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1.Proje Özeti (Proje Tanımı) 
  
Projemizin amacı; engelli insanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için onlara yasalarla verilen 
haklardan biri olan otoparklarda ayrılan özel yerlerin, hak sahibi olmayan kişiler tarafından 
kullanılmasını önleyerek engelli insanlarımıza yardımcı olmaktır. Binaların, kaldırımların, 
yolların ve merdivenlerin tasarımları yapılırken engelli insanlarımız da düşünülerek 
yapılmalıdır. Yasalarımız ve etik değerlerimiz gereği, yaşam alanları tasarlanıp düzenlenirken 
engelli insanlarımızın ihtiyaçları da düşünülmelidir. Örneğin açık ya da kapalı otoparklarda, 
girişlere, kapılara ve asansörlere yakın park alanları engelli bireylere tahsis edilmektedir.  
Projemiz otoparklarda bulunan engelli park alanlarını kontrol etmek ve engelliler dışında bu 
alanların kullanılmamasını sağlamaktır. EPAS-V2 (Engelli Park Alanı Sistemi-V2) ile herhangi 
bir ihlal durumunda görevliler uyarılarak en kısa sürede müdahalenin sağlanıp engelli 
insanlarımızın hak gaspının durdurulması amaçlanmıştır. Projemiz; otoparkta engelli park 
alanlarına park eden araçların plakalarını, görüntü işleme teknolojisini kullanarak tespit ederek 
veri tabanı üzerindeki kayıtlar ile karşılaştırıp aracın engelli park alanını kullanmaya hakkı olup 
olmadığını tespit edecektir. Aracın hak ihlali yaptığı tespit edilirse en kısa zamanda sistem 
tarafından yetkililere ulaşıp sorunun çözülmesi sağlanabilecektir. EPAS-V2 sisteminin 
tasarımı; kameralar, mikrodenetleyici kart, sensörler, devre elemanları ve bu birimlerin 
kontrolünü ve işlemesini sağlayan görüntü işleme yazılımı, veri tabanı yazılımı, sensörler ve 
iletişimi kontrol eden yazılım olmak üzere üç temel yazılımdan oluşmaktadır.  Bu sistem tüm 
kapalı ve açık otoparklarda, AVM otoparklarında hatta sokaklarda bulunan otoparklarda 
kullanılabilir. Projemiz tüm engelli vatandaşlarımıza fayda sağlayacak ve vatandaşlarımızın 
engelli hakları konusunda bilinçlenmesine katkıda bulunacaktır.  

 
2. Problem/Sorun:  
Sosyal hayatın içeresinde olmak, bağımsız bir birey olarak yaşamak, sağlıklı insanlar kadar 
engelli insanlarımızın da hakkıdır. Ayrıca engelli insanlarımızı sosyal hayatın içinde tutmak ve 
onlara gerekli desteği vermek hem devletimizin hem de tüm toplumumuzun görevidir. Herkes 
tarafından kullanılan evlerin, iş yerlerinin, sosyal tesislerin, hastanelerin, okulların, sokakların 
ve kaldırımların tasarımı sırasında sağlıklı insanlar kadar engelli bireylerin de düşünülmesi 
gerekmektedir. Bu önlemlerden biri de çok sık olarak kullanılan otoparklarda engelli 
insanlarımız için ayrılan otopark alanlarıdır. 22 Şubat 2018’de yayımlanan Resmî Gazete’de 
bulunan otopark yönetmeliğine göre engellilerin kullanımına yönelik düzenlemelerin yapılması 
zorunludur. Otoparkların giriş-çıkışı ve asansörlerin en yakın yerine birden az olmamak şartıyla 
her 20 park yerinden birinin engelli işareti konularak engelliler için ayrılması zorunludur. 
Engelli insanlarımız için ayrılan bu park alanlarının girişlere yakın olması, boş olarak görülmesi 
gibi nedenlerden dolayı maalesef hakkı bulunmayan insanlar tarafından kullanılmaktadır. Bu 
hak ihlalleri nedeni ile  engelli insanlarımız kendi hakkı olan bu alanları kullanmak istediğinde 
bu işgaller nedeni ile mağdur olmaktadırlar. Ayrıca artık engelli kişiler tarafından kullanılan 
araçlarda engelli işaretinin bulunmaması bu park ihlal sorunlarının tespitini zorlaştırmaktadır 
Engelli park alanına park edilmesi durumunda yapılabilecek tek işlem görevliler tarafından 
gerekli belgelerin incelenmesi ile sağlanabilmektedir. Resim1 ve Resim2 de kapalı bir 
otoparkın, engelli park alanlarının dubalarla hak sahibi olmayanlardan korunmaya çalışıldığı ve 
engelli park alanına park alanına park etmiş yetkisiz bir aracın görselleri görülmektedir. Her 
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park alanının başına bir görevli koymanın imkansız olması nedeni ile  mevcut durumda engelli 
park alanlarının gasp edilmemesinin tek yolu insanların vicdanı olarak görülmektedir.  Bu 
sorunları çözmek için sadece o an orada olma ihtimali olan güvenlik görevlisinin belge 
incelemesinden ise bir sistem ile kontrol edilmesi çok daha verimli sonuçlar ortaya 
çıkartacaktır. Bu noktada devreye  EPAS-V2 sisteminin girmesini ummaktayız. 

 

  
Resim1 Dubalar ile kapatılan engelli park alanı Resim2 Engelli park alanına park etmiş bir araç 

 
3. Çözüm  
EPAS-V2 sistemi; engelli bireylerin dezavantajlı durumlarında onlara destek olmak için 
sağlanan haklardan biri olan girişlere, kapılara ve asansörlere yakın alanlarda ayrılan park 
alanlarının hak sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılmasını engellemek ve ihlal durumunda 
en kısa sürede yetkililere iletmek için tasarlanmıştır. EPAS-V2 projemiz tüm açık veya kapalı 
otopark alanlarında kullanılabilecek ve tüm engellilerin çıkarları için hizmet verebilecektir. 
Ayrıca engelli hakları noktasında toplumsal bir farkındalık oluşmasına da yardımcı olacaktır. 
Resim3 ve Resim4 de EPAS-V2 sisteminin açık ve kapalı otoparklardaki prototip çizimleri 
görülmektedir. 

 

 

Resim3 Kapalı otoparklar EPAS-V2 prototip çizimi 
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Resim4 Açık otoparklar EPAS-V2 prototip çizimi  
 
2020 Teknofest yarışmasında Castorfiber takımı olarak bu soruna geliştirdiğimiz manyetik kart 
kontrollü, EPAS isimli akıllı sistem ile çözüm geliştirmiştik. EPAS-V2 projemiz ile sorunun 
çözümü için çok daha yaygınlaştırılabilecek ve süreçteki insan faktörünü daha da azaltacak bir 
sistem geliştiriyoruz. EPAS-V2 projemiz; otoparklara yerleştirilecek kameralar veya mevcut 
kameralar ile görüntü işleme teknolojisi kullanılarak, engelli alanına park eden araçların 
plakalarının okunması ve okunan plakanın engelli aracı olup olmadığının tespit edilmesi ile 
çalışmaktadır. Tespit edilen plaka, sistem tarafından engelli araçlarının plakalarının kayıtlı 
olduğu veri tabanı ile iletişime geçerek oradaki plakalar ile karşılaştırılacaktır. Bu veri tabanı 
otopark için özel bir veri tabanı olabileceği gibi tüm engelli araçların kayıtlı olduğu Emniyet 
Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı veri tabanına (EGM-POLNET) da bağlanabilecektir. Bu 
sorgulama sonucu, hak ihlali yapan aracın tespit edilmesi durumunda sistem tarafından 
görevlilere mesaj yollanacak ve müdahale etmesi sağlanacaktır. EPAS-V2 sisteminin çalışma 
adımları aşağıdaki akış şemasında gösterilmiştir. 
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edilmesi 
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Engelli otoparklarında kontrolü̈ sağlayacağımız EPAS-V2; sistemi kontrol edecek Raspberry 
Pi 4 kart, görüntüyü tespit edecek 3600 dönebilen kamera, aracın mesafesini ölçecek ultrasonik 
mesafe sensörü, park durumunu gösterecek led (kırmızı, mavi ve yeşil ), ihlal durumunda 
yetkiliye mesaj yollanmasını sağlayacak GSM-GPS modülü  ve bağlantı bileşenleri ile Python 
dilinde yazılan yazılım ile oluşturulacak bir sistemdir. EPAS-V2 sisteminde kullanılacak 
donanım birimleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 
 

Raspberry Pi 4 - 4GB 
360 Derece Dönebilen Hareket 

Algılayıcı Kamera 

  
GSM GPRS Modülü Led Işıklar 

 

 

Ultrasonik Mesafe Sensörü  
 
4. Yöntem  
 
EPAS-V2 projemizde temel anlamda yazılım olarak görüntü işleme teknolojisi donanım olarak 
mikrodenetleyici kart teknolojisi kullanılacaktır. Engelli park alanına araç girişinin tespiti 
sistemde bulunan sensör ve yazılım  tarafından yapıldıktan sonra, Python dili ve OpenALPR 
kütüphanesi kullanılarak  yazılacak program, görüntü işlenmesi ile  plakanın tespit edilmesini 
sağlayacak, tespit edilen plaka veri tabanı üzerindeki plakalarla karşılaştırılarak plakanın  
engelli aracına ait olup olmadığı belirlenecektir. Kullanılacak veri tabanı özel olarak 
hazırlanabileceği gibi Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı veri tabanı (EGM-
POLNET) gibi farklı bir kurumun veri tabanı da olabilecektir. Veri tabanına erişim sağlandıktan 
sonra SQL kodları ile sorgulama yapılacaktır. Park eden aracın engelli aracı olmaması 
durumunda, mikrodenetleyici kontrolünde çalışan sensörler ve elektronik birimler devreye 
girerek sesli ve ışıklı olarak sürücüyü uyaracak, park ihlalinin devam etmesi durumunda 
görevliye kısa mesajla bilgilendirme verilip gerekli işlemlerin yapılması için imkân 
sağlayacaktır. Projemizde donanımsal olarak kamera, mikrodenetleyici, mesafe sensörü, ledler, 
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hoparlör ve elektronik bileşenler kullanılacaktır. Bu yöntem ile en kısa sürede yanlış park 
durumunun tespiti yapılarak soruna müdahale edileceğini düşünmekteyiz.  

 
Resim5 EPAS-V2 sistemi için prototip çizimi  

 
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü  
Otoparklarda engelli park alanlarının kontrolü için bir sistem olmadığı görülmüştür. Bu park 
alanlarının hak sahipleri tarafından kullanımı biraz da kişilerin vicdanına bırakılmıştır. EPAS-
V2 projesi ile bu alanların hak sahipleri tarafından kullanılması sağlanarak ihlal durumunda 
gerekli işlemler kolaylıkla yapılabilecektir.  EPAS-V2 projesinin engelli bireyler için sorun olan 
bu durumu gidereceğini, bu alandaki açığı kapatabileceğini düşünmekteyiz. 
Yaptığımız araştırmaya göre otoparklarda engelli park alanları için böyle bir sistem 
kullanılmamaktadır. Araştırmamız sonucunda, kamera sisteminin kullanıldığı bazı açık 
otoparklarda engelli alanına park edilmesi durumunda resimlerin çekildiği, çekilen resimlerin 
yetkili emniyet birimlerine daha sonra iletildiği aradan zaman geçtikten sonra eğer bir ihlal 
varsa plakaya ceza kesildiği uygulamalara rastlanmıştır. Ancak bu sistem mağduriyeti 
gidermekten çok kural ihlaline bir ceza yöntemidir. EPAS-V2 ise arabanın park edildiği anda 
gerekli işlemleri yapıp en kısa zamanda hak ihlalinin ortadan kaldırılması için yetkililere temasa 
geçmeyi sağlamaktadır. Ayrıca otopark kontrolü için yapılabilecek kart sistemleri ya da bariyer 
sistemlerinin uygulamaları maliyetli aynı zamanda engelli bireylerin bedensel olarak güç 
harcamaları gereken sistemlerdir.  
EPAS-V2 farklı amaçlar için halihazırda kullanılan teknolojilerin engellilere destek olmak için 
bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Sistem için gerekli olan yazılım ve tasarım, Castorfiber 
takımı tarafından yapılacağı için milli ve yerli bir sistem olacaktır.  
6. Uygulanabilirlik  

EPAS-V2  maliyeti düşük olduğu için uygulanabilmesi oldukça kolay bir projedir. Üstelik 
halihazırda AVM otoparklarında ya da kapalı otoparklarda  bulunan alanların boş ya da dolu 
olduğunu gösteren sisteme adapte edilmesi oldukça kolaydır. Kapalı otoparklarda bulunan 
mevcut kameralar kullanılabileceği gibi yeni kameralar da eklenebilir. Kurumlara ait açık 
otoparklarda kamera sistemini kurmak oldukça kolay bir şekilde sağlanabilir. Halka açık 
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otopark alanlarında ise güvenlik amaçlı kullanılan mobesse kameraları bu sistem için 
kullanılabilir. EPAS-V2 ticari bir ürüne dönüştürülmeye müsait bir projedir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 10-8 
Projemizin prototipi için tahmini bütçe aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi yaklaşık 848TL’dir. 
Ancak seçilecek farklı model ve markalardaki bileşenler ile fiyat değişebilir.  
 

Malzeme Fiyat 
Raspberry pi 4 - 4gb 685 tl 
Kamera  50 tl 
Renkli led 5 
GSM-GPS modülü 100 tl 
Ultarsonik mesafe sensörü 8 tl 
  

 
Proje hayata geçirildiğinde Raspberry Pi, GSM-GPS modülü̈, gibi temel bileşenler ekstra bir 
maliyet oluşturmazken, eklenecek her park alanı için ultrasonik sensör, led ışıklar ve kamera 
için bir maliyet oluşacaktır. Bu maliyet park alanı sayısına ve seçilecek kamera tipine göre 
değişkenlik gösterebilir. Projenin maliyetini düşürmek için otoparklarda bulunan kamera 
sistemleri kullanılarak tasarruf yapılabilir. Projemizdeki maddi harcamalar prototipi 
oluşturulurken yapılacaktır. 
Proje detay raporu hazırlandıktan sonraki proje zaman çizelgesi aşağıda gösterilmiştir. 

 
 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 
EPAS-V2 projemiz açık veya kapalı otoparkları kullanıma uygundur. Otoparkları kullanan tüm 
engelli bireyleri ilgilendiren bir projedir. Böyle bir projeyi tercih etme sebebimiz; engelli 
insanlarımızın dezavantajlı durumlarından kaynaklanan sorunlarına bir noktada destek 
olmaktır. 
 
9. Riskler 
EPAS-V2 projesinin gerçekleştirilmesinde olası riskler olarak temin edilmesi gereken 
malzemeler için yeterli maddi desteğin bulunamaması, malzemelerin teminin gecikmesi, 
yazılım geliştirilmesi sırasında yaşanacak problemler, prototipin çalışmaması gibi başlıklar 
olarak söylenebilir. Bu risklere karşı oluşturulacak B planı aşağıdaki tabloda açıklanmıştır. 
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Riskler B planı 
Yeterli maddi desteğin bulunamaması Proje prototipinin oluşturulması için gerekli 

maddi destek kaynağı ilk olarak Teknofest 
olarak düşünülmüştür. Yeterli maddi 
desteğin alınamaması durumunda 
okulumuzun aile birliğinden ya da sponsor 
bularak gerekli maddi kaynak 
oluşturulacaktır. 

Malzemelerin teminin gecikmesi ya da temin 
edilememesi 
 

Malzeme temininde yaşanacak sorunlara 
karşı alternatif malzemeler belirlenmiştir. 
Örneğin Raspberry Pi kart temin 
edilemeyecek bir durumda Arduino kart 
temin edilecektir.  

Yazılım geliştirme sorunu Yazılım geliştirme durumunda oluşacak bir 
sorun durumunda öncelikle takım 
danışmanına, danışmanın çözemediği bir 
sorun oluşursa bir Yazılım uzmanı ile temasa 
geçilecektir. 

Prototip çalışma sorunu Prototipin çalışmaması durumunda öncelikle 
takım danışmanına, danışmanın çözemediği 
bir sorun oluşursa bir konu hakkında 
uzmanlığı olan bir mühendis ile temasa 
geçilecektir. 

 
Proje hayata geçirildikten sonra oluşabilecek riskler daha çok donanımsal sorunlar olarak 
öngörülmektedir. Kameranın açısının bozulması, sensör arızaları gibi, böyle durumların önüne 
geçmek için yetkililerce belirli aralıklarla sistemi oluşturan fiziksel parçaların kontrolünün 
yapılması gerekmektedir. 
Proje detay raporu hazırlandıktan sonraki iş-zaman çizelgesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 
İŞ PAKETİ  
ADI/ TANIMI 

SORUMLU AYLAR 
1 2 3 4 

Proje destek ESRA EFENDİOĞLU 
(DANIŞMAN) X X X X 

Malzemelerin temin 
edilmesi 

K.B. PINAR 
(TAKIM LİDERİ) 
B. ÇUBUKÇUOĞLU 
(TAKIM ÜYESİ) 

X    

Yazılımın 
geliştirilmesi 

K.B. PINAR 
(TAKIM LİDERİ) 
B. ÇUBUKÇUOĞLU 
(TAKIM ÜYESİ) 

X X X  

Proje prototipinin 
hazırlanması 

K.B. PINAR 
(TAKIM LİDERİ) 
B. ÇUBUKÇUOĞLU 

 X   
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(TAKIM ÜYESİ) 

Proje prototipinin 
test ve kontrollerinin 
yapılması 

K.B. PINAR 
(TAKIM LİDERİ) 
B. ÇUBUKÇUOĞLU 
(TAKIM ÜYESİ) 

 X X  

Teknofest sunumu 

K.B. PINAR 
(TAKIM LİDERİ) 
B. ÇUBUKÇUOĞLU 
(TAKIM ÜYESİ) 

   X 

 
Projemizin olasılık(1-5 puan) etki(1-5 puan) matrisi hesaplanırken risk durumunu AZ(1-5 
puan), NORMAL(6-15 puan), ÇOK(16-25) olarak sınıflandırdık. Aşağıdaki tabloda olasılık 
etki matrisi hesaplanmış ve risk puanları gösterilmiştir. 
 
Riskler Olasılık puanı Etki puanı Risk puanı 
Yeterli maddi desteğin 
bulunamaması 

1 5 5-AZ 

Malzemelerin teminin 
gecikmesi ya da temin 
edilememesi 
 

2 3 6-NORMAL 

Yazılım geliştirme sorunu 2 5 10-NORMAL 
Prototip çalışma sorunu 2 3 6-NORMAL 

 
 
 
10. Kaynaklar  

 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180222-7.html  
http://www.ergoterapim.com/engelli-bireyler/engelli-otopark-olculeri- nasil-olmalidir.html  
http://arduinoturkiye.com/ https://www.robotistan.com/ https://koddefteri.net/category/arduino 
http:/direnc.net/  
https://www.hobibilisim.com/pts-nedir/ 
https://peakup.org/blog/yeni-baslayanlar-icin-goruntu-islemeye-giris/ 
https://medium.com/@sddkal/python-ve-opencv-ger%C3%A7ek-zamanl%C4%B1-
g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BC-i%CC%87%C5%9Fleme-88e7104ad851 
https://www.muratoksuzer.com/2017/10/raspberryde-python-ile-tesseract-ocr.html 
https://www.dipolnet.com/license_plate_recognition_lpr_systems_-
_part_1_camera_positioning_bib318.htm 
https://www.axis.com/files/whitepaper/wp_license_plate_capture_73350_en_1906_hi.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=zPIQDs-LhvE 
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-4-model-b/ 
https://realpython.com/python-raspberry-pi 


