
Otopark Otomasyon Sistemi  teknik şartnamesi : 
 
 

A. KAPSAM :   
 
Bu Şartname,  ………………………. otoparkının bilgisayar denetimli elektronik sistemler ile 
techiz edilerek giriş denetimi, ücretlendirme ve raporlamasının yapılması ,bu amaca yönelik olarak 
satın alınacak olan otomasyon sistemi ekipmanlarının ve yazılımlarının aksesuarları ile birlikte, 
komple sistemin çalışır vaziyette teslimine yönelik  hususları kapsamaktadır.  

 
 

B. TEKNİK ÖZELLİKLER :  
 
Kurulacak olan sistemde aşağıdaki ürünler yer alacaktır: 
 
 
1- Trafik bariyeri – 3 metre kollu  ……. 4 adet 
2- Emniyet fotoseli   ………………….. 4 adet 
3- Araç manyetik kütle dedektörü  …… 8 adet 
4- Plaka tespit kamerası..……………… 1 adet 
5- Otopark otomasyon yazılımı  ………. 1 adet 
6- Yol kontrol ünitesi  …………………. 2 adet 
7- Kablo, kablolama ve işletmeye alma 
8- Sistemde gerekli bilgisayarlar idare tarafından sağlanacaktır. 
 
1. Otomatik Trafik Bariyeri, 
 
1. Bariyerler -35 derece C ile +70 derece C sıcaklık aralığında çalışabilmelidir. 
2. Mikro- işlemci ihtiva eden elektronik kontrol kartına sahip olmalıdır. 
3. Programlanabilir fonksiyonlara sahip olmalıdır. Fonksiyon seçimleri kart üzerinden kolayca 

yapılabilmelidir.  
4. Bariyer mekanizması paslanmaz malzemeden üretilmiş olmalıdır. 
5. Bariyer gövdesi  ve kapağı alüminyum malzemeden üretilmiş olmalıdır.  
6. Kol açılma süresi en fazla 3 saniye olmalıdır. 
7. Bariyerin yere montajı için alüminyum döküm montaj bazası bulunmalı, yere montajı baza 

üzerinde bulunan vida deliklerinden yapılabilmelidir. 
8. Elektrik kesintilerinde ve acil durumlarda elle açma imkanı olmalıdır. Elle açma işlemini A 
9. Bariyer elektronik kontrol devresi  üzerinde bulunması gereken fonksiyonlar : 

9-1- Kart üzerinde loop dedektör (araç  kütle dedektörü) entegre olarak yer almalıdır. 
9-2- Emniyet Fotoseli bağlantısı için tahsis edilmiş bağımsız girişleri olmalıdır. Bu fotocell 
bariyer kolunun kapanması sırasında altına bir şahıs veya araç girmesi halinde kolun inmesini 
engellemelidir. 
9-3- Fotosel enerjisi de bariyer kartı tarafından sağlanmalıdır. Bunu sağlamak için bariyer 
içerisine ilave adaptör, güç kaynağı gibi parçalar takılmayacaktır. 
9-4- Bariyer kartı üzerinde RS485 seri haberleşme arabirimi olacak, bariyer bu port üzerinde 
bilgisayara bağlanarak programlanabilecek ve veriler aktarılabilecektir. 
9-5- Trafik sinyalizasyon lambası bağlantısı için tahsis edilmiş kırmızı ve yeşil lambalar için  
bağımsız girişler bulunmalıdır. 
9-6- Kütle dedektörünün araç geçişi sonrasında bariyeri kapatması istenmiyorsa bunu 
sağlamak için bariyer kontrol kartı üzerinde bir anahtar veya bağlantı  seçeneği  bulunmalıdır.  
9-7- Kontrol kartı üzerinde bariyerin  çalışmasını izleyebilmek, ve hata olduğunda hatanın 
kaynağını kolayca tespit edebilmek amaçlı led ışıklı indikatörler bulunmalıdır. Bariyer en az 
aşağıdaki indikatörlere sahip olmalıdır :  
 



Kolun  üst limit konumunda olduğu 
Kolun alt limit konumunda olduğu 
Aracın kütle dedektörü tarafından algılandığı 
Fotoselde  araç veya insan varlığı 
DUR komutu ikazı 
AŞAĞI komutu ikazı 
YUKARI komutu ikazı 
ENERJİ lambası  
 
9-8- Bariyer devresi üzerinde Radyo frekanslı uzaktan kumanda alıcısı entegre olarak yer 
alacaktır. Sonradan bariyere ilave edilmiş, eklenmiş, takılmış  uzaktan kumanda modülü veya 
alıcı cihazları kabul edilmeyecektir. Bariyer ile kumanda bariyerin bütünleşik parçası olacak 
aynı üretici tarafından üretilmiş olmalıdır.  
9-9- Uzaktan kumanda alıcısı teleskopik açılır kapanır antene sahip olacak, gerektiğinde 
anten açılarak algılama mesafesi  60 metreye kadar çıkarılabilmelidir. Anten, bariyer 
gövdesinin dış kısmında monte edilmiş olmalı, sonradan eklenmiş değil, fabrikasyon takılmış 
orijinal ürün olmalıdır.  
9-10- Uzaktan kumanda vericileri üzerinde  aç, kapa ve dur komutları için 3 adet buton 
bulunacaktır.  Kumanda cihazları anahtarlık yapısında ve avuç içine sığabilecek küçüklükte 
olmalıdır. 

  
10. Elektronik kontrol devresi bariyer içerisinde su geçirmez ayrı bir muhafaza içerisinde yer almalı, 

devre üzerinde yer alan LED lambaların görülebilmesi için muhafaza şeffaf kapaklı olmalı veya 
ışıklı indikatörler muhafazanın dışında görünür şekilde yer almalıdır. 

11. Elektronik devre kartının tüm bağlantıları kolay değişim ve servis için konnektörlü ve klemensli 
olmalıdır. Kablolar klemenslere vidalanabilmeli, klemenslerde devre kartına soketleri ile 
takılabilmelidir.   

12. Bariyerler, yolun ister soluna ister sağına monte edilebilecek özellikte olmalıdır. Bariyer Kolu, 
gövdenin istenildiğinde solunda veya gerektiğinde  sağında olacak şekilde  hiçbir sökme, takma ve  
mekanik düzenleme yapmadan kolaylıkla değiştirilebilir olmalıdır. Bu işlemi gerçekleştirebilmek 
için , bariyer elektronik devresinde bir anahtar olmalıdır. Devre Kartı üzerinde yapılan seçimle 
(anahtar, dip switch, veya jumper ayarı olabilir) kol 180 derece önden arkaya hareket ederek, 
gövdenin bir yanından diğer yanına geçebilmeli ve böylece istenirse soldan kollu , istendiğinde  
sağdan kollu bir bariyer olarak  kullanılabilmelidir.  

   Soldan kollu olan bir bariyerin sağdan kollu hale getirilmesi için bariyer kolunu çıkartmaya 
gerek olmamalı, mekanik bir sökme takma işlemi yapılmamalı, kart üzerindeki anahtar soldan sağa 
ayarlanmalı ve  kol döndürüldükten sonra kol seviye ayarlarının yapılması yeterli olmalıdır.   

13. Bariyer kolunun açıldığında üst, kapandığında ise alt konumlarını belirleyen elektronik seviye 
anahtarları kesinlikle  temaslı mekanik anahtarlardan  olmayacaktır. Optik veya manyetik yöntemle 
çalışan temassız anahtarlar kullanılmış olacaktır. 

14. Bariyer kolu herhangi bir engelle karşılaştığında belli bir süre sonunda  kol hareketi durmalıdır. 
15. Emniyet fotoseli, kol kapanırken altında herhangi bir cismin bulunduğunu tespit eder ise bariyer 

kolunun kapanma işlemi durmalı ve otomatik olarak geri açılmalıdır. 
16. Bariyer kasası  fırınlanmış elektrostatik toz boya ile kaplı olmalıdır. 
17. Kol uzunluğu 3 metre olmalıdır. 
18. Kol , yay gücü ile dengelenmelidir. Bariyer içerisinde kullanılan yay, güvenlik amacı ile kesinlikle 

açıkta olmamalı kapalı muhafaza içerisinde yer almalıdır.  
19. Yay ayarı yaparak kolun güç dengesi yapılabilmelidir. Bunu yapabilmek için herhangi bir parçanın 

sökülmesi gerekmemelidir.  
20. Bariyer kolu alüminyum malzemeden mamul ve kenarları oval yapıda olmalıdır. Kolun gövdeye 

takılan bölümünde sağlamlık açısından kolun  içi ahşap veya sert plastik madde ile dolgulu 
olmalıdır.   

21. Kol başları plastik tapa ile kapatılmış olmalıdır. 
22. Kolun her iki tarafında , gündüz ve gece fark edilmeyi kolaylaştıran, ve gece ışık altında yansıma 

yapan kırmızı renkte reflektör bantlar bulunmalıdır. 



23. Bariyer gövdesi üzerinde en az 10 metreden görülebilecek şekilde dikkat işareti ve  Türkçe uyarı 
yazısı bulunmalıdır. 

24. Motor ve redüktör  birbirine entegre edilmiş vaziyette , yekpare  olmalı ve farklı firmaların üretimi 
olmamalıdır. 

25. Teklif edilen bariyerde dengeleme yayı kullanılmış ise, bariyer içerisinde yay açıkta, görünür 
durumda  olmamalı, güvenlik açısından  ayrı bir muhafaza içerisinde yer almalıdır. 

26. Tüm bariyer mekanizması galvaniz kaplı çelik olmalı, diğer parçalar alüminyum ve plastik gibi 
paslanmaz ürünlerden oluşmalıdır. 

27. Bariyer , 220V enerji ile çalışan 1400 devir/ dakika motora sahip olmalı, motor gücü en az 120 watt 
olmalıdır. 

28. Bariyer içerisinde  aşırı akım ve termal koruma otomatı bulunmalıdır. 
 

 
2. Emniyet Fotoseli 
 
1. Bariyer altında araç varken kolun kapanmasını engelleyecektir. 
2. Araç çıktığında bariyer kolu inecektir 
3. Bariyer  kolu kapanırken araç alına girerse kol durup tekrar açılacaktır. 
4. Mor ötesi ısık ile çalışacaktır. 
5. Aslıcı ve verici iki ayrı birim olacaktır, alıcı bariyer gövdesinde verici yolun karşısında direk 

üzerine monteli olacaktır. 
6. DC gerilim ile çalışacaktır. 
 
 
3. Araç Kütle dedektörü : 

 

1. Yol üzerinde bulunan araç mevcudiyetini tespit edecektir. 
2. Araç detektörleri yol altına döşenen anten ve elektronik devrelerin bulunduğu kontrol ünitesine 

sahip olacaktır. 
3. Araç dedektörleri araçların sayımı, araçların giriş ve çıkış denetimi , bariyer kontrolü, elektrikli ve 

sürgülü kapıların kontrolü için kullanılabilecektir.  
4. Cihazın ayrı bir adaptörü olmayacaktır tek kasa içerisinde ve 220V AC ile çalışacaktır. 
5. Çektiği güç 5 VA veya daha az olacaktır.  
6. Çıkış Röleleri 240V ve 5A  AC akıma dayanıklı olacaktır. 
7. Cihazın çalışma Frekans aralığı  20 kHz  ile 170 kHz arasında olmalıdır. 
8. Reaksiyon süresi 10ms olmalıdır. 
9. Sinyal koruma süresi limitsiz durumda ayarlandığında araç varlığı süresiz olarak role çıkışı 

verebilmelidir. Limitli olarak ayarlandığında araç varlığı 10 dakika sonra çıkış vermemelidir  
10. Cihaz hassasiyeti en az 8 kademede ayarlanabilmelidir. 
11. Anten endüktansı 50μH - 300μH arasında çalışabilmelidir.  
12. Anten ile kontrol ünitesi arasındaki mesafe 80 metreye kadar çalışabilmelidir. 
13. Cihazın ortam endüktansını ölçerek yapacağı otomatik düzeltme süresi en fazla 2 saniye sürmelidir. 
14. Cihaz -25°C ile +65°C arasında çalışabilmelidir. 
15. Dedektor cihazı iki kısımdan oluşmalıdır. Cihazın panoya ray montajı yapılabilmesini  sağlayan ve 

kabloların bağlandığı klemens bloğu olmalı ve araç dedektörü bu klemens bloğuna soketli olarak 
üstten takılabilmelidir. Dedektör sudan etkilenmeyen ayrı plastik muhafaza içerinde yer almalı ve 
alt bloğa soketi vasıtası ile kolayca takılıp çıkartılabilmelidir.  

16. Cihaz hassasiyeti en az 8 kademede ayarlanabilmelidir. 
17. Anten endüktansı 50μH - 300μH arasında çalışabilmelidir.  
18. Anten ile kontrol ünitesi arasındaki mesafe 80 metreye kadar çalışabilmelidir. 
19. Cihazın ortam endüktansını ölçerek yapacağı otomatik düzeltme süresi en fazla 2 saniye sürmelidir. 
20. Cihaz -25°C ile +65°C arasında çalışabilmelidir. 
21. Dedektor cihazı iki kısımdan oluşmalıdır. Cihazın panoya ray montajı yapılabilmesini  sağlayan ve 

kabloların bağlandığı klemens bloğu olmalı ve araç dedektörü bu klemens bloğuna soketli olarak 



üstten takılabilmelidir. Dedektör sudan etkilenmeyen ayrı plastik muhafaza içerinde yer almalı ve 
alt bloğa soketi vasıtası ile kolayca takılıp çıkartılabilmelidir.  

22. Cihaza ilk enerji verildiğinde kendisini ortam durumuna göre en çok 2 saniye içinde kalibre 
etmelidir. 

23. Bu işlem yapıldığında dedektörün üzerinde bulunan bir ışık yanmalı veya yazılı bir uyarı ile 
görülebilmelidir.  

24. Cihazın hazır durumda olduğunu belirten bir lamba ve araç mevcudiyetini gösteren ayrı rente bir 
lambası bulunmalıdır. Bu lamba,  anten üzerine araç geldiğinde yanmalı ve araç çıktığında 
sönmelidir.  

25. Yer altı anteninde bir kopuk veya arıza  olduğunda ışık yanıp sönerek bu arızayı bildirmelidir.  
26. Dedektörlerin farklı frekanslarda çalışmasını sağlamak için dedektör cihazının üzerinde  bir anahtar  

bulunmalıdır. Dedektöre en az 4 farklı frekans tanımlanabilmelidir.  
27. Cihazın algılama hassasiyeti ayarlanabilir olmalıdır. Hassasiyet ayarları cihazın kolay ulaşılabilen 

üst yüzünde olmalı ve bir anaktar ile kolayca ayarlanabilmelidir. Cihazın en az 8 farklı hassasiyet 
kademesi bulunmalıdır.   

28. Dedektörün kullanıldığı ortamda bulunması muhtemel , yoğun elektromanyetik alan veya radyo 
frekans girişimlerini engelleyebilecek filtresi bulunmalıdır. Cihazın üst yüzünde bulunan bir 
anahtar ile bu filtre kolayca devreye alınabilmeli veya devreden çıkarılabilmelidir.   

29. Cihaz üzerinde birbirinden bağımsız çalışan 2 adet röle bulunmalıdır. 
30. Bir röle aracın yeraltı anteni üzerinde bulunduğu sürece aktif olmalıdır. Araç geldiğinde role 

çekmeli, araç çıktığında bırakmalıdır. 
31. Diğer röle ise araç anten üzerine geldikten 0,5 saniye sonra, kısa bir pals vermeli veya  araç anten 

üzerinden tamamen geçip çıktıktan 0,5 saniye sonra pals verecek şekilde programlanabilmelidir.  
32. Cihaz kalibrasyon yapısı programlanabilmelidir.  

a) Sistem açılışta bir kez mevcut duruma göre kendini kalibre ettikten sonra 
kalibrasyonunu hiç değiştirmeyecek şekilde . 

b) 10 saniyede bir sistemin kendini resetlemesi ve yeni duruma göre kendi kendini kalibre 
edebilmesi şeklinde ayarlanabilmelidir.  

33. Dedektör ilk enerjilendiğinde otomatik olarak reset işlemi yapmalı ve mevcut alan endüktansına 
göre kendini kalibre etmelidir.  

34. İstenildiği anda dedektörü manuel olarak resetlemek ve ortam endüktansını kalibre etmek mümkün 
olmalı bu işlem için cihazın üstünde kolay erişilebilir bir yerinde reset butonu bulunmalıdır.   

35. Yol altı dedektör anteni su geçirmez , tam izoleli, yeraltı uygulamaya uygun yapıda dayanıklı 
polietilen alaşımlı dış koruma ve izolasyona sahip olmalıdır. Anten iletkenleri üzerinde hiçbir 
şekilde ek, lehim, ilave olmamalıdır.  

36. Anten yerleşimi için yol kesme makinesi ile yol yüzeyi 5-10 mm genişliğinde ve 5-6 cm 
derinliğinde kesilmelidir. Bir miktar dolgu maddesi döküldükten sonra anten kablosu  
yerleştirilmelidir. Yoldaki yarık epoksi veya Mastik  dolgu maddesi kullanılarak kapatılmalıdır. 

 
4. Araç Plaka Tanımlama Sistemi 

 
1. Otopark girişinde ve çıkışında otomatik plaka tanıma sistemi bulunacaktır.  
2. Bu sistemler için gerekli bilgisayar idare tarafından sağlanacaktır.  
3. Plaka tanıma işlemi, okuma bölgesine bir araç girdiğinde sistem kamerası tarafından otomatik 

olarak yapılacaktır. 
4. Plaka tanıma kamerası, harici tip direk , ve IR projektör ile birlikte verilecektir. Gece tam 

karalıkta dahi plaka okunabilecektir. 
5.  Sistemde kullanılacak olan plaka tanıma kamerası düşük ışık koşullarında, gece-gündüz 

şartlarında plaka tanıma yeteneğine sahip olacaktır. Plaka tanıma kamerasının muhafazası 
olacaktır. 

6. Sistemi oluşturan cihazlardan dış ortamda bulunanlar su geçirmez bir muhafaza içerisinde 
bulunacaktır. 

7. Sistem -20 C (eksi yirmi derece) / +50 C (artı elli derece) arasında çalışabilme özelliğine sahip 
olacaktır. 



8. Araçların önceki geçişlerine ait tüm görüntüler çağırılabilecektir. En az 300000 (üçyüzbin) 
araca ait görüntüler geriye dönük olarak incelenebilecektir. Geriye dönük inceleme değişik 
şekillerde filtrelenebilecektir. İstenilen tarih ve saat aralığına, araçların plaka bilgilerine göre 
filtreleme olacaktır. Bu şekilde elde edilen görüntülerin çıktısı alınabilecektir. 

9. İstenilen zaman aralığında geçiş yapan araçların tarih ve saat bilgileriyle birlikte listesi, bir 
aracın istenilen zaman aralığında yapmış olduğu tüm geçişlerin tarih ve saat bilgileriyle birlikte 
listesi görülebilecektir. Bu şekilde elde edilen bilgiler raporlanabilecek ve çıktı alınabilecektir. 

10. Sistem, gece ve gündüz şartlarında giriş yapan araçların şoför mahallini ve plaka bölgesini 
kapsayan önde görüntülerini JPEG formatında kaydedecektir. 

11. Saatte en az 30 (otuz) km hıza kadar herhangi bir hızda geçen araçların önden görüntüsü net ve 
bütün olarak, hıza bağlı görüntü dağılımına meydan vermeden alınacak ve sisteme aktarılacaktır. 

12. İzleme ekranında gösterilen görüntüler ödeme yapılana veya aracın kontrollü olarak geçtiği 
onaylanana kadar ekranda kalacaktır. 

13. Geçiş yapan bir aracın o geçişe ait plaka bilgisi ve aracın önden görüntüsü geçiş yapılan tarih-
saat bilgileri ile birlikte veri tabanına yazılacaktır.  

14. Otopark abonesi araçlar sisteme ilk kez kaydedilirken abonelik süresi ve plaka bilgilerinin yanı 
sıra araçlara ait diğer bilgilerde kaydedilecektir. 

15. Sistemde istenildiğinde belirtilen zaman aralığındaki veriler (geçiş yapan araçların kaydedilmiş 
tüm bilgileri ve görüntüleri) arşivlenebilecektir ve sayısal ortama aktarılabilecektir. 

16. Arşivlenen ve sayısal ortama aktarılan veriler (geçiş yapan araçların kaydedilmiş tüm bilgileri 
ve görüntüleri) herhangi bir bilgisayarda sistem yazılımına ihtiyaç duymadan incelenebilecektir. 

18. Sistem yazılımı operatör ve yönetici olarak isimlendirilen 2 (iki) tür kullanıcı tanımlayacaktır. 
Yetkileri tanımlanabilmelidir Her bir operatör ve yönetici kendisine tahsis edilmiş kullanıcı adı 
ve şifresiyle sistemi kullanacaktır.. Birden fazla operatör ve yöneticiler için farklı kullanıcı 
adları ve şifreler verilecektir. Verilen şifreler kullanıcılar tarafından değiştirilebilecektir. 

19. IP Plaka tespit kamerasında olması gereken minimum özellikler : 
 
 Kamera Türü : IP Renkli 
 5-50mm 10X auto iris zoom mercek 
 4CIF çözünürlükte 25Fps hız  
 Dış hava koşullarına dayanıklı ısıtıcılı IP65 muhafaza  
 Arka Ișık Dengeleme 
 Beyaz Ayarı 
 Dijital Gürültü Azaltma 
 Süper HAD 1/3" CCD 
 Piksel sayısı:  795 x 596 
 Renklide minimum aydınlatma : 0,0003Lüks (15 IRE)  
 Siyah beyaz modda minimum  aydınlatma :  0,00003 Lüks (15 IRE) 
 Renkli / S/B / Otomatik (ICR) modda çalışma 
 Çalışam sıcaklığı : -20˚C ~ +60˚C  
 PoE özelliği 
 Sistemin başarılı bir şekilde tam karanlıkta plaka okuması için gerekli olan IR aydınlatma 

projektörleri sağlanacaktır. 
 

 
5. Otopark otomasyon yazılımı : 

 
1. Ücretlendirme için plaka tanıma kameralarından alınan veriler  kullanılacaktır.  
2. Giriş yapan aracın plakası okunacak, ve veri tabanına kaydedilecek,  çıkış yapan aracın plakası 

okunarak veri tabanından sorgulanacaktır, aracın kaldığı süre ve  ödenecek ücret 
hesaplanacaktır. Abone araçlar abonelik süreleri boyunca otoparka giriş ve çıkış yapabilecektir.   

3. Kirli, ezik, boyalı, çamurlu veya benzeri nedenlerle okunamayan plakalar otopark görevlisi 
tarafından kayıtlardan tespit edilecektir.   



4. Program aynı anda  iki LCD monitör çıkışı sağlayacak, ilk monitörde operatör bilgileri olacak, 
ikinci monitörde ise müşteriyi bilgilendirmek için ücret ekranı yer alacaktır. Ziyaretçiler 
ödeyecekleri tutarları ikinci monitörden görebilecektir. 

5. Bilgisayar açıldığında, otomatik test yapılarak otopark sisteminde bulunan program hataları , 
veri tabanı sorunları veya kablo bağlantılarına ilişkin hatalar ekranda görülebilecektir.     

6. Vardiya sistemi olacak ve programı kullanan operatörler, kullanıcı adı ve şifre ile giriş 
yapacaktır. Giriş işlemleri kullanıcı adı ile log’lanacaktır. Hangi kullanıcının ne işlem yaptığı 
sadece yetkili kişiler tarafından görülebilecektir. 

7. Giren çıkan sayıları , abone giren ve çıkan sayıları ana ekranda sürekli olarak görülecektir. 
Operatörün kasasında bulunması gereken tahsilat tutarı sürekli olarak ana ekranda yer almalıdır.  

8. Sistemde yer alan donanımlar ile sunucu arasında haberleşme sürekli olarak izlenecek, herhangi 
bir haberleşme hatası olduğunda anında operatörü kırmızı renkte uyarı bayrağı ile uyaracaktır.  

9. Operatörün yaptığı hasılat sürekli olarak ekranda görülebilmeli ve sistem hafızasında 
saklanmalıdır. Operatör istenilen anda hasılar raporu alabilmeli, yönetici ise tüm vardiyalardaki 
operatörlerin  hasılat raporlarını istediği anda alabilmelidir. Tarih aralığı verilerek istenilen 
tarihler arasında yapılan hasılat raporlarını da alabilmelidir. 

10. Operatörler kendi vardiyalarındaki hasılatı rapor olarak alabilmelidir.   
11. Abonelere 250 değişik farklı fiyat tarifesi uygulanabilecektir. 
12. Değişken tarife : belirli saate kadar ücretsiz , sonraki saatler değişken ücret tarifesi olacaktır. 
13. Sabit tarife : belirli bir saate kadar ücretsiz , sonraki her saat sabit ücret tarifesi olacaktır. 
14. Operatör yerinden kısa süreli ayrıldığında programı kilitleyebilmeli , başkası tarafından 

kullanılmasını engelleyebilmelidir. 
15. Aboneler için üye kayıtları girilebilmeli, kişisel bilgileri , TC numarası, araç bilgileri , rengi 

modeli alınabilmelidir.  
16. Abonelerin abonelik süresi kaydedilecektir. Abonelik, aylık,3 aylık 6 aylık ve senelik olacaktır. 
17. El ile çıkış ( manuel çıkış) özelliği olacak , bu çıkışlarda açıklama giriş alanı olmalı ve 

raporlarda görülmelidir. 
18. Abone hareketleri listelenebilecektir. 
19. Operatörün yaptığı tüm işlemler sistem kayıtlarında tutulacak, silme işlemleri de dahil tüm 

işlemler yetkili tarafından görülebilecektir.  
20. Sıfırlama yapabilmek için, İçerideki biletli araç sayısının  silinebildiği/ temizlenebileceği bir 

seçenek olacaktır.  
21. Plaka tanıma kamerası kullanılarak otoparka giren ve çıkan araçların plakaları kaydedilmeli ve 

girişte bilet üzerine yazılmalıdır. 
22. Programın e-mail gönderme özelliği olmalıdır. İstenildiği anda manuel olarak, veya vardiya 

sonlarında otomatik olarak kayıtlı adreslere e-mail gönderecektir. Bu mesajda “Hareketler 
raporu ve hasılat raporu” gönderilecektir. 

23. Belirlenen saatler arasında otoparkı açma ve kapama özelliği olacaktır. Belirlenen saatlerde 
gelen araçlara bariyer açılacak, bu saatler dışında gelen araçlar giriş yapamayacaktır.  

24. Aboneler için zaman sınırlaması olacaktır. Programdan istenilen gün ve saatler abone girişine 
kapatılabilecektir.     
 
6. Yol kontrol ünitesi 

 
1. Plaka tanıma kameralarından elde edilen verilere göre bariyerlerin açılmasını 

sağlayacaktır. 
2. Yol altı kütle dedektörlerine bağlanabilmeli, gelen verilere uygun olarak bariyerlerin 

kontrolünü yapacaktır. 
3. Her ünite üzerinde en az 2 sensör girişi ve 2 röle çıkışı bulunacaktır.  
4. Bağlı kablolardan gelebilecek parazitler ve elektriksel boşalmaların cihaza zarar 

vermemesi için girişler optik olarak izole edilmelidir. 
5. Cihaz üzerinde en az 1 adet RS485 seri haberleşme arabirimi bulunmalıdır. Sunucuya 

bu arabirim üzerinden bağlanmalıdır. 
6. Sunucudan aldığı emir ile bariyer açma işlevini sağlamalıdır. 



7. Sistemi aldatmaya yönelik olarak plaka tanıma sistemine plaka gösterilmesi durumunda 
yol üzerinde araç yoksa bunu tespit etmeli bariyeri açmamalıdır.   

 
 

7. Kablo ve kablolama esasları : 
 
1. Sistemde yer alan tüm cihazlar arasında data ve enerji kabloları çekilecektir. Teklif veren firmalar 

sahayı görüp inceledikten sonra tekliflerini vereceklerdir. 
2. Kullanılan Enerji kabloları TTR ve en az 3x1,5 mm2  kesitte olacak ve boru içerisinden 

çekilecektir. 
3. Kullanılan Data kabloları Aluminyum folyo ve metal saç örgüsü blendaj ile sarılmış olacaktır. 

Kablo , dört adet çift sarımlı telden (pair) oluşacaktır. İletkenlerin  üzerinde aluminyum folyo, onun 
üzerinde blendaj sarım ve üzerinde pet, veya polietilen kaplama olacaktır.Kablo kesitleri  4 x 2 
AWG 24/1, 
olmalıdır. Kablolar boru veya kanal içerisinden çekilecektir. 

4. Sistemin doğru ve sorunsuz çalışması için gerekli kablolama standartlara uygun yapıda teslim 
edilecektir. 

 
Eğitim 

 
Sistemin kurulması sonrasında personele teknik eğitim verilmelidir. 
 
 
 
 

 


