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1-Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Büyük şehirlerin çarşı olarak belirtilen bölgelerinde araç yoğunluğu yaşanmaktadır. Bundan 

dolayı belediyeler cadde ve sokak kenarlarına ücretli park imkanı sağlamaktadır. Mevcut 

durumda bu parkların kontrolü görevli kişiler tarafından ya da parkmatik cihazlar kullanarak 

öde ve park et şeklinde sağlanmaktadır. Bu iki çözüm yolu uygulama sırasında sorunlar 

oluşturabilmektedir. Aynı zamanda araç sürücüsü olarak yoğun bölgelerde park yeri bulmak 

tamamen şansla olabilmektedir. Park yeri bulabilmek için dolaşan, gereksiz trafik oluşmasına 

sebep olan araçlar bulunmaktadır. Bu araçlar hem yakıt israfı yapmakta hem de araç sürücüsü 

için zaman kaybı olmaktadır. Teknolojinin bize sağladığı olanaklarla bu soruna daha verimli 

çözüm bulacağız. 

Detaylı raporumuzda projemizin bileşenleri ve bileşenlerin birbirileri ile iletişimi hakkında bilgi 

vereceğiz. 

Projemiz 3 bileşenden oluşmaktadır. Park modülü, mobil uygulama yazılımı ve sunucu veri 

tabanıdır.  

Park modülünde ultrasonik sensör ile parkta araç olup olmadığı bilgisi, park durumunu 

renklerine göre gösteren bildirim ışığı ve benzersiz kayıt numarasının yer aldığı karekod 

bulunacaktır. 

Mobil uygulama ile gösterilecek yakın çevrenin haritası ile boş park yerleri listelenecektir. 

Kullanıcı mobil uygulama sayesinde ulaşmak istediği yere en yakın park yerine park 

edebilecektir. Park ettiği süre kadar belirlenen ücreti kayıtlı kredi kartından tahsil edilecektir. 

Bulut sunucu üzerinde tüm park yerleri benzersiz kayıt numarası ile kayıt altında tutulacaktır. 

Park durumu bilgisi ve kullanım istatistikleri bulut sunucu üzerinden kayıt altına alınacaktır. 

 

2-Problem/Sorun 

Şehir merkezlerinde cadde ve 

sokakların kaldırımlara olan tarafları 

park yerleri olarak kullanılmaktadır. Bu 

park yerleri belediyeler tarafından süre 

tanımlı ücretlendirmeye tabi 

tutulmaktadır. Bu park yerlerinin 

kontrolü görevli personel çalıştırılarak 

ya da parkmatik cihazları kullanılarak 

yapılmaktadır. Görevli personel 

çalıştırmanın dezavantajları, gereksiz iş 

gücünün bu alanda kullanılması ve park 

yerlerinin çok alana yayılan yapısından 

dolayı kontrolünün zor olmasıdır. Parkmatik kullanımında ise kontrolünün zor olması ve 

parkmatik fişi almayan araçların tespiti için yine personel ihtiyacı ortaya çıkmasıdır.  

Yoğunluğa göre hangi cadde ve sokakta boş park yeri bulunma bilgisi öğrenilmesi mevcut 

kullanımlarda imkansızdır. Bu bilgi ile park etmek isteyen araç sürücüsü ihtiyacına en yakın 

park yerini tespit ederek o noktaya gidebilir. Yakıt ekonomisi ve zaman kazancı olacaktır. 
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3-Çözüm  

Gelişen teknolojiler ile birlikte artık cep telefonu hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. 

Hazırlayacağımız cep telefonu uygulaması ile park etmek isteyen araç sürücüsü kendine en 

yakın noktadaki park yerine 

navigasyon ile yönlendirilecektir. Park 

yerine ulaşması ile park yerinde 

bulunan sensör direklerindeki kare 

kodu okutarak park süresini 

başlatacaktır. Park yerinden 

ayrıldığında sensör otomatik olarak 

fark edecek ve kullanım süresini 

hesaplayıp, araç sürücüsünün sistem 

kayıtlı kredi kartından otomatik tahsil 

edecektir. Araç sürücüsü bu bilgiyi 

mobil uygulama üzerinden takip 

edebilecektir. 

Bu sayede personel ihtiyacı ve parkmatik makineleri kullanılmayarak maliyet düşürülecek, 

tahsilatlar kredi kartı üzerinden otomatik yapılacağı için muhasebe hareketlerinde kolaylık 

sağlanacaktır. Bununla beraber araç sürücülerine de yakıt ve zaman kazandıracaktır. Hem proje 

ürününü sunan hem de kullanan için kolaylık ve verimlilik sağlanacaktır. 

 

Projemiz temel olarak 3 bölümden 

oluşmaktadır.  

• Her araçlık park yeri için 

koyulacak sensörlü ve ışıklı 

bilgilendirmeli direk, 

• Mobil uygulama, 

• Park yerleri direklerinin ve 

mobil uygulamanın kullanacağı 

bulut veri tabanıdır. 

Park yeri direği: 

 Cadde ve sokak kenarlarına her 

bir araçlık park yeri için yerleştirilecek park yeri direklerinin 3 işlevi vardır.  

1. Direğin yola bakan tarafında yer alacak ultrasonik sensörler ile aracın park ettiği 

bilgisinin alınması, 

2. Belirgin ışıklandırma ile kırmızı, sarı ve yeşil renklerin yer aldığı bilgilendirme özelliği, 

3. Üst tarafında bulunan kare kod ile park yerinin mobil uygulama ile doğrulanmanın 

sağlanmasıdır. 

Ultrasonik sensörler Arduino Uno mikro kontrolcü ile yapılacaktır. Arduino Uno ve ultrasonik 

mesafe sensörü şekildeki gibi bağlanacaktır. Mikro kontrolcüye ses sensörlerinin geri gelerek 

engel ile arasındaki mesafe bilgisi gelecektir. Bu bilgi kullanılarak direk hizasındaki yolda araç 

olup olmadığı belirlenecektir. Aynı zamanda parkı sona erdiğinde de sensör aracın olmadığını 

tespit edecek ve park sonu hesaplamasını yaparak mobil uygulamadan otomatik olarak park 

ücretinin tahsilatını gerçekleştirecektir. 

Cadde veya sokaklara yerleştirilecek Akıllık Park 

Sistemi görünümü 

Cadde veya sokaklara yerleştirilecek Akıllık Park 

Sistemi görünümü 
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Arduino mikro kontrolcüyü 

ethernet modülü kullanarak bulut 

veri tabanı ile iletişimi 

sağlayacaktır. Bu aşamada mikro 

kontrolcü programlaması 

planladığımız şekilde yapılacaktır. 

Direk üzerinde bulunan ışıklar 

bilgilendirme amaçlı 

kullanılmaktadır. 3 farklı ışık 

gösterimi yapılmaktadır. Yeşil ışık 

park yapmaya müsait olduğunu 

göstermektedir. Yeşil ışıklı direklerin yer aldığı park yerleri mobil uygulama üzerinden haritada 

gösterimi yapılır. Bu sayede bu park yerleri araç sürücüsü tarafından tespit edilerek park imkanı 

sağlanır. Sarı ışık, mobil uygulama üzerinden park yerini işaretleyen araç sürücüsü park yerine 

gelinceye kadar yanar. Sarı ışığın 

anlamı bu park yerinin rezervasyon 

yapıldığını gösterir. Direk üzerinde 

bulunan ışıklar bilgilendirme amaçlı 

kullanılmaktadır. 3 farklı ışık 

gösterimi yapılmaktadır. Yeşil ışık 

park yapmaya müsait olduğunu 

göstermektedir. Yeşil ışıklı direklerin 

yer aldığı park yerleri mobil 

uygulama üzerinden haritada 

gösterimi yapılır. Bu sayede bu park 

yerleri araç sürücüsü tarafından tespit 

edilerek park imkanı sağlanır. Sarı 

ışık, mobil uygulama üzerinden park yerini işaretleyen araç sürücüsü park yerine gelinceye 

kadar yanar. Sarı ışığın anlamı bu park yerinin rezervasyon yapıldığını gösterir. Rezervasyon 

yapıldığında araç sürücüsüne belirlenen süre kadar zaman tanınır. Bu süre içerisinde park yerine 

gelmezse ışık tekrar yeşile dönüşür ve park edilebilir durumuna geçer. Araç sürücüsü park 

yerine ulaşır. Aracını park eder. Sensörden de onay bilgisi geldikten sonra araç sürücüsü mobil 

uygulama üzerinden park yeri direği üzerinde bulanan kare kodu okutur. Bu okutmanın 

gerçekleşmesi ile park süresi 

başlar. Direk üzerindeki ışık 

kırmızıya döner. Eğer park 

edilir ama kare kod işlemi 

yapılmaz ise ışık belli bir süre 

bekledikten sonra kırmızı yanıp 

söner. İhlal dışı kullanım 

olduğunda görevli konum 

bilgisini gördüğü uygulama ile 

bilgilendirilir. Görevli kırmızı yanıp sönen araçlara 

park cezası ile cezalandırabilir. 

Park durumunu 

gösteren ışık. Park 

durumlarına göre 

kırmızı, sarı ve 

yeşil renklerde 

yanarak 

bilgilendirme 

sağlıyor. 

Araç sürücüsünün 

park başlangıcında 

okutacağı barkod 

Aracın park halinde olup olmadığını gösteren ultrasonik 

devresi ve devrenin yer alacağı bölüm 

Park durumlarının kontrolü ve bilgilendirmesi her park 

yerine koyulacak bu direkler ile sağlanacaktır. 
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Mobil Uygulama: 

Mobil uygulama Flutter mobil programlama dili ile hazırlanacaktır. Flutter, Dart programlama 

dilini kullanmaktadır. Flutter sayesinde hem Android işletim sitemine sahip telefonlara hem de 

IOS işletim sistemine sahip telefonlara uygulama geliştirilebilmektedir. Uygulama 

tamamlandıktan sonra Google Play  ve AppStore uygulama mağazalarına yüklenecektir. Araç 

sürücüsü uygulama mağazalarından indirip telefonuna kurduğu uygulamayı çalıştıracaktır. İlk 

çalıştırıldığında sistemin nasıl işlediğini gösteren animasyon sunumu yapılacaktır. Araç 

sürücüsü kendi bilgilerini, araç bilgilerini ve kredi kartı bilgilerini mobil uygulama üzerinden 

kayıt yapacaktır. Kredi kartı bilgileri çözülmesi zor olan şifreleme yöntemleri ile 

kaydedilecektir. Bir seferliğine yapılan kayıt bilgileri daha sonra sorulmayacaktır.  Bundan 

sonra her açılışta telefonun konumunu otomatik tespit ederek belirlenen (300 metre olarak 

planlanmakta ama kullanıma göre değiştirme imkanı sunulacaktır) yarı çap çevresindeki park 

yerlerini araç sürücüsüne harita üzerinde gösterecektir. Araç sürücüsü listelenen boş park 

yerlerini uygulama üzerinden üzerine basarak navigasyon ile yönlendirilmesi sağlanacaktır. Bu 

yönlendirme esnasında park yeri ışığı yeşil ışıktan sarıya dönecek, belirlenen süre kadar araç 

sürücüsünün park etmesi için rezervasyon edilecektir. Araç sürücüsü park yerine ulaştığında 

aracından inecek ve uygulama üzerinden kare kod okutma işlemini gerçekleştirecektir. Kare 

kodun ve park sensörünün onaylaması ile park süresi başlayacaktır. 

Araç sürücüsü park işlemini sonlandırmak için uygulama üzerinden herhangi bir işlem 

yapmasına gerek yoktur. Aracına biner ve park yerinden ayrılır. Park yerinden ayrıldığında 

sensör aracın gittiğini tespit edecek, otomatik olarak başlangıç süresi ve bitiş süresine göre park 

ücreti hesaplanacak ve kayıtlı kredi kartından tahsil edilecektir. Tahsilat bilgileri aracın 

ayrılmasıyla araç sürücüsünün telefonuna uygulama bildirimi olarak gelecektir. 

 

Mobil uygulama ekran görüntüsü 
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Bulut veri tabanı: 

Bulut veri tabanı internet üzerinden erişilebilir yapısı ile park direkleri ile mobil uygulama 

arasındaki iletişimin sağlandığı ve sistem bilgilerinin tutulduğu yapıdır. Mobil uygulama veri 

tabanına bağlanarak araç sürücüsü bilgilerini (kişisel bilgiler, araç bilgileri, kredi kartı bilgileri) 

alır. Aynı zamanda park direklerinden gelen park olup olmadığı ya da ihlalin yapıldığı bilgileri 

veri tabanı üzerinde kaydedilir. Bu bilgiler ile direklerin ışıklandırması ve ihlal yapıldığında 

ceza uygulayacak görevlinin yönlendirmesini sağlar. 

Hazırlanacak olan bulut veri tabanı, teknik olarak Mysql veritabanı programı kullanılarak 

oluşturulacaktır. PHP web programlama dili aracılığı ile JSON yöntemi kullanılarak veri tabanı 

iletişimi sağlanacaktır. JSON yapısı tüm programlama dillerinde kullanılan ortak veri standart 

yapısıdır. Bu sayede mobil uygulama ve park direklerindeki Arduino mikro kontrolcü ile 

iletişim sağlanacaktır. 

 

 

Bulut sunucuda bulunan veri tabanının yapısıdır. 
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4-Yöntem 

Projemiz hayata geçirildiğinde araç sahipleri park yapmak istediklerinde kolayca park 

edebilecektir. Park ederken araç sahipleri açısından karşılaşılan sorunları sıralayacak olursak, 

boş park yeri bulmak için kaybedilen zaman, harcanan gereksiz yakıt ve düzensiz park yapısıdır. 

Projemiz ile cadde ve sokaklardaki park sistematiğini baştan planlayarak sorunların hepsi 

çözülmüş olacaktır.  

Park yerlerinin kullanımının kayıt altına alınması ile istatistik imkanlarını da sunmaktadır. Ne 

kadar aracın geldiğini, park ve trafik yoğunluğunu saat ve gün bazlı sunabilmektedir. 

Mobil uygulama sistemi otomatik tahsilat aldığı için kolay muhasebe imkanı sağlamaktadır. 

Park ücretlerinin gelirler bilgileri kolaylıkla raporlanabilmektedir. 

 

5-Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Mevcut sistemlerde park görevlileri ya da belirli aralıklarla yerleştirilen parkmatik cihazlar 

kullanılmaktadır. Kullanım kolaylığı açısından Akıllı Park Sistemi projemiz bu iki yöntemin de 

önünde yer almaktadır. Park görevlisini bulamama, parkmatiklerin park yerine uzak olması, 

parkmatiklerin kullanımının karışık olması, kalacağınız sürenin park etmeden bildirme 

zorunluluğu Akıllı Park Sistemi’ni öne çıkarmaktadır. Verimlilik açısından park yeri görevlisi 

çalıştırma maliyeti, parkmatiklerin maliyeti Akıllı Park Sisteminin üzerinde kalmaktadır. İnsan 

gücünün başka alanlarda kullanılması ülke istihdamı açısından da ayrıca önem teşkil 

etmektedir. 

Projemiz mobil yazılım, elektronik devre yapısı ve veri tabanı mimarisiyle üç teknolojik alan 

ile gerçekleşmektedir. Tekno Uzmanlar Takımı olarak bu üç alanda paylaşımlar yapılmıştır. 

 

6-Uygulanabilirlik  

Şehirlerin veya büyük ilçe merkezlerinin otoparkları yetersiz kaldığında cadde ve sokaklar tüm 

dünyada ücretli olarak park alanı olarak belirlenmektedir. Bu park alanlarının kullanımı 

belediyelere verilmiştir. Belediyelerin Akıllı Park Sistemi projemizi kendi alanlarında 

uygulayarak, kullanışlı ve verimli sonuçlar almalarını planlamaktayız.  

Kullanımının yaygınlaşması ile birlikte tahmin edemediğimiz sorunlar oluşursa, bu sorunları 

donanımsal ve yazılımsal gidererek, hedeflenen en iyi ürünün ülke dışına pazarlanması 

yapılabilir. Bu sayede ülke ekonomimize de katkı sağlayacak bir projedir. 

Proje fikrinizin hayata nasıl geçirileceği hakkında bilgi veriniz. Mevcut şartlar altında 

projenizin ticari bir ürüne dönüştürülebilir olup olmadığı hakkında bilgi verilmelidir. 

Uygulanabilirliğinde mevcut riskler nelerdir belirtiniz. 
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7-Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

En az maliyet tespit edilerek yukarıdaki tablo hazırlandı. 

Maliyet giderleri sonuçların açıklandıktan sonraki hafta gönderilecek şekilde zamanlama planı 

yapıldı. 

8-Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Hedef kitlemiz araç sahibi kişilerdir. Projemizi uygulamaya alacak kurumlar ise park yerlerinin 

kullanım yetkisine sahip olduğu belediyelerdir. Belediyeler vatandaşlarına kolaylık sağlamak, 

verimi arttırmak (park yerleri daha az boş kalacaktır), muhasebeyi kolaylaştırmak, istatistik 

bilgilerini kullanmak için Akıllı Park Sistemini kullanmak isteyecektir.  

9-Riskler 

Akıllı Park Sisteminin olabilecek olumsuz durumları ve çözüm yöntemlerimiz: 

-Park yerine uygulama kullanılmadan park etmek. 

Sensörler aracın olduğunu tespit edecek ve kırmızı yanıp sönecektir. Kırmızı yanıp sönmesiyle 

görevli kişiye konum bilgisiyle beraber ihlal olduğu bilgisi internet üzerinden iletilecektir. 

Görevli kişi en kısa sürede ihlal yapan aracın plakasına ceza uygulayabilmektedir. 

-Park direklerinin çalışmaması ya da bozulması 

Böyle bir durumda konum bilgisi ile birlikte olabilecek hata tahmini bilgisi ile görevli kişiye 

internet üzerinden bilgilendirme yapılacaktır. Görevli kişi arızalı direğin giderilmesi için 

çalışmalara başlayabilecektir. 

10-Kaynakça ve Rapor Düzeni  

• https://flutter.dev internet sitesi 

• https://www.arduino.cc internet sitesi 

• https://www.mysql.com internet sitesi 

• Youtube.com üzerinden arduino elektronik devre videoları 

• Udemy.com üzerinden flutter ile mobil uygulama dersleri 

Yukarıda listelenen internet kaynaklarındaki bilgiler ile projemizi geliştireceğiz. 


