsuz etkileyebilir. Donanımsal sorunların oluşması ihtimaline yönelik çözümleri yapacak olan 

donanımlı teknik eleman problemi yaşanabilir. Teknik eleman tedbirini aldığımızda riski en aza 

indirmiş oluruz. Proje hayata geçirilmeden önce bu risk durumlarına yönelik hazırlık yapılmalıdır. 

Ayrıca bu proje uygulamaya geçirilmeden önce kamu spotu düzenlenip projenin tanıtımı 

yapılmalıdır. Sürücüler sistemimizi tanıyan kartları araçlarına taktırması gerekmektedir. 
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