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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Artan insan nüfusu ve ulaşım ihtiyacıyla birlikte araç sayısı ciddi manada arttı. 2020 TÜİK 

verilerine göre trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 23 milyon 965 bin 229 

oldu. Elbette ki araç sayısıyla birlikte araçları park etme ihtiyacı da doğuyor. İnsanların araçlarını 

park ederken en çok kullandığı sistemlerden biri de Parkmetre. Özellikle yol üstünde bulunan 

dükkan ve iş yerlerine giriş yapılacağı zaman insanlar araçlarını yol üstünde park ediyorlar. İşte 

parkmetre de burada devreye giriyor. Ama mevcut parkmetre sistemleri bazen yetersiz kalabiliyor. 

Projemizde geliştirilen parkmetre sistemi ise tamda burada devreye giriyor. Dijitalleşmeye 

başlayan dünyanın gereksinimlerine tam manasıyla ve güncel bir şekilde cevap vermeyi 

başarabilen bu sistem mobil uygulama desteği ve görüntü işleme ile diğer parkmetrelerin ciddi 

manada önüne geçiyor. Sistem kameralardan aldığı verileri anlık olarak mobil uygulama ile 

eşitleyerek içinde bulunduğumuz hızlı toplumlara tam manasıyla uyum sağlıyor. Sisteme erişim 

için öncelikle ücretsiz veya ilgili kurumların belirlediği bir ücret ile şahıs adına veya araç plakası 

ile üyelik yapılıyor. Araç sahibi mobil uygulama üzerinden öncelikle boş yer buluyor ve aracını bu 

yere doğru sürüyor. İlgili parkmetre firmalarının tercihi doğrultusunda uygulamada boş yer 

rezervasyonu da yapılabiliyor. Araç belirtilen yere park ettiği zaman sistem aracın plakasını 

okuyarak giriş alıyor. Girişi yapılan araç belirlenen süre-ücret tarifesine göre ücretlendirilmeye 

başlanıyor. Araç çıkış yaptığı zaman sistemler yine aracın oradan ayrıldığını görerek araca kaldığı 

sürece tarife üzerinden ücret uyguluyor. Bu sistem sayesinde insanlar hem boş yer aramadan boş 

yer bulabiliyor veya rezerve edebiliyor hem ne zaman nerede olduğunu ve ne kadar ücrete tabi 

tutulduğunu görebiliyor hem de parkmetre sistemi güvenli ve hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor. 

2. Problem/Sorun: 

 İnsan nüfusundaki hızlı artışla birlikte ulaşım ihtiyacı da ciddi manada artıyor. 2020 TÜİK 

verilerine göre trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 23 milyon 965 bin 229 

oldu. Bu da elbette ki araç sayısının artışını rahatça gözler önüne seriyor. Her geçen gün bu sayılar 

yine artış gösteriyor. İnsanlar özellikle içinde bulunduğumuz salgın günlerinde bulaş sorunları ve 

hijyen sebeplerinden ötürü kendi şahsi araçlarını kullanmayı tercih ediyor. İçinde bulunduğumuz 

bu dijital ve hızlı dünyada insanlar işlerini hızlıca halletmek ve zaman kaybetmemek istiyor. 

Bundan ötürü de araçlarını alışveriş yaptıkları dükkan/iş yeri gibi yerlerin veya resmi işlerini 

hallettikleri kurumların önündeki yol üzerindeki parklara yerleştiriyorlar. Bu parklar genelde 

trafiği rahatlatmasından ötürü gereksiz araç kalabalığını önlemesi için yerel yönetimler tarafından 

ücretlendiriliyor ve ücret tahsilini uygun şekilde uygulamak için parkmetreler kullanılıyor. Mevcut 

parkmetre sistemleri işleyiş bakımından yavaş kalıyor, parkmetre görevlileri her araç için 

giriş/çıkış kaydı alıp fatura kesmek zorunda kalıyor, gereksiz kağıt israfı yapılıyor. Parkonom da 

işte tam burada günümüz dünyasına uygun bir çözüm sunuyor. Geliştirilen bu parkmetre sistemi 

bir mobil uygulama ve görüntü işleme sistemleri ile çalışıyor. Bu sayede mevcut parkmetre 

sistemlerindeki fatura kesme, parkmetre görevlisini ve boş park yerini bulmak gibi sorunları 

ortadan kaldırıyor. 

 

 

3. Çözüm  

 Geleneksel parkmetre sistemleri yerine görüntü işleme sistemleri sayesinde otonom çalışan 

ve mobil uygulama destekli yenilikçi parkmetre sistemi Parkonom kullanılabilir. Parkonom 
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sistemini kullanabilmek için ilk önce sisteme ilgili kurum veya mobil uygulama üzerinden ücretsiz 

veya ilgili kurumların belirlediği bir ücretle üye olunuyor. Üyelik işlemi sırasında araç plakası 

sisteme giriliyor. Araç sahibi aracını parkmetre sisteminin olduğu yerlere park ettiği zaman 

görüntü işleme sistemleri aracın plakasını okuyarak aracın sisteme giriş yaptığını anlayarak süreyi 

başlatıyor. Araç park yerinden çıkış yaptığında ise sistem aracın çıkış yaptığını anlayıp kaldığı 

süre doğrultusunda fiyat tarifesi üzerinden ücretlendirme yapıyor ve plakaya tanımlı olan hesaba 

ücreti işliyor. Ayrıca görüntü işleme sistemleri nerede boş yer olduğunu görerek uygulama 

üzerinden konum doğrultusunda aracın civarında nerede boş yer olduğunu gösteriyor. İlgili 

kurumun isteğine göre boş yerlere anlık rezerve işlemi de yapılabiliyor, bu sayede araç sahibi 

aracını park edebileceği uygun bir boş yer bularak orayı rezerve edebiliyor. Bu da araç sahibi 

oraya gidene kadar yerin boş kalmasını sağlıyor. Gereksiz yere yer işgalinin önüne geçmek için ise 

iki faklı yöntem uygulanabilir. Birincisi aracın konumuna göre belli bir mesafe içinde rezerve 

yapılabilmesi. Örneğin aracın 100 metre etrafındaki yerlerdeki parklara rezervasyon yapılabiliyor. 

2. yöntemde ise araçtan uzakta olsa bir yer rezerve edilebiliyor, sistem aracın bu yere olan uzaklığı 

ve oraya varış süresi gibi etkenlerle önceden belirlenmiş bir tarife ile rezerve ücreti alıyor ve oraya 

gidene kadar başka araçların oraya girişi yasak oluyor. Rezervasyondan sonra aracın oraya girişini 

engellemek için iki farklı yöntem kullanılabilir. Bunlardan 1.si şerit, trafik dubası veya zincirler ile 

park yerlerinin etrafı sarılı olacak ve bir görevli araçlar geldiğinde park yerini açacak araç girecek. 

Bu biraz yavaş ve aksayabilecek bir sistem. İkinci sistem ise yerden çıkan beton bloklar veya bu 

tarz sistemler ile araç parkının etrafını aracın giremeyeceği hale getirmek. Araç geldiği zaman 

sistem onu plakasından tanıyarak aracı park yerine alacak. Bu sistem maliyetli gibi gözükse de 

uzun vadede hem otonom olduğu için çalışan ücretinin getirdiği kar ile hem de rezerve ücretinden 

gelen gelir ile maliyet farkını kapatacaktır. Rezerve işlemindeki bir diğer önemli özellik ise mobil 

uygulamanın varlığı. Mobil uygulama sistem ile anlık veri paylaşımı yapacak. Yani sistem 

herhangi bir boş yer olduğunda bunu uygulama ile paylaşarak sürücülere boş yerlerin nerede 

olduğunu göstererek zaman kaybını önlüyor. Sürücü yer aramakla uğraşmıyor, eğer rezerve 

sistemi varsa rezervasyon yaparak aracıyla rezerve ettiği yere gidene kadar söz konusu park yerine 

girişi engelliyor. Böylece araç park yerine varana kadar boş yere başka bir aracın park etmesi söz 

konusu olmuyor. Ayrıca uygulama üzerinden aracın hangi tarih ve saatte nerede, ne kadar kaldığı 

ve ne kadar ücret uygulandığı görülebiliyor. İstenirse uygulama üzerinden ücret ödemesi yapılarak 

yine zaman kaybının önüne geçilebiliyor. Ayrıca banka kartı veya kredi kartlarından otomatik 

ödeme talimatı verilerek ücret vakti geçmesinden ötürü borç oluşması engellenmiş olunuyor.  

 Rezerve sisteminin bulunduğu park yerlerinde sistemin diğer faydalarından biri de engelli 

araç sahiplerine ait park yerlerinin sadece engelli vatandaşların park edebilmesini sağlaması ile 

ilgili. Her ne kadar bu yerlere engelli olmayan insanların araçlarını park etmesi yasak da olsa 

bazen park edildiğini görüyoruz. Engelli vatandaşlara özel park yerlerine bu sistem yerleştirilerek 

sadece sisteme işlenmiş engelli vatandaşlara ait plakalı araçları park yerlerine alarak engelli 

vatandaşların mağduriyetinin önüne geçmiş oluyor. Sistem istenirse ücretli yerlere veya engelliler 

için ayrılmış ücretsiz otoparklara uygulanarak engellilerin mağdur olması önlenebilir. Engelli araç 

sahiplerine ait olmayan araç plakalarına sistem park yerini açmayarak araçlarını oraya park 

etmelerini önleyebilir. Sistemin bir diğer avantajı ise belli saatlerde park edilmesi yasak olan 

yerlerin otonom kontrolü ile ilgili: belirli saatlerde park yasağı olan yerlerde görevli, resmi veya 

cankurtaran araçları dışında araçların belirlenen saatlerde park etmesi engellenerek yasağın 

delinmesi sağlanabilir. Görevli, resmi veya cankurtaran araçlarının plakaları sisteme kayıtlı olacak 

ve bu sayede bu araçlar görev sırasında oraya park etmek istediklerinde sistem park yerini sadece 

bu araçlara açarak yasağın delinmesini engellemiş olacak. Ayrıca bu tarz park yerlerinde yangın, 

yaralanma vb. olaylar olduğunda oradaki araç sahiplerini telefon numaraları aracığıyla veya 
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uygulama üzerinden araçlarını oradan kaldırmak üzere çağırarak itfaiye, ambulans veya polis 

arabası gibi araçların olay yerine müdahalesi kolaylaştırılabilir. 

 Ödeme yöntemi sistem üzerinden gerçekleştirildiği için belli bir süre ödeme 

yapmayan sürücülerin araçlarını parkmetrenin olduğu bir yere park etmek istedikleri zaman 

ödemelerini yapmadan park yerine giriş izni verilmeyerek ücret ödememe sorunun önüne 

geçilebilir. Ayrıca ücretlendirme mobil uygulamadan yapıldığı için makbuz ve ekstre için gereksiz 

yere kağıt kullanılmayacaktır. 

4. Yöntem 

Proje İş-Zaman Çizelgesi 

 

Projemizde kullandığımız yöntem tasarım, araştırma soru cevap, uygulama yöntemleridir 

Projede Python kodlama dili kullanılmıştır.open cv kütüphanesi kullanılmıştır. Opencv 

kütüphanesi içinde bulabileceğimiz haarcascade sınıflandırıcısı; Paul Viola ve Micheal Jones 

tarafından, bu soruna çözüm için oluşturulmuştur. Aynı zamanda Viola and Jones object detection 

framework (Viola ve Jones nesne bulma yapısı) olarak da bilinir. En temel manada belirli bir 

algoritmaya göre bulunması istenen nesneler önce bilgisayara tanıtılır ve daha sonra ona benzer 

şekillerin bulunduğu resimler veya video frameleri taranarak o nesne bulunmaya çalışılır. Eğitim 

için içerisinde aranılan nesnenin bulunduğu pozitif resimlere ve içerisinde o nesnenin bulunmadığı 

negatif resimlere ihtiyaç vardır. Sınıflandırıcı eğitimde, pozitif resimlerdeki nesneleri aşağıdaki 

gibi belirli büyüklerde ayarlanmış çerçevelerle tarayarak çerçeve içerisinde bulunan siyah 

bölgedeki piksel değerleri toplamı ile beyaz bölgedeki piksel değerleri toplamlarından karanlık 

aydınlık değerler kontrol edilerek belirli hedef değerler oluşturulur. Feature denilen bu çerçevelere 

zayıf sınıflandırıcılar denilmektedir. Çünkü tek başına doğru bir sınıflandırıcı olamazlar. Bir 

nesnede bu zayıf sınıflandırıcılardan birçoğu olacaktır ve bu zayıf sınıflandırıcıların toplandığı 

noktada büyük doğruluk oranıyla aranılan nesne var demektir. Sınıflandırıcı, en temel mantığıyla 

bu şekilde çalışmaktadır. 

Bu çerçeveler(zayıf sınıflandırıcılar) her resim boyutu için düşünüldüğünde yüz binlerce 

çekirdek oluşacaktır. Negatif resimler üzerinde tarama yapılarak içinde nesne bulunmadığı için 

kullanılmayacak olan çerçevelerin büyük çoğunluğu elenecektir. Pozitif resimlerde nesne seçilerek 

nesnedeki kullanılacak çerçeveler belirlenecektir. Bunun için eğitim sırasında pozitif resimlerde 

nesnenin milimetrik seçimine dikkat edilmelidir. Pozitif ve negatif resim örneklerinin çok olması 

istenilen nesnede daha iyi sonuçlar almak için önemlidir. Bu işlemlerin hem eğitimde hem de 

nesnelerin bulunmasında bilgisayarı çok yoracağı ve işlemlerin uzun süreceği düşünülebilir. Reel 

time görüntü işlemede hız çok önemlidir. Haarcascade sınıflandırıcısında öncelikle resimlerin 

integralleri alınır. Böylelikle piksel değerlerinin tek tek toplamları hesaplanmak yerine integralle 

hesaplanmış olmaktadır. Böylelikle bilgisayardan büyük bir işlem gücü kaldırılacaktır. Ayrıca 

nesnelerin bulunması aşamasında da her bir büyüklükteki çerçeve tarafından tekrar tekrar 

AYLAR 

İşin Tanımı Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak 

Literatür 

Taraması 
X X         

Arazi 

Çalışması 
     X X    

Verilerin 

Toplanması 

ve Analizi 

      X X X X 

Proje 

Raporu 

Yazımı 

        X X 
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taranmak yerine sadece önceki aşamalarla eşleşme olan kısımlar taranarak bir işlem yükü de 

oradan azaltılmaktadır. Bu açılardan ve yaptığı iş açısından oldukça hızlı oldukları söylense de 

uygulama aşamasında reel time çalışıldığında alınan görüntüyü belirli oranda yavaşlattığı 

görülmektedir. Bu hız, sınıflandırıcının eğitilme şekli, örnek sayısı gibi durumlara göre 

değişmektedir. İstenilen nesnelerin bulunabilmesi için sınıflandırıcının referans alacağı min hit rate 

ve max false alarm rate değerleri vardır. sınıflandırıcı eğitimde her seferinde belirli eğitim 

algoritması ile bu değerlere ulaşmaya çalışır. minhitrate minimum isabet oranını ve max false 

alarm rate ise hangi hata oranındaki nesnelerin gösterileceğini ifade eder. Eğitim yapıldıktan sonra 

.xml uzantılı bir dosya oluşturulacak ve bu dosya ile opencv kütüphanesi kullanılarak istenilen 

nesne bulunabilecektir. Bu aşamaları yaptıktan sonra gelen araç plakalarının kaydedilmesini 

istediğimiz için pozitif resimlere rastgele araç plakaları negatif resimlere de rastgele resimler 

ekledik. İyi bir makine öğrenmesi sağlayabilmek için tüm fotoğrafların boyutlarını program 

yardımı ile aynı yaptık. Daha sonra Cascade-Trainer-GUI programı yardımı ile xml dosyasını 

oluşturduk. Projemizde en küçük bilgisayar işlevi gören raspberry pi 3 kullandık . kodları 

yükledikten sonra sistemi test ettiğimizde araç plakalarını okuyan sistemi mobil uygulamamız ile 

bağlantısını gerçekleştirdik. PARKONOM adını verdiğimiz mobil uygulamayı akıllı cihazına 

yükleyen kullanıcı görüntü işleme sistemi ile ESP8266 Wifi modülü aracılığı ile bağlantı 

kurduğunda park etek istediği konumun yerini uygunluğunu test eder. Uygunsa park yeri 

yapılabileceği mesajını alır. Çalışmamızın modellemesini Autodesk firması ürünü olan Tinkercad 

adlı çizim programı yardımı ile gerçekleştirdik: 
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:  

   

 
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Sonuç olarak yapılan literatür taraması sonucu daha önce parkmetreler üzerin böyle bir 

çalışma yapılmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Söz konusu özellikler, yenilikler ve teknolojik 

gelişmeler ilk kez bu projede söz konusu olmuştur. Bu özellikler mobil uygulama ve görüntü 

işleme sistemleri ile birleştirilerek otonom bir hal almış ve hem günümüz teknolojik çağına ayak 

uydurmuş hem de içinde bulunduğumuz hızlı dünyanın hızlı taleplerine hızlı bir çözüm sunmuştur. 

Parkonom otonom yapısı sayesinde insan gücünden tasarruf edilmiş ayrıca her şey dijital ortama 

taşınarak gereksiz kağıt israfının önüne geçilmiştir. Ayrıca sistem engelli araç sahiplerine ayrılmış 

otoparklara engelli olmayan sürücülerin girişinin engellenmesi, belirli saatlerde park yasağı olan 

yerlerde görevli, resmi ve cankurtaran araçlarının haricindeki araçların girişin engellenmesi ve 
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yangın, yaralanma vb. acil durumlarda müdahalede kolaylık sağlanabilmesi adına olay yerindeki 

araçların sahiplerinin mobil uygulama üzerinden çağırılarak araçların oradan hızlıca kaldırılması 

gibi bir çok özelliği ile toplum hayatına fayda sağlayabilir. 

6. Uygulanabilirlik  

Parkonom mevcut parkmetre sistemlerinin bulunduğu yerlere kurularak uygulanabilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Geleneksel parkmetreler yerine mobil uygulama destekli otonom parkmetre sistemi 

uygulanarak zamandan, insan gücünden ve gereksiz kağıt kullanımından tasarruf edilebilir. Sistem 

maliyetli gözükse de uzun vadede insan gücü ve gereksiz kağıttan elde edilen tasarruf, aynı 

zamanda rezerve sisteminden gelen ek gelir ile kâr elde edilebilir bir sistemdir. Sistem 

gerektiğinde açık veya kapalı otoparklarda engelli vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına 

engelli araç parklarına da uygulanabilir. Yol üzerindeki parkların yanı sıra açık ve kapalı 

otoparklarda da uygulanarak aynı şekilde hem zamandan hem insan gücünden kar edilerek 

gereksiz kağıt kullanımının önüne geçilebilir. Bu şekilde farklı yerlere uygun şekilde entegre 

edilerek geleneksel ücretli park sistemi daha modernize ve teknolojik bir hale getirilebilir. Ayrıca 

sistem üzerinden ücret tahsili yapıldığı için belli bir süre boyunca ücret ödemeyen sürücülerin 

ücretlerini ödemeden park yerlerine girişi önlenerek gelir kaybı minimuma indirilebilir. 

 Yapılan prototipte Raspberry Pi 3, Kamera Modülü, Jumper Kablo, ESP8266 Wifi modülü 

kullanılmıştır. Prototipin ortalama maliyeti 460₺’ dir. Parkonom mobil uygulaması ücretsiz olarak 

tasarlanmıştır. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

   Parkonomun hedef kitlesi trafik sıkışıklığı olan bölgeler ve park ihtiyacı olan yerlerdeki 

araç sahipleridir, otonom yapısı sayesinde zaman kaybının önüne geçer. Ayrıca park yeri 

rezervasyonu sayesinde park yeri arama sorununu da ortadan kaldırabilir. 

9. Riskler 

Parkonom sisteminde oluşabilecek risklerden biri araç sahiplerinin sahte plaka kullanmasıdır. 

Sistemde sahte plaka kullanarak araç parkı yapılmasını engellemek için araç sahibinin tercihine 

göre farklı güvenlik önlemleri alınabilir. Bunlardan bir tanesi araç park yerine geldiğinde plakanın 

okunması ile mobil uygulama üzerinden yüksek doğruluklu konum ile aracın sahibinin orada olup 

olmadığı tespit edilebilir. Ya da araç giriş yapılacağı zaman mobil uygulama üzerinden sürücüden 

aracını oraya park etmek istediğinin onayı alınarak sahte plaka kullanarak giriş engellenebilir. 

Araçların hangi saatte, nerede ve ne kadar süre ile park edildikleri yazılı ve görsel olarak 

sistemde kayıtlı olacağı için herhangi bir kanıt gerektiren durumda da sistem verileri kullanılabilir. 
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