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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Yeterli sayıda, kolay bulunabilen, boş, ulaşılacak yere yakın otopark yerleri sürücülerin en 

temel gerekliliklerini oluşturmuştur (European Commission, 2004). Taşıtların vardıkları 

noktada park edebilecekleri yerlerin düzenlenmiş olması, daha kaliteli bir yaşamın önemli bir 

unsurudur. Nitekim sürücüller taşıtları için her zaman bir park yeri bulacaklardır. Konunun 

önemi, bu işi ne kadar konforlu ve daha az zamanda yapabildiklerinde yatmaktadır. Park yeri 

ararken daha fazla enerji harcanırken, salınan egzos ile de hava kirliliğinin artmasına neden 

olmaktadır. Yer arama sırasında geçen her saniye insanlarda gerginlik, kızgınlık gibi ruhsal 

durumlara neden olmaktadır. Aynı zamanda kapalı otoparklar için bir takım sistemler 

mevcutken açık otoparklarda rastlanmamaktadır. Bu amaçla insanların açık otoparklarda 

kolayca yer bulabilmelerini sağlayan sistem tasarlanmıştır. Otoparkın prototifi hazırlanırken, 

Servo motor, breadboard, arduino  ultrasonik sensör, potansiyometre, LCD ekran,jumper 

kablo, Loadcell ve İşlemcisi, Led ampul, Arduino kartı ,LDR karanlık sensörü kullanılıp 

arduino kod algoritmasında kodlanmıştır. Projede sürücüler park alanına girdikleri anda hangi 

numaralı park yerlerinin boş olduğunu hareketli tabelalar sayesinde görebilecektir. Bu 

projenin açık otopark sorununa yenilikçi bir çözüm getirmesi amaçlanmaktadır. 

 

                     
            Şekil.1 Açık otopark                                     Şekil 2.Kapalı otopark 

 

2. Problem/Sorun: 

    Kentlerde artan taşıt sayısı ile orantılı bir şekilde, sürücülerin park yeri ihtiyacını 

karşılayamamaları ve bunun doğurduğu olumsuz etkilerin tümü otopark problemini oluşturur 

(Yardım & Ağrikli,2005) .Nüfusun artması ve artan motorlu kara taşıt sayıları, şehir içi araç 

trafiğinin yoğunlaşmasına, yolların ve park alanlarının yetersiz kalmasına neden olmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerde örneğin Türkiye’de 2020 Temmuz ayında 138 bin 883 adet taşıtın 

trafiğe kaydı yapılmış, 28 bin 373 adet taşıtın ise trafikten kaydı silinmiştir. Böylece Temmuz 

2020 sonu itibariyle trafikteki toplam taşıt sayısının 110 bin 510 arttığı görülmüştür(Erşen 

,2020). Taşıt sayısına bağlı olarak park alanlarının yetersiz kalması ile trafik sıkışıklığı ve 

park arama maliyetlerinin arttığı görülmüştür. Araç sahiplerinin yükünü azaltmak, trafik 

kapasitesini geliştirmek, güvenilir ve güvenli araç fonksiyonları sağlamak için yardımcı 

sistemlere ihtiyaç vardır(Uysal, vd.,2020)  
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Duran trafik ulaşımın bir parçasıdır. Her yürüyen araç belirli bir zamandan sonra durmak 

gereksinimindedir. Bir yılda 8760 saat vardır. Her yıl her bir aracın ortalama olarak 10.000 

km yol aldığı varsayılırsa ve ortalama hız da 40 km/saat kabul edilirse, toplam hareket zamanı 

250 saat olacaktır. Buna göre taşıtlar, yılda 8510 saat park edeceklerdir (Yıldırım, vd.,1995)  

Taşıtlar, gün içindeki zamanlarının ortalama 1,5-2 saatlik dilimini kent trafiğinde hareketli 

olarak harcarken, ömürlerinin ise yaklaşık %90ínı park halinde geçirirler  

http://www.europeanparking.com/Bu da otopark sorununun üzerinde önemle durulması 

gereken bir konu olduğunu açıkça ortaya koymaktadır  

Park sistemlerinin sürücünün boş park alanı bulana kadar geçirdiği zamanı, harcadığı 

yakıt gibi maliyetleri en aza indirmeyi amaçlaması gerekmektedir. Yapılan bir araştırmaya 

göre ABD'deki sürücüler yılda ortalama 17 saatini park yeri aramak için harcamaktadırlar. Bu 

bireylerde, huzursuzluğa neden olup stresi arttırmaktadır (Öztürk,2020)  
Yer ararken egzoz gazı salınımı artması hava kirliliğine neden olmaktadır. Daha fazla Yakıt 

tüketerek enerji israfı olmaktadır. Yapılan bir araştırmaya göre park yeri aramanın 

Amerikalılara maliyeti yıllık 73 milyar dolar olmaktadır (https://inrix.com/press-releases/parking-

pain-us/) 

Kapalı otoparklar için kullanılan bazı uygulamalar mevcutken açık otoparklar için 

uygulamalar yetersiz görülmektedir. Bu proje alışveriş merkezi, havaalanı, hastane, kampüs, 

site gibi açık otoparka sahip alanlarda kullanılacaktır. Bu sayede boş olan park yerlerinin fark 

edilmesi kolaylaşacak park etmek daha kısa sürecektir. 

 

3. Çözüm  

Taşıtların vardıkları noktada park edebilecekleri yerlerin düzenlenmiş olması, daha 

kaliteli bir yaşamın önemli bir unsurudur. Nitekim sürücüller taşıtları için her zaman bir park 

yeri bulacaklardır. Konunun önemi, bu işi ne kadar konforlu, düzenli ve daha hızlı 

yapabildiklerinde yatmaktadır. Tasarlanmış olan bu proje ile birlikte; açık otoparka sahip, 

yerlerde araç sahiplerinin süre kayıpları azaltmaya, bu alanlar içerisinde park edilecek en 

yakın boş alanları kolaylıkla bulabilmeleri hedeflenmiştir. Problemin çözümü için her park 

yerinin dolu veya boş olduğunu gösteren, herkesin uzak mesafeden de rahatlıkça görebileceği 

yükseklikte tabelalar tasarlanmıştır(Şekil 3)  

   
       Şekil 3.  Tasarlanan tabela sistemi                    Şekil 4.Projenin prototipi 

(2 ve 4 numaralı park yerinde araç olduğu 

 için tabelalar inmiştir) 

http://www.europeanparking.com/
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Bu tabelalar park yerine yerleştirilen sensörlere bağlı olarak açılıp kapanmaktadır. 

Sürücüler açık otoparka girdikleri anda hangi numaralı park yerinin boş olduğunu her park 

yerine yerleştirilen tabelalar sayesinde görebilmektedir. Sürücü boş olan park yerine girdiği 

anda ise bulunduğu park yerinin tabelası aşağı doğru inmekte ve o numaralı park yeri tabelası 

diğer sürücülerin görüş alanından çıkmaktadır(Şekil 4). Park alanına giren araç loadcell 

sensörleriyle algılanarak otomatik olarak tabelayı aşağı doğru hareket ettirmektedir. Aracın 

park yerinden çıkması durumunda tabela tekrar kalkarak o numaralı park yerinin boş 

olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda her numaralı tabelanın ucuna yerleştirilen led ile 

gece de açık alanda park yeri bulmak kolaylaşmaktadır. LDR ışık sensörü sayesinde gece 

olduğunda ledler aktif olup ve yanmaktadır. 

                    Açık alan olduğu için sistemin çalışması için gerekli olan enerjinin bir kısmı güneş 

panelleri ile sağlanmaktadır. Sürdürülebilir ulaşım için de önemli bir gelişmedir. 

Bu projenin sürücüleri boş alanlara kolayca yönlenip araç trafiğini azaltacağı, araçların park 

koridorlarında bekleme yapmalarını önleneceği, koridorlarda, giriş ve çıkışlarda tıkanıklığa, 

zaman kaybına, egzos gazı salınımına engel olacağı ön görülmektedir. 

4. Yöntem 

Düzeneğin prototipinde Arduino Mikroişlemci Modülü mevcuttur. Bu modül ile park 

alanına giriş çıkış bariyerler ve tabelaların hareketini yapabilmek için kullanılmıştır. Kod, 

düzenekte test edildikten sonra Arduino programına aktarılmıştır.  

Kod algoritmasında basit şekli ile, ağırlık ile en az(bir binek otomobil için) 750 kg sınır 

olarak kabul edilmiştir. Her park yerinin merkez noktasına konulan loadcell sensörü ile 

kodlama gerçekleşmiş olup, Servo motorlarla entegre bi şekilde tabelelar hareket etmektedir. 

Tahta tabelar üzerinde LDR ışık sensörü sayesinde gece olduğunda ledlerimiz aktif olacak.          

Devre düzeneği şekil 5’de görülmektedir. 

  

                         Şekil 5. Projenin Devre Şeması 

Otopark girişinde "hoş geldiniz" yazısı ile kaç tane boş park yerinin olduğu bildiren  

sayım için için LCD ekran kullandık. Otopark girişi ve çıkışı için bariyerler yapıldı. Giriş ve 

çıkış bariyerleri için servo motor ve sensör kullanıldı  
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Arduino kartı güç kaynağı ile beslenir kullanacağımız elektriği ise güneş panelleri 

kullanarak ürettiğimiz elektrik giriş ve çıkış bariyerlerinde kullanılmaktadır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Kapalı otoparklarda bu sorunu gidermek çeşitli uygulamalar vardır. Boş olan park yeri 

bilgisini LED ekranlara otopark girişlerinde verilmesi, kırmızı ve yeşil ışıklarla dolu-boş olan 

yerlerin belirtilmesi buna bir örnektir. Aynı zamanda akıllı ulaşım teknolojileri ile park 

yerlerinin doluluk bilgisinin dijital yöntemlerle takip edilmesi ve sürücülere anlık olarak 

aktarılarak oluşturulan sistemlerde mevcuttur. Bunlar mobil uygulamadaki kroki sayesinde 

boş yer bulma ve navigasyona entegre edilmiş sistem veya bluetooth ile sürücüye rehberlik 

edebilen sistemlerde gelişmekte sistemler örnek verilebilir. Ancak açık otoparklarda buna 

benzer uygulamalar bulunmamaktadır.  

Açık otopark sistemleri, park alanına giren ve çıkan bir aracın tespit edilip doluluk 

oranı ve kaç boş kaçı dolu olduğu sistem mevcuttur (Hossen,vd., 2019).Bu uygulama ise tam 

olarak sorunu çözmemektedir. Hazırlanan proje açık otoparkların görüş alanının yararlanarak 

sürücülerin kolaylıkla park yeri bulabilmesine imkan sağlayacaktır. 

Otomatik açılıp kapanan sistemler hali hazırda kullanılmaktadır. Ancak bu teknolojinin akıllı 

ulaşım sistemlerinde açık otoparkta park yeri bulma hedefiyle projemiz öncüdür. 

 

6. Uygulanabilirlik 

Proje sürücülerin açık otoparkta kolayca park yeri bulabilecekleri akıllı bir ulaşım sistemi 

hedeflemektedir. Hayatı kolaylaştırdığı kadar teknik ve maliyet olarak da hedef kitlenin bu 

teknolojiyi hayatlarıyla bütünleştirmelerini kolaylaştıracaktır. Ticari ve teknolojik bir 

donanımdır. Firmalara tanıtımlar yapılabilir. Makul maliyet ile hayata geçirilebileceği 

düşünülmektedir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

FAALİYET ADI                                             Şubat        Mart     Nisan      Mayıs    Haziran  

1.Proje konusunun belirlenmesi                           ✓        

2.Literatür taraması saha incelenmesi ✓ ✓ 

3 Proje takviminin hazırlanması ve malzeme temini ✓   

4.Ardinyo prog. kod yazılması ve 3D modelleme  ✓ ✓ 

5. Düzenek kurulumu ve prototip yapımı                                             ✓      ✓ 

6. Test edilmesi                                                           ✓ 
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Kullanılan malzemeler Maliyet(TL) 

Servo motor 15 

Breadboard(4) 24 

Arduino  ultrasonik sensör(6) 30 

potansiyometre 10 

LCD ekran 14 

 Jumper kablo (Dişi-Dişi, DişiErkek, Erkek-Erkek) 

(40'ar Adet) 

15 

Loadcell ve İşlemcisi 35 

LDR karanlık sensörü 10 

Arduino kartı 4adet 20 

Toplam maliyet 165 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

  Taşıt kullanan bireyler, hastane, alışveriş merkezi, havalimanı, kampüs gibi açık 

otoparka sahip yerlerde araçlarını park etmek durumundadır. Nitekim bu proje açık 

otoparklarda park yeri arayan tüm sürücüler tarafından kullanılabilecektir.  

 

9. Riskler  

Kapalı otoparklar hava koşullarına göre kontrollü oramlardır. Birçok sistem bir park 

sistemlerinde kablolanmıştır. Bu koşulların ve teknolojilerin dış ortamlar için uygulanması 

daha zor olabilir. Böyle bir durum gelişen teknojilerden manyetik sensörler kullanılarak 

çözülebilir. 
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                                                           OTOPARK PROTOTİPİ 

 

 

KIRMIZI ARAÇ; ENGELLİ PARK YERİ İLE 3,4,5,8,9 NUMARALI PARK 

YERLERİNİN BOŞ OLDUĞUNU AÇIK OTOPARKA GİRİŞ YAPTIĞI ANDA 

GÖREBİLMEKTEDİR. 

http://www.europeanparking.com/

