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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Her geçen gün trafikteki özel araç sayısı artıyor. Trafik yoğunluğunda ve kalabalık 

lokasyonlarda boş park yeri bulmaya çalışırken harcanan yakıt, kaybedilen zaman ve atmosfere 

yayılan zehirli gazlar maddi ve manevi kayıplara yol açıyor. Özellikle trafikteki araç sayısının 

yoğun olduğu gün, saat ve lokasyonlarda (AVM Bankalar, Pazar yerleri, Hükümet Binaları 

çevresi vb.) boş park yeri bulmanın sorun olması ve park yeri bulana kadar kaybedilen zaman, 

harcanan yakıt ve çevreye yayılan egzoz gazlarının yarattığı kirlilik projemizi tasarlamamıza 

sebep olan sorunlardır. Bulunduğumuz yere yakın lokasyonlarda sisteme dahil olan 

otoparklardan alınan boş park yeri bilgilerinin ve boş park yeri konumlarının girildiği bir 

internet tabanlı sistem ve bu sistemle entegre çalışacak bir mobil uygulama ile sorunları 

minimize etmeyi, enerji ve zaman tasarrufuna katkıda bulunmayı amaçlayarak yola çıktık. 

Akıllı Otopark projemizi geliştirirken trafik güvenliğini arttırmayı, mevcut otoparkların 

sistemimize entegre olarak mümkün olan en yüksek verimle  kullanımını, hareket kabiliyeti ve 

değişen durumlara adaptasyonun arttırılmasını, enerji verimliliği sağlanarak ülke ekonomisine 

katkı sağlamayı  ve çevreye verilen zararı azaltmak  gibi amaçlar doğrultusunda trafik 

yoğunluğunun yüksek olduğu şehirlerdeki  araç sürücülerine; anlık olarak gidecekleri 

konumlardaki sisteme dahil olan otoparklara ve otoparkların kapasitelerine erişim imkânı 

sunacak bir uygulama üzerinde çalışarak kullanıcılara daha hızlı, konforlu ve ucuz ulaşım 

imkanı sağlayabilecek ve aynı şekilde otopark işletmecilerine de daha az personel ile daha fazla 

müşteriye ulaşma imkanı sunan bir mobil uygulama hayata geçirmeyi amaçladık. (Bknz. Şekil 

1- Şekil.2) Tasarım ve mobil uygulamanın çalışma mantığı ile ilgili konulara yöntem 

başlığında ayrıntılı olarak yer verilecektir. 

 

 

2. Problem/Sorun 

1. Geçen yüzyıl sonlarından itibaren otomotiv endüstrisindeki üretim artışları, ulaşım 

olanaklarındaki gelişmeler ve nüfus patlamaları büyük kentlerde giderek bir trafik 

karmaşasına yol açmıştır. Bu karmaşanın nedenlerinden birisi de otopark sorununun 

çözümlenemeyişidir. Kent içinde park halindeki araçlar bile sorun olarak kabul 

edilmekteyken, trafikte park yeri arayan araçlar bambaşka bir sorunu daha 

tanımlamaktadır.  

2. Yapılan literatür araştırmalarında sıkça karşılaştığımız durum olarak; Otoparkın yerini 

Şekil 1: Uygulama Ara Yüz Açılış Ekranı Şekil 2: Boş Park Slotu tespiti 
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bilmeyen ya da bildiği park yerine gitmiş fakat orada yer bulamamış ve yeni bir park 

yeri aramak için tekrar trafiğe dönmüş olan araçlar, kent merkezlerindeki trafik 

yoğunluğunu ve tıkanıklığını artırmakta, zaman ve enerji kayıplarına yol açmaktadır. 

3. Hali hazırda ele almış olduğumuz sorunu çözmeye yönelik çalışmalar yapan kurum, 

kuruluş ve girişimler bulunmakta ancak bu girişimler tek bir ili kapsamaktadır. Bizim 

sunmuş olduğumuz uygulama ile ülkemizin her yerinde altyapı desteklediği sürece 

sisteme entegre olan tüm otoparklar için kullanılabilecektir.   

3. Çözüm 

Yukarıda üç alt bölüme ayrılan problemlerin çözümüne yönelik uygulamanın daha 

kolay ve ulaşılabilir olması için IOS ve Android destekli mobil uygulama geliştirmekteyiz. 

Başlangıçta yaşadığımız şehirde bulunan iki otoparkı sistem veri tabanına ekledik. Otoparkları 

veri tabanına eklerken otoparkın coğrafi konumu, açık veya kapalı oluşu, toplam park yeri slotu 

sayısı, saatlik ücreti ve açık adres bilgilerini girdik.    Şu an park alanlarının dolu veya boş 

olduğunu, kamera ve sensor sistemlerine entegre edeceğimiz açık kaynak kodlu derin öğrenme 

kütüphaneleriyle (TenserFlow, Keras vb) tespit etmek (Bknz. Şekil 3) ve elde edilen verileri 

Google Firebase ortamına depolamaya yönelik çalışmalar (Bknz. Şekil 4) sürdürmekteyiz. Elde 

edilen verilerin anlık olarak mobil uygulama üzerinden kullanıcılara aktarılması ve bu sayede 

verilmesi planlanan otopark hizmetlerinin başarılı bir şekilde kullanıcıya sunulmasını 

hedefledik. Dijkstra Algoritması en kısa yolu bulma problemlerinde (ör: navigasyon 

sistemleri) zaman ve alan karmaşıklıklarının daha düşük olması sebebiyle daha sık tercih 

edildiği için bu çalışmadaki yazılım için en uygun algoritma olduğuna karar verdik. Ayrıca bir 

düğümden diğer bütün düğümlere, hedef düğüm de dahil, en kısa yolları bulup saklaması da 

yazılımımızda kullanılması için bir önemli bir sebep olmuştur. 

 

 

 

  

*  Dijkstra Algoritması görseli için: https://bit.ly/3FoUIY4 

  

Şekil 3: Otopark Veri Tabanı Şekil 4: Keras ile Boş Park Yeri Tanıma  

https://bit.ly/3FoUIY4
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4. Yöntem 

Projenin altyapısında ve Otoparklara kurulacak sistem kısmında öncelikle Proje için 

kullanılan ana bileşen, ARM işlemcinin avantajlarını sağlayan, ancak güç tüketimi azaltılmış, 

IoT cihazlarının geliştirilmesi ve prototipleşmesi için ideal olan ARM Cortex M0+ ile birlikte 

gönderilen bir kart olan STM Nucleo64-F401RE’dir. (Bknz. Şekil 4) 

Amaçlarımız için fazlasıyla yeterli olan 512 KB Flash Bellek ve 96 KB SRAM ile 

donatılmıştır. Ancak bu kartın benzer ürünlere göre gerçek avantajı, çok çeşitli shield’ları 

bağlamamıza izin veren Arduino™ UNO V3 bağlantı desteği ve ST morpho başlıkları 

sayesinde STM32 Nucleo kartının işlevlerini kolayca genişletme olasılıklarında yatmaktadır. 

Cihazımızın internete bağlanmasını ve arka uç ile iletişim kurmasını (veri gönderme ve alma) 

sağlayan X-NUCLEO-IDW01M1 Wifi Modülünü (Bknz. Şekil 5) takmak için ST Morpho 

konektörlerini kullandık. Bu modülü, IoT uygulamaları için kullanılmak üzere 

tasarlandığından, düşük miktarda kaynak kullanarak internete bağlanmak için verimli bir yol 

sağladığı için özellikle seçtik. (Bknz. Şekil 6) 

 Otoparklardaki park yerlerinin dolu veya boş olduğunu park alanındaki kameralar 

(TenserFlow, OpenCV vb.) veya alıcılar aracılığıyla (mesafe sensörü) tespit ettik ve buradan 

elde ettiğimiz IoT yazılım platformu olan “Firebase” bulut ortamında işleyerek depoladık. 

Depolanmış olan veriyi işleyerek elde edilen çıktıların bulut ortamı aracılığı ile anlık olarak 

mobil uygulamaya (IOS ve Android) aktarmayı hedefledik. Okulumuzun otoparkında sistemin 

prototipini denedik. Hava şartlarına göre değişen durumlarda, güneşli veya bulutlu havalarda 

aldığımız dönütlere göre slot tanıma yazılımımızı geliştiriyoruz.  

 
                       Şekil 4: STM Nucleo64-F401RE Kartı 

 
                                                                   Şekil 6: Devre çizimi (Büyütmek için ctrl+tıklayın) 

Şekil 5: NUCLEO-IDW01M1 Wifi Modülü 

https://drive.google.com/file/d/1y_Z2ichov82gcAUOWjtSgeEB_7_zQtiG/view?usp=sharing
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Bulut veri tabanı olarak Firebase Realtime Database’i kullanmaya karar verdik bu 

uygulamayı seçmemizin sebebi bize göre uzak depolamaya ihtiyaç duyabilecek herhangi bir 

Android uygulaması için en iyi seçeneklerden biridir ve Android ekosistemine çok iyi entegre 

edilmiştir ve kapsamlı ve net konsolu sayesinde kullanımı ve anlaşılması gerçekten kolay 

olmasıdır. 

Uygulamamızı yazarken öncelikle Android cihazlar için tasarladık bu yüzden de Android 

SDK 21 kullanarak yazmaya başladık. SDK-21 sayesinde uygulamamız dünyadaki Android 

cihazların yaklaşık %97'sine yüklenebilecektir. Ayrıca yeni çıkacak Android sürümlerine 

uyumlu olması için Java kodlarında esneklik sağlanmıştır.  Uygulamanın boyutu yaklaşık 8 

Megabayttır. Bu durum uygulamamızı genişletilebilir hafızaları olmayan tüm cihazlar için 

kesinlikle öncelikli tercih edilebilir kılacaktır. Uygulamamızı Android Native programlama 

dilinde kodlamaya başladık ve şimdilik üç farklı aktivite geliştirdik (Bknz. Şekil 7). 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Yenilikçi Yönü 

Proje ile araç sürücüsü olan kullanıcılarımızı, gidecekleri konumlardaki (şehirler arası- 

şehir içi) en yakın otoparka yönlendirip online ödeme sistemiyle rezervasyon yaptırarak hızlı 

ulaşım, daha az zaman kaybı, daha az karbon salınımı ve daha az yakıt tüketme   imkânı 

sunacağız. Aynı zamanda Otopark işletmecilerine de sahip oldukları park yerlerinin daha 

verimli kullanabilme imkânı sunacağız.  

Projemizin benzerlerinden ayrıldığı noktalar; İSPARK sadece İstanbul içerisinde hizmet 

sağlarken uygulamasında yalnızca Belediyeye ait otoparklara yer vermektedir, rezervasyon 

imkânı yoktur ve online ödeme sistemi bulunmamaktadır. ANPARK sadece Ankara içerisinde 

hizmet sağlarken mobil uygulaması bulunmamaktadır, şoförlere park yeri imkânı sunmakta ve 

online ödeme sistemi bulunmamaktadır. “Alternatif Ulaşım Öneri Algoritmaları” ile yapmakta 

olduğumuz Nesnelerin İnterneti tabanlı projemiz diğerlerinden daha ön plana çıkmaktadır.   

  

Şekil 7 - Akıllı Otopark Uygulama Ara yüzü 
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6. Uygulanabilirlik:  

 Projemiz öncelikle Android ortamında playstore üzerinden daha sonra da android 

uygulama üzerinden alınan dönütlere göre IOS üzerinden yayınlanacaktır. Sosyal medya 

üzerinden verilecek reklamlarla öncelik olarak yerelde daha sonra saha uygulama sonuçlarına 

göre ulusalda kendine yer bulabilecektir. Proje gerekli yeterlilik onaylarını aldıktan sonra ticari 

bir ürüne dönüştürülebilir. Uygulamamızla ilgili mevcut riskler ise uygulamanın yeterince 

güncellenememesi, uygulamada oluşabilecek güvenlik açıkları sonucunda verilerin üçüncü 

şahıslar eline geçmesi olarak sıralanabilir.  9. Bölümde bu konuya ayrıntılı yer verilmiştir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 1: Tahmini Maliyet Tablosu 

 

 Proje maliyeti minimum (Ultrasonic sensor kullanıldığında): 1720 ₺ + KDV olacaktır.  

  

 

Tablo 2: 2021-2022 Yılı İş Zaman Çizelgesi 

 
 

Sıra 

No 

Açıklama Adet Birim 

Fiyatı 

Toplam 

Tutar 

1 STMicroelectronics STM32 Nucleo-64  1 720 ₺ 720 ₺ 

2 STM X-NUCLEO-IDW01M1 1 350 ₺ 350 ₺ 

3 Wifi Shield 1 165 ₺ 165 ₺ 

4 Uygulama Yazılımı  1 - - 

5 Ultrasonic Sensor 1 110 ₺ 110 ₺ 

6 Yüz tanıma kamera 1 650 ₺ 650 ₺ 

7 Hosting bedeli  1 125 ₺ 125 ₺ 

8 Playstore kayıt bedeli  1 240 ₺ 240 ₺ 

Toplam :2260 ₺+kdv 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 Projemizin doğrudan hedef kitlesini şehirlerde yaşayan ehliyet sahibi araç sürücüleri 

oluşturmaktadır. Otopark işletmecileri ve Ulaşım alanında danışmanlık hizmeti almak isteyen 

kurumlar ise dolaylı hedef kitlesini oluşturmaktadır. 

9. Riskler 

Akıllı Otopark projesini olumsuz yönde etkileyebilecek unsurlar şu şekildedir. 

1.  Kablosuz haberleşme sisteminde arıza 

2. Kamera sisteminde arıza 

3. Kablosuz haberleşme sisteminde verilerin alınamaması 

4. Hatalı park sonucu birden fazla slotun işgal edilmesi 

5. Donanımsal problemlerin ortaya çıkması 

6. GPS sisteminin hatalı konum vermesi. 

7. Yapay zekanın park slotunu algılayamaması 

8. Kablosuz haberleşmenin gecikmesi sebebiyle park yerinin birden fazla araç 

tarafından rezerve edilmesi 

9. Uygulama Veri Tabanına erişim sorunu      

B Planı: 

Takımın bu durumlar hakkındaki çözümleri ise; 

1- Bileşenlerin farklı portlar üzerinden veri göndermeyi denemeleri 

sağlanacaktır. 

2- Böyle bir durumda öncelikle otopark bilgilendirilip arıza giderilene kadar 

araçlar diğer otoparklara yönlendirilecektir. 

3- Veri alınamaması durumunda veriyi alana kadar veri indirme işleminin 

devamının planlanması yapılacaktır. 

4- Böyle bir durumda sesli ikaz sistemi ile ototpark görevlisi uyarılacaktır.  

5- Herhangi bir donanımsal hatada sistemden sorumlu teknik ekip otoparka 

yönlendirilecektir.  

6- GPS teknolojisinin hata payı 50 metredir. Yöntem kısmında da belirtildiği 

gibi merkezi, kavşağın merkezi olacak şekilde hayali bir kare çizilecektir. 

GPS sensöründen alınan koordinatların kare içerisinde olması yeterlidir. 

7- Yazılım güncellemesi ile soruna uzaktan müdahale edilecek, çözülememesi 

durumunda komşu kameradan veriler alınacaktır.  

8- Böyle bir durumda araçlardan konum olarak uzak ulan en yakın otoparka 

uygulama üzerinden yönlendirilecektir.  

9- Veri tabanı kendini saatlik periyotlarda yedekleyerek yedek bir host 

üzerinden çalışmaya devam edecektir.  



9 

 

Tablo 3: Olasılık Etki Matrisi 
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