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1. Özet 

Dünya genelinde ve ülkemizde, büyükşehirlerde yaşayan araç kullanıcıların en sık mağduriyet 

yaşadığı konulardan biri otopark alanlarıdır [1]. Ülkemizdeki otoparkları ve uygulamaları göz 

önünde bulunduracak olursak, araç kullanıcıların otopark bölgesine gitmeden rezervasyon 

yapmasına olanak sağlayan ve kolay-hızlı park imkanının sağlanması açısından gidilen otopark 

bölgesindeki boş alanların haritalandırılarak uygulama üzerinden sunulduğu bir hizmet şu an 

bulunmamaktadır. Projemiz ile araç kullanıcılarına, uygulama üzerinden dijital olarak otopark 

rezervasyon hizmeti ve uygulama üzerinden otopark alanındaki boş alanların gösterildiği 

otopark krokisi hizmeti sunmak istiyoruz. Araç kullanıcıları dijital ödemeyle otopark 

rezervasyon hizmeti ile park yerini önceden ayırarak otoparklarda park bulamama sorunu 

yaşamayacak ve uygulama üzerinden kendilerine iletilecek olan boş alanların gösterildiği 

krokiyi kullanarak, tüm otoparkı dolaşmak zorunda kalmadan hızlı ve yakıt tasarruflu bir 

şekilde parklarını yapabileceklerdir. Sistemimiz 3 ana yapıdan oluşmaktadır. Bu yapılar 

verilerin park bölmelerinden toplanarak bir merkez aracılığıyla bulut platformuna gönderildiği 

nesnelerin interneti ağı, elektronik bileşenlerin otopark alanında güvenle konumlanmasını 

sağlayan mekanik bileşenler ve bu verilerin bir hizmet haline dönüştürülüp kullanıcıya 

sunulduğu yazılım bileşenidir. Park bölmesi dolu-boş durumunun tespiti için ultrasonik 

sensörler kullanılacak olup bu sensörlerden alınan veriler Lora haberleşme sistemi ile otopark 

içindeki bir Wi-Fi modülü aracılığıyla bulut platformunda depolanmaktadır. Geliştirdiğimiz 

yazılım bileşenimiz olan mobil uygulamamız aracılığıyla kullanıcılar bu verilere ulaşabilmekte, 

uygulama üzerinden kiralama hizmeti alabilmekte ve otoparkın krokisine ulaşarak hızlı-kolay 

bir park deneyimi yaşayabilmektedir. Bu raporda otoparkları akıllandırmak için nasıl bir 

maliyet etkin nesnelerin interneti sistemi geliştirildiği ve iş fikrimize dair tüm detaylar ayrıntılı 

olarak anlatılacaktır.  

2. Problem 

Kullanıcıların gidecekleri bölgelerdeki müsait otopark alanlarının konumlarını tam olarak 

bilememesi, gidilecek otopark alanının doluluk durumunun önceden bilinememesi, büyük 

otopark alanlarında hangi bölmeler boş bilinemediğinden alan bulmak için otopark içinde 

gereksiz yakıt ve zaman harcaması yapılması, otopark ödemelerinde e-ödeme sistemlerinin 

yaygınlaşmamış olması, kullanıcıların ziyaret edecekleri bölgelerdeki otopark alanları için 

gitmeden rezervasyon yapamamasından dolayı boş park yeri bulamaması gibi problemler, 

aldığımız kullanıcı yorumlarına göre otopark kullanımı konusundaki başlıca sorunlar olarak 

görülmektedir. Ülkemizde mevcut durumda araç kullanıcılarına dijital ödeme ile otopark 

rezervasyon hizmeti sunan ve gidilen otoparktaki boş alanların haritalandırıldığı basit bir 

krokiyi kullanıcıya uygulama üzerinden sunarak kullanıcın kolay ve hızlı bir park deneyimi 

yaşamasını sağlayan herhangi bir hizmet bulunmamaktadır. Ülkemizde otopark hizmeti olarak 

en yaygın kullanılan uygulama İSPARK olup, bu uygulama sadece İstanbul İSPARK 

otoparklarında kullanılabilmektedir. Ayrıca İSPARK uygulamasında otopark rezervasyon 

hizmeti ve boş alanların haritalandırılmasına yönelik hizmetler bulunmadığı için kullanıcılar 

bahsi geçen sorunları yaşamaya devam etmektedir. Büyükşehirlerdeki, sistemimizin 

kurulumunun uygun olduğu otoparkları uygulamamıza dahil ederek pek çok farklı şehirdeki 

otopark sorununu hafifletebilir, yaygın kullanılan bir otopark rezervasyon uygulaması haline 



gelebiliriz. Özel toplu otopark alanlarını akıllı hale getirme ve bölgedeki tüm özel toplu otopark 

alanlarının entegre edildiği bir akıllı otopark ağı geliştirme çalışmalarımız kapsamında 

üreteceğimiz, günümüz teknolojileri sayesinde yapılabilirlik oranı yüksek olan sistemler ile 

bahsi geçen sorunlara çözüm bulmayı hedeflemekteyiz. 

3. Çözüm 

Park bölmelerine konumlandırılacak olan bileşenlerimiz ile park bölmelerinin dolu-boş bilgisi 

saptanacak ve bir nesnelerin interneti ağı ile kullanıcıların erişebileceği bir mobil uygulamaya 

aktarılacaktır. Kullanıcılar uygulama üzerinden müsait otoparkları saptayabilecek ve gideceği 

bölgeye yakın bir otopark için uygulama üzerinden kiralama işlemi yapabilecektir. Kullanıcıya 

kiralama işlemini yaptığı otoparktan herhangi bir adet park bölmesi ayrılacaktır. Otopark 

görevlisi uygulamamız üzerinden kiralık ve dolu park bölmelerinin sayısını görebilecek, 

otoparka uygulamamızı kullanmadan girmek isteyen araç sayısının kontrolünü buna göre 

yapacaktır. Kullanıcılar, kiralama işleminden sonra kendilerine uygulama üzerinden iletilecek 

olan QR kodu otopark girişinde okutarak giriş yapabilecektir. Otoparka giriş yaptıktan 

uygulama üzerinden otoparktaki boş alanların gösterildiği krokiye erişebilecekler ve kolayca 

park edebileceklerdir. Çıkışta yine QR kod ile çıkış yapılacak ve ücret otomatik olarak 

kullanıcının uygulamaya tanıttığı karttan tahsil edilecektir. Teknolojimiz ile araç 

kullanıcılarının “Otopark bulabilecek miyim?” derdini ortadan kaldırıyor, otopark alanı için 

kolay ve hızlı bir park deneyimi sunuyor, tam dijital giriş-çıkış sistemi ile otopark ödemeleri 

için harcanan zamanı sıfırlıyoruz ve akıllı şehirleşme adımlarımıza büyük bir katkıda 

bulunmayı hedefliyoruz. 

Dolu-Boş Bilgilerinin Saptanması İçin Kullanılacak Bileşenlerimizin Otoparka Yerleşimi 

 

 

4. Yöntem 

Mekanik 

Otopark alanındaki boş bölmelerin tespiti için park bölmelerine konulacak olan sensörlerden 

gelen verilerin kablosuz olarak aktarılması gerekmektedir. İlk olarak dizayn edilen tasarım her 

bir park bölmesine birer adet Lora haberleşme sistemi, arduino, sensör ve enerji kaynağı 

konulması olmuştur. Bu yöntem gerçekte uygulanabilirliği oldukça düşüren bir yöntemdir. 

Geliştirdiğimiz inovatif tasarımla 6 adet ultrasonik sensörü tek bir Lora, arduino ve güneş paneli 

sistemine bağlayarak 6 adet park bölmesinin verisini aktarabilmekteyiz. Bileşenlerin 

yerleştirileceği, tarafımızca tasarlanan mekanik tasarımlar şu şekildedir: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 boyutlu tasarımlar Solidworks programı kullanılarak yapılmıştır. Bileşenlerin üretimi 3 

boyutlu yazıcı teknolojisi ile PLA filament kullanılarak yapılacaktır. Üretim maliyeti açısından 

tasarımların iç doluluk oranı olabilecek en düşük seviyede tutulmuş olup yukarıda gösterilen 

mekanik tasarımın üretiminde yaklaşık olarak 1.8 kg filament kullanılacaktır. 

Elektrik-Elektronik 

Projede temel hedef düğüm noktasında bulunan sensörler aracılığıyla park alanlarıyla ilgili 

doğru verileri topladıktan sonra bu bilgileri sensörlerin bağlı olduğu düğüm noktasındaki 

mikrokontrolcüde işledikten sonra merkez noktada bulunan mikrokontrolcüye iletebilmektir ve 

bu verileri kullanılan veri tabanına ekleyebilmektir. Bu hedef doğrultusunda HC-SR04 

ultrasonik mesafe sensörleriyle toplanan veriler düğüm noktasında kullanılan Arduino Nano 

üzerinde paket haline getirilip LoRa teknolojisi kullanılarak SX1278 modülü aracılığıyla 410-

441 MHz frekansları arasında merkez noktadaki ESP8266 NodeMCU’ya aktarılacaktır. Merkez 

noktadaki mikrokontrolcü, üzerinde bulunan ESP8266 WiFi modülü ile veri tabanı bağlantısını 

gerçekleştirecektir [2]. Veriler bu bağlantı üzerinden Google’ın geliştirmiş olduğu Firebase 

platformunun gerçek zamanlı veri tabanına eklenebilecektir. Ultrasonik sensörler park 

bölmelerine bakacak şekilde yerleştirilecektir. Sensörler, ses dalgaları yollayarak park 

bölmesine olan mesafeyi ölçecektir ve ölçülen mesafeye göre durum belirlemesi yapılacaktır 

[3] . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bileşenlerimize enerji sağlayacak 

olan güneş paneli sisteminin devre 

şeması gösterilmiştir. Bu örnek 

merkez istasyonda bulunacak olan 

ESP 8266 Wi-Fi modülünün 

beslenme örneğidir. Aynı devre park 

bölmelerine konumlandırılacak olan 

bileşenlerin içerdiği arduino nano 

modülü için de kurulabilir. Sistemde 

5 Volt 1.2 Watt değerlere sahip 2 adet güneş paneli, 1 adet 3.7 Volt 2500 mah batarya, TP4056 

şarj modülü, MCP 1700 voltaj düzenleyici, 100 nF direnç ve 100 uF kondansatör kullanılmıştır 

[4].  

Yazılım 

Projemizin yazılım kısmında mobil uygulama ve web sayfası yer almaktadır. Web sayfasında 

projeyle ilgili bilgiler yer almaktadır. Mobil uygulama ise Java programlama dili tabanlıdır ve 

Android işletim sistemi üzerinde çalışmaktadır. Ayrıca Firebase platformundaki veri tabanı 

üzerinden donanımsal aygıtlarla veri alışverişi gerçekleştirilebilmektedir [5]. Mobil uygulama 

Park bölmelerinin nesne yönelimli modellenmesi Veri tabanının JSON modellenmesi 



kayıt sisteminin ara yüzü, otopark seçim ara yüzü, ödeme sisteminin ara yüzü ve park kroki ara 

yüzü olmak üzere 4 temel bölümden oluşmaktadır. Kullanıcı uygulamaya giriş yaptıktan sonra 

otopark seçim ekranı olan ikinci bölüme aktarılmaktadır. Bu bölümde kullanıcının konumuna 

göre müsait otopark alanları görülebilmektedir. Müsait otopark alanı bilgisi ve boş park 

bölmelerinin kroki bilgisi otopark alanlarındaki park cihazlarından alınmaktadır. Park cihazları 

kendi içlerinde nesnelerin interneti ağı kurarlar ve park bölmelerindeki verileri kurdukları bu 

ağ üzerinden ana cihaza iletirler. Ana cihaz daha sonra bu verileri Firebase platformundaki veri 

tabanına yükler. Uygulamamız veri tabanındaki verilere ulaşarak boş park alanı ve boş park 

bölmelerinin konumları hakkındaki bilgileri kullanıcılara gösterebilmektedir. Burada otopark 

seçimini tamamladıktan sonra kullanıcı diğer bölüme aktarılır. Bu bölümde ödeme işlemini 

gerçekleştirdikten sonra boş otopark alanı kullanıcıya ayrılmış olur. Kullanıcı otopark alanına 

girdiğinde uygulama üzerindeki boş alan kroki hizmeti ile kolay ve hızlı bir park deneyimi 

yaşayabilmektedir. Mobil uygulamada kullandığımız araçlar sayesinde herhangi bir Android 

işletim sistemini belirli sürümünden sonra kullanan tüm cihazlarla uyumluluk sağlanmaktadır. 

Firebase sistemi kullanılarak ve kendi yazmış olduğumuz kodlar sayesinde sisteme giriş 

yapılırken kullanıcıya e-posta, sosyal medya hesapları, GSM numaraları gibi bir çok seçenek 

sunularak her kesimden kullanıcı için kolaylık sağlanmıştır. Altyapı olarak Android işletim 

sistemi seçilmesinin nedeni mobil platformlar üzerinde en çok kullanılan işletim sistemi 

olmasıdır. Ayrıca Java programlama dilinin tercih edilmesinin nedeni ise Android için 

uyumluluğu ve kullanıcılara sunduğu faydalarıdır [6]. 

5. İnovatif Yönü 

Projemiz ile insanlara yeni bir kiralama kültürü getiriyoruz. Günümüzde Türkiye’de ve dünyada 

insanların günlük hayatlarında sıklıkla kullandığı hizmetler, şirketler aracılığıyla kiralanabilir 

hizmetlere dönüştürülmektedir. Özellikle ulaşım sektöründe scooter ve araç kiralamaya yönelik 

hizmetler oldukça yaygınlaşmış durumdadır. Bu hizmetler ile ulaşımda akıcılık sağlanmakta ve 

insanlar yoğun şehir hayatında almak istediği hizmet için önceden yerini ayırtabilmektedir. Bu 

hizmeti otoparklar için de geliştirerek yeni bir kültür sunuyor ve inovatif bir adım atmış 

oluyoruz. Ayrıca, araç kullanıcılarının otopark alanında kolay ve hızlı bir park deneyimi 

yaşaması için geliştireceğimiz ve uygulamamız ile kullanıcılara sunacağımız boş park 

bölmelerinin kroki haline getirilmesi hizmeti ülkemizde hiçbir otopark alanı için 

verilmemektedir. Boş park bölmelerinin tespiti için yeni bir tasarım geliştirdik. Çözüm 

bölümünde detaylı olarak gösterdiğimiz tasarımımızı özetlemek gerekirse eğer, park 

bölmelerinin dolu-boş durumunun tespiti için ultrasonik sensörler kullanılacaktır. Mevcut 

durumda 6 adet ultrasonik sensör 1 adet arduino ile çalışabilmekte olup bu veriler 1 adet Lora 

ile Wi-Fi modülüne aktarılabilmektedir. Yani her bir park bölmesi için 1 adet arduino ve Lora 

kullanmak yerine 6 adet park bölmesi için birer adet Lora ve arduino kullanılabilmekte olup 

maliyet neredeyse 1/6 oranında düşürülmüştür. Park bölmelerinin algılanabilmesi için 

sensörlerin konumlanmasına ilişkin inovatif bir mekanik tasarım geliştirilmiş olup detaylar 

Çözüm kısmında belirtilmiştir. 

6. Uygulanabilirlik 

Alacak olduğumuz yatırımlar ile başlangıç olarak belirlediğimiz ve otopark alanları konusunda 

ciddi sorunlar yaşayan büyükşehirlerdeki belirli otoparklara sistemlerimizin kurulumlarını 



gerçekleştireceğiz. Reklam faaliyetleri ile mobil uygulamamızın tanıtımı yapılacak ve araç 

kullanıcıları arasında yaygınlaşması sağlanacaktır. İleriki süreçlerde belediyeler ve iştirakleri 

ile (örneğin İSPARK) anlaşmalar yapılacak ve yeni yatırımlar toplanacaktır. Proje fikrimizin 

ticari olarak sürdürülebilir olması için belirlediğimiz gelir modeli, dijital olarak yapılacak olan 

otopark rezervasyon işlemlerinden alınacak olan komisyon miktarları olacaktır. İnsanların 

mevcut durumda yaşadığı otopark sorunlarına bulduğumuz çareler ve gelir modelimizin 

sürdürülebilirliği sayesinde ürünümüzün mevcut durumda ticarileştirilebilir bir ürün olduğunu 

söyleyebiliriz.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin prototipinin tahmini toplam maliyeti 1148 TL’dir. Park bölmelerinin dolu-boş 

verilerinin alınması için otopark alanlarına konumlandırılacak olan bileşenin tahmini toplam 

maliyeti 717 TL ‘dir. Tek bir bileşen ile 6 adet park bölmesinin dolu boş verisi 

toplanabilmektedir. Park alanındaki bileşenlerden gelen verilerin toplanıp bulut sistemine 

aktarılması için gereken merkez istasyonunun maliyeti 431 TL’dir. Her otoparkta bir adet 

merkez istasyonunun bulunması yeterli olacaktır. Fakat park alanına konumlandırılacak olan 

bileşenlerin sayısı otopark alanındaki park bölmelerinin sayısına göre değişiklik gösterecektir. 

Örneğin 60 araçlık otopark alanı için 10 adet bileşen kullanılacaktır. Böyle bir otopark için 

sistemimizin maliyeti (10*717) + 431 TL şeklindedir. Günümüzde boş park yerlerinin tespitine 

yönelik, her bir park bölmesine sensörlerin ve haberleşme sistemlerinin yerleştirildiği ve dolu-

boş verilerin alındığı çalışmalar bulunmaktadır. Bu uygulamalar özellikle araç kapasitesi fazla 

olan otoparklar için oldukça maliyetli olabilir. Geliştirdiğimiz tasarımda 6 park bölmesi için tek 

bir haberleşme sistemi kullanarak maliyeti en aza indirmekteyiz. 

 

8. Hedef Kitle 



Hedef kitlemizin, davranışsal segmentasyon olarak günlük yaşamında dijital ödeme 

sistemlerini benimsemiş, günlük aktivitelerinde mobil teknolojileri oldukça çok kullanan ve 

sosyal yaşantısı yüksek yerlerde yaşayan araç kullanıcılarının olduğunu söyleyebiliriz. TOBB 

ETÜ Endüstri ve Verimlilik Topluluğunda yaptığımız bir ankette, araçlarıyla Bahçeli, Tunalı 

gibi sosyal yaşantısı yüksek bölgeleri sık sık ziyaret eden 55 öğrenciden 42 öğrencinin araç 

kapasitesi fazla olan otopark alanlarında boş park alanı bulmak için oldukça fazla zaman ve 

enerji harcadıkları görülmüştür. Ayrıca anket yaptığımız öğrenci grubuna göre otopark alanına 

gitmeden dijital ödeme servisiyle rezervasyon imkanı sunan bir sistemin araç yoğunluğu yüksek 

olan şehirler için gerekli olduğunu düşündükleri görülmüştür. 

9. Riskler 

 Yanda olasılık ve etki matrisi 

eklenmiştir. Bu matriste projeyi 

hayata geçirirken karşılaşılabilecek 

olumsuz unsurlar yer almaktadır ve 

harflerle gösterilmiştir. Bu 

harflerin tanımları şu şekildedir: 

A: Araç kullanıcılarının 

dikkatsizliği sonucu bileşenlerimiz 

hasar alabilir. 

B: Yağmur, dolu ve kar gibi 

şiddetli hava olayları dolayısıyla 

bileşenlerimiz hasar alabilir, ayrıca 

kullanım ömürleri kısalabilir. 

C: Entegre edilmiş güneş panelinin gün içinde topladığı enerji, güneşsiz zamanlar için sistemin 

ihtiyaç duyacağı enerjiyi karşılayamayabilir. 

E: Mekanik bileşenlerin üretim maliyeti fazla olabilir. 

D: Güneş panelinden elektrik depolayan pilin, kullanım ömrü nedeniyle belli periyotlarda 

değiştirilmesi gerekebilir. 

Çözüm Önerileri: 

A unsurunun ortaya çıkabileceği durumları engellemek için sistemlerimizin olduğu park 

bölmelerine stoperler eklenecektir. B unsuru için, paneller, saydam ve yeterli mukavemette 

kutularda saklanacaktır . Park bileşenlerimizin üretiminde PLA filament kullanılacak olup 

yağmur suyunu sızdırmayacak bir tasarım yapılmıştır. C unsuru için, arduino modülünün 

çekmiş olduğu akım değeri ile sistemimizde kullanılacak olan bataryanın kapasitesi 

karşılaştırıldığında, batarya dolu durumdayken güneşin olmadığı zamanlar sistemimizin enerji 

ihtiyacını oldukça rahat karşılayabileceğini söyleyebiliriz. E unsuru için, üretilecek bileşenlerin 

iç doluluk oranları çok düşük olacaktır. D unsuru için, Li-Po bataryaların her yıl 1 kere 

değiştirilmesi planlanmaktadır. Bu karşılanması gereken zorunlu bir maliyettir fakat elde 

etmeyi planladığımız gelire göre oldukça karşılanabilir bir bakım maliyetidir. 
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