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1. Proje Özeti (Proje Tanımı): 

 

Ülkemizde ve dünyada araç sahipliğinin yaygınlaşması ve şehirleşme sonucu bir otopark 

sorunu doğmuştur. Özellikle büyük şehirlerde insanlar, direksiyonda oldukları zamanın 

hatırı sayılır bir kısmını park yeri bulmaya çalışmakla geçirmekte; bu durum sürücüler için 

zaman israfına, ekonomi için gereksiz yakıt israfına, ki özellikle Rusya-Ukrayna savaşının 

yeniden alevlenmesi sonucu gelen zamlar yüzünden bu israfın ülke ve aile ekonomisine 

etkisi katlanmıştır, çevre içinse gereksiz karbon emisyonlarına sebep olmaktadır. 

Ülkemizde de İzmir, Ankara ve özellikle büyük nüfusu ve şehirleşme biçiminden dolayı 

İstanbul’da park yeri bulma sorunu büyük zarara sebep olmaktadır. 

 

 
 

Günümüzdeki otoparklardaki otomasyon sistemleri genellikle boş yer sayaçları ve otomatik 

kapılardan ibarettir ki bu iki sistem kendi alanlarında işe yarar olsa da sürücülerin 

otoparkın içinde park yeri bulmasına yardımcı olmamakta ve otopark içindeki araçlarla 

ilgili bilgi sağlamamakta, bunun sonucunda bir eksiklik doğmaktadır. 

 
 

AutoparkAutomata Akıllı Otopark Sistemi, tanımlanan bu soruna çözüm olmak için 

geliştirilmiş bir projedir. Proje kapsamında otopark giriş ve çıkışlarında araçları otomatik 

olarak tespit edebilen, plakalarını okuyabilen ve kaydedebilen, tespit ettiği araçlar için 

kapıyı açabilen, plaka envanteri tutabilen OpenCV-Python destekli kameralar ve her park 

yerinde bulunacak buton/basınç sensörü (pratikte ikisinin de kullanımı makuldür) ile bu 

butonların bağlı olduğu, park alanı girişi ve içinde bulunan LED ışıklı park alanı krokisi 

panolarından oluşmaktadır. Kameralardan alınan veriler çalıntı araçların plakalarından 

tanınması, otoparka giriş ve çıkışların otomatik olarak yapılması, araçların giriş-çıkış 

saatlerinin karşılaştırılması ile otomatik ücretlendirme vb. uygulamalar yapılabilir. 

 

Projemizin çıkış noktası, takım kaptanımızın AVM ve benzeri yerlerin oldukça büyük 

otoparklara sahip olmasına rağmen park edecek boş yerlerin az olduğunu, park edecek yer 

olduğu zaman bile boş park yerlerinin devasa otopark içindeki dağılımından dolayı 

sürücülerin otopark içinde bazen onlarca dakika boş park yeri aradığını gözlemlemesi ve 

bizzat yaşamasıdır. Eminiz ki bu ve benzeri durumlar çoğu insanın başına gelmiştir ve eğer 

çözüm üretilmezse gelmeye devam edecektir. Projemiz, bu soruna çözüm olma 

amacındadır. 

 

Günümüzde yavaş yavaş büyük 

otoparklarda yaygınlaşmaya 

başlayan boş yer sayacı ve 

otomatik kapıya örnek. 
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2. Problem/Sorun: 

 

Şehirlerde, özellikle yakın dönemlerde hızlı büyümeye maruz kalanlarda, yeteri kadar boş 

park yeri yoktur. Mevcut park yerlerini bulmak ise gereksiz derecede zordur. 

Şehirlerin nüfusunun, yaşam standartlarının, kişisel gelirlerin artması ile kişisel araç 

sahipliği yaygınlaşmış ve şehirlerdeki mevcut otopark altyapısı ve sayısı ne miktar olarak 

ne de teknolojik olarak bu artışa cevap verebilmiştir. Bundan dolayı şehirlerde park yeri 

bulmak bir stres unsuru haline gelmiştir. 

 

 
            Otoparklarda boş yer arayan sürücüler park alanı içinde trafik sıkışmalarına sebep olmakta, 

            boş yer bulma süresi gereksiz uzamaktadır. 

            Büyük park yerlerinin boyutunun bir sonucu da park yerlerinin doluluk oranının artmasıyla  

            sürücülerin otopark içinde boş yer arayışı içinde daha uzun süre tur atmasıdır. Bu durum, 

            sürücülerin boşa zaman kaybetmesine ve stres yapmasına sebep olmaktadır. 

            Bu sorunların bazı sonuçlarına örnek olarak park yeri bulamayan sürücülerin yolları 

            tıkaması, sürücülerin otopark içinde boş alan olup olmadığını ve varsa boş alanların nerede 

            olduğunu bilmemelerinden dolayı yakıt ve zamandan israf edilmesi, bu israfın aile 

            ekonomisine, ülke ekonomisine ve çevreye zarar vermesi verilebilir. 

 

Bu sorunlarla ilgili bazı grafikler ve veriler aşağıda verilmiştir. 

 
 

İstanbul için ise İBB tarafından verilen verilere göre ortalama bir sürücü günde 12 

dakikasını (Yılda 73 saat) park yeri bulmaya çalışmakla geçirmektedir.  

Soldaki resimde TÜİK’in 

yayınladığı trafiğe kayıtlı araç 

sayısı verileri ile nüfus verilerinin 

oranlanması ile elde edilen grafik 

verilmiştir. (4) 

Solda ABD’de boş park yeri 

bulmakla harcanan zamanın 

en yüksek olduğu 10 şehir, 

ABD ortalaması (U.S. Avg) 

ve bu zamanın sürücü başı 

saat formatında ortalaması 

verilmiştir. Aynı araştırma 

ABD’de ortalama bir 

sürücünün park yeri 

arayışında yılda $345 
değerinde zaman ve yakıt 

harcadığı, karbon emisyonu 

saldığını bulmuştur. (3) 
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Bu süre günde 10 dakika olarak alınsa bile ortalama sürücü (40 km/h hız, 5lt/100km yakıt 

tüketimi ve 132gr/km CO2 salınımı baz alınarak) park yeri bulmak için günde 6,7 km yol 

yapmakta ve 0.33lt yakıt harcamaktadır ki günümüz yakıt fiyatıyla (Benzin-Mazot Ort. 

20,5 TL/Lt) bu günde 6,765 TL’ye (Yılda 2469,2 TL) ve 884,4 gr karbon emisyonuna denk 

gelmektedir. İstanbul’da İBB verilerine göre 2022’de 3.189 milyon otomobil bulunduğu 

tespit edilmiştir. Bu veriye göre günümüz yakıt fiyatlarıyla yılda 7.874.358.525 TL 

değerinde yakıt, park yeri bulma uğraşında harcanmaktadır. 2021 Ekim TÜİK verilerine 

göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı yaklaşık 13.632.303 tane otomobil bulunmaktadır. Eğer park 

yeri bulma süresini her şehir için ortalama 10 dakika olarak alırsak bu yıllık 

33.661.223.375 TL masraf demektir. (1) 

 

Boş yer sayaçları ve otomatik kapılar, kendi başlarına park yeri bulma süresini yeterince 

azaltmamakta ve park yeri güvenliğini geliştirmemektedir. 

 

3. Çözüm  

 

Proje kapsamında iki alt sistem ile birçok farklı sorun çözülecek ve hayat kalitesini 

yükselten uygulamalar yapılacaktır. Giriş-çıkış kapılarındaki kameralar ve Arduino’dan 

oluşan sistem ile araçlar tanınacak, plakalar okunacak, daha sonra kullanım amaçlı plaka 

envanteri tutulacak ve Arduino’ya bağlı ekran ile otopark ile ilgili doluluk verileri 

sürücülere sunulacaktır. Bu alt sistem sayesinde otomatik ücretlendirme, çalıntı araçların 

plakalarından tanınması ve ihbar edilmesi, otoparktaki araç sayısı ve taşıt türlerinin tespit 

ve takip edilmesi, özel otoparklara sadece sistemde kayıtlı araçların veya plaka tiplerinin 

(Örneğin askeri taşıtların) girişine izin verilmesi vb. uygulamalar mümkün kılınacaktır. Bu 

sayede sürücüler otoparka girip, dolaşıp, zaman harcadıktan sonra park alanının dolu 

olduğunu fark etmek yerine önceden bilgilendirilecek ve aynı zamanda yukarıda 

örneklenen, park alanı güvenliğini ve yaşam kalitesini yükselten uygulamalar entegre 

edilecektir. 

 

 
 

Projenin ikinci alt sistemi ise her otopark alanının üzerine bulunacak buton/mesafe 

sensörü/basınç sensörü (Projemizde ucuzluğu, kolay entegrasyonu ve güvenirliğinden 

dolayı buton seçilmiştir, pratikte belirtilen üç bileşen de makuldür) ve bu sensörlerin bağlı 

olduğu, otoparkın girişinde ve içinde çeşitli yerlerde bulunan ve otoparktaki dolu ve boş 

park yerlerini otopark krokisi üzerinde gösterebilen ışıklı panolardır. Bu alt sistem 

sayesinde sürücüler otopark içindeki boş yerlerin konumundan her zaman haberdar 

edilecek, otopark içinde park yeri arayışından kaynaklı zaman kaybı, yakıt masrafı ve 

çevreye zararlar en aza indirgenecektir. Bu alt sistemin maliyeti (7. Bölümde görüleceği 

üzere) ilk alt sisteme göre oldukça düşüktür. 

Soldaki resimde yukarıda anlatılan alt 

sistemin alt bileşenleri olan Arduino 

Uno mikro kontrolcü ve mini servo 

motoru verilmiştir. 
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4. Yöntem 

 

Projemiz daha önce de bahsedildiği gibi Kamera-Arduino ve Park yeri sensörleri-Pano 

olarak iki alt sistemden oluşmaktadır. Kamera-Arduino alt sistemi için işe plaka ve araç 

tespiti için potansiyel sistemleri araştırmakla başladık ve derin öğrenme bazlı sistem ve 

HAARCASCADE bazlı sistem kurabileceğimiz sonucuna vardık. Daha hızlı olması ve 

daha az işlem gücü gerektirmesinden dolayı HAARCASCADE bazlı sistem kurmayı 

seçtik. Daha sonra bu sistemi çalıştıracak kart olarak popülaritesinden dolayı Raspberry Pi 

kartını seçtik. Kamera-Arduino alt sistemi Kameralar, bağlı oldukları Raspberry Pi kartı, 

RPi kartına bağlı olan Arduino ve Arduino’ya bağlı olan servo motorlardan oluşmaktadır. 

 

Bu iki adımdan sonra projemiz için Python dili ve OpenCV, Tesseract OCR kütüphaneleri 

ile aşağıda mantık şeması verilen kodu yazdık. 

 

 
 

Aşağıda yazdığımız koddan elde ettiğimiz sonuçlar verilmiştir. 

 

Solda ikinci 

alt sistemin  

bileşenlerin

den biri olan 

ışıklı kroki  

panolarının 

temsili bir 

görseli 

verilmiştir. 
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Görselde verildiği şekilde plaka okunduktan sonra 15-20 kadar sonuç alınır, bu 

sonuçlardan liste yapılır ve listenin modu aracın plakası kabul edilir, işlemler bu plaka 

üzerinden yapılır. Yaptığımız deneyler sonucunda normal koşullarda sistemimizin plaka 

okuma sonuçlarının doğruluğunun %70’in üstünde olduğunu bulduk ki bu sayı hemen her 

zaman doğru bir mod elde etmek için yeterlidir. Plaka okumayı etkileyen bazı faktörlerin 

ışıklandırma, mesafe, ani hareketler ve benzer şekilli harfler olduğunu bulduk. Projemizde 

araçların tespiti de HAARCASCADE ile yapılacağı için ve herhangi bir okuma işlemi 

yapılmayacağı için isabetliliğin %95 üstü olmasını bekliyoruz. 

Projemizin ikinci alt sistemi olan Park yeri sensörleri-Pano alt sistemi elektronik olarak 

oldukça basit ve ucuzdur. Sistem; bir elektrik kaynağı, butonlar ve panodan oluşur. 

Panolardaki LED’ler birbirine paralel bağlıdır (Farklı panolarda aynı yeri belirtenler seri) 

ve her LED anahtar görevi gören bir butona seri bağlıdır. Buton üzerine ağırlık binmesi 

durumunda devre tamamlanır ve panolarda o park yerini belirten LED yanar. 

 

 
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Projemiz sayesinde park alanlarındaki boş yerler harita üzerinde sürücülere sunulur, park 

yeri içerisinde boş yer aramakla geçirilen zaman en aza indirgenir. Günümüz 

otoparklarında otopark *içinde* bulunan ve bu özelliğe sahip bir projeden haberdar değiliz.  

Bu fonksiyona en yakın uygulamalar mobil uygulamalardır ki bu uygulamaların 

bilinmezliği, bazılarının ücretli olması, kullanıcı sayısı azlığından dolayı park yerlerindeki 

boş yerleri bulmakta zorlanmaları bu uygulamaları inefektif kılıyor. 

Solda verilecek görüntüler için  kullanılan 

test resimlerinden biri verilmiştir. Aşağıda 

sistemimizin arayüzünün yapım halinde 

bir görüntüsü verilmiştir. (Tam Resim: 

https://bit.ly/3wg2PSF) 

Solda otoparkımızın 3B modeli 

verilmiştir. Modelimiz görece küçük 

olacağı için tek pano verilmiştir ancak  

büyük otoparklarda otoparkın içinde de 

belirli yerlerde panolar bulunacaktır. 
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Projemizin bir diğer özelliği olan plaka tespit, tanıma, okuma ve envanter tutma 

algoritması günümüzde örneği olan ve olmayan birçok uygulamaya yol açmaktadır. 

Örneğin çalıntı araçların plakalarından tanınarak uyarı verilmesi günümüzde, özellikle de 

otoparklarda, benzerine rastlanmayan bir potansiyel kullanım alanıdır. 

Bu yönlere ek olarak projemiz günümüzde halihazırda kullanılan boş yer sayacı, otomatik 

kapı açma ve ücretlendirme vb. sistemleri de çatısı altında bulundurmakta, bu yönü ile tek 

parçalı, çok fonksiyonlu bir akıllı otopark yönetim sistemi olma özelliğini taşımaktadır. 

Kodlama yönünde yapılan en büyük yenilik, plaka ve araç tespitinde şekil tanıma yerine 

HAARCASCADE metodunun kullanılmasıdır. Şekil tespiti, plaka tanıma programının 

üzerinde yazı olan herhangi bir dikdörtgen tarafından yanıltılmasının önünü açmaktadır. 

HAARCASCADE metodu ile ise plakalar ayırt edici özelliklerinden fark edilir ve sadece 

plakaların okunması sağlanır. Bu metodun çok enerji harcamaması ve plakaları hızlı 

tanıması da maliyeti düşüren bir inovasyondur. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Projemizin uygulanabilirliği yüksektir çünkü yapımında kullanılan alt sistemler parça parça 

piyasada mevcuttur ve bu alt sistemlerin birçoğunun yerli muadilleri vardır, olmayanlar ise 

Türkiye’de üretebilecek ürünlerdir. Projemiz, 7. Bölümde de bahsedileceği gibi, park 

yerinin boyutunun artması ile park yeri başı maliyeti düşen bir projedir. Bu özelliği, 

projemizi kapasite açısından büyük otoparklar başta olmak üzere birçok otopark tipine 

cazip kılmaktadır. Apart parklar ve çok katlı park yerleri gibi yüksek kapasiteli park 

yerleri, özellikle İstanbul gibi şehirlerde, yaygınlaşmaya başlamıştır (5). Bu tür park 

yerleri, küçük arazilerde çok sayıda araç depolayabilmelerinden ötürü büyük olasılıkla 

gelecekte büyük şehirler için bir standart olacaktır (6). Projemiz, bu tür park yerlerinde 

kullanıma uygundur. Projemizin maddi ve manevi fizibilite oluşturan bir diğer özelliği ise 

2. Bölüm’de verilen, park yeri bulmakla harcanan zaman, yakıt, çevre zararı ve bu 

zararlardan doğan maddi kaybın en aza indirecek olmasıdır. Projemizin İstanbul’da park 

yeri bulma süresini yarılaması, hatta birkaç dakika azaltması bile ekonomiye milyarlarca 

lira tasarruf ettirecektir.ü 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin maliyet ve adet tablosu aşağıda verilmiştir. Maliyetin çoğunu oluşturan 

Raspberry Pi kompakt ve yaygın kullanılan bir kart olduğu için seçilmiştir ancak pratikte 

herhangi bir bilgisayar veya SoC (System on a Chip) tipi kart kullanılabilir.  

ÜRÜN ADI FİYATI (TL) ADETİ TUTARI (TL) 

Arduino UNO 120 1 120 

Raspberry Pi 4 2G 2650 1 2650 

16x2 LCD Ekran 37.5 1 37.5 

Servo Motor 34 2 68 

Buton 1 20 20 

LED 3.50(10x) 20 7 

Breadboard 20 1 20 

Webcam 140 2 280 

Kablo 20 1 Paket (40x) 20 

  TOPLAM 3222.5 TL 
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Projemizin mali açıdan önem özelliği maliyetinin çoğunun otoparkta bir veya iki tane 

bulunan sistemlerden gelmesidir. Bu sebepten ötürü park yeri sayısı arttıkça maliyet plato 

yapar ve buna rağmen sistemin fonksiyonlarından feragat edilmez. Projemizin bu niteliği 

projemizi özellikle yüksek kapasiteli otoparklarla uyumlu kılar. Apart-park tipi 

otoparkların gelecekte yaygınlaşması durumunda projemizin otopark başı maliyeti oldukça 

makul olacaktır.  

 

Aşağıda projemizin zaman çizelgesi, tamamlanan ve tamamlanacak adımlar ile verilmiştir. 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Sürücüler, Apart ve Çok katlı otoparklar, Büyük (Açık hava) otoparklar, Özel otoparklar, 

Özel araç türleri (Askeri, Kamu vb.) için otoparklar ve dolayısıyla belediyeler, TSK, 

emniyet birimleri. 

 

9. Riskler 

RİSKLER 

Plaka okuma yazılımı görece uzak mesafelerde D ile O gibi plakalarda benzer görünümlü harfleri 
karıştırabiliyor, Plaka okuma özellikle görece uzak mesafelerde görece uzun sürebiliyor. (Olasılık 5 Etki 6) 

Küçük otoparklar için fiyat/park yeri sayısı yüksek olabilir. (Olasılık 6 Etki 6)                       

Sistem otoparktaki bazı çalışanları işlerinden edebilir. (Olasılık 7 Etki 4)                         

Arduino ve Raspberry Pi kartlarının yurt dışında üretiliyor olması. (Etki 5)                       

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Okuma işlemi birden çok defa yapılıp elde edilen sonuçların modu plaka olarak alınabilir. 
Okuma işlemini hızlandırmak için kamera plaka hizasına konulabilir.               

Maliyetin çoğu RPi kartından gelmektedir. Küçük otoparklar plaka tanıma sisteminden feragat 
edebilir veya daha basit/ucuz kartlara yönelebilir.           

Otoparklar fazla istihdam yaratmasa da işi projemiz tarafından alınan çalışanlar sistemin  
kontrolünü ve otoparkın güvenliğini sağlamakla görevlendirilebilir.         

Arduino kartı oldukça basit ve yerli üretimi mümkün bir karttır. RPi yerine daha yüksek yerlilik oranı olan 
bir kart tercih edilebilir ancak işlemci ve grafik işlemcisi gibi bileşenler ülkemizde henüz üretilmemektedir. 

Solda projemizle ilgili Maliyet-Park 

yeri oranı grafiği verilmiştir. 

Proje ile ilgili harcamaların 

tamamı montaja geçişte 

yapılacaktır. 
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10. Kaynakça ve Rapor Düzeni  

Erişim adresi:https://www.akillisebekeler.com/bugun-arabayla-cikmazsak-

mi/#:~:text=Y%C4%B1ll%C4%B1k%20park%20alan%C4%B1%20aramak%20i%C3%A

7in,290%20Milyon%20Dolar%20y%C3%BCk%20getirmektedir. (1) (27/02/2022) 

Erişimadresi:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3163473#:~:text=Shortag

e%20of%20parking%20space%2C%20high,yet%20non%2Dsuccessful%20%2D%20appro

aches. (2) (26/02/2022) 

Erişim adresi:https://www.usatoday.com/story/money/2017/07/12/parking-pain-causes-

financial-and-personal-strain/467637001/ (3) (14/02/2022) 

Erişim adresi:https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Motorlu-Kara-Tasitlari-Ekim-2021-

37432 

Erişim adresi:https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Motorlu-Kara-Tasitlari-Ekim-2016-

21610 (4) (01/2022) 

Erişim adresi:https://www.son.tv/haber-287825/ (5) (02/2022) 

Erişim adresi:https://eandt.theiet.org/content/articles/2019/02/the-future-of-car-parking/ (6) 

(02/2022) 

Erişim adresi:https://www.youtube.com/watch?v=WQeoO7MI0Bs (OpenCV ders) 

(12/04/2022/) 

Erişim adresi:https://nanonets.com/blog/ocr-with-tesseract/ (Tesseract OCR ders) 
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