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Son zamanlarda ülkemizde ve dünyada 
yaşanan terör saldırıları insan yoğunluğunun 
olduğu AVM’ler için güvenlik kavramını 
daha da önemli hale getirmiştir. Bu bağlamda 
31.12.2016’da Resmi Gazetede AVM Plaka 
Tanıma Sistemleri ile ilgili yönetmelik 
yayımlanmıştır.  Sistemin amacı AVM otopark 
giriş çıkışlarından geçen tüm araçların 
tespitinin yapılması, şüpheli araç takibi ve 
anlık uyarının merkeze iletilmesi ve Emniyet 
Genel Müdürlüğü’ne uyumun sağlanmasıdır. 
Sistemin teknik isterleri için Emniyet Birimleri 
tarafından yayımlanacak Teknik Şartname 
beklenmektedir. Teknik şartname yayınlanması 
sonrasında hızlıca aksiyon alınabilmesi 
için Açık Kart olarak tüm hazırlıklarımız 
tamamlanmıştır. 

Açık Kart’ın sunduğu Plaka Tanıma Sistemi, 
araç plakalarının okunmasını, depolanmasını 
ve elde edilen verilerin analiz edilmesini 
sağlayan Türkiye’nin ilk ve tek bütünleşik 
plaka tanıma sistemidir. Plaka tanıma işlemleri 
bütünleşik kamera sistemi ile gerçekleşmekte, 
kurulum ve kullanımı kolay gömülü bir 
sistemdir. Sistem POLNET (Polis Networkü) 
uyumlu plaka tanıma gerçekleştirmekte 
ve EGM’nin merkezi yazılımı ile entegre 
çalışmaktadır. 

Sistem mimarisi:

Plaka tanıma sistemi; kamera içinde bulunan 
bütünleşik donanım, yazılım ve Plaka Tanıma,  
EGM merkezi yazılımından oluşmaktadır. 
Sunduğumuz sistem Türkiye’nin ilk ve tek yerli 
malı belgeli yüksek çözünürlüklü bütünleşik 
plaka tanıma donanımıdır, bütünleşik sistemde 
kamera, ışık kaynağı, plaka çözümleme 
işlemcisi bir arada bulunmaktadır. Araç 
plakalarının okunmasını, depolanmasını 
ve elde edilen verilerin analiz edilmesini 
sağlayan bütünleşik sistem, web tabanlı plaka 
tanıma konfigürasyon yazılımı ile harici 
çevre birimlerine ihtiyaç duymadan tüm 
işlemleri yapar, sistem MOBESE  ve ilgili tüm 
şartnamelere uyumludur.

Plaka tanıma sistemi kapsama alanı içinden 
geçen araçların plakalarını çözümleyerek dahili 
depolama alanında saklayan veya network 
üzerinden başka bir sunucuya aktarabilen 
bütünleşik ve bağımsız çalışabilen bir yapıdır. 
Yüksek çözünürlüklü IP tabanlı kameralardan 
oluşan donanım, Latin alfabesi bulunan tüm 
plakaları yüksek doğrulukla okur. Loop, radar, 
Kck (kavşak kontrol cihazı) vb. donanım ve 
algılayıcılarla entegredir. Donanımın TCP/IP, 
Rs 232 ve Ftp protokol destekleri bulunmakta, 
http üzerinden yönetilmektedir. 

Bütünleşik Kamera Özellikleri:

Bütünleşik kamera sisteminin öne çıkan 
özelliklerinden bazıları şöyledir; öncelikle farklı 
ortam koşullarında en az %95 plaka yakalama 
ve yakalanan plakalar içinden en az %95 doğru 
plaka okumayı sağlamaktadır. Sistem güncel 
MOBESE Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri 
(KGYS) tip şartnamesine uygun olup, gündüz 
ve gece sürücü eşkâli gösterebilmektedir. Ayrıca 
araç sınıflandırma özelliği ile araçların otomobil, 
kamyon gibi tiplerinin ayırt edilebilmesini, 
araçların marka ve renk tanımasını 
gerçekleştirebilmektedir. Sistemin kurulumu ve 
kullanımı kolay olup, CE Sertifikasyonu, TSE 
uyumluluğu tamdır.

Sistem Özellikleri:

Kamera sistemlerimiz, Emniyet Genel 
Müdürlüğü «plaka tanıma ve ihlal tespit 
merkezi sistemi teknik isterleri ve plaka tanıma 
merkezi yazılımı» ile tam uyumludur. Sistem 

plaka tanıma ve görüntüleme işlemleri dışında 
özellikle istihbarat amaçlı araştırma raporlarını 
bünyesinde barındırmaktadır. Sistem sayesinde 
kamera noktalarından geçen araçlar anlık 
izlenebilmekte, EGM merkez yazılımında 
araç plaka sorgusu online yapılabilmekte, 
ayrıntılı arşiv sorgu, liste ve resimli gösterim 
yapılabilmekte, geçiş notu girişi ve sonuçlar pdf, 
xls ve resim çıktısı olarak alınabilmekte, SMS ile 
geçiş bildirimi yapılabilmektedir.
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