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Değerli üyelerimiz ve paydaşlarımız,

2023 yılının ülkemiz ve tüm insanlık 
için hayırlara vesile olmasını; sağlık, 
mutluluk, huzur ve bereket getirmesi 
temennisiyle yeni yılınızı kutluyorum. 
AUS Türkiye bültenimizin, 2023 yılı 
ilk sayısında da akıllı ulaşım ve ilgili 
olduğu tüm alanlarda farkındalık 
oluşturmada etkili olduğunu 
düşündüğümüz bir içerikle sizlerle 
tekrar birlikteyiz. 

2022 yılı, AUS Türkiye ailesi olarak 
bizler için yeni başlangıçların, iş 
birliklerinin, dönüşümlerin yılı oldu. 
Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) 
alanında bilgi paylaşımının önemine inanarak paydaşlarımızın AUS alanındaki 
tecrübelerini, yürütmekte oldukları ve planladıkları projeleri paylaştıkları AUS 
Türkiye webinar serileri ile birlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliği ile 
AUS Akademi eğitimleri düzenledik. 

Derneğimiz tarafından geleneksel hale gelen ‘SUMMITS Uluslararası Akıllı 
Ulaşım Sistemleri Zirvesi’nin dördüncüsünü 15-17 Mart 2023 tarihlerinde 
Ankara’da gerçekleştireceğiz. Zirveye ilişkin hazırlık çalışmalarımıza hız 
kesmeden devam ediyoruz. Tüm gelişmelere ve detaylara, SUMMITS’23 
zirve web sitemizden ve dernek sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. 
Diğer bir önemli etkinliğimiz olan ve sektörün başarı dinamizmini yükseltmeyi 
hedeflediğimiz ‘Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri’nin 6.sı için başvuruları almaya 
başladık ve ödül almaya hak kazananları zirvemizde açıklayarak ödüllerini 
takdim edeceğiz.

Derneğimizi sektörde daha güçlü ve katılımcı kılmak, alanında söz sahibi 
kurumlarımızı bir araya getirmek adına gerçekleştirdiğimiz paydaş ziyaretlerimiz, 
görüşmelerimiz sonrasında, 2022 yılında derneğimize 20 yeni üyemiz katıldı. 
Her geçen gün AUS Türkiye olarak büyümeye ve sizlerin desteği ile daha 
da güçlenmeye devam ediyoruz. Gücümüzü sizlerin AUS sektörüne olan 
katkılarınızdan ve yenilikçi girişimlerinizden alarak sizlerin çalışmalarının ulusal 
ve uluslararası arenada hayata geçmesini kolaylaştırmaya ve sektörümüzü 
geliştirmeye yeni yılda da devam edeceğiz. AUS alanında ülkemizin ve 
dünyanın nabzını tutan haberler ile AUS Türkiye Bültenini ilgiyle okuyacağınızı 
umuyor, herkese Türkiye’nin yeni yüzyılında başarılar diliyorum. 

Gelecek sayıda görüşmek üzere, saygı ve selamlarımla.

Esma Dilek
AUS TÜRKİYE BAŞKANI

https://www.auszirvesi.org
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1.1.1 OTONOM ARAÇLAR İÇİN SÜRÜŞ MİMARİSİ VE BAĞLANTILI ARAÇ
       TRAFİK TEST SENARYOLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ 

SE
KT

ÖR
DE

N H
AB

ER
LE

R 1.1. ÜNİVERSİTELER İLE UAB ARASINDA PROJE
         PROTOKOLLERİ İMZALANDI

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 
yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal 

Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 
2020-2023 Eylem Planı’nda yer alan uzun 
dönem hedefler doğrultusunda, “Akıllı Ulaşım 
Sistemleri Alanında Çalışmalar Yapılmasına 
İlişkin İş Birliği Protokolü” kapsamında “Otonom 
Araçlar İçin Sürüş Mimarisi ve Bağlantılı 
Araç Trafik Test Senaryolarının Belirlenmesi 
Projesi” için 08.09.2022 tarihinde Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı (UAB) Haberleşme Genel 
Müdürlüğü ile Boğaziçi Üniversitesi arasında 
protokol imzalandı.

Proje ile daha çevreci, sürdürülebilir, emniyetli, 
güvenli, konforlu ulaşım perspektifinde 
hizmet veren bağlantılı ve otonom araçların, 
ülkemiz ulaşım altyapılarında kamusal ve özel 
alanlarda sorunsuz kullanımını destekleyecek 
araştırma, geliştirme, simülasyon ve test 
çalışmalarının yapılması planlandı.

Proje sonucunda aşağıdaki faydaların 
sağlanması amaçlanmaktadır:
•• AUS ile ilgili ülkemizde ve dünyada 

yaşanan güncel gelişmeleri takip ederek 
otonom ve bağlantılı araç teknolojilerine 
yönelik uygulamalar geliştirmek,

•• Dünyada gelişmekte olan otonom ve 
bağlantılı araç teknolojilerinin ülkemizde 
de yerli ve milli olarak üretilmesini 
desteklemek,

•• Ulaştırma altyapılarımızı gelişen 
teknolojilere uyumlu hale getirerek, 
vatandaşlarımıza daha güvenli, konforlu, 
sürdürülebilir bir ulaşım deneyimi 
yaşatabilmek,

•• Karayolu taşımacılığının verimliliğini, 
güvenliğini ve çevresel performansını 
artırmayı amaçlayan, araçların birbirleriyle 
ve çevresindeki yol altyapısıyla doğrudan 
etkileşime girmesini sağlayan projeler 
ortaya koymak,

•• Ülkemizin ihtiyaç duyduğu AUS 
uygulamalarına yönelik akademik 
çalışmalara destek olmak ve üniversitelerle 
iş birliklerini arttırmak,

•• Yeni nesil ulaşım teknolojileri ve 
sistemlerine ışık tutacak uygulama ve 
standartlara yön vermek.

Proje kapsamında, aynı zamanda; ulusal 
karayolu ağı ve kentsel trafik yönetimi 
ve kontrolü, seyahat bilgisi, gerçek 
zamanlı haberleşme, ulaşım modları 
arası entegrasyon, K-AUS, bağlantılı ve 
otonom araçlar, veri yönetimi, yol güvenliği, 
emisyonların azaltılması, haberleşme 
teknolojileri, hareketlilik ve erişilebilirlik gibi 
AUS ile ilişkili bileşenlerin hayata geçirilmesi 
ve uygulamalarına yönelik faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesi de planlanmaktadır.

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

8 Eylül 2022

6

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://hgm.uab.gov.tr/etkinlikler/bogazici-universitesi-ile-otonom-araclar-icin-surus-mimarisi-ve-baglantili-arac-trafik-test-senaryolarinin-belirlenmesi-projesi-protokolu-imzalandi
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1.1.2 ARAÇ İÇİ BİLGİ VE HABERLEŞME SİSTEMİNİN (ABHS) TEKNİK
       ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ PROJESİ  

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yayımlanarak 
yürürlüğe giren Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri 

Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı’nda 
yer alan “3.3 Araç İçi Bilgi ve Haberleşme Sistemi 
(ABHS)” eylemini gerçekleştirebilmek amacıyla 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel 
Müdürlüğü ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü 
arasında, 8 Eylül 2022 tarihinde “Araç İçi Bilgi ve 
Haberleşme Sisteminin (ABHS) Teknik Özelliklerinin 
Belirlenmesi Projesi Protokolü” imzalandı. 
Bu projeyle hücresel ve kablosuz haberleşme 

teknolojilerinin kullanıldığı araç içi bilgi ve 
haberleşme sistemleri ve bu sistemler tarafından veri 
toplanmasına yönelik gerekli olan teknik altyapının 
özelliklerinin belirlenmesi için çalışmalar yapılacaktır. 
Böylece araç ve yol durum bilgilerinin toplanması, 
elektronik ücret toplama, kaza ve acil durum bilgileri, 
sürücü bilgilendirme gibi servislerle yol ve sürüş 
güvenliğinin artırılması sağlanacaktır. Yol ve sürüş 
güvenliği ana hedefinden hareketle otonom sürüşe 
geçişi kolaylaştırmak için gerekli olan altyapının 
hazırlanması da planlandı.

Projede kooperatif akıllı ulaşım sistemleri 
çerçevesinde bağlantılı araçlarda (Connected 
Cars) yer alan araç içi haberleşme 
bileşenlerinin, araçların birbirleriyle ve altyapı ile 
haberleşmede kullanacağı iletişim birimlerinin 
tanımlaması yapılırken, örnek uygulamaların 
ve ilgili standartların belirlenmesine yönelik 
çalışmalar yapılması hedeflendi. Böylece 
tanımlanan ve belirlenen ABHS bileşenlerinin 
sonraki süreçte, ülkemiz yerli ve milli kaynakları 
ile üretiminin yapılması ve kaynakların 
ülkemizde kalmasının mümkün olmasının 
sağlanması ile birlikte ülkemizde yapılması 
planlanan çalışmalarda kullanılan teknoloji 
ve standartlardaki farklılıkların azaltılması da 
hedeflendi.

Proje ile aşağıdaki temel faydaların sağlanması 
amaçlanmaktadır:
• • Yolculukların daha güvenli ve emniyetli 

hale gelmesi,
• • Yakıt tasarrufu ve enerji verimliliğinin sağ-

lanması,
• • Trafikte kazaların ve seyahat sürelerinin 

azalması,
• • ABHS sisteminin yerli ve milli olarak üretil-

mesi ve ekonomiye katkı sağlanması,
• • Geliştirilecek sistemin ürün haline gelmesi 

durumunda, yurtdışı ihracat potansiyeline 
sahip  olması.

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://hgm.uab.gov.tr/etkinlikler/marmara-universitesi-ile-arac-ici-bilgi-ve-haberlesme-sisteminin-abhs-teknik-ozelliklerinin-belirlenmesi-projesi-kapsaminda-protokol-imzalandi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2022-2023 

Güz Dönemi açılışı kapsamında öğrencilere 
hitap etti. Konuşmasında özellikle 15 dakikalık 
erişim mesafesinde yürüme, bisiklet, skuter gibi 
bireysel hareketliliğin özel araç kullanımının 
yanı sıra çok önemli olduğunu ve bunu teşvik 
edeceklerini belirtti.
Bakan Karaismailoğlu, Akıllı Ulaşım Sistemlerine 
değinen konuşmasında “Gelecekte ulaşımı 
yönlendirecek 4 ana trend var. Elektrikli araçlar, 
ana ulaşım aracı olarak hayatımızda yerini 
alacak. Bununla ilgili bütün ülkeler kendi planlarını 
yapıyorlar. Paylaşımlı seyahat ve otonom araçlar 
önümüzdeki 10 yıl içerisinde varlığını oldukça 
fazla gösterecek. Bunlar hayatımızın bir parçası 
olacak. Bununla birlikte bağlantılı araçlar her 
yerde hazır olacak.” ifadelerini kullandı. 

Emisyonun önemine de dikkati çekerek, ulaştırma 
sektörünün diğer sektörler arasında yüzde 16,2 
ile en çok hava kirliliğine neden olan ikinci sektör 
olduğunu belirtti. 17 ülkenin 2050 yılına kadar 
sıfır emisyon hedefi koyduğunun altını çizerek, 
Türkiye’nin de bu hedefler doğrultusunda 
çalıştığını vurguladı.
Konuşmasında dijitalleşmenin önemine vurgu 
yaparak Türkiye için dijitalleşmenin olmazsa 
olmaz olduğunu söyledi. Salgın hastalık 
sürecinde Türkiye’nin, uzaya 2 uydu fırlatan 
ender ülkeler arasında yer aldığına işaret 
ederek yakın zamanda Türksat 6A'yı uzaya 
fırlatacaklarını açıkladı. Türksat 6A'nın tamamen 
Türk mühendisler tarafından üretildiğini ve 
uzayda kendi uydusuyla temsil edilen 10 ülke 
arasında yer alınacağını belirtti. 
Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

9 Ekim Dünya Posta Günü dolayısıyla 
kurumun çevre odaklı çalışmaları hakkında 

açıklamalarda bulunan PTT A.Ş. Genel Müdürü 
Hakan Gülten, karbon salınımını azaltma 

hedefleri doğrultusunda elektrik, su, doğal gaz, 
fosil yakıt ve katı yakıt kullanımında çok ciddi 
azaltmalara gittiklerini ifade etti. 

1.2. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YIL AÇILIŞINDA
          AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİNİN ÖNEMİNE DEĞİNİLDİ

1.3. PTT, FİLOSUNUN YÜZDE 80'İNİ ELEKTRİKLİ ARACA DÖNÜŞTÜRECEK

3 Ekim 2022

9 Ekim 2022

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://www.uab.gov.tr/haberler/ulastirma-ve-altyapi-bakani-karaismailoglu-devler-gibi-projeler-uretmek-icin-karincalar-gibi-calismak-lazim
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Kurumun araç filosunu elektrikli araçlara 
dönüştürmenin, karbon salınımını azaltma hedefli 
çalışmalardan biri olduğunu dile getiren Gülten, 
"Elektrikli araçların, maliyeti 8 kata kadar indirdiğini 
görüyoruz çünkü bunların bakım maliyetleri fosil 
yakıtlı araçlara göre çok daha az. Aynı zamanda 
yakıt maliyetleri de elektrik kullandığımız için çok 
azalıyor. PTT olarak elektrikli araç ağımızı dünya 
ile birlikte biz de geliştirmek istiyoruz. 2030 yılına 
kadar araç filomuzun yüzde 80’ini elektrikli araca 
dönüştürmek istiyoruz." dedi.
PTT elektrikli araç filosunun iki tekerlekli 
motosiklet, üç tekerlekli triportör ve dört tekerlekli 
araçlardan oluştuğu bilgisi verildi. Bu araçların 
kullanım alanlarının, bulundukları bölgelerin 
şartlarına göre değiştiği belirtilerek küçük bir 

araç olması sayesinde skuterin hem park etme 
konusunda hem de yoğun trafikte kolaylık 
sağladığı ifade edildi.
Saatte 20-25 kilometre hızla gidebilen ve 8 
saatte şarj olan elektrikli skuter sayısının 500’e 
çıkarıldığı belirtilerek İstanbul'da 150, Ankara'da 
100, Adana, Antalya, Kayseri, Konya, Kocaeli, 
İzmir gibi büyükşehirlerde en az 30'ar adet araç 
bulunduğu bilgisi aktarıldı. 
Araç filosunun yüzde 80’ini 2030 yılına kadar 
elektrikli araca dönüştürme hedefi vurgulanırken 
hali hazırda deneme amaçlı kullanılan elektrikli 
araçların toplamda 285 bin kilometreye ulaştığı 
ve daha da yaygınlaştırılması, geliştirilmesi için 
çalışmalara devam edildiği belirtildi. 
Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

1.4. TOGG'UN İLK ŞARJ İSTASYONU BOLU'DA

11 Ekim 2022

2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan 
elektrikli ilk akıllı cihazı C-SUV’u 

banttan indirmeye hazırlanan Togg, 
elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir 

sürüş için yürüttüğü çalışmalarda ilk şarj 
cihazlarının kurulumunu yapacağı noktayı 
belirledi. Trugo markasıyla ilk cihazlarını 
Bolu HighWay Dinlenme Tesisi'nde kurdu.

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/ptt-filosunun-yuzde-80ini-elektrikli-araca-donusturecek-714319.html
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Trugo, Türkiye’nin yüksek 
performans, hızlı kurulum 
ve geniş kapsamlı şarj ağı 
şeklinde tanımlandı. Bolu High 
Way Dinlenme Tesisi’nde, 
4’ü 180 kW, 2’si 300 kW 
üzeri olan toplamda 6 cihazın 
kurulumunu gerçekleştirdi.

İstanbul ve Ankara arasındaki 
en önemli geçiş noktası olan 
Bolu’nun HighWay Dinlenme 
Tesisi’ne yolu düşenlere, 
Trugo tarafından her bir cihaz 
üzerinde 2 soketin yer aldığı 
12 soketle hizmet vereceği 
açıklandı.

Tüm Elektrikli Araç Kullanıcılarına Açık

Türkiye'deki tüm elektrikli araç sahiplerinin 
erişimine açık olması ve yüksek performanslı 
şarj ağı sayesinde kullanıcıların menzil endişesi 
olmadan yol hizmeti almaları hedeflendi.

Trugo 81 ilde 600’ün üzerinde lokasyonda 1.000 
yüksek performanslı şarj cihazı (DC) kurma hedefi 
doğrultusunda Togg araçları yola çıkmadan önce 
kullanıcı tarafında şarj kaygısı yaşanmayacak 
düzeyde şarj istasyonu kurulumunu yapılacak

Tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık Trugo’nun 
şarj cihazlarıyla ortalama bir bataryanın doluluk 
oranı 25 dakika içinde yüzde 80’e ulaşabilecek. 
Trugo, trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, 
az yoğunlukta bölgelerde 50 kilometrede bir şarj 
cihazlarıyla yer alacak. Türkiye’deki tüm elektrikli 
araç kullanıcılarına açık olacak cihazlarda yüzde 
100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı hizmet 
sağlanacak.

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ile Troya-Assos 
tünelleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın video konferans katılımıyla 
hizmete açıldı. Böylece Assos ve Troya 
Tünelleri sayesinde onlarca keskin virajı olan 
Kaz Dağları’nın, sürücülerin "korkulu rüyası" 
olmaktan çıktığı ifade edildi. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Ça-
nakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan kara-
yolunun Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde hayata 
geçirilen bu proje sayesinde, Marmara ve Ege 
Bölgesi’nin lojistik karayolu altyapısını oldukça 
güçlendireceği belirtildi.

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

1.5. TROYA-ASSOS TÜNELLERİ AÇILDI 

11 Ekim 2022

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://www.trthaber.com/haber/gundem/toggun-ilk-sarj-istasyonu-boluda-714944.html
https://www.uab.gov.tr/haberler/troya-assos-tunelleri-cumhurbaskani-erdogan-in-canli-baglantisi-ile-acildi
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Avrupa Komisyonu, 1998 yılından itibaren 
aday ülkelerin Kopenhag kriterlerine uyum 

konusunda kaydettiği gelişmeleri yıllık olarak 
değerlendiren raporlar yayımlamaktadır. Avrupa 
Komisyonu tarafından hazırlanan ülke raporları, 
Komisyonunun görüş ve değerlendirmelerini 
yansıtan tek taraflı belgelerdir. 2022 Yılı Türkiye 
Raporu, Avrupa Komisyonu tarafından 12 Ekim 
2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Raporun Bilim ve Araştırma faslı kapsamında, 
Türkiye'nin bilim ve araştırma alanındaki 
hazırlıklarının çok ileri düzeyde olduğu ve 
raporlama döneminde, özellikle 2021-2027 
dönemi için Ufuk Avrupa (Horizon Europe) ortaklık 
anlaşmasının imzalanmasıyla birlikte, iyi bir 
ilerleme kaydedildiği belirtilmektedir.

2021 Yılı Türkiye Raporu Bilim ve Araştırma 
faslında belirtilen hususlara yönelik eylemlerin 
hayata geçirilmesi olumlu karşılanmış olup 
2022 yılında Türkiye Araştırma Alanı’nın Avrupa 

Araştırma Alanı ile uyumlu hale getirilmesine 
yönelik çabaların sürdürülmesi ve özellikle çevre 
teknolojileri alanında yenilikçiliğin geliştirilmesine 
yönelik girişimlerin artırılması beklenmektedir.

Ufuk 2020 Programı’nın son döneminde, Tür-
kiye’nin ulusal araştırma ve yenilik kapasitesini 
artırmak amacıyla uygulamaya konan aksiyon 
planının Programdaki başarısına olan olumlu et-
kisinin altı çizilmiştir. Ufuk Avrupa’daki ilk çağrı so-
nuçları, Türkiye’nin Programdaki başarı ivmesinin 
güçlü olarak devam ettiğini göstermektedir.

Ufuk  Avrupa  Programı’nın ulusal koordinasyonunu 
gerçekleştiren TÜBİTAK, Türkiye Araştırma 
Alanı’nın Avrupa Araştırma Alanı ve eş güdüm ile 
Programdaki başarıyı artırmaya yönelik faaliyet ve 
desteklerini “birlikte geliştirme ve birlikte başarma” 
yaklaşımı çerçevesinde sürdürmeyi hedeflemiştir. 

İlgili rapora web sitesinden ve haberin detaylarına 
buradan ulaşabilirsiniz.

1.6. AVRUPA KOMİSYONU 2022 YILI TÜRKİYE BİLİM VE ARAŞTIRMA FASLI
          DEĞERLENDİRMESİ YAYINLANDI

19 Ekim 2022

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/turkiye-report-2022_en
https://tubitak.gov.tr/tr/haber/avrupa-komisyonu-2022-yili-turkiye-bilim-ve-arastirma-fasli-degerlendirmesi-yayinlandi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Bilgi Güvenliği 
Derneği'nce düzenlenen 15'inci Uluslararası Bilgi 
Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'na katıldı. 
Karaismailoğlu, “Sanal Evren ve Siber Güvenlik” 
teması ile iki gün süren konferansta açılış 
konuşmasını yaptı.

Konuşmasında bilişim ve iletişim konusunda 
“sanal alemdeki” saldırıların, gün geçtikçe 
sistemli bir şekilde artması sebebiyle, bu 
saldırıların organize bir şeklide çok uluslu bir 
nitelik kazandığını belirtti. Bu noktada “elektronik 

haberleşme şebekelerinde, yerli 
ve millî yazılım ve donanımların 
kullanılmasının” son derece önem 
kazandığını ifade ederek, yerli 
ve millî hassasiyetle, ekonomik 
faydanın yanında hızlı, güvenli 
ve kapsamlı iletişime olan önemi 
vurguladı.

Teknolojiyi sadece tüketen değil 
tasarlayan, geliştiren, üreten, 
marka oluşturup ekonomik değer 
oluşturan bir konuma gelmek 
istediklerini vurguladı. Bilişim ve 
iletişim sektöründe, dünyadaki 
uygulamaların yakından takip 
edildiğini ve ulusal iletişim 
sistemimizin buna uygun olarak 
geliştirildiğini ifade etti. 

Yeni ve gelecekteki ulaşım 
sistemlerinde, bilgi ve iletişim 
tekniklerinden faydalanıldığı ve 
bu doğrultuda Ulusal Akıllı Ulaşım 

Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve 2020-2023 
Eylem Planı’nın hazırlandığı hususunda sözlerine 
devam etti. Akıllı ulaşım sistemlerinin dönüşüm ve 
gelişiminde iletişim teknolojilerini etkin ve verimli 
bir şekilde kullanarak akıllı araçlar, yollar, şehirler 
ve güvenli ulaşım uygulamalarıyla, ekonomi 
ve çevre faktörlerinin ön planda tutulduğunun 
önemi ayrıca vurgulandı. İlave olarak tüm 
ulaşım türleriyle birlikte paydaşlar arasında veri 
paylaşımı ve veri güvenliğinin tesis edileceği 
değerlendirmesinde bulunuldu. 

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi 
ve 2020-2023 Eylem Planı’nda yer alan “4.1 

AUS Farkındalık ve Bilincinin Oluşturulması” 
ile “1.9 Yerli ve Millî Teknolojilerin Geliştirilmesi 
İçin Teşvik Mekanizmalarının Oluşturulması” 
eylemleri kapsamında Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) 

Başkanlığı ve AUS sektör paydaşlarını 
buluşturan, Akıllı Ulaşım Sistemleri alanındaki 
Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın sağlayacağı 
destek ve fonlara ilişkin “Ar-Ge Destekleri 
Bilgilendirme Toplantısı” çevrimiçi olarak yapıldı.

1.7. ULUSLARARASI BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KRİPTOLOİ KONFERANSI
          GERÇEKLEŞTİ   

1.8. AR-GE DESTEKLERI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

19 Ekim 2022

20 Ekim 2022

12

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://hgm.uab.gov.tr/haberler/6g-haberlesme-teknolojilerinde-wi-fi-yerine-li-fi-kullanilacak
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Haberleşme Genel Müdürlüğü, UDHAM 
Başkanlığı, AUS Türkiye Derneği üye ve 
paydaşlarının katılımı ile gerçekleştirilen 
toplantıda, AUS alanında faaliyet gösteren AUS 
Türkiye Derneği üye ve paydaşlarına Bakanlığın 
sağlayacağı destek ve fonlara ilişkin bilgilendirme 
yapıldı. Proje değerlendirme kriterleri ve süreçleri 
ele alındı.

Toplantıda, projelere ilişkin önerilerin 11 Kasım 
2022 tarihine kadar UDHAM Başkanlığına 
göndermesi istenirken başvuru ile ilgili yapılması 

gerekenlere ilişkin açıklama yapıldı. Bu doğrultuda 
her bir firmanın bir tek proje ile tek bir çağrıya 
başvuru yapabileceği belirtilirken projelerinin 
amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, 
bütçesi, özel şartları, geliştirilme ve uygulamaya 
konulmasından sonra doğacak fikrî mülkiyet 
haklarının paylaşım esasları, UAB’nin “Araştırma 
Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin 
Yönetmelik” ve ilgili mevzuat çerçevesinde 
değerlendirileceği belirtildi.

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

AUS Türkiye üyesi Leo Drive çalışmalarını 
hızlandırmak ve şirketi bir sonraki aşamaya 

taşımak için TIER IV’dan tohum yatırımı aldığını 
duyurdu.
Otomotiv dünyasının geleceği olarak görülen 
otonom sürüş teknolojilerine odaklanan girişimler 
yatırımlar almaya devam ediyor. Otonom sürüş 

teknolojileri üzerinde çalışan yerli bir girişim olan 
Leo Drive, Japonya merkezli otomotiv şirketi 
TIER IV‘dan tohum yatırım aldığını duyurdu. 
Bu tohum yatırım, şirketin gelecek projeler 
için bant genişliğini artırmak, proje geliştirme 
ekibini büyütmek ve ürün ekibi oluşturmak için 
kullanılacağı ifade edildi.

1.9. LEO DRIVE TIER IV’DAN TOHUM YATIRIM ALDI

20 Ekim 2022

13

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://hgm.uab.gov.tr/haberler/ar-ge-destekleri-bilgilendirme-toplantisi-yapildi
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TIER IV ve Leo Drive ortak proje oluşturma, ortak 
iş geliştirme çabaları ve en önemlisi otonom 

sürüş için dünyanın önde gelen açık kaynaklı 
yazılım projesi olan Autoware projesine katılım 
dahil olmak üzere çeşitli etkinliklerde uzun yıllardır 
iş birliği yapmaktadır.

Pek yakında ürün geliştirme, proje yönetimi, 
Autoware geliştirme ve genel yönetim rolleri için 
açık pozisyonlarını duyuracak olan Leo Drive’ı 
güncel gelişmelerden haberdar olmak için buradan 
takip edebilirsiniz.  

Ayrıca basın bültenlerinin tamamına buradan 
ulaşabilirsiniz.

Taşkent’te “Sürdürülebilir Kalkınma için 
Yeşil Yenilikler” temasıyla düzenlenen 

Uluslararası Yenilikçi Fikirler Haftası “InnoWeek 
– 2022” kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı 
Sekretaryası ve Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikçi 
Kalkınma Bakanlığı tarafından “Türk Devletleri 
Teşkilatı Bünyesinde Akıllı Şehirler Konusunda 
Uzmanlaşan Bilişim Profesyonellerine Yönelik 
Uzman Konferansı” düzenlendi.

Konferans kapsamında “Akıllı Şehir Konsepti ve 
Hükümetin Yüzünü Değiştirme” ve “Akıllı Şehir 
Çalışmaları: Türk Bölgesi’nde Teknolojiler ve 
Altyapı” konulu iki ayrı panel oturumuna Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 
katılım sağlanarak ülkemizin akıllı şehir tecrübesi, 
proje ve faaliyetlerini anlatan sunumlar yapıldı.

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

1.10. TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATİ AKILLI ŞEHİRLER UZMANLAR KONFERANSI

21 Ekim 2022

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://leodrive.ai
https://medium.com/leodriveai/leo-drive-receives-funding-from-tier-iv-to-accelerate-growth-f5e0980e881c
https://www.akillisehirler.gov.tr/2022/10/21/turk-devletleri-teskilati-akilli-sehirler-uzmanlar-konferansi/
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Genç girişimciler tarafından geliştirilerek seri 
üretime hazır hale getirilen sadece 5 dakikada 
şarj olabilen, tek şarjla 60 kilometre yol gidip aynı 
zamanda yokuş çıkabilen "Hebunk" isimli hidrojenli 
skuter, seri üretime hazır hale getirildi.

HydroBorPEM Kurucu Ortağı olan genç 
girişimci Erhan Demircioğlu, mikro 
hareketliliğin ve paylaşımlı araçların 
yaygınlaşmasıyla elektrikli skuter 
sayısında hızlı artış yaşandığını belirtti.

Ayrıca ürettikleri hidrojenli skuter ile ilgili 
hem ulusal hem de uluslararası patentleri 
alarak, elektrikli skuter görünümünde 
dünyanın ilk hidrojenli skuterini ürettiklerini 
söyledi. Yurt dışında hidrojenli bisiklet ve 
motosikletlerin bulunduğunu ancak bu 
skuter sınıfında bir aracın bulunmadığını 
vurguladı. Şarjı bittiğinde yeniden şarj 

etme süresinin 5 dakika olduğu ve 60 kilometreyi 
1,8 TL’ye katedebildikleri ifade edildi.

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Connect4Mobility etkinliği EIT Kentsel Hareketlilik 
RIS Hub Türkiye konsorsiyum üyeleri Fark 

Labs, Farplas, Sabancı Üniversitesi ve PwC Türkiye 
tarafından, "Mobilite’nin Dönüşümünde NET ZERO" 
temasıyla gerçekleştirildi. Yatırımcıların, girişimcilerin 
ve araştırmacıların yanı sıra kamu, özel sektör ve 
sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 
etkinlikte küresel ve yerel net sıfır ekonomisi, farklı 

panellerde teknoloji, kamusal dönüşüm, kurumlar 
arası iş birliği ve finansman bağlamlarından 
bahsedildi. 

AUS Türkiye üyesi Yapıdrom Teknoloji’nin de 
“NetZero Dönüşümünde Kurumlar Arası İş birlikleri” 
panelinde yer aldığı etkinlik kaydının tamamını 
buradan izleyebilirsiniz.

1.11. GENÇ GİRİŞİMCİLER 5 DAKİKADA ŞARJ OLABİLEN HİDROJENLİ SKUTER
           ÜRETTİ

1.12. CONNECT4MOBILITY ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

23 Ekim 2022

25 Ekim 2022

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/genc-girisimciler-5-dakikada-sarj-olabilen-hidrojenli-scooter-uretti/2718657
https://www.youtube.com/watch?v=7xoC8ifId2Q&t=1660s
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Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Konya’da iki 
katlı bisiklet parklarının ardından, farkındalık 

oluşturmak için hizmete sunduğu, yerden tasarruf 
sağlayan şemsiye ve otomobil şeklindeki bisiklet 
parkları yoğun ilgi görüyor. 

Türkiye’nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-
kanlığı onaylı ilk Bisiklet Master Planı çerçevesin-

de şehir merkezinde yerden tasarruf sağlayacak 
ve görselliğiyle ilgi çeken bisiklet parkları üreten 
Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde 
bisiklet kullanımının yoğun olduğu noktalarda park 
ihtiyacını gidermek ve şehir estetiğine katkı sun-
mak amacıyla yaptığı çalışmayla yoğun ilgi gördü. 

Haberin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi 
olan Saha İstanbul’un düzenlediği Saha 

EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi 
Fuarı Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Dışişleri 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Savunma 
Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret 
Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanlığı ve diğer sivil ve askeri kamu kurumlarının 
katılım ve destekleriyle düzenlendi.

AUS Türkiye üyelerinden Aselsan, Bias 
Mühendislik, Havelsan, İstanbul Ticaret 
Üniversitesi, Ortana, Ortem Elektronik, Profen, 
Türksat, Ulak Haberleşme’nin de katıldığı etkinliğe, 
57 ülkeden 390 yabancı firma, 567 yerli firma 
olmak üzere toplam 957 firma, ayrıca 268 resmi 
delegasyon, 112 ticari delegasyon katılım sağladı.

Habere ilişkin bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

1.13. KONYA BÜYÜKŞEHİR YENİ NESİL BİSİKLET PARKLARI FARKINDALIK
          OLUŞTURUYOR

1.14. SAHA EXPO SAVUNMA, HAVACILIK VE UZAY SANAYI FUARI
          GERÇEKLEŞTIRILDI

26 Ekim 2022

28 Ekim 2022

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://www.konya.bel.tr/haberayrinti.php?haberID=8932
https://www.sahaexpo.com
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Ford Otosan'ın global markası Ford Trucks, 
Türkiye'de geliştirilen ve üretilen ilk yüzde 

100 elektrikli ağır ticari kamyonunu Uluslararası 
Ticari Araç Fuarı’nda tanıttı. 

Sıfır karbon emisyonlu, bağlantılı, otonom 
teknolojilerle ve Generation F hareketi ile 
geliştirilen elektrikli ticari kamyon, enerji tüketim 
maliyeti açısından pek çok avantaj sağlamaktadır.

Ford Trucks sürdürülebilirlik hedefleri doğrultu-
sunda, 2030 yılında Avrupa’ya araç satışlarının 
yüzde 50'sini sıfır emisyonlu araçlardan sağla-
mayı, 2040'ta ise tüm operasyonlarında sattığı 
araçların tamamının sıfır emisyonlu olmasını he-
deflemektedir.

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Havelsan'ın ilk kez SAHA EXPO 2022 
fuarında sergilediği yeni insansız kara aracı 

Kapgan, fuara gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler 
ve askeri heyetlerden ilgi gördü.

Fuarda düzenlenen lansman ile tanıtımı yapılan 
Kapgan, teknik özellikleri ve tasarımı ile dikkatle 
incelendi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İngiltere 
Savunma Bakanı Ben Wallace ile Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Havelsan 
standını ziyaret ederek Kapgan ile ilgili Havelsan 

Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar'dan bilgi 
aldı.

Havelsan ile Botaş arasında fuarda imzalanan 
anlaşma kapsamında Havelsan tarafından 
geliştirilen milli kurumsal kaynak yönetim sistemi 
Havelsan Kovan, Botaş'ın hizmetine sunuldu.
BMC'nin ürettiği araçların elektronik kontrol 
sistemlerinin HAVELSAN tarafından 
geliştirilmesine ilişkin Havelsan ile BMC fuarda 
anlaşma imzalandı.

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

1.15. FORD OTOSAN, YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ KAMYONUNU
          HANNOVER'DE TANITTI

1.16. BMC'NİN ÜRETTİĞİ ARAÇLARIN ELEKTRONİK KONTROL SİSTEMLERİNİN
          HAVELSAN TARAFINDAN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ANLAŞMA İMZALANDI

4 Kasım 2022

6 Kasım 2022

17

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/otomotiv/ford-otosan-yuzde-100-elektrikli-kamyonunu-hannoverde-tanitti/675544
https://www.defensehere.com/tr/havelsannin-yeni-insansiz-kara-araci-kapgan-saha-expo-2022de-yogun-ilgi-gordu


A U S T Ü R K İ Y E

I T S T Ü R K İ Y E

18

23
15-16-17

Uluslararası Yollar Federasyonu (International 
Road Federation-IRF), 1915 Çanakkale 

Köprüsü ve Otoyolu Projesi'ni, dört yıllık rekor 
tamamlanma süresinde uygulanan yenilikçi 
yöntemler ve mühendislik çözümlerinden dolayı 
yapım metodolojisi alanında 
yılın en başarılı projesi olarak 
seçti. 

1915 Çanakkale Köprüsü, 
Uluslararası Yollar Fede-
rasyonu tarafından 2 Kasım 
2022 akşamı Amerika Birleşik 
Devletleri’nin başkenti Was-
hington’da düzenlenen “Yarı-
na Ulaşan Yollar Konferansı” 
kapsamındaki ödül töreninde 
Yapım Metodolojisi kategori-
sinde birincilik ödülüne layık 
görüldü.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün 
ödülünü, T.C. Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı Bakan 
Müşaviri Fethi Turgut, 
Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet 
Sağlam, KGM Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge 
Müdürü Sezgin Küçükbekir ve yüklenici ortak 
girişim adına ÇOK A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Reşit 
Yıldız birlikte aldılar.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları 
Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yap- işlet-
devret modeliyle ihale edilen ve inşaat çalışmaları 
Türkiye’den Limak ve Yapı Merkezi, Güney 
Kore’den DL E&C ve SK ecoplant şirketlerinin 

kurduğu ortak girişim tarafından yürütülen 1915 
Çanakkale Köprüsü 2023 metrelik orta açıklığıyla 
“dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü” ve 
334 metre tepe noktasıyla “dünyanın en yüksek 
kuleli asma köprüsü” olma unvanını taşıyor. 

Uluslararası Yollar Federasyonu (IRF) 2021 
yılında, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu 
Projesi'ni, zengin kaynak çeşitliliğine sahip çoklu 
finansman yapısı nedeniyle “Yılın En Başarılı 
Finansman Projesi” seçmişti. 1915 Çanakkale, 
şu ana dek 12 finans ödülü, 1 çevre ödülü, 4 
istihdam ödülü ve 3 mühendislik ödülünden 
oluşan toplam 20 ödül kazandı. 

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen “En çevre dostu Akdeniz kenti” 
seçimi, Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin belde, ilçe, il ve büyükşehir belediyelerinin başvurabileceği 

İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü için son başvuru tarihi 30 Nisan 2023 şeklinde belirlendi.

1.17. 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ YAPIM METODOLOJİSİ ALANINDA YILIN EN
          BAŞARILI PROJESİ SEÇİLDİ 

1.18. EN ÇEVRE DOSTU AKDENİZ KENTİNİ SEÇİYORUZ

3 Kasım 2022

29 Kasım 2022

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Duyurular/DuyuruDetay.aspx?Parameter=1187
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu 
kapsamda, Akdeniz'deki kirliliğin önüne geçmek, 
deniz canlılarını korumak ve iklim değişikliğinin 
etkilerini azaltmak için çalışmalarını devam 
ettirmektedir.

Barselona Sözleşmesi’ne taraf olan ve Akdeniz’e 
kıyısı olan ülkelerin tamamının katılacağı “İstanbul 
Çevre Dostu Şehirler Ödülü” töreni 2023 yılının 
aralık ayında yapılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti tarafından finanse edilen “İstanbul Çevre 
Dostu Şehirler Ödülü” başvurusu için Akdeniz’e 

kıyısı olan ülkelerin; belde, ilçe, il ve büyükşehir 
belediyelerinin tamamı başvurabilmektedir.

Yerel yetkilileri daha çevre dostu bir geleceğe 
doğru ilerlemeye teşvik etmek, yerel yönetimlerin 
diğer şehirlere ilham vermek için rol model olarak 
hareket etmelerini sağlamak ve şehirlerinde 
çevrenin kalitesi konusunda farkındalık 
oluşturmak bu ödülün amaçları arasındadır.

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

1.19. TÜBİTAK 2022-2023 ÖNCELİKLİ AR-GE VE YENİLİK KONU BAŞLIKLARI
          YAYINLANDI

30 Kasım 2022

2013 yılından bu yana TÜBİTAK tarafından 
her 2 yılda bir “TÜBİTAK Öncelikli Ar-Ge ve 

Yenilik Konuları” çalışması hazırlanmaktadır. 
Güncel öncelikli konuları içeren TÜBİTAK 
2022-2023 Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları 
çalışması, “yeşil” ve “dijital” teknolojiler odağında 
hazırlanmıştır. Yapay Zekâ, İleri Malzeme, 
Büyük Veri ve Bulut Bilişim, Motor Teknolojileri, 
Siber Güvenlik, Biyoteknolojik İlaç kapsamında 
belirlenen 6 yeni Teknoloji Yol Haritası ile “Öncelikli 

ve Kilit Teknolojilerde Ar-Ge ve Yenilik Konuları”, 
“Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İklim Değişikliğine 
Uyuma Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Konuları” ve 
“Stratejik ve İhtiyaç Odaklı Ar-Ge ve Yenilik 
Konuları” olmak üzere 3 ana bölümde toplam 
264 öncelikli konuyu içermektedir. Öncelikli Ar-
Ge ve Yenilik Konularının her 4’ünden 1’i Yeşil 
Büyümeye; her 2’sinden 1’i Dijitalleşme ana 
odağına hizmet etmektedir.

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://www.csb.gov.tr/en-cevre-dostu-akdeniz-kentini-seciyoruz-bakanlik-faaliyetleri-36318
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TÜBİTAK öncelikli Ar-Ge ve Yenilik konuları 
3 bölümden oluşup desteklenecek konular 

arasındaki 5 ana temadan biri Sürdürülebilir Akıllı 
Ulaşım olarak belirlenmiştir. Sürdürülebilir Akıllı 
Ulaşım kapsamında desteklenen projeler;

•• Yeni nesil akıllı, entegre ve yüksek hızlı 
şarj teknolojileri (dinamik şarj, entegre şarj 
altyapısı vb.) geliştirilmesine yönelik Temel/
Uygulamalı Araştırma, Teknoloji Geliştirme, 
Yenilik Projeleri,

•• Enerji yoğunluğu yüksek batarya hücre 
teknolojileri (Katı Hal, LiMetal, Li-Sülfür, Li-
Hava, Lityum sonrası bataryalar, vb.), yüksek 
verimli batarya üretim süreçleri ve verimli 
batarya yönetim sistemleri geliştirilmesine 
yönelik Temel/Uygulamalı Araştırma, 
Teknoloji Geliştirme, Yenilik Projeleri,

•• Batarya teknolojisi ile elektrifikasyonu 
gerçekleşemeyen ulaşım araçlarına yönelik 
çevreci tahrik ve itki sistemleri geliştirilmesine 
yönelik Temel/Uygulamalı Araştırma, 
Teknoloji Geliştirme, Yenilik Projeleri,

•• Havayolu ulaşımına alternatif olabilecek 
Hyperloop, Maglev vb. ulaşım sistemlerinin 
geliştirilmesi ve ulaşıma entegrasyonuna 
yönelik Temel/Uygulamalı Araştırma, 
Teknoloji Geliştirme, Yenilik Projeleri,

•• Açık veri, yapay zeka ve ileri dijital teknolojileri 
kullanan entegre, verimli, güvenli, çevreye 
duyarlı akıllı ulaşım sistemleri geliştirilmesine 
yönelik Temel/Uygulamalı Araştırma, 
Teknoloji Geliştirme, Yenilik Projeleri,

•• Yenilikçi algılama sistemleri, haberleşme 
sistemleri, yüksek işlem kapasiteli elektronik 
donanımlar içeren bağlantılı, kooperatif, tam 
otonom (sürücüsüz) hareketlilik sistemleri ile 
ulaştırma ağının dönüşümüne yönelik Temel/
Uygulamalı Araştırma, Teknoloji Geliştirme, 
Yenilik Projeleri olarak belirlenmiştir.

Öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları, tüm destek 
ve burs programlarında, ekosistemin yönelimine 
ışık tutmaktadır.

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilir şehirler için hareketlilik yeniliğini devam ettirmek
 
Hareketlilik sektörü büyük değişimlerden geçmektedir. Sektörün etkilerini ele almak için iklim, güvenlik, 
kamusal alan ve savunmasız kullanıcıların dahil edilmesi ihtiyaç duyulan ana değişikliklerdendir. 

Kentsel hareketlilik sistemleri, küresel sera gazı emisyonlarının %70'inin şehirlerde ortaya çıktığı ve 
CO2 emisyonlarının %20'sinin karayolu taşımacılığından kaynaklandığı belirlenmiştir.

1.20. HAREKETLİLİK ÇÖZÜMLERİ KATALOĞU YAYINLANDI
30 Kasım 2022

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-2022-2023-oncelikli-ar-ge-ve-yenilik-konulari
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Yeniliklerin uygulanması, şehirlerin ulaşım sektörü 
için Yeşil Mutabakat hedeflerine ulaşmasının en 
önemli yoludur. Sera gazı emisyonlarının 1990 
seviyelerine kıyasla 2030'da %55, 2050'de ise 
%90 oranında azalması öngörülmektedir. Ortak 
2030 emisyon azaltma hedeflerine ulaşmak için, 
bu 10 yılın yeniliklerinin hızla benimsendiği bir 10 
yıl olması gerekmektedir. EIT Kentsel Hareketlilik' 
de, şehirlerin sürdürülebilir hareketliliğe geçişe 

hızlandırılmasına yardımcı olmaya çalışmaktadır. 
Hareketlilik Çözümleri Kataloğu, EIT Kentsel 
Hareketlilik tarafından desteklenen ve önemli 
çevresel, sosyal ve ekonomik faydalar 
sağlama potansiyeline sahip en son yenilikleri 
sergilemektedir. 

Kataloğa buradan ulaşabilirsiniz. 

1.21. TOGG AKILLI ŞEHİRLER İÇİN GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEYECEK

1 Aralık 2022

Temmuz ayında Almanya Stuttgart’ta 
düzenlenen Startup Autobahn Expo 2022 

etkinliğinde Togg tarafından, Plug and Play iş 
birliği duyurusu yapıldı.

Togg bu iş birliğiyle kullanıcılara, 
akıllı enerji çözümleri, akıllı şe-
hirlerde akıllı yaşam çözümleri 
ve yeni hareketlilik hizmetleri ko-
nusunda girişimcilere hareketlilik 
deneyimi yaşatacak ekosistemi 
sundu.

Plug and Play ile Uluslararası Ha-
reketlilik Hızlandırma Programı’nı 
başlatarak, yine Plug and Play 
tarafından desteklenen açık bir 
yenilik platformu olan Startup Au-
tobahn’a üye olan Togg, şimdi de 
Türkiye’de "Akıllı Şehirler" prog-
ramı için Plug and Play Türkiye 
ekosisteminde kurucu üye oldu.

Bilişim Vadisi’nde düzenlenen imza töreniyle 
Togg, Türkiye'de akıllı yaşam çözümlerini 
geliştirecek startupları destekleyeceğini belirtti.

Togg, "Akıllı Şehirler" programı kapsamında 
Plug and Play ekosisteminde yer alan ve ağırlıklı 
olarak akıllı enerji çözümleri, akıllı şehirlerde akıllı 
yaşam çözümleri ile yeni hareketlilik hizmetleri 
konusunda çalışmalar yürüten onlarca startupa 

atölye çalışmalarından mentorluğa pek çok 
konuda destek vereceğini aktardı.
Togg ve Plug and Play’in hareketliliği yeniden 

tanımlamaya atıfla, "ReDeFine" adıyla 
gerçekleştirdikleri 3 aylık proje kapsamında 
özellikle blok zinciri, fintech ve insurtech 
alanlarına odaklanılarak küresel girişimcilere 
mentorluk, finansal danışmanlık ve proje gibi 
ihtiyaç duydukları her konuda destek verecekleri 
söylendi. 

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://marketplace.eiturbanmobility.eu/insights/our-solutions-catalogue-is-live
https://www.trthaber.com/haber/gundem/togg-akilli-sehirler-icin-girisimcileri-destekleyecek-727470.html
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28-31 Mart 2023 Tarihlerinde Tayvan’ın Taipei 
şehrinde 2023 Taipei Akıllı Şehir Zirve ve 
Fuarı (2023 Taipei Smart City Summit & Expo) 
düzenlenecektir.

Etkinliğe T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel 
Müdürlüğü Heyeti ve Türkiye Akıllı Şehirler 
Startup Heyeti katılacaktır.

Akıllı şehir alanlarındaki girişimlerin önemini 
vurgulamak için 2023 Taipei Akıllı Şehir Zirvesi 
ve Fuarında (SCSE), dünyadaki Startup 
temsilcilerinin yer alacağı “Akıllı Başlangıçlar 
Programı” düzenlenmesi planlanmaktadır. 
Programın, çok sayıda Startup şirketinin yer 
aldığı bir “Türk Startup Heyeti Stand Alanı”nı 
içerecektir.

Programın Amacı:
•• Akıllı şehirlere yönelik olası iş birliklerini 

başlatmak ve girişimler için köprüler kurmak,
•• Akıllı şehir endüstrilerindeki girişimler için 

daha kapsayıcı ekosistemlerin büyümesini 
kolaylaştırmaktır.

Tayvan Bilgisayar Kuruluşu (Taiwan Computer 
Association) tarafından düzenlenen Program 
kapsamında, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı ve Tayvan Bilgisayar 

Kuruluşu iş birliğinde belirlenecek olan ve akıllı 
şehirler alanında faaliyette bulunan Startup 
firmalarından oluşan heyete de yer verilecektir.
Türkiye Akıllı Şehir Startup Heyetine 28 Mart – 
1 Nisan 2023 tarihlerini kapsayacak şekilde;
•• Türkiye Startupları toplu stand alanında yer 

alma,
•• 27 Mart 2023 giriş – 1 Nisan 2023 çıkış 

olacak şekilde 1 kişi 5 gece konaklama 
(Tayvan’a ulaşım Startup temsilcisi tarafından 
karşılanacaktır),

•• Belirli etkinlik faaliyetlerine davet,
•• SCSE web sayfasında ve basılı materyallerde 

logo gösterimi,
•• Online platformunda 1 Mart – 31 Aralık 

2023 tarihleri arasında; çevrimiçi eşleştirme 
sistemine erişim ve çevrimiçi Startup fuarında 
yer alma imkânı sağlanacaktır.

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

1.22. SMART STARTUPS PROGRAMI
2 Aralık 2022

1.23. ELEKTRİKLİ ARAÇ "CERYAN" YOLLARA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

5 Aralık 2022

Adana'da, Çukurova Teknokent bünyesindeki 
Solvaytech mühendislik firması tarafından 

geliştirilen, tek kapılı ve 100 kilometre menzilli 
elektrikli araç "Ceryan", tamamlanan yol testlerinin 
ardından seri üretime hazırlık yapmaya başladı.

Solvaytech Mühendislik, 4 yıl önce yerli elektrikli 
araç üretmek için çalışmalara başlayarak fiziki 
geliştirme süreci 2 yılda bitirilen tek kapılı ve 2 
ayrı bataryalı “Ceryan”ın yol testleri gerçekleştirdi. 
Bataryalardan biri 60 diğeri de 100 kilometre 
menzile ulaşmasını sağlamaktadır.

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://www.akillisehirler.gov.tr/2023/01/02/smart-startups-programi/
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1.24. BAĞLANTILI ARAÇLARDAN OTONOM ARAÇLARA: AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ
          ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

6 Aralık 2022

Boş ağırlığı 450 kilogram olan "Ceryan"ın 2 kişilik 
olduğunu ancak 4 yolcuya kadar taşıma imkânı 
sunduğunu belirten Solvaytech kurucusu Özgür 
Polat, aracın doğruluğu testlerle kanıtlanan 
prototipinin tamamlandığını ve şu an seri üretim için 
çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Aracın lastik, 
jant, diferansiyel, gösterge ekranı ve aydınlatma 
ekipmanları gibi alt sistemlerini, olabildiğince yerli 
firmalardan temin etmeye çalıştıklarını aktaran 
Solvaytech kurucusu, böylece elektrikli araç 
sektöründe ki bilgi birikiminin Türkiye'de olmasını 
amaçladıklarını ifade etti.

Saatte 45 kilometre hıza ulaşabilen aracın 
geliştirilmesinde enerji sistemleri, bilgisayar, 
elektrik ve otomotiv mühendislerinden oluşan 
11 kişinin görev aldığı belirtilerek projeyle 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Milli Teknoloji 
ve Teknogirişim Ödülleri'ne başvurulduğu ifade 
edildi.

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Marmara Üniversitesi VeNIT Lab’ın ikincisini 
düzenlediği "Bağlantılı Araçlardan Otonom 

Araçlara: Akıllı Ulaşım Sistemleri Çalıştayı" 6 
Aralık 2022 tarihinde Marmara Üniversitesi 
Mehmet Genç Kampüsü yerleşkesinde 
gerçekleştirildi.

AUS Türkiye’nin de destek verdiği etkinliğe 
22 farklı şehirden 75 kuruluştan 145 katılımcı 
kayıt oldu. Akıllı Ulaşım Sistemleri, otomotiv, 
telekomünikasyon gibi sektörlerin yer aldığı 
paydaşların ve sektör temsilcilerinin bir araya 
geldiği etkinlikte, bağlantılı ve otonom araçların 

günümüze ve geleceğe etkisi, teknolojik, hukuksal 
ve sosyolojik boyutları ele alındı.

Marmara Üniversitesi VeNIT Lab Direktörü Doç. 
Dr. Müjdat Soytürk, “Bağlantılı Araçlardan Otonom 
Araçlara: V2X İletişimi ve Servisleri” konusunda 
yaptığı konuşmada, mevcut ve gelecekteki AUS 
uygulamalar hakkında bilgi verdi. Bağlantılı 
Araçların sağladığı fayda ve otonom araçların 
yaygınlaşmasına olan etkisinden bahsederek 
VeNIT Lab tarafından gerçekleştirilen V2X 
haberleşmesi, bağlantılı araçlar, akıllı servisler 
konularında çalışmalarını paylaştı. 

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://www.linkedin.com/posts/mikromobilite-türkiye_sustainability-mobility-mobilityhabits-activity-7004359667581652992-YgkG/?utm_source=share&utm_medium=member_ios
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1.25. BİAS MÜHENDİSLİK SWARMNECT FİRMASINA YATIRIMCI OLDU 

16 Aralık 2022

Çalıştayda AVL Türkiye, Intetra, Türk Telekom, 
TOFAŞ, NXP Hollanda, AVL Avusturya, BigTRI 
ile Ahi Hukuk ve İstanbul Bilgi Üniversitesinden 
katılan temsilcilerin bağlantılı, kooperatif ve 
otonom hareketlilik konusunda faaliyet, proje ve 
bilgi paylaşımları yapıldı. 

Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme 
Genel Müdürlüğü, Akıllı Ulaşım Sistemleri 
Daire Başkanlığı çalışanlarının da katılım 
sağladığı etkinliğe, çeşitli illerden belediyelerin, 
üniversitelerin, otomotiv kuruluşlarının, hücresel 
ağ operatörlerinin, hukuk kuruluşlarının, test ve 
denetleme kuruluşlarının, AUS alanında faaliyet 
gösteren büyük, küçük, orta ölçekli kuruluşların 
katkı verdiği verimli bir etkinlik gerçekleştirildi.

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Otomotiv ve savunma sanayi başta olmak 
üzere çeşitli sektörlere geniş bir spektrumda 

test, analiz ve danışmanlık gibi ileri mühendislik 
çözümlerini 25 yıldır sunan, Türkiye’nin en köklü 
firmalarından ve AUS Türkiye üyelerinden biri 
olan BİAS Mühendislik Swarmnect firmasına 
1.85M USD değerleme ile tohum öncesi yatırım 
yaptı.

BİAS Mühendislik, bu yatırım ile yeni nesil 
yapay zekâ destekli hareketlilik çalışmalarını 

kendi yelpazesine katarak hareketlilik çözümleri 
geliştirilmesi kapsamında ulusal ve uluslararası 
iş birliklerinin garantisini verdi. 

BİAS Mühendislik, AUS’a ilişkin çalışmalarının 
yanında bu alanda faaliyetleri olan diğer 
paydaşların hedeflerine ulaşmalarını 
destekleyerek sektöre katkıda bulunmaya devam 
etmektedir.

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://www.marmara.edu.tr/news/baglantili-araclardan-otonom-araclara-akilli-ulasim-sistemleri-calistayi-gerceklestirildi
https://startupteknoloji.com/swarmnect-1-85m-usd-degerleme-ile-tohum-oncesi-yatirim-aldi/
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1.26. SÜRDÜRÜLEBİLİR VE AKILLI HAREKETLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI
          TANITIM TOPLANTISI

1.27. ISSD, 2022 VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLÜ AR-GE KATEGORİSİNDE 2. OLDU

23 Aralık 2022

24 Aralık 2022

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Davutpaşa 

yerleşkesinde gerçekleştirilen Sürdürülebilir 
ve Akıllı Hareketlilik Stratejisi ve Eylem Planı 
tanıtım toplantısında, Türkiye'nin yatırımlarla 
"küresel lojistik bir süper güç olma" ve "dünyanın 
en büyük 10 ekonomisi arasına girme" hedefleri 
doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini dile 
getirirken bütünsel kalkınma ve "Ulaştırma 2053" 
vizyonu çerçevesinde hareketlilik, lojistik ve 
dijitalleşme odağında çalışmalarını yürüttüklerini 
anlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ulaşımda 
öne çıkan "karbonsuzlaşma", "elektrifikasyon", 
"emniyet", "dijitalleşme" ve "erişilebilirlik" kav-
ramlarına, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında 
2030'a kadar Avrupa kıtasında ulaşım odaklı kar-
bon salımının yüzde 50 azaltılmasının, 2050'de 
sıfır karbon hedefine ulaşılmasını hedeflediklerini 
belirtti.

Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik Stratejisi 
ve Eylem Planında sürdürülebilir ve akıllı 
taşımacılığın, yeşil denizcilik ve yeşil liman 

uygulamalarının, demir yolu taşımacılığının 
geliştirilmesiyle yakıt tüketiminin ve emisyonların 
azaltılması ve mikro hareketlilik araçlarının 
kullanımının yaygınlaştırılmasının amaçlandığı 
ifade edildi. 

Ayrıca kentsel ortamda fosil yakıtlı araçların 
aşamalı kaldırılması için çalışmaları yoğun bir 
şekilde sürdürdüklerini, petrole bağımlılığın ve 
sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı 
sağlayacak elektrikli araçlar için uygun şarj 
altyapısının geliştirilmesi amacıyla ‘Elektrikli Araç 
Şarj İstasyonlarının Yer Seçiminin Belirlenmesi 
ve Simülasyon Programının Oluşturulması 
Projesi’nin hayata geçirilmesini planladıklarını 
söyledi. Ülkemizde kullanımı gün geçtikçe artan 
mikro hareketlilik araçlarının ulaşımda yaşanan 
gelişme ve değişimlerin bu araçların kullanım 
alanlarını genişletildiğini ve PTT’nin teslimatlarını 
e-skuter araçları ile yapmaya başladıklarını 
aktardı. PTT’de kullanılan e-skuter sayısı Ağustos 
2022 itibarıyla 500 olan sayının, Aralık 2022’de 
700’e ulaştığı bilgisini de ekledi. 

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Aydın Ticaret Odasında düzenlenen Verimlilik 
Proje Ödülleri 2022 ödül töreninde Sanayi 

ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ödül alan 
firmalara ödüllerini takdim etti. 

En Verimli Ar-Ge Projeleri kapsamında AUSDER 
üyelerimizden ISSD Bilişim, 8 kategoride toplam 
593 proje arasından seçilen "Adaptif Koridor 
Yönetim Sistemi" projesi ile Ar-Ge Kategorisinde 
ikincilik ödülünü elde etti.

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://hgm.uab.gov.tr/haberler/bakan-karaismailoglu-sera-gazi-emisyonlarini-sifira-indirmeye-yonelik-somut-adimlar-atiyoruz
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7013486662630424576/
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2.1. GENİŞ KAPSAMLI İNCELEME: TALEBE BAĞLI VE
        PAYLAŞIMLI HAREKETLİLİK

2.2. PARK4SUMP TARAFINDAN SUMP VE OTOPARK
        YÖNETİMİ HAKKINDA KILAVUZ YAYINLANDI

Intelligent Transport’un 2022 
yılının 3. sayısında yer alan 

Talebe Bağlı ve Paylaşımlı Ha-
reketliliğin Geniş Kapsamlı İnce-
lemesinde, Greater Wellington 
ve Annapolis Şehri’ne istinaden 
yazılan makalelerde, bu yeni 
toplu taşıma biçimleri ile trafik 
ve park sorunlarının nasıl çözül-
düğü ve yolculara nasıl daha es-
nek ve rahat seyahat seçenekle-
ri sunulduğu ayrıntılı olarak ele 
alınmıştır.

Dünya genelindeki hareketlilik 
sistemlerinde, isteğe bağlı ulaşım ve paylaşımlı 
hareketliliğin önemi artmıştır. Birçok kasaba 
ve şehir bu hizmetleri daha geniş, sabit 
güzergâhlı ağlarda veya kırsal bölgelerdeki ilk 
ve son mil ulaşım boşluklarını kapatmak için 
kullanmaktadır. Yolculara geleneksel ulaşım 
türlerinin sunamadığı bir esneklik sunan bu 
yeni hareketlilik biçimleri, gelecekteki ulaşım 
geliştirme planları için kilit bir odak alanı 
olmaya adaydır.

Bu inceleme şunları içermektedir:
•• Wellington, mod geçişini teşvik etmek için 

talebe bağlı toplu taşımayı test etmektedir.
•• Maryland eyaletinin Annapolis kentinde, 

talebe bağlı paylaşımlı mikro ulaşım yerel 
ekonomiyi geliştirmekte ve otoparkların 
yükünü hafifletmektedir. 

•• Veriler, Dijital Talebe Duyarlı Taşımacılığın 
günümüz İngiliz yolcularının seyahat 
alışkanlıklarına en iyi şekilde uyduğunu 
kanıtlamaktadır. 

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Park4SUMP yakın zamanda otopark 
yönetimi ve Sürdürülebilir Kentsel 

Hareketlilik Planı (SUMP) üzerine bir 
kılavuz yayınladı. UIRS, Napier Üniversitesi, 
Mobiel21, POLIS Network ve Difu şirketlerinin 
ortak girişimi ile gerçekleştirilen çalışma, 16 
Park4SUMP şehrinden elde edilen sonuçları 
içermekte ve bu sonuçları SUMP ilkeleri ile 
birleştirmektedir. SUMP hedeflerini etkili ve 
sürdürülebilir şekilde başarmak için otopark 

yönetimini uygulamak konulu ‘Otopark ve 
SUMP’ları içeren ELTIS Konu Kılavuzu’na 
buradan, proje kütüphanesine ise buradan 
ulaşabilirsiniz.

Park4SUMP'ın odaklandığı dört konuda, yol 
içi ve yol dışı otopark ile otopark stratejisi 
tedbirleri ve otopark yönetiminde yeni metotlar 
vurgulanmaktadır. SUMP’larına uygun bir park 
yönetimi stratejisini gözden

3 Ekim 2022

10 Ekim 2022
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https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://www.intelligenttransport.com/transport-articles/139419/in-depth-focus-on-demand-shared-mobility-2/
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2.3. YAPAY ZEKÂ: BİR AMAÇ BİR ARAÇ

geçirmek veya oluşturmak  isteyen şehir 
yetkilileri için faydalı olan bu rehber; proje 
sonuçlarının, SUMP çerçevesinin ve dört yıldan 
fazla süren araştırmanın sonuçlarının özel bir 
kombinasyonundan oluşmaktadır.

Konu kılavuzu çerçevesinde otopark yönetimine 
ilişkin bazı önemli mesajlar vurgulanmıştır; bu 
mesajlar Avrupa şehirlerini SUMP çerçevesinde 
otopark yönetimi stratejilerini gözden geçirmeye 
veya oluşturmaya teşvik etmelidir. Örneğin, park 
yönetimi:
•• Yalnızca motorlu taşıtların park etmesini 

kolaylaştırmayı içermez. Park yönetimi aynı 
zamanda SUMP'larda kullanılacak stratejik 
bir araçtır.

•• Yerel ekonomiye, emniyetin artırılmasına, 
kamusal alanın daha iyi kullanılmasına kadar 
pek çok faydası vardır. Bunlar park yönetimi 
için güçlü argümanlar oluşturmakta ve park 
yönetimi fikrini reddetmek için kullanılan bazı 
argümanları çürütmektedir.

•• Motorlu ulaşım talebini yönetmek için çoğu 
şehir ve bölge için mevcut olan birkaç araçtan 
biridir. Bu son derece önemlidir çünkü 
SUMP'ların insanların seyahat etme şeklini 
değiştirmesi ve özel araçlara olan bağımlılığı 
azaltması için talep yönetimi stratejileri 
gereklidir.

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'nden Margriet 
van Schijndel, yapay zekanın bağlantılı ve 

otonom sürüş söz konusu olduğunda emniyet, 
esneklik, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık arasında 
bir denge oluşturmak için güçlü bir araç olduğunu 
ifade etti. 

Bağlantılı ve otonom sürüşün (CAD) belirlenen 
amaca ulaşmak için bir araç olduğuna inandığı-
nı belirten Margriet van Schijndel, CAD üzerine 
yapılan araştırma ve yeniliklerin, pilot uygulama-
ların, yaşayan laboratuvarların ve neticesinde 
CAD teknolojilerinin yaygınlaştırılmasının, Avru-
pa Komisyonu Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketli-
lik Stratejisi (2020) ya da daha yakın zamanda 
hazırlanan Fit For 55 gibi üst düzey ve kapsayıcı 
hedeflere katkıda bulunması gerektiğini vurgula-
dı. 

Margriet van Schijndel aynı zamanda, kullanıma 
sunulan her türlü yeni teknolojinin, hareketlilik 
sistemi için daha emniyetli, sürdürülebilir, esnek 
ve kapsayıcı olmasına katkıda bulunması 
gerektiğini belirtti. Bunu başarmanın anahtarını 
ise, çözümlerin kullanıcı merkezli olması ve 
oluşturulacak bir sistem yaklaşımı olarak ifade 
etti. CAD’in aynı anda hem emniyetli hem de 

dayanıklı olması gerektiğini söyleyen Schijndel, 
sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık özelliklerine de 
sahip olması gerektiğinin altını çizerek, yapay 
zekânın bunu başarabileceğini belirtti. 

Yapay zekânın karmaşık durumlarda mükemmel 
bir şekilde kullanılabileceğini, hatta en iyi olduğu 
alanın bu olduğunu savunan Schijndel, karayolu 
hareketlilik sisteminin bu tür karmaşık durumlarla 
dolu olduğunu, bunların birçoğunun günlük 
yolculuklar sırasında

12 Ekim 2022

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://park4sump.eu/news-events/news/park4sump-published-topic-guide-sump-and-parking-management
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2.4. ERTICO, LİZBON 2023 TEMALARINA DİKKATİ ÇEKTİ

deneyimlendiği ve kapsayıcı hedeflere 
ulaşmaya çalışırken birkaç bilgi ve hedef 
katmanını daha dikkate alınması gerektiğini 
vurguladı. Optimize edilmiş trafik yönetimiyle 
trafik sıkışıklığının azaltılması, ulaşımın daha 
verimli kullanılmasıyla karayolu hareketliliğinin 
yeşillendirilmesi, kesintisiz çok modlu 
yolculukların mümkün hale gelmesi, doğrudan 
yakın çevremizin ötesine ilişkin bilgileri 
kullanarak yol emniyetinin artırılması gibi 
durumların bir sistem perspektifine duyulan 
ihtiyacı artırmakta olduğunu ifade etti. 

Gerçek zamanlı veri 
Schijndel, veri paylaşımı yaklaşımlarının 
parçalara ayrılmasının kesintisiz hareketliliğin 
oluşturulmasını sınırlayacağını ve veri 
depolamanın tekrarlanmasına, büyük veri 

verimsizliklerine ve tutarlılık eksikliğine 
yol açacağını belirterek artan karmaşıklık 
seviyelerinin çözümü için makine öğrenimi 
ve derin öğrenme gibi farklı yapay zekâ alt 
kümelerine ihtiyaç duyulacağını ifade etti. 
Bu teknolojileri geliştirirken, bağlama duyarlı 
yapay zekanın esas olduğunu akılda tutmanın 
önemini vurgularken yakın zamana kadar 
yapay zekanın birincil olarak araç durumuna 
odaklandığını ancak kademeli olarak daha 
yüksek otomasyon seviyelerine geçildiği 
bugünlerde sadece araç durumu değil aynı 
zamanda insan (sürücü) durumu ve sistem 
durumu (aracın içinde bulunduğu çevre) 
hakkında bilgi ve tahminlerin de dahil edilmesi 
gerekeceğini söyledi. 

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

AUS Avrupa Kongresi’nin 22-24 Mayıs 
2023 tarihlerinde Portekiz'in başkentinde 

gerçekleştirileceği bildirildi. Lizbon'da 24 
Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek 
olan ITS Avrupa Kongresi'nin temasının “Çığır 
Açan AUS” olarak belirlendiği ifade 
edildi.

Yeni Hareketlilik Hizmetleri
Yenilikçi hareketlilik hizmetlerinin, 
vatandaşların hareketlilik 
ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için 
ortaya çıktığı ve kentsel ulaşımı 
derinden değiştirdiği belirtildi. 
Araç paylaşımı, sürüş paylaşımı 
ve bisiklet paylaşımı hizmetleri ve 
operatörlerinin son birkaç yılda 
hızla çoğaldığı ve vatandaşların 
özel araçlara daha az bağımlı hale 
gelmesini sağladığı vurgulanan 
haberde, “Bir Hizmet Olarak 
Hareketlilik (MaaS)” yaklaşımına 
dayalı entegre platformların, 

otobüs ve tramvay gibi geleneksel ulaşım 
hizmetlerine ve muhtemelen özel araçlara 
erişimi de içerdiği bildirilirken, odak noktasının 
kentsel hava hareketliliği hizmetleri olduğu 
ifade edildi.

20 Ekim 2022

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://www.itsinternational.com/feature/ai-means-end
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2.5. LEEDS YOLLARINDAKİ CAN KAYIPLARINI ORTADAN
        KALDIRMAYA YARDIMCI OLACAK YENİ SIFIR VİZYON
        STRATEJİSİ

Şehir ve bölge yönetimleri için yeni hareketlilik 
hizmetlerinin ortaya çıkışının, özellikle bu 
hizmetlerin yönetimi ve kontrolü ile ilgili olarak 
bilhassa politika, standartlar, veri paylaşımı 
ve mülkiyet açısından bir dizi sorun ve zorluğu 
beraberinde getirmekte olduğu paylaşıldı. 

Dijitalleşme ve Veri Değer Zinciri 
Dijitalleşmenin, değer zincirinin her seviyesinde 
gerçekleştiği, dijital altyapının en iyi nasıl 
geliştirileceğinin, dağıtılacağının ve işletileceğinin 

henüz belirlenmediği ifade edilen haberde, 
şehirlerin genellikle çok sayıda hareketlilik 
verisine sahip olduğu ancak gizlilik, emniyet ve 
sorumlulukla ilgili endişeler nedeniyle bunları 
ulaşım tedarikçileriyle paylaşmaktan çekindikleri 
belirtildi. Benzer şekilde tedarikçilerin de ticari 
emniyeti ve rekabet gücünü korumak konusunda 
endişe duymakta oldukları öne sürüldü. 

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Leeds Emniyetli Yollar Vizyon Sıfır Stratejisi, 
2040 yılına kadar şehrin yollarında meydana 

gelen can kaybı ve ciddi yaralanma vakalarını 
ortadan kaldırarak yürümeyi, bisiklete binmeyi 
ve skuter kullanmayı, bölgeyi keşfetmek için 
daha emniyetli seçenekler haline getirmeyi 
amaçlamaktadır. 
Leeds Emniyetli Yollar Ortaklığı tarafından 
geliştirilen yeni strateji, ölümcül ve ciddi trafik 
kazalarını önlemeye yardımcı olabilecek tüm 
faktörleri göz önünde bulunduran bir 'Emniyetli 
Sistem' yaklaşımı kullanmaktadır.
Beş sütundan oluşan Emniyetli Sistem yaklaşımı, 

yolları kullananların yanı sıra trafik ortamının 
şekillendirilmesiyle ilgisi olan herkesin emniyetten 
sorumlu olduğu anlamına gelmektedir.
2017 ve 2021 yılları arasında Leeds'te meydana 
gelen trafik kazalarında 93 kişi hayatını kaybetmiş, 
1.562 kişi ise ciddi şekilde yaralanmıştır (toplam 
1.655). Bu nedenle strateji, 2040 yılına kadar 
karayollarında gerçekleşen can kayıpları ve ciddi 
yaralanmaları ortadan kaldırarak şehrin yollarını 
aktif seyahat için daha emniyetli hale getirmeyi 
amaçlamaktadır.
Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

21 Ekim 2022

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://www.itsinternational.com/its17/its5/news/ertico-highlights-lisbon-2023-topics
https://www.intelligenttransport.com/transport-news/140661/vision-zero-strategy-eliminate-fatalities-leeds-roads/
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2.6. EIT KENTSEL HAREKETLİLİK ARTIK AKILLI ŞEHİRLER
        PAZARI’NIN BİR PARÇASI

EIT Kentsel Hareketlilik, Akıllı Şehirler 
Pazarı’nın yönetimi için VITO.be 

liderliğindeki 10 ortaklı birliğin bir parçası 
olacağını duyurdu. Akıllı Şehirler Pazarı’nın, 
akıllı ve sürdürülebilir şehir çözümleri pazarını 
geliştirmek için şehirleri, endüstrileri, KOBİ'leri, 
yatırımcıları, araştırmacıları ve diğer akıllı şehir 
aktörlerini bir araya getirmeyi amaçlayarak 
pazara yenilik getirmeyi taahhüt eden büyük 
bir girişim olduğu paylaşıldı. 

Projenin, vatandaşların yaşam kalitesini ve 
Avrupa şehirlerinin ve endüstrisinin rekabet 
gücünü artırmanın yanı sıra Avrupa enerji ve 
iklim hedeflerine ulaşmayı ve Avrupa mevzuatı 
çerçevesinde tüm akıllı şehir paydaşları için 
karşılıklı eşit şartları sağlamayı amaçladığı 
belirtildi. Akıllı Şehirler Pazarı’nın farklı bilgi ve 
deneyimlerdeki farklı paydaşları dahil ederek 
salgın sonrası iyileşme aşamasına yardımcı 

olabilecek yenilikçi ekonomik ve finansal 
yaklaşımlar için bir katalizör olmayı hedeflediği 
de bildirildi. 

EIT Kentsel Hareketlilik’in amaçladığı kentsel 
hareketliliği sürdürülebilir yapma vizyonunun, 
yenilikçi ekosistemin farklı aktörleri arasındaki 
önemli diyaloglar olmadan başarılamayacağı 
ifade edilen haberde, bu verimli diyalogların 
ve şehirler, yenilikçiler ve yatırımcıların ortak 
projelerinin geliştirilmesinin Akıllı Şehirler 
Pazarı’nın temel misyonunu temsil ettiği 
belirtildi. EIT Kentsel Hareketliliğin, eşleştirme 
ve bilgi yönetimi alanındaki uzmanlığıyla 
katkıda bulunarak yüksek kaliteli projeler 
geliştirmek için yenilikçileri, yatırımcıları ve 
şehirleri birbirine bağlayacağı da eklendi. 

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

22 Ekim 2022

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://www.eiturbanmobility.eu/eit-urban-mobility-is-now-a-part-of-the-smart-cities-marketplace/
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2.7. ATM VE TRANSDEV, BARSELONA TRAMVAY AĞI GENELİNDE
        ENDÜKTİF MANYETİK DÖNGÜLERİN KURULUMUNU
        TAMAMLADI

2.8. ESTONYALI ŞİRKET YENİ NESİL OTONOM SERVİSİ
        PİYASAYA SÜRÜYOR

Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ve 
Transdev'in Barselona'daki hafif raylı sistemi 

TRAM, işitme engelli kişiler için endüktif manyetik 
döngülerin kurulumunun tamamlandığını 
duyurdu.

ATM ve Transdev’in, işitme engelli yolcular 
için erişilebilirliği artırmak amacıyla Barselona 
tramvay ağı üzerindeki 34 durağa endüktif 
manyetik döngüler kurduğu belirtildi.

Şu anda bu teknolojiye sahip olan 13 Trambaix 
durağına, Barselona hafif raylı sistem ağında iki 
hat üzerindeki Otuz dört Trambaix ve Trambes 
duraklarının da ekleneceği ve bununla 
birlikte iki Müşteri Hizmetleri ofisine 
taşınabilir manyetik döngülerin de 
yerleştirileceği bildirildi. 

Endüktif manyetik döngülerin, işitme 
cihazlarında veya implantlarda arka 
plan gürültüsünü ortadan kaldırdığı 
ve bunu, ses akışını T-loop cihazları 
kullanan işitme engelli hastaların 
alabileceği bir manyetik alana 
dönüştürerek yaptıkları ifade edildi. 
Bu manyetik alanın, kullanıcının 
kulağının içinde yankılanmalardan 

ve ortam gürültüsünden izole edilmiş sese 
dönüştürüldüğü de verilen bilgiler arasında yer 
aldı. 

Sonuç olarak kullanıcıların, anlaşılır ve 
kullanıcının ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir 
ses seviyesinde daha temiz ve daha net bir ses 
aldıkları belirtildi. Bu iyileştirmenin hem genel 
seslendirme mesajlarını hem de kullanıcıları 
TRAM Operasyonel Kontrol Merkezi'ne 
yönlendiren sığınak interkomu aracılığıyla 
yapılan görüşmeleri etkilediği ifade edildi. 

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Auve Tech tarafından geliştirilen ve MiCa 
olarak adlandırılan araç, yedi lidar sensörü 

ve 10 kamera ile donatılmış olup her türlü hava 
koşulunda kullanılmak üzere tasarlandı.

Estonyalı teknoloji şirketi Auve Tech, çeşitli hava 
ve trafik koşullarında sürüşe olanak tanıyan yeni 

nesil sürücüsüz servis aracını piyasaya sürdü.
Auve Tech, aracın Japonya'ya özgü bir modelini 
geliştirmek üzere SoftBank’ın alt kuruluşu Boldly 
ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladı ve 
aracın 2023 yılı sonuna kadar kamuya açık 
yollarda faaliyete geçmesini hedeflediklerini 
belirtti. 

2 Kasım 2022

24 Ekim 2022

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://www.intelligenttransport.com/transport-news/140686/atm-transdev-inductive-magnetic-loops-barcelona-trams/
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2.9. KATAR DÜNYA KUPASI ENGOPLANET TARAFINDAN
        AYDINLATILDI

2.10. YENİ BİSİKLET YOLLARI İLE ÜÇ SİNGAPUR KENTİNDE
        AKTİF SEYAHAT BAĞLANTISI GELİŞTİRİLDİ

Auve'ye göre MiCa adı verilen aracın 10 
kamera ve yedi lidar sensörüne sahip olduğu 
ve bu sayede bir önceki modelden çok daha 
uzağı ve etrafını 360 derece görebildiğini 
vurguladı.  

Ayrıca Auve’nin, her koşulda güvenilirliğin 
sağlanması için bünyesinde iki kat daha fazla 
kritik sistem bulundurularak hata olasılığının 
azaltıldığı iddia edildi. Aracın buna ek olarak, 
yerleşik siber güvenlik özellikleri içerdiği de 
ifade edildi. 

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

2022 Fifa Dünya Kupası futbol turnuvasının ev 
sahipliği yapan Katar’da 350 adet akıllı sokak 

lambası kuruldu. EnGoPlanet, Basra Körfezi 
emirliği 2022 Fifa Dünya Kupası'na hazırlandığı 
süreçte Katar'ın Doha kentinde 350 adet 
şebekeden bağımsız güneş enerjisiyle çalışan 
LED sokak lambası kurdu.

Sokak lambalarının yanı sıra güneş enerjisiyle 
çalışan banklar ve otobüs durakları gibi akıllı 
güneş mobilyaları da üreten EnGoPlanet’ın ABD 
merkezli bir firma olduğu ve benzeri uygulamaları 
daha önce Nevada ve Teksas eyaletlerinde de 
gerçekleştirdiği paylaşıldı. 

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

LTA'nın Singapur genelinde aktif seyahat 
bağlantısını geliştirme çabalarının bir parçası 

olarak Ang Mo Kio, Bishan ve Toa Payoh 
kasabalarında toplam 14,5 km yeni bisiklet yolu 
tamamlandı.

Kara Taşımacılığı Kurumu (LTA), Singapur 
genelinde güvenli ve sürdürülebilir bir aktif 
seyahat ortamı sağlamak için Ada Çapında 
Bisiklet Ağı (ICN) programı kapsamında 
bağlantının geliştirildiğini duyurdu.

3 Kasım 2022

6 Kasım 2022

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://www.smartcitiesworld.net/connected-and-autonomous-vehicles/estonian-company-launches-next-gen-autonomous-shuttle-8278
https://www.itsinternational.com/its9/news/qatar-world-cup-lit-engoplanet
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2.11. TOKYO “GELECEĞE HAZIR” ŞEHİRLER LİSTESİNİN BAŞINDA

ICN kapsamında Singapur Hükümeti’nin, ada 
genelindeki bisiklet yollarını 2030 yılına kadar 
yaklaşık 1.300 km'ye çıkaracağı ve böylece 
ülke genelindeki aktif hareketlilik kullanıcılarının 
varış noktalarına güvenli ve sorunsuz bir şekilde 
seyahat edebilmelerinin sağlanacağı ifade edildi. 
Singapur genelinde, Ang Mo Kio, Bishan ve Toa 
Payoh kasabalarında bisiklet yolu uygulama 
çalışmaları iyi bir şekilde sürerken, 14,5 km'lik 
yeni bisiklet yollarının tamamlanmasıyla birlikte 
bölge sakinlerinin artık kasabaları arasında ve 
içinde rahatça seyahat edebilecekleri belirtildi. 

ICN programının, LTA'nın güvenli bir aktif 
seyahat ortamı geliştirme çabalarının önemli bir 
ayağı olduğu ifade edilerek, Kurumun altyapısal 
iyileştirme çalışmalarının, yol ve cihaz emniyetine 
yönelik tedbirlerle bir arada ilerletildiği vurgulandı. 
Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Thinktank ThoughtLab’ın, Barselona’da 
düzenlenen Smart City Expo Dünya Kongresi 

2022 sırasında yayınladığı araştırmada Tokyo, 
dünyanın geleceğe hazır şehirleri listesinin 
başında yer aldı.

Geleceğe hazır şehir tanımı "vatandaşların ve 
işletmelerin değişen ihtiyaçlarını karşılayabilen, 

akıllı, sürdürülebilir, kapsayıcı, müreffeh ve 
dirençli" olarak ifade edildi.   

Building a Future-Ready City’nin, farklı nüfus 
ve ekonomilere sahip 200 şehrin geleceklerini 
inşa etmek için yenilik, ortaklıklar, teknoloji ve 
diğer değişim faktörlerini nasıl kullandıklarını 
araştırdığı belirtildi. 

Çalışma ile aynı zamanda 20 
şehirdeki 2.000 vatandaşın beklenti 
ve davranışlarının -özellikle Covid-19 
nedeniyle nasıl değiştiğinin incelendiği 
ve vatandaşların ihtiyaçlarının 
şehirlerin seçtiği yollarla uyumlu 
olmadığı noktaların ortaya çıkarıldığı 
açıklandı.    

Araştırmanın giriş bölümünde 
"Covid-19 salgını ve yakın zamanda 
yaşanan diğer sosyal ve ekonomik 
aksaklıklar vatandaşların, işletmelerin 
ve şehirlerin beklentilerini ve 
davranışlarını sonsuza dek değiştirdi" 
ifadesi dikkat çekti.

Habere buradan ulaşabilirsiniz.

16 Kasım 2022

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://www.intelligenttransport.com/transport-news/140120/new-cycling-paths-three-singapore-towns/
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2.13. AKILLI ŞEHİR EXPO DÜNYA KONGRESİ DÜZENLENDİ

2.12. NCDOT ITERIS CLEARGUIDE İLE HAREKETE GEÇTİ

Fira de Barcelona tarafından düzenlenen, 
şehirler ve kentsel yenilik konulu olan 11. Akıllı 

Şehir Expo Dünya Kongresi (Smart City Expo 
World Congress-SCEWC), beş kıtadan 700'den 

fazla şehrin temsilcilerini bir araya getirerek 
kentsel yeniliğin ana platformlarından biri olarak 
etkinliği tamamladı.

ClearGuide, akıllı hareketlilik altyapı sisteminin 
eyalet genelindeki trafik sorunlarının 

belirlenmesine yardımcı olacağı bildirdi. 
 
Kuzey Karolina Ulaştırma Departmanı’nın 
(NCDoT), eyalet genelinde trafiğin serbest 
akışını iyileştirmek için akıllı hareketlilik 
altyapısı yönetimi sağlamak adına dört 
yıllık bir sözleşme kapsamında Iteris'in 
ClearGuide çözümünü kullanacağı ifade 
edildi.

ClearGuide’ın gerçek zamanlı, tarihsel 
ve bağlamsal ulaşım analitiği sağladığı 
belirtilen haberde, Hizmet Olarak Yazılım 
(SaaS) çözümünün, hareketlilik ve emniyet 
uygulamalarını desteklemek üzere 
NCDoT tarafından kullanılabileceğini de 
vurguladı. ClearGuide’ın aynı zamanda 
trafik verilerinin analiz edilmesini ve 
görselleştirilmesini sağladığı belirtilirken, 
Kuzey Karolina genelindeki kapsama 
alanının, NCDoT ve şirket ortaklarına 
trafik verilerini analiz etmek için yeni bir 
yöntem sağlayacağı da belirtildi.

Sözleşme kapsamında Iteris’in, şirkete darboğaz 
tespiti ve uyarıları, ayrıntılı trafik analizini 
desteklemek için dinamik haritalar ve trafik 
sıkışıklığını belirlemeye ve azaltmaya yardımcı 
olacak özellikler de dahil olmak üzere çok çeşitli 
ClearGuide özellikleri sağlayacağının altı çizildi. 
Bunlar arasında olayları analiz etmek ve müdahale 
planlarını optimize etmek için animasyonlar; 
güvenilirliği izlemek ve planlamayı desteklemek 
için tarihsel eğilim raporları ve dinamik tıkanıklık 

grafikleri; eğilimleri izlemek için gösterge tabloları 
ve çok çeşitli Ulaşım Sistemleri Yönetimi ve 
Operasyonları (TSM&O) uygulamaları için ana 
yolların özelleştirilebilir analizinin yer alacağı 
belirtildi. 

Haberde son olarak ClearGuide’ın, Iteris'in 
hareketlilik altyapısını sürekli olarak izleyen, 
görselleştiren ve optimize eden ClearMobility 
platformunun önemli bir bileşeni olduğu bilgisine 
yer verildi. 

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

18 Kasım 2022

18 Kasım 2022
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2.14. OTONOM PARİS İÇİN KÜRESEL İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Kasım 15-17 tarihlerinde, İnsanlardan İlham Alan 
Şehirler teması altında, 800'den fazla katılımcı, 
700 şehir ve 400 konuşmacı ile metropollerin 
dönüşümünü bir araya getirerek bilgi ve 
deneyimlerini paylaşmak için Barselona'da bir 
araya geldi.

Etkinlikte, kentsel dönüşümün içerdiği zorlukların 
üstesinden gelmek için önde gelen uluslararası 
uzmanlar ve şirketler bir araya gelerek 
deneyimlerini paylaştı.

Kongre ilgili birçok alanı kapsayacak şekilde 
sekiz ana tema çerçevesinde gerçekleştirildi: 
Etkinleştirme Teknolojileri, Enerji ve Çevre, 
Hareketlilik Dünya Kongresi, Yönetişim, Yaşam 
ve Kapsayıcılık, Ekonomi, Altyapı ve Kurulum, 
Emniyet ve Güvenlik.

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Paris'te 22-23 Mart tarihlerinde yedincisi 
düzenlenecek olan Yeni Otonom Hareketlilik 

Dünya Fuarı’nın sloganının “Yenilikçilerin ve 
Karar Vericilerin Hareketlilik Oluşturdukları Yer” 
olduğu duyuruldu.

Otonom Paris’in CEO’su Ross Douglas, 
Otonom Paris isminin şehir içi hareketliliğin fosil 
yakıtlardan bağımsız olarak işlemesi arzusundan 
geldiğini, Fuar ziyaretçilerinin %36'sının ise yeni 
hareketlilik ürün ve hizmetlerini keşfetmek için 
geldiğini söyledi. 

Gelecek yılki Fuar’da sektöre ilişkin yedi temanın 
yer alacağı bildirildi:

•• Akıllı Hareketlilik Şehirleri 
•• Toplu Taşıma 
•• Aktif Hareketlilik
•• Elektrikli Araç Filoları
•• Paylaşımlı Hareketlilik
•• Kentsel Lojistik
•• Otonom Araçlar 

Etkinliğe 250 şehir ve kurumdan temsilcilerin 
katılacağı ve Otonom Paris’in bu yıl dördüncü-
sü olacak şekilde üst üste Get our Cities Moving 
(Şehirlerimizi Hareketlendirin) konferans progra-
mına ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

19 Kasım 2022

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://www.smartcityexpo.com/press_release/institucional-es/smart-city-expo-gathers-over-700-cities-and-regions-and-strengthens-its-role-as-the-key-urban-summitmayors-taking-part-in-the-event-feature-those-from-accra-ghana-amman-jordan-ashdod-israel-b/
https://www.itsinternational.com/its17/its3/its5/its8/news/global-name-change-autonomy-paris
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2.15. VATANDAŞLAR OTOMOBİLSİZ ŞEHİR FİKRİNE SICAK
        BAKIYOR

Londra, Paris ve New York'ta yaşayanlar 
arasında yapılan anket sonucunda, 

şehirlerinde daha az araba görmek istediklerini 
ve yayalar ile bisikletlilere daha fazla alan 
ayrılmasını desteklediklerini ortaya koydu.

Bir ankete göre Londra, Paris ve New York 
sakinlerinin üçte ikisinden fazlası, şehirlerinde 
daha az otomobil görmek istediklerini söyledi. 
Ayrıca, ankete katılan Londralıların %51'i taksiler, 
araç paylaşım hizmetleri ve engelli bireyler 
tarafından kullanılan araçlar haricinde şehir 
merkezinin tamamen araçsız olması gerektiği 
konusunda hemfikir oldukları ortaya çıktı.

Tüm bunlar, Survation tarafından Otomobilsiz 
Megakentler Kampanyası (Car Free Megacities 
Campaign) adına yapılan bir anketin bulguları 
arasındadır.

Yayalaştırma Vizyonları 
Otomobilsiz Megakentler Kampanyası, bu üç 
şehrin Belediye Başkanlarını şehirlerindeki 
otomobil hakimiyetini azaltmak için daha cesur 

adımlar atmaya davet etmektedir. Kısa bir süre 
önce, kampanya ile her bir şehirde otomobillerin 
yoğun olarak bulunduğu alanların yayalaştırma 
vizyonları oluşturulmuş ve Belediye Başkanları bu 
hedeflere ulaşmaya ve iklim krizinin gerektirdiği 
adımları atmaya çağrılmıştır. 
Londra, Paris ve New York'ta şehirlerde daha 
az araç bulunmasına verilen destek sırasıyla 
yüzde 72, yüzde 66 ve yüzde 72 iken, şehir 
sokaklarında yayalara ve bisikletlilere daha fazla 
yer verilmesine verilen destek sırasıyla yüzde 
68, yüzde 70 ve yüzde 71'dir. Araba paylaşım 
hizmetleri ve engelli bireyler tarafından kullanılan 
arabalar hariç şehirlerin tamamen arabasız 
olmasına destek sırasıyla yüzde 51, yüzde 45 ve 
yüzde 49'dur.

Arabasız Megakentler, insanlar ve doğa için daha 
fazla kentsel alan oluşturmak, şehirleri hava 
kirliliğinden arındırmak ve yürüyüş ve bisiklet gibi 
sağlıklı, aktif seyahati teşvik etmekle ilgilidir.

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

21 Kasım 2022

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://www.smartcitiesworld.net/pedestrianisation/pedestrianisation/citizens-lean-towards-car-free-cities-8350
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2.16. UFUK AVRUPA ÇALIŞMA PROGRAMI 2023 -2024 KABUL
        EDİLDİ

Avrupa Komisyonu, Avrupa vatandaşlarına 
daha iyi bir gelecek sağlamak ve Avrupa'yı 

birçok alanda teknolojik ilerlemenin ön saflarına 
taşıyacak çığır açıcı çözümleri takip ederek 
Avrupa'daki araştırma ve yenilikçiliği desteklemek 

amacıyla yaklaşık 13,5 milyar Avroluk Ufuk 
Avrupa 2023-24 Çalışma Programını kabul etti. 
Program kapsamında Bağlantılı, Kooperatif & 
Otonom Hareketlilik (CCAM) araştırmalarına 
115 milyon Avrodan fazlasının tahsis edildiği 

belirtilen haberde, bu doğrultuda 
potansiyel olarak ilgilenen adayları 
desteklemek için birçok etkinliğin 
düzenlendiği bilgisine yer verildi. 

Ayrıca Brüksel CCAM Derneği’nde, 
17 Ocak 2023 tarihinde Çalışma 
Programı 2023 için bir dahili 
bağlantı oluşturma (network kurma) 
etkinliği planlandığı belirtildi.

Avrupa Komisyonu tarafından 
yayınlanan basın açıklamasının 
tamamını buradan okuyabilirsiniz. 

Haberin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz. 

7 Aralık 2022

2.17. KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ARAŞTIRMASI KONFERANSI 2023

14-16 Şubat 2023 tarihleri arasında Brüksel’de 
gerçekleştirilecek Karayolu Taşımacılığı 

Araştırması Konferansı için kayıtlar başladı. 
ERTRAC, 2Zero Ortaklığı ve Avrupa Komisyonu 
tarafından düzenlenen konferansta, tüm karayolu 
taşımacılığı alanlarıyla ilgili olarak seçilen 
AB destekli araştırma ve yenilik projelerinin 
temsilcilerinin elde ettikleri sonuçların sunulacağı 
ve böylece AB ulaştırma politikasının uzun vadeli 
hedeflerine ulaşması kapsamında yapılması 
gereken faaliyetlerin belirleneceği ifade edildi.

AB tarafından finanse edilen projelerin bilimsel 
başarılarına güçlü bir şekilde odaklanan bu 

konferansın, üretilen bilginin geniş bir kitleye 
yayılması konusunda eşsiz bir fırsat olacağı 
belirtildi. 

Katılımcılara konferans süresince; karayolu 
taşımacılığı alanında AB tarafından finanse edilen 
projelerin sonuçlarının ortaya konulması, faaliyet 
alanları benzeyen 400’den fazla kişinin bağlantı 
sağlayabilmesi ve fuar alanın ziyaret edilmesi ile 
ilgili olanakların sunulacağı vurgulandı.

Kayıt formuna buradan, haberin detaylarına ise 
buradan ulaşabilirsiniz. 

13 Aralık 2022

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_7404?s=09
https://www.ccam.eu/final-horizon-europe-work-programme-2023-24-adopted/
https://rtrconference.us18.list-manage.com/subscribe?u=d41526073b8e7be4f5f5d9d23&id=510c5a24e1
https://rtrconference.us18.list-manage.com/subscribe?u=d41526073b8e7be4f5f5d9d23&id=510c5a24e1
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3.1.     AUS TÜRKİYE BAŞKANIMIZ 15. ULUSLARARASI BİLGİ GÜVENLİĞİ
          VE KRİPTOLOJİ KONFERANSI'NDA SİBER CASUSLUK KONUSUNDA
          AKADEMİK BİLDİRİ SUNDU

15. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve 
Kriptoloji Konferansı’nın ikinci gününde 

gerçekleştirilen Akademik Bilgi Sunumları 
Oturumunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı ve 
AUS Türkiye Başkanı Esma Dilek, “Siber 
Casusluk” konusunda bildiri sunumunu yaptı. 
Sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
sürekli gelişim ve değişim içerisinde olduğunu, 
her geçen gün bilgiye erişimin kolaylaştığını 
ve bu teknolojilerin hayatımızın ayrılmaz bir 
parçası haline geldiğini vurguladı.

Ulusal ve uluslararası literatürde, dünyadaki 
siber casusluk faaliyetleri, etkileri, siber 
casusluk tespit yöntemleri, uluslararası hukuk 
açısından değerlendirme konularına ilişkin 
yayınlanmış birçok makale, bildiri ve kitap 
bulunduğunu belirtti. Ülkemizde yayınlanmış 
akademik çalışmalarda, siber istihbarat 
geliştirme teknikleri, siber istihbaratın ulusal 
ve kamu güvenliğinin sağlanmasındaki rolü 
ve önemine ilişkin yüksek lisans düzeyinde 
çalışmalar olduğunu aktararak Siber Casusluk 
Araçları konusunda kötücül casus yazılımlar, 
botnetler kullanılarak, uygulamalardaki 
zafiyetlerden, enerji şebekeleri gibi kritik 

altyapılar üzerinden sızmalar gerçekleştirilerek 
mobil cihazların hedef alındığını söyledi.

Sunumunda bilgi, iletişim teknolojileri ve 
internetin gelişimi ile tüm sektörlerde küresel 
rekabet ve bilginin değerinin hızla arttığı, 
hassas ve kritik bilgilerin yasa dışı yollarla elde 
edilmesi olarak ifade edilen siber casusluk 
faaliyetlerinin sayısının da her geçen gün 
yükseldiğine değindi. 

Siber güvenliğin sağlanmasında dikkat 
edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi 
paylaşarak kritik altyapıların korunmasının 
siber casusluğu önlemede yardımcı unsurlar 
arasında olduğu değerlendirmesinde bulundu.
15. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji 
Konferansı'nda sunulan, IEEE Explore'da 
yayınlanan ve Haberleşme Genel Müdürlüğü 
Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürü Özgür 
Talih’in de ortak yazar olduğu "Overview of 
Cyber Espionage Incidents and Analysis of 
Tackling Methods" isimli tam metin bildiriye 
ulaşmak için tıklayınız.  

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

20  Ekim 2022

38

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://ieeexplore.ieee.org/document/9931893
https://hgm.uab.gov.tr/haberler/dilek-devlet-destekli-siber-casusluk-saldirilarina-karsi-kurumlar-arasi-koordineli-calismalar-yurutulmesi-oldukca-onemli
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Dernek Başkanımız Esma Dilek ve 
sektörün önde gelen kurumlarından 

paydaşların yer aldığı Bandırma 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fakülte 
Danışma Kurulu ikinci toplantısı Zoom 
üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirildi. 
AUS alanında sektörün ihtiyaçlarına yönelik 
akademik programların oluşturulması 
amacıyla görüş ve önerilerin paylaşıldığı 
toplantıda sektöre yönelik önemli kararlar 
alındı.

AUS Türkiye'nin webinar serilerinden 
10.’su 27 Ekim 2022 tarihinde You-

Tube üzerinden canlı yayınla gerçekleştirildi. 
Yeni Nesil Gerçek Zamanlı, Çevrimiçi, Çoklu Oto-
nom Hareketlilik Sayımı ve Trafik Analitiği konulu 
webinarın moderatörlüğünü HOP Kurucu ortağı 
Yiğit Kipman gerçekleştirirken, Mohamed El Saa-
danı (Neovision), Hicham Chatıla (Neovision) ve 
Dr. Mohamad Talas (New York Ulaştırma Dairesi) 
konuşmacı olarak katılım sağladı.

Üyelerimizden Neovision’ın Amerika’da ve 
ülkemizde gerçekleştirdiği projelerin detaylı 
olarak ele alındığı webinara katılım sağlayan 
moderatör, konuşmacı ve dinleyicilerimize tekrar 
teşekkür ederiz. 

Webinarın tamamını buradan izleyebilirsiniz. 

3.2. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
          FAKÜLTESİ DANIŞMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

3.3. AUS TÜRKİYE WEBİNAR SERİLERİ

3.3.1. YENİ NESİL GERÇEK ZAMANLI, ÇEVRİMİÇİ, ÇOKLU OTONOM
          HAREKETLİLİK SAYIMI VE TRAFİK ANALİTİĞİ

21 Ekim 2022

27 Ekim 2022

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://www.youtube.com/watch?v=QZJo_9q1i80&t=9s
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“Yenilikçi Haberleşme Teknolojileri ve Ulaşımda 
Kullanılması” konusu 30 Kasım 2022 tarihinde 
YouTube üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında 
ele alındı. Moderatörlüğünü Yalova Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Delice’nin yaptığı ve 
konuşmacı olarak Hello Space Kurucu Ortağı 
Muzaffer Duysal’ın katılım sağladığı webinarda, 
AUS ve bu alanda yenilikçi haberleşme 
teknolojileri kullanımı ile Hello Space’in 
projelerine ilişkin bir söyleşi yapıldı. 

Webinara katılım sağlayan moderatör, konuşmacı 
ve dinleyicilerimize tekrar teşekkür ederiz. 

Webinarın tamamını buradan izleyebilirsiniz.

AUS Türkiye'nin webinar serilerinden 12.’si 28 
Aralık 2022 tarihinde YouTube üzerinden canlı 

yayınla gerçekleştirildi. Mobiliteye Uygun Şehir 
Planlaması konulu webinarın moderatörlüğünü 
Haberleşme Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım 
Sistemleri Daire Başkanı Murat Mustafa Harman 
gerçekleştirirken, Yapıdrom Planlama Yöneticisi 
Elçin Mert konuşmacı olarak katılım sağladı.

Üyelerimizden Yapıdrom’un projelerine ve 
mobiliteye uygun şehir planları, sorunları ve 
gelecek projelerinden bahsettiği webinara 
katılım sağlayan moderatör, konuşmacı ve 
dinleyicilerimize tekrar teşekkür ederiz. 

Webinarın tamamını buradan izleyebilirsiniz. 

3.3.2. YENİLİKÇİ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ VE ULAŞIMDA KULLANILMASI

3.3.3. MOBİLİTEYE UYGUN ŞEHİR PLANLAMASI

30 Kasım 2022

28 Aralık 2022

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://www.youtube.com/watch?v=XyYaRVQXy3Q
https://www.youtube.com/watch?v=SKq2EgGba6k
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Disiplinler arası bir konu olan akıllı ulaşım ve 
hareketlilik teknolojilerinin ülkemizde gelişimi 

ve yerli üretimine katkı sağlanması kapsamında, 
AUS alanında yenilikçi çözümler içeren fikirlerin 
desteklenerek bilgi birikimi, yetişmiş insan 
gücü ve farkındalığa katkı sunmak amacıyla 
2018 yılından beri AUS Türkiye tarafından 
düzenlenerek geleneksel hâle gelen Ulaşımda 
Aklın Yolu Ödülleri’ne başvurular başladı.

Ödüllere başvuru, AUS Türkiye internet sitesinde 
verilen bağlantı üzerinden yapılmakta olup son 
başvuru tarihi 28 Şubat 2023 olarak belirlenmiştir.
Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri, 8 ayrı kategoride 
verilecek olup Start-Up ve Akademi Ödül 
kategorisinde nakit ödül verilecektir. Ödüller, 
15-17 Mart 2023 tarihlerinde Ankara’da 
gerçekleştirilecek olan SUMMITS’23 4. 
Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’nde 
takdim edilecektir.

Başvuru ve detaylara buradan ulaşabilirsiniz

Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılında dördüncü-
sü yapılacak olan SUMMITS Uluslararası AUS 

Zirvesi, 15-17 Mart 2023 tarihlerinde, Ankara YHT 
Tren Garı’nda gerçekleştirilecektir.

Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında ülkemizin ilk 
ve tek etkinliği olan SUMMITS Uluslararası AUS 
Zirvesi, sektöre liderlik edenler ile birlikte üst 
düzey yetkililerinin katıldığı, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı başta olmak üzere birçok kamu ve özel 
sektör kuruluşunca desteklenen, uluslararası AUS 
yetkililerinin ve temsilcilerinin konuşmacı olarak yer 
aldığı, ülkemizde AUS alanında öne çıkan projelerin 
sergilendiği, girişimcilerle ve sektör uzmanlarıyla 

buluşma, görüş alışverişinde bulunma, ülkemizdeki 
başarılı AUS projelerini ve saha uygulamalarını 
yerinde görebilme imkânı sunan bir etkinlik 
olması nedeniyle özellikle profesyonellerce katılım 
sağlanması önem arz eden bir etkinliktir.

Sektör paydaşlarının bir araya geldiği bir başka 
etkinliğin olmaması, özellikle start-up firmalarına 
özel bir önem ve fırsat verilmesi, başarılı AUS 
projelerinin ödüllendirildiği Ulaşımda Aklın Yolu 
Ödülleri’nin bu etkinlikte verilmesi, SUMMITS’in öne 
çıkan diğer özellikleri arasındadır.

3.4. ULAŞIMDA AKLIN YOLU ÖDÜLLERİ BAŞVURULARI BAŞLADI

3.5. SUMMITS’23 4. ULUSLARARASI AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ ZİRVESİ
          HAZIRLIKLARI BAŞLADI

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
http://www.auszirvesi.org
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SUMMITS'23, bilgi paylaşımı yolu ile AUS 
ekosisteminde yer alan kuruluşların akıllı 
hareketlilik alanında çalışmalarına destek 
olurken sektörün gelişiminde rol oynamaya davet 
etmekte, zengin içeriği ile katılımcılara en son 
AUS teknolojileri ve yeni hareketlilik konseptleri 
hakkında bilgi edinmeleri için eşsiz fırsatlar 
sunmaktadır.

Ulaştırma sektörü ve ilişkili tüm sektörlerden 
uzmanlar, araştırmacılar, politika yapıcılar, 
çözüm sağlayıcılar; yenilikçi fikirleri ve öğrenilen 
dersleri paylaşmak, şehirlerin bugün karşı karşıya 
olduğu hareketlilik zorluklarını ve AUS çözümleri 
ile bunların nasıl üstesinden gelinebileceğini 
ele alarak tartışmak için siz değerli üye ve 
paydaşlarımızı SUMMITS’23 AUS zirvesine 
davet ediyoruz.

Sponsorluk ve stantlı katılım başvuruları 
yayınlanmış olup SUMMITS’23 ile ilgili gelişmelere 
ve detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Derneğimize üyelik olmadan bireysel olarak 
da katkı sağlamak, dernek çalışmalarına, 

projelerine destek vermek ve dernek ile ilişkilerini 
daha resmi bir ortamda sürdürmek isteyenler 
için AUS Gönüllüleri Programını başlatmış 
bulunmaktayız. 

Herhangi bir zorunluluk ve mali yük içermeyen bu 
programa katılmak için derneğimiz web sitesini 
ziyaret edebilirsiniz. 

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

Dernek Başkanımız Sayın Esma Dilek dernek 
üyelerimiz ve paydaşlarımız arasında bulunan 

ISSD, PIA Teknoloji, ASELSAN, TCDD Teknik, 
TÜRKSAT, Yapıdrom Teknoloji, Hello Space, Ford 
Otosan, SAS Türkiye, ASİST Bilgi Teknolojileri, 

ODTÜ ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 
akademisyenleri ve yöneticileri ile görüşerek AUS 
Türkiye faaliyetleri ve olası iş birlikleri için görüş 
alışverişinde bulundu.

3.6. AUS TÜRKİYE GÖNÜLLÜLERİ PROGRAMI BAŞLADI

3.7. AUS TÜRKİYE ÜYE ZİYARETLERİ VE GÖRÜŞMELER

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
http://www.auszirvesi.org
https://austurkiye.org.tr/faaliyetler/aus-gonulluleri-programi
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Dernek Başkanımız Esma Dilek 
üyelerimiz arasında bulunan Ford 

Otosan’ın kamyon (çekici, yol kamyonu 
ve inşaat serisi) ile ağır ve hafif ticari 
araçlar için motor ve motor sistemleri 
üretimi yapılan Eskişehir Fabrikasını 
ziyaret ederek Ford Otosan’ın otonom 
kamyon projesi ve ürünleri hakkında bilgi 
alışverişinde bulundu. Geliştirilen otonom 
kamyonun ülkemizde karayollarımızda 
test edilebilmesi için mevzuat ihtiyaçları 
ve atılacak adımlara yönelik görüşmeler 
yapıldı. 

Yönetim kurulu toplantımız elektronik ortamda, 
kurul üyelerimizin katılımı ile Kasım ayında 

gerçekleştirildi. Üyelik başvuruları, gelecek dönem 
planlarının konuşulduğu toplantıda, SUMMITS’23 4. 

Uluslararası AUS Zirvesi’nin 15-17 Mart tarihlerinde 
Ankara YHT’de yapılması kararı resmi olarak alındı. 
Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerimize ve 
yeni dernek üyelerimize teşekkür ederiz.

3.8. FORD OTOSAN ESKİŞEHİR FABRİKA ZİYARETİ

3.9. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

23 Aralık 2022

23 Aralık 2022

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
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AUS ekosistem paydaşlarımızdan Hello 
Space, üyelik başvurularını tamamlayarak 

derneğimizin üyesi olmuştur. Hello Space, 
dünyanın dört bir yanından alanında kreatif 
uzmanlarla yazılım ve tasarım hizmetleri vermekte 
ve 2023 yılı içerisinde uzaya gönderilecek cep 
uydularla IoT haberleşmesi için tüm dünyayı 
kapsayacak altyapıyı sunmayı hedeflemektedir. 

AUS ekosistem paydaşlarımızdan “1915 
Çanakkale Köprüsü ve Otoyol İşletmesi”, 

üyelik başvurularını tamamlayarak derneğimizin 
üyesi olmuştur. Rekor bir sürede tamamlanarak 
18 Mart 2022 tarihinde hizmete açılan Çanakkale 
Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa 
ve Asya kıtalarını bağlayan en önemli ulaşım 
arterlerinden biri olarak hizmet vermektedir.

AUS ekosistem paydaşlarımızdan Neovision, 
üyelik başvurularını tamamlayarak 

derneğimizin üyesi olmuştur.  Neovision, 
toplumları geliştiren etkili ve yenilikçi trafik 
çözümleri geliştirerek video tabanlı trafik sayma 
sistemleriyle video çözümleri arasında en yeni 
teknolojileri geliştirmektedir. Belediyelere, 
karayolu ağı işletmecilerine, trafik verilerinin 
doğru ve kapsamlı bir şekilde toplanarak 
işlenmesine yardımcı olmaktadır. 

3.10.2. HELLO SPACE SYSTEM TEKNOLOJI A.Ş.

3.10. YENİ ÜYELERİMİZ

3.10.1. 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ VE OTOYOL İŞLETMESİ İNŞAAT YATIRIM A.Ş.

3.10.3. NEOVISION TRAFİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB), Türkiye 
Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS Türkiye) Derneği 
ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) 
Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (BAUSMER); Kentsel Hareketlilik ve Akıllı 
Ulaşım Sistemleri alanında eğitim, yenilikçilik 
ve girişimciliği yönlendirmede ön saflarda yer 
almaktadır. EIT (Avrupa İnovasyon ve Teknoloji 
Enstitüsü) Urban Mobility tarafından hazırlanan 
kurslar; UAB, BANÜ ve BAUSMER iş birliği ile 
Türkçe’ye tercüme edilerek kurs dokümanı haline 
getirilmiş ve sektör paydaşlarımızın istifadesine 
sunulmuştur.

Dokümanda yer alan EIT Kentsel Hareketlilik 
Akademi’ye ait üç kurs; AUS Türkiye Dernek 
Başkanı ve UAB Haberleşme Genel Müdürlüğü 
Genel Müdür Yardımcısı Esma DİLEK, UAB 
Haberleşme Genel Müdürlüğü Şube Müdür V. 
Özgür TALİH, Mütercim Tercüman Kemal AKIN, 
Mühendis Arzu GÜR ile BAUSMER Müdürü 
ve BANÜ AUS Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet TEKTAŞ, BANÜ AUS Anabilim Dalı 
Araş. Gör. Dr. Caner PENSE, Araş. Gör. Fatih 
ERGEZER, Araş. Gör. Şerife Gülsüm TAÇ ve 
lisansüstü öğrencilerinin değerli katkılarıyla 
Türkçe’ye tercüme edilerek düzenlenmiştir.

Günümüzde metropoller ve mega kentler; 
hızlı kentleşme, kent nüfus yoğunluğu ile 
araç sahipliğindeki artış oranları, küresel iklim 
değişikliğinin ortaya çıkardığı zorluklar ve trafik 
yoğunluğu ile sera gazı salınımının artmasının 
neden olduğu sorunları çözmek için mücadele 
etmektedir. Karşılaşılan sorun ve zorlukların 
aşılabilmesi için sürdürülebilir, erişilebilir ve 
kolay ulaşımı sağlayacak AUS çözümlerine 
ihtiyaç bulunmaktadır. Bir başka ifade ile 
AUS’un en önemli bileşenlerinden biri olan 
hareketliliğin yönetilmesi ve sürdürülebilir hale 
getirilmesi önemli bir gereksinim olmaktadır. Bu 
noktada özellikle kentsel ve bireysel hareketlilik 
kavramları ön plana çıkmaktadır. Bu dokümanda, 
kentsel hareketlilik ve ulaşım alanlarında 
karşılaşılan sorunlar ile bunların çözümüne 
ilişkin öneriler yer almaktadır. Bu dokümanın 
araştırmacılar, belediyeler, akıllı şehirler, şehir 
ve ulaşım planlama ile ilgili kamu ve özel 
teşebbüsler, iş dünyası liderleri, politika yapıcılar 
ve kentsel hareketliliğin geleceğine yakından ilgi 
duyan herkes için faydalı bir kaynak olduğuna 
inanıyoruz.

Türkçe’ye tercüme edilen kurs dokümanına 
buradan ulaşabilirsiniz.

UAB uzmanlarının katkılarıyla Türkçe’ye tercüme edilen “Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 
Yeni Avrupa Birliği Kentsel Hareketlilik Çerçevesi”ne buradan ulaşabilirsiniz.

AUS ekosistem paydaşlarımızdan Piton 
Teknoloji, üyelik başvurularını tamamlayarak 

derneğimizin üyesi olmuştur. Piton Teknoloji 
2006 yılından bu yana “Akıllı Şehirler, Akıllı 
Ulaşım ve Coğrafi Bilgi Sistemleri” alanlarında 
yenilikçi yazılım çözümleriyle sektörde hizmet 
vermektedir.

3.12. EIT KENTSEL HAREKETLİLİK KURSLARI

3.11. TERCÜME ÇALIŞMALARI

3.10.4. PİTON BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. 

3.13. AUS AKADEMİ 2022 EĞİTİMLERİ

İlk olarak SummITS’22 2. Uluslararası Akıllı 
Ulaşım Sistemleri Zirvesi’nde ERTICO ile ortak 

olarak düzenlediğimiz ve sonraki zirvelerimizde 
geleneksel hale getirdiğimiz AUS Akademi 
Eğitimlerini bir adım daha öteye taşıdık.  Ulusal 
Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-

2023 Eylem Planı’nda yer alan ve “4.4 AUS 
Alanında Nitelikli İnsan Kaynağı Yetiştirilmesi” 
eylemi kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı iş birliği ile çevrim içi olarak üç farklı 
AUS eğitimini planlayıp her biri alanında uzman 
eğitimcilerimiz ile tamamladık.

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
https://austurkiye.org.tr/uploads/dosyalar/file_42-avrupa-inovasyon-ve-teknoloji-enstitusu-kentsel-hareketlilik-kurslari-574.pdf
https://austurkiye.org.tr/uploads/blog/file_218-komisyon-dan-avrupa-parlamentosu-konsey-avrupa-ekonomik-ve-sosyal-komitesi-ve-bolgeler-komitesine-cagri-turkce-267.pdf
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12 Aralık 2022 tarihinde Marmara Üniversitesi 
Venit Lab Direktörü Doç. Dr. Müjdat 

Soytürk tarafından gerçekleştirilen Bağlantılı ve 
Otonom Araçlar konulu eğitim AUS, K-AUS’un 
geleceği ve mevcut durumu, K-AUS ve V2X’in 
getirdiği yenilik ve faydaları, Bağlantılı Araç 
Teknolojileri Uygulamaları ile V2X Haberleşmesi 
ve Teknolojileri, Otonom Araçlar ve Araç İçi 
Bilgi ve Haberleşme Sistemleri ana başlıkları 
üzerinden ele alındı.

AUS Akademi eğitimlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Yerel yönetimler, kamu kurum kuruluşları ve özel 
sektörden akıllı ulaşım sistemlerine ilgi duyan tüm 
çalışanların katılımıyla gerçekleştirilen ve çevrim 
içi olarak yapılan eğitimlerin ilki, 21.11.2022 
tarihinde Dr. Fatih Gündoğan tarafından 
“Paylaşımlı Hareketlilik” konusunda, ikincisi, 
12 Aralık 2022 tarihinde “Bağlantılı ve Otonom 

Araçlar” başlığıyla Doç. Dr. Müjdat Soytürk 
tarafından verildi. Üçüncüsü ise 29 Aralık 2022 
tarihinde Serhan Ünalan ve Oğuzhan Sarıtaş’ın 
eğitimci olduğu “Akıllı Şehir Dönüşümü Odağında 
Elektrikli Araçlar” başlığıyla gerçekleştirildi. Eğitim 
videolarının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

21 Kasım 2022 tarihinde Streadlab 
kurucusu Dr. Fatih Gündoğan tarafından 

gerçekleştirilen Paylaşımlı Hareketlilik konulu 
eğitim; Sürdürülebilirlik Talep Yönetimi, 
Mikromobilite, Ulaşım Talep Yönetimi, Bir Hizmet 
Olarak Hareketlilik MaaS ve Paylaşımlı Hareketlilik 
olarak 5 ana başlık üzerinden ele alındı.

AUS Akademi eğitimlerine buradan ulaşabilirsiniz. 

29 Aralık 2022 tarihinde Portsmouth 
Üniversitesi Araştırma Görevlisi Serhan 

Ünalan ve Car4Future Kurucu Ortağı Oğuzhan 
Sarıtaş tarafından gerçekleştirilen “Akıllı Şehir 
Dönüşümü Odağında Elektrikli Araçlar” eğitimi; 
Şehirleşme, Akıllı Şehir Dönüşümü, Problemler 
ve Çözümler, Akıllı Şehir ve İnovasyon, Tüketimin 
Demokratikleşmesi ve Elektrikli Araçlar konu 
başlıkları üzerinden ele alındı. 

AUS Akademi eğitimlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Paylaşımlı Hareketlilik – Dr. Fatih Gündoğan

Akıllı Şehir Dönüşümü Odağında Elektirikli Araçlar – Serhan Ünalan & Oğuzhan Sarıtaş

Bağlantılı ve Otonom Araçlar
Doç. Dr. Müjdat Soytürk
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LIM 4.1. 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ VE OTOYOL İŞLETMESİ
         İNŞAAT YATIRIM A.Ş.

4. ÜYELERİMİZİ TANIYALIM

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara 
– Çanakkale Otoyolu, T.C. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları 
Genel Müdürlüğü tarafından planlanan “Kınalı-
Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu 
Projesi” kapsamında Kamu-Özel Sektör İş 
Birliği modeli çerçevesinde Yap-İşlet-Devret 
yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. 

Proje, Malkara’nın güneyinden başlayıp 
Gelibolu Yarımadası’na uzanan ve Sütlüce ile 
Şekerkaya mevkileri arasında Lapseki ilçesine 
ulaşan bölgede yer almakta olup, Asya ve 
Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı’nda ilk 
kez birleştirmiştir. 

2017 yılında T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Karayolları Genel Müdürlüğü, bağlantı 
yollarıyla toplam 101 km uzunluğundaki 
Proje’nin, finansman temini, tasarımı, inşaatı 
ve işletmesi için düzenlenen rekabete dayalı 
uluslararası ihale sonucunda Türkiye’den 
Limak ve Yapı Merkezi ile Güney Kore’den 
DL E&C ve SK Ecoplant firmalarından oluşan 
ortak girişimi görevlendirmiştir.

2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en 
uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 
Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe 
noktası yüksekliği ile de dünyanın en yüksek 
kuleli asma köprüsü unvanına sahiptir. 1915 
Çanakkale Köprüsü’nün toplam uzunluğu 
2023 metre orta açıklık, 770’er metre yan 
açıklıklar ile 365 ve 680 metrelik yaklaşım 
viyadükleriyle beraber 4608 metredir.

Köprünün ayakları arasındaki 2023 metrelik 
orta açıklık, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. 
kuruluş Yılı’nı sembolize etmektedir. Deniz 
seviyesinden itibaren 318 metre kule 
yüksekliği ise Türk milletinin bağımsızlığını 
kazanmasındaki en önemli tarihlerden biri 
olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni sembolize 
etmektedir. 318 metrelik çelik kulelerin üzerine 
yerleştirilecek olan top mermisi figürü ise 
Dünya Tarihi’nin dönüm noktalarından biri olan 
Çanakkale Savaşı’nın en kritik anına ve Türk 
milletinin bağımsızlığına işaret etmektedir. 
Kule yüksekliği bu sayede 334 metreye 
ulaşmaktadır. 

1915 Çanakkale Köprüsü’nde kulelerin kırmızı 
beyaz rengi al bayrağımızı temsil ederken bağ 
kirişlerindeki motifler ise Türk-İslam motiflerini 
temsil etmektedir. Otoyol çalışmaları 
kapsamında inşa edilen viyadüklerin 
ayaklarında ise Çanakkale Şehitler Abidesi’ni 
sembolize eden bir tasarım uygulanmıştır.

Proje 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yanı sıra, 
2 adet yaklaşım viyadüğü, 2 adet betonarme 
viyadük, 12 adet köprü, 43 adet üst geçit (1 
adedi Ekolojik Üst Geçit), 40 adet alt geçit, 
235 adet çeşitli ebatlarda menfez, 12 adet 
kavşak (Devlet yolu üzerindeki 6 adet kavşak 
dahil), 4 adet otoyol hizmet tesisi, 2 adet 
bakım işletme merkezi ve 5 adet ücret toplama 
istasyonundan oluşmaktadır.

Genel Bilgiler

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
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1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-
Çanakkale Otoyolu’nda kullanılan Akıllı Ulaşım 

Sistemlerini 1915 Çanakkale Bilgi Teknolojileri 
Müdürü Murat Kul’a sorduk:

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-
Çanakkale Otoyolu’nda hem güvenliği hem de 
hizmet kalitesini en üst düzeye taşıyan onlarca 
otomasyon sistemi kullanılıyor. Proje’nin sinir 
sistemi olarak adlandırılan otomasyon altyapısı, 
Elektromekanik Departmanı’nın sorumluluğunda 
büyük ölçüde yerli kaynaklar kullanılarak hayata 
geçirildi. Bu sistemler, ücret toplamadan köprünün 
yapısal sağlığını korumaya, güç yönetiminden 
yangın önlemeye pek çok işlevi yerine getiriyor.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde otomasyon, SCADA 
(Supervisory Control and Data Acquisition- 
Merkezi Kontrol ve Veri Toplama Sistemi) adı 
verilen, veri tabanlı bir uzaktan kontrol ve izleme 
yazılımı ile sağlanıyor. Uluslararası standartlarda 
olan SCADA yazılımı, bir Türk alt yüklenici ile 
birlikte Elektromekanik Departmanı tarafından 
1915Çanakkale Köprüsü’ne uyarlandı.

SCADA sayesinde, köprüde sensörler 
aracılığıyla toplanan veriler düzenli olarak 
izlenebiliyor, ayrıca bakım ve işletme sistemleri 
kontrol edilerek, kayıtları ve raporları çıkarılıyor. 
Köprünün bir kablosundaki aşırı gerilim ya da 
rüzgâr hızının belli bir seviyenin üstüne çıkması 
gibi beklenmedik durumlardan anında haberdar 
olunuyor, böylece gerekli hazırlık ve uyarılar hızla 
yapılabiliyor. Ayrıca köprünün altından geçen 
gemilere yön veren ışıklandırma sistemlerinden 
uçak ikaz lambalarına ve nem alma ünitelerine 
kadar onlarca sistem de entegre bir şekilde 
yönetilebiliyor.
Köprü üstünde kullanılan sensörlerin toplam 
sayısı tam 1049 adettir. Bunların 508 tanesi 
dinamik, 88 tanesi de statik gerinim ölçerlerde 
konumlandırılmış. Titreşim ölçen tek, ikili ve üçlü 
eksenli akselerometrelerde (ivme ölçer) toplam 
103 sensör yer alıyor. 74 adet iki eksenli eğim, 64 
adet deplasman, 54 adet çelik sıcaklığı sensörü 
de diğer büyük sensör gruplarını oluşturuyor. 
Kalan sensör grupları ise hava, kablo, asfalt 
sıcaklığı, basınç ölçme, korozyon önleme, veri 
toplama gibi sistemlerde kullanılıyor.

Köprünün kullanım ömrü boyunca en iyi şekilde 
hizmet verilebilmesi için “Yapısal Sağlık İzleme 

Sistemi” kurulumunda da Elektromekanik 
Departmanı önemli sorumluluklar üstleniyor. 
Örneğin, bazı sistemler çelik yapıların nemini 
alarak zamanla paslanmalarını önlüyor. Köprüde 
ayrıca yapısal olmayan ancak yapının tasarım 
ömrü boyunca korunmasına yardımcı olan 
40’a yakın ikincil sistem var. Bu sistemlerin 
hepsi Elektromekanik Departmanı tarafından 
tasarlandı, seçildi ve uygulandı.

Elektromekanik Departmanı aynı zamanda 
SCADA’nın bir Türk firma tarafından otoyol 
için üretilen yerli yazılımla birleştirilmesini 
gerçekleştirdi. Bu iki yazılımın birlikte çalışması 
bu alana önemli bir yenilik getirmiş oldu.

Otoyol tarafında, 89 kilometrelik güzergâh 
boyunca, akıllı ulaşım sistemleri kuruldu. Yol 
durumunun her an takip edilmesini sağlayan, 
ayrıca otoyol üzerindeki sürücüleri trafik ve 
hava durumu hakkında bilgilendirmeye yardımcı 
olan kameralar, trafik ve meteoroloji sensörleri, 
elektronik bilgi panoları, aydınlatma sistemleri, 
elektrik istasyon altyapılarından oluşan bu 
sistemler de Elektromekanik Departmanı 
tarafından tasarlandı ve montajları yapıldı. 

Proje kapsamında Türkiye’de ilk kez otoyolda 
LED aydınlatma kullanıldı. Ayrıca otoyolda 
kamera, sensör, elektronik pano gibi akıllı ulaşım 
sistemleri ekipmanlarında solar panellerle 
güneş enerjisi kullanılması da Türkiye’de ilk kez 
gerçekleştirildi. Böylece önemli oranda enerji 
tasarrufu sağlanmış oldu.

1915 Çanakkale Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulamaları 

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/


A U S T Ü R K İ Y E

I T S T Ü R K İ Y E

49

23
15-16-17

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-
Çanakkale Otoyolu Projesinde 

gerçekleştirilen çevresel ve sosyal çalışmalar 
ile ilgili bilgileri Projenin Kıdemli Çevre ve 
Sosyal İşler Mühendisi Çağdaş Cengiz’den 
aldık:

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu 
Projesi, yerel mevzuatla uyumlu Çevresel 
Etki Değerlendirmesi (ÇED) çalışması 
sonrasında, IFC (International Finance 
Corporation – Uluslararası Finans Kurumu) 
Standartları ve Ekvator Prensipleri ile uyumlu 
bir Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi 
(ÇSED) çalışması yürütülmüştür. Proje ile 
ilgili çevresel ve sosyal riskler ve etkiler, 

sözü edilen standartlardaki sıkı kriterler göz 
önünde bulundurularak, kapsamlı bir şekilde 
belirlenmiştir.

Çevresel ve sosyal risk ve etkiler hakkında fikir 
sahibi olduktan sonra, sürecin etkin şekilde 
yönetilebilmesi için Çevresel ve Sosyal 
Yönetim Planı (ÇSYP) hazırlanmıştır. Bu 
doküman, risk ve etkilerin, teknik ve finansal 
açıdan tatbik edilebiliyorsa engellenmesini, 
kalıntı etkilerin olduğu durumlarda ise telafi 
edilmesi veya dengelenmesini hedefleyen 
‘risk ve etkileri hafifletme hiyerarşisi’ yaklaşımı 
üzerine kurulmuş ve Projenin Çevresel ve 
Sosyal Yönetim Sistemi’nin (ÇSYS) temelini 
oluşturmuştur.

Mevsimsel kısıtlar sebebiyle, ÇSED 
döneminde Proje etkilerinin belirlenmediği 
kuş türleri için 2018 yılında iki ayrı kuş 
gözlem çalışması yürütülmüştür. Bu türler; 
yelkovan kuşu (Puffinus yelkouan), iki kaz 
türü (Anser erythropus ve Branta ruficollis) 
ve bataklık kırlangıcıdır (Glareola pratincola). 

Çalışmalar Çanakkale Boğazı, Saros Körfezi, 
Proje güzergahının iki tarafından 500 
metrelik Proje etki koridoru ve 2 kilometrelik 
tampon bölgede yürütülmüştür. Toplamda 4 
ay süren gözlem çalışmasının sonuçlarına 
göre, Projenin bu kuş türlerine herhangi bir 
olumsuz etkisi bulunmadığı tespit edilmiştir.

Mart ve Kasım 2018 tarihleri arasında 
Çanakkale Boğazı’nda iki bölgede 
kazık çakma çalışmaları yapılmıştır. Bu 
uygulamanın deniz memelileri üzerindeki 
başlıca olumsuz etkisi sualtındaki gürültüden 
duyacakları rahatsızlık olduğu için kazık 
çakma operasyonları sırasında eğitimli 
gözlemciler ile Pasif Akustik İzleme ve Deniz 
Memelileri Gözlemi çalışmaları yürütülmüştür. 
Etki azaltma protokolleri gereğince, deniz 

memelilerinin görsel ve akustik gözlemi için 
en iyi uygulama yaklaşımı benimsenmiş, 
eğitimli gözlemcilerle çalışılmıştır. Bu 
uygulama kapsamında, 500 metrelik koruma 
bölgesinde, 7 defa memelilere rastlanmış 
ve memelilerin güvenli bir şekilde alanı 
terk edebilmesi için bu süre zarfında inşaat 
faaliyetlerine ara verilmiştir. İnşaat faaliyetleri 
Biyo-çeşitlilik Eylem Planı’na tamamen 
uygun şekilde yürütülüp tamamlanmıştır.

1915 Çanakkale Çevresel ve Sosyal Çalışmaları

Sosyal ve Çevresel Faaliyetler 

Ek Kuş Gözlem Çalışması

Deniz Memelileri Gözlem Çalışması
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Pinna nobilis (pina midyesi) Akdeniz 
bölgesine özgü endemik deniz canlılarından 
biridir ve popülasyonlarındaki ciddi düşüş 
nedeniyle Avrupa Konseyi Yönergesi 
92/43/EEC ile sıkı koruma altına alınmıştır. 
Çanakkale Boğazı’nda da bulunan bu tür 
üzerindeki etkileri azaltmak için Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Sualtı Araştırma 

ve Uygulama Merkezi ile birlikte Temmuz 
ve Ağustos 2018’de bir taşıma çalışması 
yürütülmüştür. 1054 birey güvenli bölgelere 
taşınıp yeni yaşama ortamlarına canlı halde 
yerleştirilmiştir. Taşımayı takiben iki yıl 
boyunca bireyler yeni yerlerinde izlenmiş 
ve canlılığın yüksek oranda korunduğu 
görülmüştür.

ÇSED çalışmaları kapsamında, otoyol 
güzergahında Ferulago confusa – Günlük 
otu, Rorippa thracica – Tüylü düzbağa ve 
Thymus atticus – Ergene kekiği olmak üzere, 
üç nadir bitki türünün varlığı tespit edilmiştir. 
Bunlar endemik olmasa da sadece Marmara 
Bölgesi ve Ege kıyılarında rastlanabilen, 

sayıları giderek azalan, nesli tükenmekte 
olan türlerdir. Bu türleri korumak için, 
Haziran 2019’da tohum toplama çalışmaları 
başlatılmıştır. Toplanan tüm tohumlar, koruma 
ve yenileme çalışmalarının yapılabilmesi için 
Ankara’daki Türkiye Tohum Gen Bankası’na 
gönderilmiştir.  

Projede uyulması gereken biyolojik çeşitlilik 
gereklilikleri kapsamında, etkilenen her 
bir ağaç için beş ağaç dikilmesi taahhüdü 
bulunmaktadır. Bu taahhüt doğrultusunda 
etkilenen ağaç sayısını tespit etmek için 
hesap yöntemleri geliştirilmiş ve Kreditörlerin 
Çevresel ve Sosyal Danışmanı tarafından 

onaylanan yönteme göre etkilenen 
toplam ağaç sayısı belirlenmiştir. Orman 
Genel Müdürlüğü ile yapılan protokoller 
doğrultusunda Aralık 2020’de Çanakkale ve 
İstanbul Orman Bölge Müdürlükleri ile birlikte 
ağaçlandırma çalışmaları başlatılmıştır. 

Farklı özelliklerde ve çok sayıda paydaşa 
sahip Projenin, paydaş katılım faaliyetleri 
IFC Standartları ile uyumlu olarak 
hazırlanmış olan Paydaş Katılım Planı 
(PKP) çerçevesinde yürütülmektedir. PKP; 
paydaşların tanımlanması, iletişim kanalları, 

şikâyet mekanizması gibi bilgileri içermektedir. 
Proje’nin ileriki aşamalarında da değişiklikler 
söz konusu olabileceğinden, PKP yaşayan 
bir doküman olarak değerlendirilmekte 
ve düzenli olarak güncellenmeye devam 
edilmektedir. 

Pinna Nobilis Midye Türünün Taşınması Çalışması

Tohum Toplama Çalışması

Ağaçlandırma Çalışması

Paydaş Katılım Faaliyetleri
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1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu 
Projesi’nin kamulaştırma süreci Karayolları 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 
Süreçle ilgili sorusu olan paydaşların doğru 
bir şekilde bilgilendirilmesi için Kamulaştırma 
Bilgi Rehberi (KBR) dokümanı hazırlanmıştır. 

Bu doküman hem Projenin internet sitesinde 
paylaşılmış hem de proje güzergahı üzerinde 
bulunan ve kamulaştırma sürecinden 
etkilenen 32 köyde dağıtılmıştır.

Toplum Düzeyinde Destek Programı’nın 
(TDDP) temel odak noktası, Karayolları 
Genel Müdürlüğü tarafından Türk mevzuatı 
ile uyumlu şekilde ödenmiş ya da ödenecek 
tazminatlara ek olarak, kamulaştırma 
sürecinden etkilenen kişilerin yaşamlarını 
Projeden olumsuz etkilenmeden devam 
ettirebilme veya yeni yöntemlerle 
geliştirebilmelerine imkân sağlayacak 
programlar uygulanmasıdır. TDDP, Mayıs 
2019’da Ana Uygulayıcı Ortak olan SÜRKAL 
ile beraber otoyol güzergahının her iki 
tarafındaki 500 metrelik etki koridorunda 
yer alan 32 yerleşim yerinde uygulanmaya 
başlamıştır.

TDDP için dört ayrı program belirlenmiştir:
• Beceri Geliştirme ve Pazara Erişim
• Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi
• Doğal Kaynaklar ve Sürdürülebilir Enerji 

Kaynakları
• Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Refahı
• Yukarıda bahsi geçen programlara ek 

olarak, öngörülmeyen ancak toplum 
ve yerleşim yerlerinin ortak kullanımı 
için faydalı olan hızlı etki projeleri de 
yürütülmektedir.

TDDP uygulama faaliyetlerinin Haziran 
2022’de tamamlanmasıyla birlikte uygulanan 
faaliyetlerin etkilerini görebilmek için 
yaklaşık iki yıl devam edecek izleme süreci 
başlatılmıştır.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu 
Projesi’nin arkeolojik ve kültürel mirasla 
bağlantılı etkileri ilk olarak ÇSED çalışmaları 
esnasında, IFC Performans Standardı 
8’e uygun olarak değerlendirilmiştir. Bu 
çalışmada, hassas bölgeler belirlenmiş 
ve ek çalışmaların yapılması tavsiye 
edilmiştir. ÇSED döneminin ardından, 
arkeojeofizik çalışmalar yürütülmüş ve 
sonuçlar detaylı tasarım sürecinde göz 

önünde bulundurulmuştur. İnşaat süreci 
için ise sahadaki faaliyetlere rehberlik 
etmesi amacıyla Kültürel Miras Yönetim 
Planı hazırlanmış ve bu planın etkin 
bir şekilde uygulanması için çalışmalar 
arkeolog gözetiminde yürütülmüştür. Proje 
güzergahındaki tüm inşaat çalışmaları, 
Tekirdağ ve Çanakkale Arkeoloji Müzeleri ile 
koordinasyon içinde yürütülmüştür.

Yaban hayatının devamlılığını sağlamak 
amacıyla inşa edilen alt ve üst geçitlere 
“ekolojik köprü” deniyor. “Yaban hayatı geçidi” 
ya da “yeşil köprü” olarak da adlandırılan bu 
yapılar hayvanların doğal hayat alanlarının 
devamlılığını sağlıyor. 1915 Çanakkale 

Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu 
Projesi’nin ÇSED çalışmaları kapsamında, 
sürücülerin ve hayvanların güvenliği 
açısından otoyol çitlerle çevrildiğinden yaban 
hayatı için alternatif bir geçiş sağlanması 
gerekliliği tespit edilmiştir.

Kamulaştırma Bilgi Rehberi

Sosyal – Toplum Düzeyinde Destek Programıt

Kültürel Miras

1915 Çanakkale Ekolojik Köprüsü 
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın İstanbul ve 
Çanakkale Bölge Müdürlükleri ile Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nün 
fauna uzmanlarıyla yapılan görüşmeler 
sonucunda Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun 
118’inci kilometresinde bir ekolojik köprü 
yapılmasına karar verilmiş olup hem yöredeki 
biyo-çeşitlilik unsurları hem de dünyadaki ve 
Türkiye’deki ekolojik köprü örnekleri ayrıntılı 
olarak incelenmiştir. 

Yaban hayvanlarının orman alanları arasında 
kesintisiz olarak hareket etmelerini sağlamak 
için önemli bir öge olan uygun peyzajın 
oluşturulmasında üç temel kriter gözetilmiştir: 
Işık önleme, güvenli yönlendirme ve köprüden 
geçiş konforu. 

Çoğunlukla gece hareket eden yaban hayvanların 
araç farlarından etkilenmemeleri için ekolojik 

köprünün etrafı iki metre yüksekliğinde, yeşil çim 
dokulu çitler ile kapatılmıştır. Güvenli yönlendirme 
için hayvanların ormanlık alanlara giriş ve 
çıkışlarında ve köprü üzerinde afrodizyak etkili 
ağaçlar ve çalılar kullanılmıştır. Bunlara ek olarak 
bölgenin ibreli ağaçları kızılçam, fıstık çamı ve 
sedir (Cedrus libani) ağaçları ile vahşi hayvanların 
köprüye yönelmeleri sağlanmıştır. Köprünün 
üstünde ise iğde (Elaeagnus angustifolia) ve 
biberiye (Rosmarinus officinalis) türü bitkilere yer 
verilmiştir. Köprünün zemini hayvanların kolayca 
yürüyerek geçebilmeleri için hydroseeding (sulu 
tohumlama) yöntemi kullanılarak çayır dokusu 
ile kaplanmış ve bu sayede hayvanların orman 
alanındaki gibi çiçekli ve yumuşak bir doku üstüne 
basarak bulundukları ortamı yadırgamadan 
köprüden geçmeleri hedeflenmiştir.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

4.2. MESAN ELEKTRONİK SANAYİ A.Ş. 

Üyelerimizden Mesan A.Ş. ile Akıllı Ulaşım 
Sistemleri ve Mesan A.Ş. üzerine bir röportaj 
gerçekleştirdik.

Mesan A.Ş. 1991 yılında kurulmuş saha 
güvenliği ve trafik güvenliği alanında faaliyet 
gösteren bir mühendislik, Ar-Ge, entegrasyon 
ve üretim şirketidir. Kurulduğu günden beri Türk 
Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarına görev kritik cihaz ve sistemler 
sağlamaktadır. Bu konular özelinde kendini 
geliştirmeye sürekli devam etmektedir.

Mesan, mayın ve EYP ile mücadelede, Türk Silahlı 
Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, mayın dedektörü, 

EYP dedektörü, dedektör eğitim sistemleri, 
koruyucu teçhizatları milli ve özgün olarak 
sunmaktadır. Mesan aynı zamanda Emniyet 
ve Jandarma Trafik ekipleri ile Karayolları ve 
Belediyelere hız tespit ve trafik istatistik sistemleri 
üretmektedir. Ayrıca, özel sektörün de sahada hız 
ve trafik kontrolü ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Mesan, yapı olarak; sektörde yaşanan sorunları 
doğru analiz ederek, en doğru çözümü sunmak 
adına çalışanları ile, ülkesine değer katmayı 
görev edinmiştir. Bu hususta, çalışanlarını ve 
çalışma alanlarını ince eleyip sık dokumaktadır. 

Mesan A.Ş. olarak sektörde 30 yıla aşkın süredir varsınız, şirketin kuruluşunu ve 
yapısını anlatır mısınız? 

https://austurkiye.org.tr
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Mesan, Saha Güvenliği ve Trafik Güvenliği olarak 
iki temel alanda %50-%50 şeklinde kategorize 
edilmiştir. AUS Türkiye’nin de değindiği yol 
güvenliği, yol kapasitesi, hareket kabiliyeti, 
seyahat konforu ve hızı ve insana dair olan tüm 
olumsuz etkilerini en düşük seviyelere indirmek 
için çalışmaktadır. Bu hususta, ‘Mesan Yeni Nesil 
Trafik İstatistik Birimi Medar TD ve Medar TDs’ ve 
‘Mobil Hız Tespit Sistemi Medar MTS’ ile sektörün 
içerisinde büyük bir boşluğu dolduracağını 

düşünmektedir. “VERİ” günümüzde çok değerli 
bir kaynaktır. Karar vericilerin kılavuzudur, 
Medar TD ve TDS trafik verisini anlık ve/veya 
depolayarak kullanıma sunan akıllı cihazlardır. 
Yerli ve milli olan üstün özellikler ile donattığımız 
ve geliştirmeye sürekli devam ettiğimiz ürünlerimiz 
ile hem ülke içerisinde hem de yurtdışında söz 
sahibi olmak en büyük hedeflerimiz arasında yer 
almaktadır.

Büyüyen şehirler ile birlikte doğru orantılı şekilde 
sorunlar da büyümektedir. Sürdürülebilir bir 
trafik, yaşam sürdüren bireyler adına; sosyal, 
ekonomik, psikolojik, fiziksel etkiler yaratmaktadır. 
Uzayan araç kuyrukları, gelemeyen toplu taşıma 
araçları, can ve mal kayıplı kazalar, mutsuzluk, 
yorgunluk ve dahasını sayabiliriz. Bu durumda, 
her sektörün başvurduğu teknolojiye ihtiyaç 
aşikardır. Sorunları tamamen bitirmek bazen bir 
ütopya olarak görünebilir. Tamamen çözememek, 
hiç çözememek ile aynı değildir. Hayatın her 
alanında olduğu gibi her sorun yeni çözümü 
doğuracaktır. Gelişen ve değişen sorunlardan 
daha hızlı bir şekilde gelişen teknoloji en büyük 
silahımız olacaktır.

 Özellikle, kara ulaşımında yaşanan büyük 
sıkıntıların nedenlerine bakıldığında doğru 
istatistik veriyi analiz ederek uygulama noktasına 
aktarılabilir ise sorunların çok büyük bir kısmının 
hallolacağı görülmektedir. Yeni teknolojileri kara 
trafiğinde hem insan güvenliği (hız tespiti ile 
kaza önleme) hem de trafik güvenliği (istatistik 
veri ile trafiği yönetme) aktif olarak rol almaktadır, 
almalıdır. Bu hususta, yeniliklere ne denli adapte 
olabilir isek; o denli çözüme yaklaşmış olacağız. 
Bunun için, hem teknolojiyi yakından takip 
ile kendimizi geliştirmeye, hem de sorunlara 
karşı çözümlerimizi sunmaya gayretimiz var 
gücümüzle devam etmektedir.

Jandarma Kuvvetlerimize, 300’ün üzerinde 
Medar MTS (Mobil Hız Tespit Sistemi) sağlamış 
bulunmaktayız. Ülkemizin dört bir yanında, trafik 
güvenliği adına büyük bir başarı ile yer almaktadır. 
Emniyet Kuvvetimiz ve Karayolları ile de alımları 
noktasında çalışmalarımız sürmektedir. Öte 

yandan, özel sektörde İzmir Port, SOCAR, 
Türkiye Petrolleri gibi kurumların yerleşkelerinde 
de ürünlerimiz görev almaktadır. Ayrıca, çeşitli 
belediyeler ile Medar TDs (Trafik İstatistik Birimi) 
için görüşmelerimiz sürüyor. Bu hususta, pozitif 
aksiyonlar alacağımıza olan inancımız yüksektir.

AUS kapsamında gerçekleştirdiğiniz faaliyetleriniz nelerdir?

Mesan olarak hızla gelişen teknolojiler ulaşım alanına nasıl yansıyor? Ulaşımdaki 
teknolojik değişim ve dönüşüm özellikle hangi noktalarda kendini gösteriyor?

Emniyet, Jandarma, Karayolları Genel Müdürlüğü ve birçok belediyeye yönelik 
projeleriniz bulunmakta, bunlardan biraz bahseder misiniz?

https://austurkiye.org.tr
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Birçok fuarda hem ülke içi hem de ülke dışında 
yer alarak satış ve pazarlama aktivasyonlarımızı 
artırmaya ve ürünlerimizi tanıtmaya gayret 
gösterdik. Milli ve yerli ürünlerimiz ile fuarlarda 
bulunmak, bizler için büyük motivasyon kaynağı 

olmaktadır. Nitekim; IACP 2022, Intertraffic 
Amsterdam, SEDEC’de yer aldık. Başarılı 
geçen fuarlar sonrasında oluşan kontaklar 
ile iş geliştirme süreçlerimiz ve nihayete eren 
satışlarımız devam etmektedir.

Gelecek yıllarda, gelişen teknolojinin her 
unsurunu daha etkili ve yararlı kullanmak 
en büyük amacımız. Bu amaç ışığında, AR-
GE çalışmalarımızın sürdüğü projelerimiz 
ile yenilikleri sunmak için var gücümüzle 
ve heyecanla çalışmaktayız. İnsanımızın 

hayatında (saha ve trafik güvenliği ile) direkt 
ve (ürünlerimizin ihracatı ile) endirekt şekilde 
yer almayı hedefliyoruz. Ülkesini ve insanını en 
önde tutan yapımız ile gelecekte MESAN ve 
ürünlerinin kendinden söz ettireceğine inanıyor 
ve bunun için tüm gayretimizle çalışıyoruz. 

Sizlerin sektöre olan farkındalığı artırmadaki etkisi 
daha sürdürülebilir bir hayat yaşamamız adına ilk 
önce ülkede yaşayan vatandaşlar olarak bizleri, 
sonrasında da sektördeki sorunları çözmek 
adına uğraş veren şirketimiz için büyük önem 
arz etmektedir. Sırt sırta çalışarak, daha güzel 
yarınları birlikte kavuşacağımıza inanıyoruz. 

AUS Türkiye olarak etki alanı çok büyük bir 
sektörde, hep var olması ve her geçen gün daha 
da kıymet verilmesi gereken bir kuruluş olduğunu 
düşünmekteyiz. Bu hususta; bizlere düşeni 
yapmaktan, bir an bile tereddüt etmeyeceğimizi 
bilmenizi isteriz.

Bu fırsatı vererek, bizlere ve sektöre bakışımıza 
verdiğiniz önem adına müteşekkiriz. Sizlerin 
sektördeki deneyimlerinizden yararlanarak, daha 

sıkı iş birlikleri ile en güzel yarınlarda izlerimizin 
olmasını temenni ediyoruz. 

AUS kapsamında gerçekleştirdiğiniz faaliyetleriniz nelerdir?

Bu yıl birçok fuara katılarak yeni ürünlerinizi tanıtma fırsatı buldunuz, bunlardan 
biraz bahseder misiniz?

Gelecek yıllarda yapmayı düşündüğünüz projeleriniz hakkında ön bilgi verir 
misiniz?

AUS Türkiye’ye ailesine yeni katıldınız, Sivil Toplum Kuruluşlarının sektörün 
gelişmesindeki katkıları ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
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Üyelerimizden Yapıdrom teknoloji Kurucu Ortağı 
Yavuz Salih Şahin ile Akıllı Ulaşım Sistemleri ve 
Yapıdrom üzerine bir röportaj gerçekleştirdik.

Daha önce de belirttiğimiz üzere biz Türkiye’nin 
ilk paylaşımlı ulaşım sistemlerini oluşturan firması 
olmamız sebebiyle 3 ülke ve 30 şehirde bisiklet 

ve skuter operasyonlarını yürütüyoruz.

Yapıdrom Teknoloji eğitim için İngiltere’ye 
gittiğim zaman kuruldu diyebilirim. 

Şehir planlama alanında yüksek eğitimimi 
tamamladım. Londra seyahatimde Londra’ya 
uğramadan direkt Bristol kentine geçtim. Boris 
Johnson o dönem Londra belediye başkanlığını 
yapıyordu ve kentte yeni yeni Boris Bisikletleri 
yerleştiriliyordu. Ürünleri deneyimleme fırsatı ile 
birlikte eğitimimi devam ettirmekten vazgeçip 
gittiğim günün akşamı tekrar Bristol’e dönüp uçak 
biletimi ve bavulumu alıp Türkiye’ye geri dönüş 
yaptım. Önce işin bürokratik yanını öğrenmek 
için altı ay kadar belediye de çalıştım. Aynı 

anda Ar-Ge çalışmalarına başladık. İş ortağım 
Mehmet ile birlikte ürünü çıkardıktan sonra İlk 
ihalemizi kazandık.  Odak noktamız bisiklet ve 
paylaşım sistemleri idi. Smart city veya akıllı 
kentler kavramı yokken ilk akıllı bisiklet sistemini 
kurduk. O gün aslında Türkiye’nin ilk mikro 
mobilite şirketi olarak dünyadaki sayılı şirketler 
arasında yer aldık. Kurumlardan aldığımız mikro 
mobilite ihaleleri dolayısıyla Yapıdrom markamız 
çalıştığımız kurumların markalarının altında yer 
aldı. Bugüne dek 30 belediye ile mikro mobilite 
alanında bisiklet paylaşım sistemlerini kurduk ve 
halen geçen yıllara rağmen aktif ve kullanımdalar.

Yapıdrom kuruluşundan bu yana akıllı ulaşım 
sistemleri odağında ürün ve hizmetler geliştiren 
bir yapıya sahiptir. Kuruluşumuzun ilk yıllarında 
bisiklet kiralama operasyonları ile başlayan 
altyapı hizmetlerimiz belediye ve kamu 
tarafından birlikte projelendirilerek kent ulaşımını 
uçtan uca birleştirilmesine odaklanmaktadır. 
Tüm bu çalışmalar geçen süre içerisinde halkın 
bilinçlenmesi, karbon emisyonunun azaltılması, 
hareketliliğin arttırılması ve alternatif ulaşım 
güzergahlarının belirlenmesinde önemli rol 
almıştır.

Akıllı Kent Çözümleri ile birçok kuruma hizmet 
vermektesiniz, bir şehirde Akıllı Ulaşım Sistemleri 
kullanılıyor diyebilmemiz için ulaşımda ne gibi 
özelliklerin bulunması gerekiyor?
Öncelikle ulaşım planları ve uygulamaları hem 
yayanın hem de taşıtların önceliklerine dengeli 
bir şekilde hizmet edebilmelidir. Akıllı ulaşım 
sistemi kullanan kentlerde, tüm toplu taşıma 
türlerinin birbirleri ile entegre çalışabildiği ve akıllı 
duraklar, sensörlü trafik lambaları gibi akıllı kent 
mobilyalarıyla desteklendiği ulaşım sistemleri 
bulunmalıdır.

AUS kapsamında gerçekleştirdiğiniz faaliyetleriniz nelerdir? 

4.3. YAPIDROM TEKNOLOJİ A.Ş.

Uzun yıllardır akıllı ulaşım ve akıllı şehirler alanında sektöre katkı sağlamaktasınız, 
Yapıdrom’un kuruluş aşaması, şirket yapısı ve geçmişinden biraz bahseder 
misiniz? 

Akıllı Bisiklet ve Skuter Kiralama Sistemleri ile çeşitli belediyelere hizmet 
vermektesiniz, bize bu projelerinizden biraz bahseder misiniz?
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Bunların her biri kendi kentlerinde markalaş-
mışlardır. Örneğin İstanbul’da “ISBIKE” Izmir’de    
“BISIM” Kocaeli’de “KOBIS” Sakarya’da “SAK-
BIS” gibi. Bu durum Yapıdrom’un her şehirdeki 
başarı hikayesinin bütünüdür. Bu konuda bize 
inanan ve birlikte altyapı oluşturduğumuz tüm 
belediyelerimizin de payı çok büyük. Bu sistem-

ler sürdürülebilir olmak zorundalar. Faaliyet gös-
terdiğimiz yıllar boyunca bizimle çalışmayı tercih 
etmeyen kentlerdeki sistemler ne yazık ki bugün 
ayakta değiller.  Sektörün büyümesini istiyoruz 
ama işini hakkıyla yapan ve şehirlerimize değer 
katan projelerin desteklenmesini arzuluyoruz.

Günün sonunda tüm sistemler elektronik 
altyapılar ve yazılımla daha kullanılabilir hale 
geliyorlar. Örnek verecek olursak, toplu taşıma 
doksanlı yılların başında ödeme yöntemi kâğıt 
bilet ile yürütüyorduk. Optimizasyon ise fiziki 
bir hareket amirliği bünyesinde sefer cetveli ile 
ilerliyordu. Ödeme yöntemleri manyetik bilet 

daha sonra mifare kartlar ve aplikasyonla kişiye 
bağlı kalmadan yapılabiliyor. Bu sebeple bütüncül 
bakıldığında akıllı ulaşım sistemlerinin altyapısal 
olarak gelişmesi birçok aktörün veya paydaşın 
birbirleri ile entegrasyonunu ile mümkün. Bu 
durum anlık reaksiyon geliştirerek bütüncül 
çözümlere ulaşmamızı sağlayacaktır.

Odak noktamızda hep ulaşım olacak, bununla 
beraber ulaşım sektörlerine etki eden yan 
sektörlere yatırımımız devam ediyor. Ulaşım 
ekosistemi altında bir bütüncül hizmet sunmaya 

odaklanıyoruz. Bünyesinde şehir plancıları 
çalıştıran tek firma olma özelliğimizle, şehirlere 
teknolojiyi doğru şekilde sunacak geleceğin 
altyapılarını kurmak için çalışıyoruz.

Öncelikle bizlere gösterdiğiniz özen için 
teşekkür ediyorum. Geleceği birlikte planlamak 
ve bütüncül bir yapı kurabilmek için birbirimize 
ve oluşturduğumuz değerlere sahip çıkmamız 

her şeyden önemli. Kapımızın her konuda 
bilgi birikimimize ihtiyaç duyan kurumlara açık 
olduğunu paylaşmak isterim. Birlikte çok daha 
güzel şeyler ortaya koyacağımıza inanıyorum.

Derneğimizin tüm çalışmalarına destek olmaya 
çalışıyor hem de farkındalığın arttırılması için 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Edindiğimiz 
bilgi ve birikimi diğer paydaşlarımızla beraber 
sektöre aktarmak ve pazarın büyümesine 
odaklanmak bizler için en önemli ödevlerden 

bir tanesi. Derneğimiz de eğitim ve yaptığı 
çalışmalarla hem kamunun hem de halkın bu 
konudaki duyarlılığını arttırmak adına harika 
çalışmalar üretiyor. Bu yapının değerli bir parçası 
olmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Gelecekte planladığınız projeleriniz nelerdir biraz bahseder misiniz? 

Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? 

AUS Türkiye ailesine yeni katılan üyelerinden birisiniz; derneğimiz ile ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?

Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ulaştırma ve lojistik sektörüne entegre hale 
getirilmesinin sektörümüze ne gibi olumlu etkilerinin olacağını düşünüyorsunuz? 
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Digital Transforma-
tion Group, Türkiye 
ve dünyada farklı lo-
kasyonlarda hizmet 
veren uluslararası al-
ternatif bir bulut plat-
formu sağlayıcısıdır. 
2006 yılında kurul-
muş olan DT Tele-
komünikasyon yazı-
lım tabanlı sistemler 
araştırma ve geliştir-
me ile yolculuğuna 

başlamış, 2011 yılında entegrasyon pazarına 
sistem ve yazılım entegratörü olarak adım at-
mış, 2013 yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu’ndan Altyapı İşletmeciliği ve Servis 
Sağlayıcılığı alanlarında yetkilendirilmek üzere 

DT İletişim Hizmetleri AŞ’yi kurarak carrier-gra-
de entegratör olarak devam etmiştir. 2018 yı-
lında bilgi ve teknoloji birikimi ile bulunduğu 
sektörlerdeki pozisyonunu olgunlaştırmış, tes-
lim ettiği yüzlerce projedeki endüstri tecrübesi-
ni daha çok işletme ve kuruma ulaştırmak için 
bulut tabanlı platformlar geliştirmek üzere AR-
GE ve ÜR-GE yatırımlarına hız vermiştir. 2020 
yılında ana odağını tamamen Bulut Servis ve 
Çözüm Sağlayıcılığı olarak belirleyerek Digital 
Transformation Group A.Ş. altında toplamıştır. 
Bugün 5G’ye hazır, en az karmaşıklıkla mev-
cut altyapılara entegre olabilen, içinde sayısız 
ürün, servis ve hizmetler barındıran, çok böl-
geli ve yerel regülasyonlara tam uyumlu “DT 
Cloud” bulut platformumuz ile dt.net.tr yerel 
bulut pazaryerimizden öncelikle ülkemize bulut 
servis ve çözümleri sunuyoruz.

Bulut bilişim servis ve çözümleri artık tüm 
endüstriler için önemli bir etkinleştirici. Yapay 
zekanın günümüzde ve gelecekteki önemini 
tüm endüstriler bugün çok net anlıyor. Yapay 
zekanın anlık kullanımı için bulut olmazsa 
olmaz bir altyapı ve orkestrasyon aracı. 
Güvenilir, hızlı ölçeklenebilen, karmaşık 
yeni teknolojileri self-servis orkestra 
edebilen ve tabi ki yerelleşerek yerel 
regülasyonlara uygunlukla toplanan büyük 
verileri konsolide edip işleyebilen yerel 
bulutlar olmadan konvansiyonel ihtiyaçlarda 
bu nimetlerden yararlanmak mümkün 
olmuyor. Ulaşımda karşımıza çıkan sorun ve 
ihtiyaçlara çözüm getirmek için veri işleme 
ve analizi büyük önem kazanmıştır. Bu 
verilerin depolanması, işlenmesi ve anında 
ulaşım ekosisteminde bulunan taşıtlarla 
güvenilir bir telekomünikasyon altyapısı ile 
haberleşebilmesi, kooperatif akıllanma için 

de buradaki orkestrasyonu yönetebilmesi 
için bulut bilişim altyapılarının uç bulutlar 
olarakta otoyollara yakın noktalarda 
tesis edilmesi gerekiyor. Avrupa birliği ve 
ülkemizde de otoyolların artık kooperatif 
akıllı ulaştırma sistemleri ile donatılması ve 
burada kooperatif akıllanma tesis edilmesi 
gündemde, yapay zeka, nesnelerin interneti 
gibi yeni teknolojilerin kompleks entegrasyon 
ve işletim zorluklarını bugün bulut bilişim 
platformları ile basitçe yönetebilecek duruma 
ulaştık. 

4.4. DT TELEKOMÜNİKASYON BİLİŞİM LTD. ŞTİ.

15 yıla aşkın süredir sektörde faaliyet göstermektesiniz. DTG şirket yapısı, 
geçmişi ve şu an için odaklandığı iş alanlarından kısaca bahseder misiniz?

Bulut Bilişim, Büyük Veri, AI/ML, IoT, Blokzincir gibi teknolojiler aracılığıyla birçok 
sektöre hizmet vermektesiniz. Bu teknolojilerin akıllı ulaşım sistemlerindeki 
yerini değerlendirebilir misiniz?
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Bulut sistemlerinin etkinleştirici olma pozis-
yonundan bahsetmiştik. Bu nokta da mev-
cut AUS teknolojilerinin beklentileri belirli bir 
ölçü de karşıladığını değerlendirirsek, K-A-
US ismi ile daha çok anılan kooperatif akıllı 
sistemlerin gerçekleşemsi için bulut teknolo-
jisinin önemini göz önünde bulundurmalıyız. 
Bu nokta da DTG olarak sahip olduğumuz, 
tecrübelerimiz ve bilgi birikimimiz ile oluştur-
duğumuz DT Cloud platformu ile özellikle bu 
tür kompleks sistemlerde yeni teknolojiler ile 
5G’yi tamamlamak ve gerçekleştirmek adına 
EMEA bölgesinde özel ve avantajlı bir pozis-
yona sahibiz. AUS hizmetlerini geliştirmek, 
olası entegrasyon ve işletim sorunlarını azalt-
mak, daha güvenli, daha sürdürülebilir altya-

pılar oluşturmak 
için teknolojimizi 
AUS ekosistemi-
ne açmaktayız. 
DT Cloud hibrit 
bulut yapıları ile 
AUS ekosistemi-
ne verimlilik ve 
kolaylıklar sağlar, 
geleneksel veri 
depolama ve iş-
leme yöntemlerinin aksine otomasyon ile 
ekosistemdeki oyuncuların maliyetlerini azal-
tırken, tüm paydaşların ve sivil kullanıcıların 
verilerinin güvenliğini sağlar.

AUS sayesinde seyahat sürelerimiz 
azalacak, trafik güvenliğimiz yüksek ölçü 
de artacak, mevcut yol kapasiteleri daha 
optimum kullanılacak, mobilite çok daha 
fazla artacak, enerji verimliliği sağlanarak 
ülkelerin ekonomisine katkı sağlanacak ve 
çevreye verilen zararın azaltılması ile daha 
yaşanılabilir bir dünyanın ortaya çıkması 
sağlanacak. Bu amaçlar doğrultusunda 
kullanılacak sistemlerin “Akıllı Ulaştırma 
Bulutları” içerisinde çalışmasını sağlamak 

istiyoruz. Bu bulut konseptini geliştirmek 
adına, 5G araştırmalarını da içerisine 
dahil ederek buluttan uca konseptimizi 
de kullandığımız yüksek erişilebilirliğie ve 
siber güvenliğe sahip bir patent hazırlığı 
yapmaktayız, DTG olarak AUS alanında 
özelleştirdiğimiz kooperatif akıllanmayı 
etkinleştirecek bulut teknolojisi patentlerine 
sahip olarak özellikle Avrupa pazarında etkin 
bir oyuncu olmak istiyoruz.

DTG olarak kendinizi AUS ekosisteminde nasıl konumlandırırsınız?

AUS’un önümüzdeki 10 yılda ülkemizdeki ve dünyadaki gelişimi hakkında öngörüleriniz 
nelerdir? Bu öngörüler ışığında önümüzdeki 10 yılda odaklanacağınız, planladığınız 
veya başladığınız projeler var mıdır, varsa nelerdir?
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IoT teknolojisinin hayatın her alanına ciddi 
kolaylıklar getirdiği ve getirmeye devam 
ederek her alana entegre olacağı kaçınılmaz. 
AUS bu teknoloji ve gelişiminden ciddi faydalar 
görmüş bir kullanım alanı. Örneğin son yıllarda 
günlük hayatta karşımıza sıkça akıllı durak 
diye tabir edilen otobüs veya metroların 
durduğu konumlarda IoT ile ulaşım taşıtının 
nerde olduğu ne zaman durağa varacağı 
hizmetimize sunulmuştur. Özellikle anakent 
(metropol) diye adlandırılan büyük şehirlerde 
trafik yoğunluğunun kontrol edilmesi ve gerçek 
zamanlı izlenebilmesi IoT ile hizmetimize 
sunulmuş ve çok fayda getirmiştir. Anlık olarak 
hangi yollarda ne kadar trafik yoğunluğunun 
mevcut olduğu basit bir mobil uygulama 
ile sürücüler tarafından bilinmektedir. AUS 
sistemlerinin kooperatif akıllanma ile entegre 
olacağı KAUS yapılarında, IoT entegrasyonlar 
için çok önemli bir standart zemin sunmakta, 
birden çok haberleşme teknolojisi ile 
konuşabilen MQTT protokol yapıları ile de 
sensörlerin haberleşmesi içinde büyük kolaylık 

sunmaktadır. IoT uygulama platformları da, 
artık yeni yazılımlar geliştirilmesi yerine 
verilerin görselleştirilmesi, kurallara dayalı 
akıllı servislerin geliştirilmesi ve sistemlerin 
devreye alınmasında hazır olma süresini 
oldukça kısaltmaktadır. IoT sistemleri artık AUS 
projelerinin çekirdek olmazsa olmaz platform 
yapılarıdır.

•• Akıllı şehirler, dijital teknolojilerin 
inovasyonu ile kentsel yaşam alanlarının 
kesişim noktasında bulunmaktadır. Biz 
DTG olarak, iştirakimiz Trek Veri Hizmetleri 
AŞ’yi (trek.net.tr) grubumuz içerisinde IoT 
Bulut ve Haberleşme Entegratörü olarak 
pozisyonladık. Bu iştirakimizi 2020 yılında 
joint venture olarak kurduk, partnerimiz olan 
grup ile aynı zamanda Amerika kıtasında 
da hizmet vermekteyiz. Çözümlerimiz 
DT Cloud bulut platformumuz üzerinde 
yer alan en son teknolojileri, Nesnelerin 
İnterneti (IoT) platformlarını, büyük verileri, 
analitiği ve yapay zekayı kullanarak, Trek’in 
LoRAWAN haberleşme altyapısına bağlı 
sensörleri ile entegre çalışmaktadır. DTG 
olarak sunduğumuz entegre akıllı şehir 
platform ve servisleri ile yerel yönetimlerin 
topluma sunulan hizmetlerini iyileştirmek, 
sorunları azaltmak, daha güvenli ve çevik 
topluluklar yaratmak, daha sürdürülebilir bir 
gelecek oluşturmayı hedefliyoruz.

 
•• Uzaktan Sayaç Okuma Sistemleri; Abone 

bazlı servisler olarak yerel yönetimler ve 
enerji şirketleri için oluşturulan elektrik, 

gaz ve suyun Akıllı Ölçüm ve Analitik 
Servislerimizdir.

 
•• Yeşil Kaynaklar Bulut Platformu; Hizmetleri 

daha verimli ve daha iyi analiz etmek için bir 
dağıtım ağına bağlı sensörleri kullanarak su, 
gaz ve elektrik gibi hizmetleri izlemenize ve 
yönetmenize yardımcı olur. Aynı zamanda 
sistem içerisinde yer alan yapay zeka modeli 
ile karbon salınımı analizi de yapılmakta ve 
sensörlerle yapılan çift yönlü haberleşme 
ile yapay zeka kurallarıyla karbon salınımı 
düşürülmesi hedeflenmektedir. 

 
•• Akıllı Çevre; nüfus yoğunluğu, hava kalitesi 

(kirlilik, nem, sıcaklık, rüzgar, Co2, No2 
vb.), toprak kalitesi (sıcaklık, tuzluluk, nem, 
iletkenlik), su ve deniz kalitesi (sıcaklık, 
tuzluluk, iletkenlik), gürültü kalitesi vb. 
verilerin ve akıllı algoritmaların korelasyonu 
ile kirlilik eğilimlerini izlemek için tahmine 
dayalı, belirleyici modeller geliştirir. Böylece 
çevreyi ve toplumu korumak için düzeltici 
önlemlerin uygulanmasına izin vermek 
mümkündür.

IoT’nin AUS için sizce önemi nedir?

Akıllı şehir alanında da çözümleriniz bulunmakta, bunlardan biraz bahseder misiniz?
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AUS Türkiye Derneği, başarılı bir şekilde 
yapılanan bir STK oluşumu olarak regülatörleri, 
kullanıcıları, geliştiricileri ve üreticileri aynı 
ekosistemde aktif bir şekilde bir araya 
getirmektedir. AUS Türkiye’nin üyesi olmaktan 
büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz. 
DT Cloud, derneğe ilk defa bulut servis 
sağlayıcı olarak katılan bir şirket. Bu nokta 
da ekosistemin 5G’nin de etkin rol alacağı 
gelecekteki bulut dönüşümüne teknoloji 
mimarisi olarak doğru entegre olabilmesi için 
aktif olarak rol alıp, ekosistemin bu yöndeki 

gelişimine ışık tutarak katkı sağlamak istiyoruz. 
Akıllı ulaşım sistemlerinin yapay zekadan 
faydalanarak kooperatif akıllanma ile güçlü bir 
platform olarak çalışabilmesi için gerekli bulut 
dönüşümünün sağlanması ve  uçtan buluta 
entegre altyapıların oluşması gerekiyor. Bunu 
gerçekleştirmek için ekosistemde bütünleştirici 
rol oynamak; bu  altyapıların oluşturulması 
ve paydaşlar arasında kullanılabilmesi için 
gerekli tüm çalışmaları yapmak için her türlü 
işbirlikteliklerine açık ve hazır olduğumuzu da 
bildirmek istiyoruz. 

Derneğimizin yakın zamanda üye oldunuz, AUS Türkiye ile ilgili düşüncelerinizi, 
derneğimizden beklentilerinizi paylaşır mısınız?

•• Akıllı Bina; bina sistemlerini kontrol etmek 
için otomatik süreçler kullanır. Merkezi 
kontrol monitorüne sahip çözümlerimiz, 
ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme 
(HVAC) sistemlerinin otomasyonu, fiziksel 
güvenlik, enerji, su ve gaz kullanımı dahil 
bir binanın tüm unsurlarını izler ve yönetir.

 
•• Akıllı Tarım; Akıllı Tarım çözümü bitkiler, 

hayvancılık, tarlalar ve çiftlik yönetimi 
için oluşturulmuştur. Çiftçiler sistemimizi 
çiftliklerinin verimliliğini her seviyede 
artırmak için kullanabilirler; toprak ölçümü, 
canlı hayvan takibi, kapı ve çitlerin izlenmesi, 
önleyici bakım ve varlık takibi dahil havuz 
ve boru yönetimi. Çözüm, çiftlikteki su ve 

enerji tüketimini yönetmek ve izlemek için 
genişletilebilir.

 
•• Akıllı Orman İzleme Sistemi; Orman 

Yangını Algılama Sistemimizde, bir mikro 
denetleyici, alıcı-verici modülü ve güç 
bileşenleri kullanılarak sıcaklık, bağıl nem 
ve karbon monoksit (CO) seviyesini izlemek 
için tüm alanı sensörlerle kaplayacak şekilde 
hücresel mimariye göre kablosuz sensör 
düğümleri konuşlandırılır. Çözümümüz, 
orman yangınlarının olasılığını tam olarak 
tahmin edebiliyor ve çevremizi koruyor, 
hayat kurtarıyor ve ekonomik kayıpları 
önlüyor.

https://austurkiye.org.tr
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5.1. TÜRKİYE'DE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
          İÇİN KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞ BİRLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

•• Hareketliliğin dönüşümünü ve kamuya 
açık yollarda otonom araçların kullanımını 
hızlandırmak için daha fazla şey 
yapılmasına ihtiyaç duyuluyor. 

 
•• Türkiye bu alanda küresel bir lider olmak 

için iyi bir konumdadır, ancak ülkenin bu 
konu kapsamında düzenleyici çerçevesinin 
tanımlanmasına ihtiyaç vardır.

 
•• Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi 

(C4IR) Türkiye, AV (otonom araç) 
teknolojisinin geliştirilmesi, uygulanması 
ve benimsenmesi için kamu-özel sektör 
iş birliğinin nasıl kilit rol oynayacağını 
özetliyor.

Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi (C4IR) 
Türkiye; kamu ve özel sektör kuruluşları, 
akademisyenler ve Sivil Toplum Kuruluşları 
ile iş birliği içinde hareketlilik dönüşümünü 
hızlandırmak için politika çalışmaları yapmaya 
ve pilot projeler geliştirmeye kararlıdır. 

Bu amaçla, yeni hareketlilik trendlerinin 
etkisini kapsayıcı ve sürdürülebilir bir şekilde 
hızlandırmak için çeşitli çok paydaşlı projeler 
başlatan Dünya Ekonomik Forumu'nun 
“Hareketliliğin Geleceğini Şekillendirmek / 
Shaping the Future of Mobility” platformuyla 
yakın ilişkiler kurulmaktadır.

Bu proje ile C4IR Türkiye, “Seviye 4 (L4) 
otonom araçların (AV) kamuya açık yollarda 
kullanılabilmesi için minimum ne yapılmalıdır?” 
sorusuna cevap vermeyi amaçlamaktadır.

AV yol testlerini ve gelişimini hızlandırmak 
için tasarım, test ve altyapıya yönelik 
Türkiye mevzuatı tanımlanmalıdır. Ayrıca, 
gereksinimler ve koşullar AB standartları ile 
uyumlu hale getirilmelidir.

Otonom sürüş teknolojisinin 2030 yılına kadar 
mümkün olması için, kamuya açık yollar 
üzerinde L4 (yüksek sürüş otomasyonu) 
otonom araçlar için temel bir test düzenlemesi 
oluşturulması gerekmektedir.

27 Haziran 2022
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2020'de 720 milyar dolarlık GSYH'ye sahip bir 
G20 ülkesi olan Türkiye, jeopolitik konumu, 

altyapı yatırımları ve ticaret potansiyeli nedeniyle 
ticari taşımacılık için kritik bir konumdadır. 
Karayoluyla taşınan Türk dış ticareti 2019 yılında 
91,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Böylece Türkiye, 2021 yılına kadar kilometre 
başına 75.101 milyon ton malın taşındığı, 
batıdan güneydoğu sınırına kadar 3.633 km'lik 
bir otoyol inşa edildiği için otonom taşımacılık için 
bir hızlandırıcı olabilir. Türkiye'de karayollarında 
taşınan malların dörtte biri otoyollarda 
taşınmaktadır.

Otonom kamyon taşımacılığı, 2030 yılına 
kadar orta kilometre lojistik maliyetlerini yarı 
yarıya azaltabilir. Otonom taşımacılık modları 
tedarik zinciri maliyetlerini önemli ölçüde 
azaltacağından, Türkiye'nin teknolojik gelişme, 

düzenleme çerçevesi ve iş pilotlarının yanı sıra 
kullanım senaryoları ve iş risklerini azaltmak için 
altyapının uyarlanmasını içeren bir hareketlilik 
dönüşümüne hazırlıklı olması gerekmektedir.

Türk otomotiv endüstrisi halihazırda otonom 
sürüş teknolojileri geliştirmektedir. Ford Trucks 
L4 otoyol testlerini duyurmuş, ticari araç üreticisi 
Karsan ve yazılım sağlayıcısı ADASTEC ise 
L4 servis otobüsü denemelerini kontrollü giriş 
sağlanan alanlarda sürdürmektedir.

C4IR Türkiye, yakın gelecekte her türlü riski 
azaltarak teknoloji geliştirmede nasıl öncü 
olunabileceğini ve AV'lerin ulaşım ağına 
sorunsuz bir şekilde nasıl entegre edilebileceğini 
göstermeyi amaçlamaktadır ve bu amaç ile Türk 
AV ekosisteminin oluşması doğrultusunda ilk 
adım olarak yasal/idari ihtiyaç ve yönetim ile ilgili 
boşluk ele alınmaktadır.

Testleri yoğunlaştırmak ve AV teknolojisi 
geliştirmeyi hızlandırmak amacıyla genişletilmiş 
koşullara sahip gerçek dünya testleri için 
kapsamlı bir çerçeve gereklidir. Araştırmalara 
göre, Türkiye'deki çerçeve gereksinimi şu anda 
dört kritik faktöre dayanmaktadır. Yeterli ve makul 
çözümlerin sağlanması sayesinde gerçek ve 
ticari koşullar altında AV testleri hızlanabilecektir. 

Bunun için:
•• Destek (emniyet) sürücülerini kaldırın: 

Bir noktada, ticari pilot testleri geliştirmek 
ve sistem olgunluğunu en üst düzeye 
çıkarmak için, sürücüsüz testlerin tam hedef 
operasyonel tasarım alanları (ODD'ler) 
tanımlanmalıdır. 

•• Ulusal düzenlemelerin bir amacı vardır, 
ancak, hiper yerel ölçekte uygulamalarının 
ötesinde daha geniş ölçekte yaygınlaştırılmış 
uygulamalar gereklidir. Türkiye'nin otomotiv 
sektörü ihracatının %74,5'inin AB'ye yapılması 
ve AB teknik mevzuatıyla uyumlaştırılması 

nedeniyle Türk otomobil standartları Avrupa 
standartlarına çok yakındır. Bu nedenle, 
Avrupa odaklı bir yaklaşımın birlikte 
tasarlanması Türk teknoloji geliştiricileri 
için de önemlidir. Türkiye'nin düzenleyici 
yaklaşımının, AB düzenlemeleriyle uyum 
içinde çalışırken yerel çözümlere de rehberlik 
etmesi beklenmektedir.

•• Politika, ticarileştirme için bir rehber 
sağlamalıdır: Teknolojik yayılım, ticarileştirme 
ortamı ile uyumlu olmalıdır. Ticari pilot 
uygulamalar, ürünü olgunlaştırmak için 
kritik süreçler olduğundan, ticari faaliyetleri 
engelleyen düzenlemeler yeniden gözden 
geçirilmeli, temizlenmeli ve ticari pilot 
uygulamaları geliştirmek için yumuşatılmalıdır.

•• Altyapı: Yol gereksinimleri, yüksek çözünür-
lüklü haritalar, yeterli trafik işaretleri ve çizgi-
leri, ticari faaliyetlerin uygulanması için yol-
larda ek tesisler dahil olmak üzere pilotların 
başlaması için kritik öneme sahiptir.

Türkiye ticari taşımacılık için hayati bir konumda

Otonom araç testi nasıl hızlandırılır?
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AV düzenleme uygulamaları ülkeler arasında 
farklılık gösterse de başlangıçta dikkat çeken iki 
ana unsur bulunmaktadır:

Test etme: Cesur bir adım atmak ve sürücüsüz 
testlere izin vermek.

Düzenleme: Kamyonlar, robot taksiler veya 
otobüsler için ticari kullanıma (yük veya yolcu) 
yetki veren regülasyon veya kanun hükmünde 
kararnameler.

Almanya şu anda L4 otonom araçlarla ilgili 
en gelişmiş ve kapsamlı mevzuata sahipken, 
ABD'nin Arizona ve Kaliforniya eyaletleri ticari 
uygulamaların iyi örneklerini sunmaktadır.

Singapur çoğunlukla otonom otobüs kullanım 
senaryolarına odaklanırken, Birleşik Krallık 
tanımlanmış koşullar altında testlere izin veren 
düzenleyici sandbox veya uygulama kuralları 
yaklaşımlarını takip etmektedir. Son olarak, 
İsrail her iki yaklaşımı da uyumlu hale getirerek 
robo-taksilerin sürücüsüz test edilmesinin önünü 
açmıştır.

Birleşik Krallık'ta, "Uygulama Kuralları: otonom 
araç denemesi"nde yapılan en son güncellemeye 
göre, aşağıdaki üç gereksinim karşılanırsa, her 
düzeyde halka açık testler mümkündür: 
1. Aracın içinde veya dışında bir sürücü aracı 

kontrol etmesi ve istediği zaman müdahale 
edebilmesi,

2. Aracın yola elverişliliğinin sağlanması,
3. Uygun sigortanın mevcut olması.

Almanya'nın yaklaşımı, uluslararası uyumlaştırıl-
mış düzenleme gelene kadar kademeli ve ilerici 
ayrıntılı bir çözüm sunmak şeklindedir.

Ülkenin otonom sürüş yasası, L4 otonom araçların 
ülke genelinde, kamuya açık trafikte ve belirli 
faaliyet alanlarında düzenli olarak çalışması için 

yasal bir çerçeve oluşturuyor. Yasa, maksimum 
sayıda uygulama senaryosuna olanak sağlamayı 
amaçlarken, çeşitli uygulama senaryoları 
önceden katı bir şekilde düzenlenmemiştir. 
Bu kapsamda en büyük sınırlama otonom 
sürüşün sadece tanımlanmış bir operasyonel 
alanda gerçekleşebilmesi olarak belirlenmiştir.  
Federal Ulaştırma ve Dijital Altyapı Bakanlığı 
2023 yılı sonunda yasanın etkilerini, özellikle 
otonom araç sürüşündeki gelişmeler açısından 
değerlendirecektir.

Bu arada İsrail hem test etme hem de 
düzenleme yaklaşımlarını birleştirerek, akıllı 
ulaşım ve otonom teknolojiler alanında küresel 
bir lider olmaya çalışmakta ve otonom araçların 
ticarileştirilmesinin hareketlilik hedeflerini 
ilerletmesini sağlamaktadır.

İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanlığı 
(MOT), hizmet olarak hareketlilik ve toplu taşıma 
çözümleri uygulamalarına odaklanırken otonom 
araçların geliştirilmesi ve test edilmesine de 
yatırım yapmaktadır. Örneğin, İsrail yasama 
organı Knesset Mart 2022'de, taksiler gibi 
şirketlerin, destek sürücüsü olmaksızın araçta 
yolcu varken otonom paylaşımlı ulaşım pilot 
uygulamalarına İsrail yollarında izin verecek 
yasayı kabul etti.

"Politika ticarileşmeye rehberlik etmelidir" 
yaklaşımının bir ilkesi olarak, MOT'un aşağıdaki 
iki konuda değerlendirmesi, daha fazla ilerleme 
için öncelikli eylemlerdir:
•• Otonom araçların toplumsal, çevresel ve 

ekonomik faydalarını en üst düzeye çıkarmak 
için uyumlu dijital altyapı oluşturmak ve 
hareketlilik sisteminin hazır bulunmasını 
sağlamak.

•• Sürdürülebilir hareketlilik ekosistemi 
vizyonuyla uyumlu otonom araç ürünlerinin 
ve iş modellerinin geliştirilmesine rehberlik 
etmek.

Türkiye'de politika çerçevesi ve teknoloji geliştirmeye yönelik mevcut paydaş haritasını analiz 
ettiğimizde, aşağıdaki kamu kuruluşlarını içeren bir çerçeve ortaya çıkmıştır.

Otonom araç testlerine yönelik yaklaşımlar

Otonom araç testi nasıl hızlandırılır?
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Sorumluluklar geniş bir alana yayılmıştır ve 
birçok merci arasında farklılık göstermektedir ve 
bu da hızlı önlem alınmasını zorlaştırmaktadır. 
Bu nedenle, süreçteki ilk adım, otonom sürüş 
düzenlemesinin oluşturulması ve geliştirilmesi 
için bir merkezi hükümet komitesi oluşturmaktır.
Bu merkez otonom araç teknolojilerini farklı 

açılardan değerlendirecek ve yol testi, kontrollü 
ortam testi ve simülasyon gibi test prosedürlerini 
çerçevelemek için açık ve belirgin bir strateji tanımı 
sağlayacaktır. İş gereksinimleri düzenlemeleri 
hızlandırma ihtiyacını tetikleyebileceğinden, 
otonom araç geliştiricileri de bu merkezin kritik 
paydaşlarıdır.

Otonom teknolojinin geliştirilmesi için yeni 
alanlar hala mevcut. Ford Trucks, Karsan, 
ADASTEC, Anadolu Isuzu ve TOGG gibi Türk 
oyuncular pilot projeler için test prosedürleri ve 
altyapı uyumluluğu iyi tanımlandığında, Türk 
endüstrisinin küresel pazarda lider konumunu 
hızlandırmak için kilit rol oynamaya motive 
olmaktadırlar.

Bu nedenle, ulusal bir strateji doğrultusunda 
test prosedürlerini belirlemek için kolaylaştırıcı 
ve hızlandırıcı rol oynayacak öncü bir hükümet 
komitesinin yetkilendirilmesi yararlı olacaktır.

Bu sayede, pilot testlerin doğasında var olan 
karmaşıklıklar önlenerek otonom araç teknolojisi 

için başarılı bir yaklaşım oluşturmada kritik bir 
fırsat sağlanmış olacaktır. Ayrıca araç tasarım 
özellikleri, ODD (operation design doamin-
operasyonel tasarım alanı), altyapı, sunucu 
ve veri düzenlemelerinin AB'ye uyumunu da 
kolaylaştıracaktır.

Sonuç olarak, otonom araçların geliştirilmesi, yeni 
teknolojilerin herkesin yararına olacak şekilde 
etkin bir şekilde geliştirilmesi, uygulanması ve 
benimsenmesi açısından gerekli kamu-özel 
sektör iş birliği, otonom araç geliştirilmesi alanında 
da karşımıza bir ön koşul olarak çıkmaktadır. 

Makalenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 

Türkiye küresel pazarda lider olmak için iyi bir konumda

BAKANLIKLAR SORUMLULUKLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı, Veri düzenlemeleri, Test koşulları, Siber 
güvenlik, 5G iletişimi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tip onayı, Ar-Ge teşvikleri, Teknoloji stratejisi yol 
haritası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı

Akıllı şehirler, konsolidasyon merkezleri ve ilgili 
kentsel planlama

İçişleri Bakanlığı Yüksek çözünürlüklü haritalar, Ulusal güvenlik

Millî Savunma Bakanlığı Sorumluluk, Sigorta

Adalet Bakanlığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

https://austurkiye.org.tr
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Ulaşımı muhtelif cinsiyet ihtiyaçları açısından 
daha güvenli ve daha hassas hale getirmeye 
yönelik yavaş yürüyen süreç, değişim isteğinin 
olmamasından daha çok karşılaşılan zorluklara 
dair kanıtların ve verilerin olmamasından 
kaynaklanmaktadır. 

Günümüzde kadınların toplu taşıma 
deneyimlerinin ne yönde olduğunu gösteren çok 
sınırlı miktarda veri bulunmaktadır ve bu durum 
özellikle Afrika şehirleri için geçerlidir. Bu durumu 
değiştirmek amacıyla WhereIsMyTransport, 

Kentsel Ulaşımı Dönüştürme İnisiyatifi (Tumi 
– Transforming Urban Mobility Initiative) 
ile birlikte Afrika’nın ilk sistematik cinsiyete 
duyarlı veri toplama çalışmasını başlatmıştır. 
Söz konusu çalışma Nairobi (Kenya), Lagos 
(Nijerya) ve Gauteng (Güney Afrika) üzerine 
yoğunlaşmaktadır. Araştırma ekibi anketler, 
odak grup tartışmaları, seyahatlerde yolcuya 
eşlik etme, yolculuk ve empati haritası çıkartma 
çalıştayları gibi veri toplama faaliyetleri 
gerçekleştirmek amacıyla, yerel araştırmacılarla 
da iş birliği yaparak beş ay boyunca çalışılmıştır.

Veri Bazlı Kentsel Dönüşüm 

WhereIsMyTransport’tan Louise Ribet ve 
Naomi Grant’ın verdiği bilgilere göre; dünya 

çapındaki toplu taşıma araçlarını kullanmakta 
olan kadınların canlı deneyimlerini anlamak 
olumlu etkilere yol açacaktır. 

Kamu taşımacılığı cinsiyetler arasında eşit 
şekilde seyretmemektedir. Dünyanın dört bir 
yanında kadınlar; iş, çocuk bakımı, aile ve dini 
sebeplerin seyahat alışkanlıkları üzerindeki 
farklı etkilerinden dolayı erkeklere oranla çok 
daha fazla toplu taşıma kullanmaktadır. Pek çok 
kadın toplu taşıma yolcusudur ve düzenli olarak 
güvenliklerinden endişe etmektedirler. Yapılan 
geri bildirimler kadınların elle taciz vakalarının 
daha yoğun olduğu kalabalık trenlerden ve 
tacizden korktukları için gün batımından sonra 
seyahat etmekten kaçındıklarını göstermektedir. 
Her üç kadından birisi hayatları boyunca şiddet 
görmekte ve bu problem dünyadaki her ülkeyi ve 
kültürü de etkilemektedir. 

Her ne kadar güvenlik gelişmekte olan ülkelerde 
çoğu kadın için endişe konusu olsa da standart 
dışı ve düzensiz fiyat tarifeleri sebebiyle toplu 
taşımanın maliyetinin uygunluğu meselesi ön 
plana çıkmaktadır. Toplu taşımaya olan erişim 

imkânları istihdam piyasasına olan katılımı da 
etkilemektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 
de belirttiği üzere: “Bugün gelişmekte olan 
ülkelerde kadınların karşı karşıya olduğu en 
büyük güçlük güvenli toplu taşımaya olan 
erişimlerinin kısıtlı olmasıdır ve bu durum 
söz konusu kadınların istihdam piyasasına 
katılımlarını yaklaşık olarak yüzde 15,5 oranında 
düşürmektedir”. 

Çok Satan Kitap Görünmez Kadınlar (Invisible 
Women)’ın yazarı Caroline Criado Perez şunları 
vurgulamaktadır: “Cinsiyet eşitliği verilerindeki 
boşlukla ilgili söylenmesi gereken en önemli 
şeylerden birisi bu bilgilerin kötü niyetli, hatta 
kasıtlı olarak bile verilmediğidir. Hatta durum tam 
tersi. Bu bilgiler bin yıl boyunca sahip olduğumuz 
düşünce tarzının bir ürünüdür ve bu sebepten 
ötürü aslında bir çeşit düşünmeme durumudur”. 
Bir Dünya Bankası 2018 yılında düzenlenmiş 
olan Taşımacılığın Dönüşümü Konferansında “15 
yıllık tarihi olan ve her yıl düzenlenen konferansta 
ilk defa taşımacılıktaki cinsiyet boyutunu özellikle 
ele alan bir oturumun düzenlendiğini” ve “çoğu 
ülkedeki taşımacılık politikalarının cinsiyetleri 
inatla görmezden geldiği sonucuna vardığını” 
vurgulamaktadır. 

5.2. ÖNYARGILARI KIRMAK: TOPLU TAŞIMAYI KADINLAR İÇİN DAHA GÜVENLİ 
HALE GETİRMEK

3 Ekim 2022

Yazar: Caroline Criado-Perez
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Üzerinde çalışma yürütülen her üç bölgede de 
(Nairobi, Lagos ve Gauteng) kadınlar genellikle 
işlerine gitmek ve işlerinden geri dönmek amacıyla 
seyahat etmektedirler. Veriler kadınların gelir 
düzeylerinin nasıl seyahat ettiklerini etkilediğini 
göstermektedir. Çalışan kesim gibi daha varlıklı 
kadınların paylaşımlı yolculuk hizmetlerine bel 
bağladığı görülmektedir. Gauteng’te bu Uber ya 
da Bolt gibi isteğe bağlı hizmetlerden yararlanmak 

veya ismi Gautrain olan, resmi taşımanın daha 
pahalı türü yüksek hızlı ekspres raylı sistemi 
kullanmak anlamına gelmektedir. Lagos’ta bazı 
kadınlar paylaşımlı ulaşım kullanırken, diğerleri 
günün birinde bir otomobile sahip olma isteklerinin 
olduğunu vurgulamaktadır. Nairobi’de daha iyi 
kazanan kesim olumsuz sosyal algılara yol açan 
ve “Matatu” adı verilen şahıslara ait minibüslere 
binmekten kaçınmaktadır. 

 Deutsche Gesellscharft für Internationale 
Zusammenarbeit’tan (GIZ) Leonie Guskowski 
şöyle söylemektedir: “TUMI, WhereIsMyTransport 
gibi ortakları ile birlikte, bu doğru veri tabanını 
oluşturmak için cinsiyete duyarlı ulaşım verisi 
toplama konusunda yinelenebilen metodolojiler 
geliştirerek dünyanın dört bir yanındaki kentlere 
destek oluyor. Ulaşım ihtiyaçları konusunda 
cinsiyete duyarlı bir veri tabanı oluşturmak, Afrika 
kentlerine karar vermede ve daha kapsayıcı 
kentsel merkezler oluşturmada yeni bir tür kanıtı 
meseleye dâhil etme imkânını sunuyor”. 

Her ne kadar Afrika’daki ulaşım kullanımına 
ait cinsiyete duyarlı veriler Tumi ve 
WhereIsMyTransport’un yürüttüğü projeye kadar 
son derece kısıtlı olsa da elimizde bazı genel 
istatistikler bulunmaktadır. Nairobi’de 2018 
yılına ait bir istatistik, erkek ve kadın abonman 
sahiplerinin %88’inin cinsiyet temelli tacize şahit 
olduklarını göstermektedir. Yeni çalışma üç 
şehirdeki muhtelif eğilimleri açıklarken tartışmayı 
tek bir homojen grup olan kadınlardan uzaklaştırıp, 
daha derinlemesine bir incelemede bulunabilmek 
için bizleri yaş, meslek ve sosyoekonomik statüye 
bakmaya yönlendirmektedir. 

WhereIsMyTransport ve Tumi’nin elde etmiş 
olduğu veriler, kadınların toplu taşıma esnasında 
maruz kaldıkları tacize yaklaşımları konusundaki 
bir farka işaret etmektedir. Genç kadınların 
uğradıkları taciz hakkında konuşmaya daha 
meyilli iken daha yaşlı olan kadınların, belki de 
bıktıkları ya da alıştıkları için bu olayları bildirmesi 
oranlarının daha düşük olduğu görülmektedir. 
Bizim verilerimiz aynı zamanda kadınların 
rahatsızlık verici, tehditkâr ve şiddet içeren 
durumlardan kendilerini korumak için muhtelif 
başa çıkma ve duruş stratejileri geliştirdiğini 
göstermektedir. Bazıları şoförle olan ilişkiyi 
mümkün olduğu kadar kısa ve sessiz geçirmek 

amacıyla tam ücreti önceden hazırlamaktadır. 
Kimisi ise tamamen sessiz kalmaktadır. Bazıları 
çiftler halinde seyahat etmektedir. Bazıları ise 
binmeden önce aracın içindeki tüm yolcuları 
gözleriyle süzmektedir. Hepsi toplu taşımaya 
binmeden önce güvenlik ve erişimi öncelik 
olarak kabul etmektedir. Kadınlar erkekler 
ile olan istenmeyen alışverişten kaçınmak 
amacıyla her şeyi yapmaktadır. Ancak tüm bu 
güvenlik meselelerine rağmen kadınlar bazen 
maliyetin ön plana çıktığını da belirtiyor; mesele 
ekonomik bir durum olduğundan dolayı daha 
az güvenli buldukları şekillerde de seyahat 
edebilmektedirler. 

Taciz Kültürüne Uyum Sağlamak 

Seyahat Sebepleri 
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Kadınların toplu taşıma kullanmalarını 
sevmemelerinin ikincil sebeplerinden birisi 
cinsiyet bazlı taciz ve saldırı olsa da topyekûn 
yol güvenliği de önemli bir rol oynamaktadır. 
Gauteng’te yola çıkmaya elverişli olmayan 
minibüs taksiler sürekli olarak kazalara sebebiyet 
vermekte ve araştırmaya katılan bazı kişiler 
sürücüleri endişe verici, tedbirsiz davranan, 
saldırgan ve şiddete meyilli olarak tarif etmektedir. 
Bir kadın şu sözleri eklemektedir: “Bugün tam 
taksiye binmek üzereyken, taksi sürücüsünün 
bira içtiğini fark ettim”. Diğer bazı katılımcılar 

ise toplu taşımadaki yetersiz altyapının da 
genel bir güçlük olduğu belirtmektedir. Sakinleri 
sürekli olarak yetersiz yol kalitesinden şikâyet 
eden bir şehirde minibüs taksiye binmek bir risk 
oluşturmaktadır. Yakın tarihli bir diğer çalışma 
ise yetersiz yol kalitesinin kadınlar için tehlike 
anlamına gelebileceğini ortaya koymaktadır: 
Aracın dünyanın en kalabalık şehirlerinden 
birisi olan Lagos’ta hamile bir kadını hastaneye 
götürme süresinin bir ölüm kalım meselesi 
olabileceğini göstermektedir. 

Öte yandan (kayıt dışı tüccarlar gibi) daha düşük 
gelire sahip olan kadınlar, gayrı resmi minibüs 
ulaşımını tercih etmektedir. Bunun sebebi 
otobüs ya da tren gibi kentsel ulaşım araçları da 
dâhil olmak üzere, resmi ulaşım yöntemlerinin 
çok pahalı olması ya da taşıdıkları paketleri 
almamasıdır. İlginç bir biçimde resmi ulaşım 
yöntemleri de güvenli kabul edilmemektedir. 
Örnek vermek gerekirse, Lagos’ta bulunan BRT 
(Hızlı Otobüs Taşıma Sistemi-Bus Rapid Transit 
System) potansiyel olarak tehlikeli görülmektedir. 
Kadınlar aynı zamanda yaşlı ya da hasta 
akrabalarının bakımı, günlük alışverişin 
yapılması, ev bakımı, getir götür işleri, çocuklara 
okula giderken eşlik edilmesi ve diğer randevular 
gibi bir takım bakım işlerini görmek amacıyla 

da toplu taşıma kullanmaktadırlar. Veriler aynı 
dünyanın geri kalanında da olduğu gibi, Afrika’daki 
karşılıksız bakım işlerinin ağırlıklı olarak 
kadınlar tarafından üstlenildiğini göstermeye 
devam etmektedir. Çalışmanın yapıldığı sırada 
WhereIsMyTransport ve Tumi, çocukla birlikte 
seyahat etmenin sıkılıkla karşılaşılan bir durum 
olduğunu fark etmektedir. Kadınlar çocuklarının 
yalnız seyahat etmelerinden korkmaktadır. Ayrıca 
kendilerinin çocukla seyahat ettikleri esnadaki 
erkeklerin davranışları konusunda da endişe 
duymaktadırlar. Genel olarak taciz ve saldırıya 
uğrama korkusu deneyimlerinin önüne geçiyor ki 
bu durum da zaten çok yorucu bir iş olan çocuk 
bakımını daha da yorucu hale getirmektedir. 

1999 yılında Viyanalı yetkililer şehrin dokuzuncu 
ilçesindeki sakinlere toplu taşımayı nasıl 
buldukları soruldu. Belediye yöneticilerinden olan 
Ursula Bauer’in verdiği bilgilere göre, “Erkeklerin 
çoğu anketi beş dakikayı geçmeyecek şekilde 
doldurdu ama kadınlar çok uzun yazılar yardılar”. 
Kamu toplu taşımasında cinsiyete dayalı 
dinamikler ilk olarak o anda fark edildi; Viyanalı 
karar vericiler söz konusu girdileri kadınların 
şehirdeki deneyimlerinin geliştirilmesinde 
kullandı. Kadınlar da bu duruma istekli biçimde 
yanıt verdi ve kamu toplu taşıması için bir takım 
gelişim noktaları ve olası çözümler tavsiye 
ettiler. 2019 yılında Mercer’ın yıllık çalışmasında 
Viyana oylama neticesinde dünyanın altıncı en 
güvenli şehri seçildi ve belediyenin kadınların 

güvenliğinin iyileştirilmesi yönünde attığı adımlar 
da bu oylamanın sonucunda önemli bir rol oynadı. 
Dünyanın her yerinde kadınların, kentsel 
bölgelerin tasarlanmasına ve geliştirilmesine, 
daha kapsayıcı şehirler oluşturulmasına katılımı 
konusunda bir açık vardır. Toplu taşımayı kullanan 
kadınların hikâyelerini dinlediğimizde, ulaşabilme 
ve ulaşamama hikâyeleri dinlemiş oluyoruz. 
Toplu taşıma kadınları önemli kabul ettikleri fırsat 
ve hizmetlere ulaştırırken, aynı zamanda onları 
muhtemel bir tehlikenin içine de atabilmektedir. 
Amacımız bu çalışmanın kadınların olumsuz 
deneyimleri ve bizimle paylaştıkları acılarını 
daha iyi anlamak ve neticede şehirlerdeki olumlu 
değişimleri hızlandırmaktır.
Makalenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

İyi Ulaşım Altyapısı da Önemli Bir Rol Oynuyor

Veri Destekleme Değişimi
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Otonom

Giriş

“Araç verisi, akıllı şehirlerin daha iyi, daha emniyetli ve daha temiz hareketlilik deneyimi 
tecrübe etmesini sağlar.”

Günümüzde akıllı şehir paydaşlarının ölçülebilir 
sonuçlar elde etmek için araç verilerinden nasıl 
yararlandıklarını daha iyi anlayabilmek amacı ile 
hareketlilik üzerine çalışan karar vericiler ve veri 
bilim uzmanları ile karşılaştıkları zorluklardan, 
elektrikli araçların benimsenme hızına kadar 
birçok soru içeren bir anket yapıldı. Ankete, 
üst düzey yöneticiler, finans, uyum ve satın 
alma departmanlarındaki üst düzey liderler 
ve Kaliforniya, Florida, Illinois, New York, 
Massachusetts ve Wisconsin’in yanında bir dizi 
eyaletten ulaştırma müdürleri ve diğer birçok 
karar verici katıldı. Ankete katılanların %62'si 

şu anda şehir yönetimini ve vatandaşlarının 
yaşam kalitesini iyileştirmek için araç verilerini 
kullandığını belirtti. %70'i ise bunu genellikle 
gerçek zamanlı olarak problem çözmek için 
kullandığını ifade etti.

Bu raporla mevcut zorluğu yenmek için kendini 
bu işe adamış kişilerin, veriye dayalı deneyimleri 
aşağıda sıralanmıştır.

“Ortaya çıkan bu önemli sorunun çözümü; kesin, 
detaylı, uygulamaya hazır, çok katmanlı araç 
verilerinden oluşan tek bir kaynak oluşturmaktır.”

5.3. BAĞLANTILI ARAÇ VERİSİNİN SUNDUĞU FIRSATLAR

Lead to Market, Otonomo adına Amerika Birleşik 
Devletleri'ndeki elli belediyenin akıllı şehir ve 

ulaşım karar liderleriyle yaptığı kapsamlı telefon 
görüşmeleriyle bağımsız bir şekilde veri topladı.

Araç verisi kullanımı üzerinde duran 50 Akıllı Şehir

Guidehouse Insights’ın açıklamasında, akıllı 
şehir teknolojisi pazarında 2021 yılında 101 
milyar dolar olan küresel büyümenin, 2030 yılında 
240 milyon dolar olması beklendiği belirtildi. 

Araç verisi halihazırda çok sayıda zorluğun 
çözümü için kullanılmaktadır. Sokak ve araç 
kameraları, SONAR, LIDAR, RADAR, sokak 
sensörleri ve GPS’lerden gelen bilgiler bu 

sorunların çözümüne büyük bir etki sağlamaktadır. 
Ancak yine de yeterli değildir. 
Bugün gerçek dünyadaki zorlukları çözen paydaş 
sayısı hala oldukça düşüktür. 2025 yılına kadar 
dünya genelinde 353 milyon olması beklenen 
bağlantılı araçlardan gelecek araç verileri, 
şehirlerdeki sorunlu noktaların daha iyi, daha 
hızlı ve daha etkili şekilde çözülmesine yardımcı 
olacak eksik bileşendir. 

Veriler Akıllı Şehirlere Değer Katmaktadır

https://austurkiye.org.tr
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Katılımcıların %68’i kitlesel etkinliklerin 
planlanması ve yönetilmesinde araç verilerine 
güvenmektedir. 

•• Park etmenin park yerine gelmeden düzen-
lenmesi

•• Akıllı varış ve kalkış saatleri ile trafik sıkışık-
lığının azaltılması ve kalkış saatleri

•• Kişisel araçlar için akıllı rota önerileri 
•• Araç havuzu ve yolculuk paylaşımı sayesin-

de sürdürülebilirliğin desteklenmesi sağlan-
maktadır.

•• Katılımcıların yarısı vatandaşlar için mo-
bil uygulamalar, şehirlerin %50’si ise ulaşım 
üzerine mobil uygulamalar tasarlamaktadır. 
Bu uygulamalarla;

•• Vatandaşlar için ulaşım erişimini  geliştiril-
mekte,

•• Misafir ve ziyaretçiler için turizme erişimi    
kolaylaştırılmakta,

•• Kamu hizmetlerine şeffaflık getirilmekte,
•• Belediyeler ve vatandaşlar için iletişim araç-

ları sunulmaktadır. 
•• Büyük çoğunluğu sosyal tesisleri  geliştir-

mekte, %64’ü trafik sıkışıklığını azaltmak için 
araç verilerini kullanmaktadır. Böylece;

•• Park ve müzeler gibi sosyal tesislerin etrafın-
da akıllı park ve hizmetlerini sunulması,

•• Organizasyonlar esnasında aşırı kalabalık-
laşmanın önlenmesi,

•• Yolculuk paylaşımı gibi sürdürülebilirlik 
girişimleri sağlanması,

•• Yeni yollar ve araç park yerleri gibi yeni 
altyapıların planlaması yapılmaktadır. 

•• Anket katılımcılarının %78'i elektrikli araçlar 
hakkında güvenilir veri sağlamanın zor 
olduğunu düşünmektedir. 

•• Elektrikli araç trafiği ve kullanımına ilişkin 
verilerin doğru bir şekilde tespit edilmesi

•• Şarj etme istasyonları gibi altyapı planlaması,
•• Harcamalar veya sürdürülebilirliğe ilişkin 

görüşler için kuruluşlara veri sağlanması,
•• Vatandaşlar için menzil endişesini azaltmak 

ve böylece benimseme oranlarını artırılması 
sağlanmaktadır. 

“Büyük düşünün.”

Sınırlı veri kaynakları ile de olsa anket sonuçları, 
araç verilerinin vatandaş deneyimlerini 
değiştirdiğini, altyapıyı genişlettiklerini ve 
gelecek planlamasında yardımcı olduğunu 
gözler önüne serdi.  

Katılımcıların %32’si araç bilgisi toplamak 
için güvenlik kameralarından gelen bilgileri 
kullanırken, %24’ü yol üzerindeki sensörleri ya da 
geçiş ücreti sensörlerini, %16’sı insan gözetimi 
ve mobil veri bilgilerini, %8’i ise bağlantılı araç 

verilerini kullanmaktadır.
Araç verisine erişim kolaylaştıkça, araç verisinin 
yüksek kalitesine bağlı olarak bu oranın daha da 
artması beklenmektedir. 

Katılımcılarımız Araç Verilerini Ne İçin 
Kullanmaktadır?

En Popüler Olan Veri Kaynakları Hangileri?

https://austurkiye.org.tr
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Sorun, bugün toplanan verilerin pahalı olması, yüksek bakım gerektirmesi ve sağlayabileceği bilgiler 
açısından sınırlı olmasıdır.

Bu sensörler geçen araçları algılar ve sunduğu 
veriler hız, konum ve ağırlıkla sınırlıdır. Sensörler 
gizlilik gereksinimleri için bir seçenek olsalar da her 
bir araç bilgisi bir siloda toplanmakta ve bu da veri 
analizini sınırladığı için trafik modellerinin daha 

derinlemesine anlaşılmasını engellemektedir. 
Trafik sensörlerinin yerleştirilmesi ve zaman 
içinde yapılması gereken bakım masrafları 
yüksektir.

Mevcut Araç Veri Kaynaklarına Dair Zorluklar 

Trafik Sensörleri

Hareketli Hücresel Veri (Floating Cellular 
Data) olarak da bilinen bu çözüm, kamuya 
açık birçok veri setinin mevcut olması ve 
telefonların araçların gittiği her yere gitmesi 
nedeniyle düşük maliyetli bir çözümdür. 
Yürüyüş, bisiklet kullanma ve toplu 
taşıma gibi seçeneklerden gelen verilerle 

de karıştırılabilmektedir. Birçok telefon 
sağlayıcısı veri gizliliği kaygılarını gidermek 
için bu işlevi isteğe bağlı hale getirmektedir. 
Mobil verilerin daha az doğru olduğu ve 
yalnızca konum ve hız bilgisi sağlayacağı da 
bilinmektedir.

Kapalı Devre Televizyon (CCTV) Sistemi 
gözetleme için harikadır ve hiçbir ek 
maliyet olmadan trafiği ölçmek için 
kullanılabilmektedir. Ancak, sürücüler 
ve yolcular rıza vermedikleri için gizlilik 

yasalarına uymak kaynağa dayalı ve 
karmaşık olabilmekte, kapsama alanı 
ise kameraların yerleştirildiği yerle 
sınırlı olup, kalite hava koşullarından 
etkilenmektedir.

Bu tür veriler daha ziyade insanların araç 
çeşitleri ve seyahat ettikleri yön veya şerit gibi 
konularda kâğıt formlar veya kamera verileri 
kullanarak bilgi topladığı profil anketleri 

ve yön anketleridir. Son zamanlarda kâğıt 
tabanlı formların yerini mobil uygulamalar 
almaktadır ancak insan hatası olasılığı hala 
yüksek ve kaynaklar ise sınırlı ve pahalıdır. 

Mobil Veri 

Kameralar

İnsan Gözetimi

https://austurkiye.org.tr
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Bağlantılı, çok kaynaklı, çok boyutlu, uyumlu 
hale getirilmiş, ayrıntılı araç verileri ile 
yapılabilecekler:

Düşük Satın Alma Maliyeti 
Standart hale getirilmiş veriler çeşitli 
OEM’lerden bilgi çeker, uyumlu hale getirilir, 
kalite kontrol edilir ve yerel yönetmeliklerle 
uyumludur. 
Standardize edilmiş veri, dengeli, kalite 
kontrolü tamamlanmış ve yerel mevzuatlarla 
uyumlu çeşitli OEM’lerden bilgiyi çekmektedir. 

Mevcut Masrafların Düşmesi
Bir kez entegre edildiğinde, birden 
fazla karmaşık ihtiyacı ve entegrasyonu 
yönetmektense tek bir ortak aracılığı ile 

gerçek zamanlı sürekli bir veri akışına 
erişiminiz olmaktadır. 

Lojistiklerin Azalması
Gerçek zamanlı trafik verisi araçların seyahat 
ettiği her yerde mevcuttur. Herhangi bir alanı, 
sokağı, günün bir zamanını, araç modelini ve 
çevreyi analiz edin.

Artan Veri Kullanımı
Bağlantılı araçlar trafik akışının içindedir, 
hareketi, hızı ve rölantiyi gerçek zamanlı 
olarak deneyimlemekte ve gördüklerinize 
anlam vermenizi sağlamaktadır.

Makalenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Bunlar, kuruluşların veri toplama ve analiz için 
yararlandığı mevcut algılama teknolojileridir. 
LIDAR daha ziyade hukuki uygulamalarda 
kullanılsa da tüm bu teknolojilerin kurulumu 
pahalı olabilmekte ve sınırlı bir veri aralığına 
sahip olmaktadır. SONAR alternatiflerine 
oranla daha az kesin sonuç vermekte, 
bu da ölçek veya hızdan bilgi toplamayı 
zorlaştırmaktadır. 

Bu veri kaynaklarının her biri farklı formatta 
bilgi toplamaktadır. Bunları bir araya 
getirerek herhangi bir fayda elde edebilmek 
için normalleştirmek ve uyumlu hale 

getirmek amacıyla büyük çaba sarf edilmesi 
gerekmektedir. Sorun, bugün toplanan 
verilerin pahalı olması, yüksek bakım 
gerektirmesi ve sağlayabileceği bilgiler 
açısından sınırlı olmasıdır.

Katılımcıların %31’i karar verme sürecinde 
hayati önem taşıyan koşulları bilmek için 
gerçek zamanlı araç verisi kullanmaktadır.
Veri kaynaklarının her biri bilgiyi farklı bir 
formatta toplar. Bu bilgileri birbiri ile kombine 
etmekten fayda sağlamak için bilgileri 
normalize etmek ve uyumlandırmak üzerine 
çok büyük bir çaba gösterilmelidir.

Bu anketin en önemli bulgusu, birden fazla 
kaynağı bağlayan, arındıran ve birleştiren 
tek bir veri akışının önemidir. Kuruluşlar 
farklı veri kaynakları ile gerçek zamanlı 
kararlar alamaz.  Bir aracın seyahat 
verilerinin yerel olaylar ve hava durumu 
verileri tarafından bilgilendirilmesi ya 
da acil hizmet rotalarındaki değişikliğin 
trafik sıkışıklığına yanıt vermesi 
gerekmektedir. 

Bağlantılı Araç Verileri Neler Başarabilir?

Lidar / Radar / Sonar

Tek Bir Kaynaktan Gelen Neredeyse Gerçek Zamanlı Olan Verinin Önemi
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Yapay zekânın hızlı gelişimi sayesinde, ulaştırma 
sektörü de dahil olmak üzere birçok sektör ve 
endüstrinin verimliliğinin arttırılmasında oldukça 
önemli fırsatlara sahibiz. Yapay zekânın amacı 
muhakeme, planlama, bilgi edinimi, nesnelerin 
etrafında hareket etme ve bunlarla başa çıkma 
kapasitesi hakkında bilgi edinmektir. Yapay 
zekâ sayesinde, insan zihninin nasıl çalıştığını 
ortaya çıkaran sofistike yöntemleri de içeren 
çok sayıda ilerleme kaydedilmiştir. Yapay zekâ, 
daha anlaşılır, daha tutarlı ve daha etkili hale 
gelmek için fırsatlar oluşturmaktadır. Bu çalışma, 
Akıllı Ulaşım Sistemlerinin benimsenmesi 
sonucu ulaşım endüstrisinin karşılaştığı çeşitli 

problemleri bir araya getirmektedir. Ulaştırma 
sektörü için geliştirilen yapay zekâ yazılımı; 
emniyet kontrolü, toplu taşıma ve trafik yönetimi 
ile ortaya çıkabilecek sorunları geciktirmeyi 
hedeflemektedir. Bu makale daha çok ulaşımla 
ilgili senaryolara ve yapay zekâ kullanılarak 
çözülebilecek problemlere odaklanmaktadır. 
Yapay zekânın hem gelişmiş hem de gelişmekte 
olan ekonomilerde kullanılması; görevleri 
kolaylaştırmaya, teknolojiyi ilerletmeye ve 
ekonomimizi geliştirmeye yardımcı olmuştur.
Anahtar kelimeler: Ulaştırma Yönetim Sistemleri, 
Emniyet Yönetimi, Lojistik, Toplu Taşıma, Akıllı 
Ulaşım, Trafik Yönetimi

Özet

5.4. ULAŞTIRMA ENDÜSTRİSİNDE YAPAY ZEKÂ

Ağustos 2022

Gömülü Sistemler Bölümü

Yazarlar: Pradeep Kumar, Jasmehar Singh

İster bankacılık ister sağlık veya spor alanında 
olsun, teknolojiler işletmeler ve ötesindeki 
problemlerin çözümüne yardımcı olmuştur. 
Bu teknolojilerin birçoğu, işletme maliyetlerini 
düşürüp ortalama ve gelişmiş performansı 
artırarak kuruluşların günümüzdeki çalışma 
biçimini değiştirmiştir. Bu teknolojilerin çoğu 
trafik sıkışıklığı, navigasyon sorunları ve varış 

noktanıza ulaşmadaki gecikmeler gibi sorunlara 
açık olan ulaşım sektöründe kullanılmaktadır. 
Küresel insan ve teknolojik hareketliliğin 
avantajlarının temel sağlayıcıları ulaşım 
kuruluşlarıdır. Yapay zekâ, Makine Öğrenimi 
ve Nesnelerin İnterneti, iş yatırımları için 
ulaştırma teknolojilerinin faydalarından tamamen 
yaralanmak için kullanılmaktadır.

Şüphesiz, yapay zekâ, gelişen bilgisayar biliminin 
bir parçası olarak önümüzdeki yılların tüm 
yazılımlarının mükemmel bir özelliği olacaktır. 
Basitçe söylemek gerekirse, makinelerin insan 
beynine benzer bir şekilde çalışmasını sağlamada 
kullanılan yapay zekânın, bilgisayar biliminin 
devasa bir parçası olduğunu belirtebiliriz. 

Yapay Zekâ, makinelerin insanlar gibi düşünme-
sini, davranmasını ve anlamasını sağlamaktadır. 

1956’da Dartmouth’ta yapay zekâyı keşfeden 
John McCarthy, yapay zekâyı akıllı makineler 
oluşturmayı sağlayan bir bilim olarak tanımlamış-
tır. Çok sayıda cihaz tarafından üretilen çok bü-
yük ölçüdeki verinin mevcut olmasının yanı sıra, 
çeşitli yazılım,ağ ve donanımların erişilebilirliği 
sebebiyle bu konu, altmış yıldan fazla bir süre 
sonra önemli ölçüde dikkat çekmiştir [1].

Giriş

A. Yapay Zekâ (AI)
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Son yıllarda yapay zekâ tabanlı robot ve 
makinelerin gelişimi, pazarlama, robotik, sağlık, 
iş ve diğer birçok alan dahil olmak üzere günlük 
hayatımızda yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Yapay zekâ bizimle nasıl yaşayacağını çözmüştür. 
Öylesine bilinir hale gelmiştir ki, onu günlük 
hayatımızda ne sıklıkla kullandığımızı keşfetmek 
zorlaşmıştır. Yapay zekâ, tüm ticari karar alma 
süreçlerinde güvenilir ve maddi olarak ulaşılabilir 
çözümler sağlamaktadır. [2] Geleneksel sistem 
ve sektörlerin kullanımı yoluyla, su ve iklim 
değişikliği konularına ayrıca katkı sağlamıştır. 
Tüm bu beceriler, hükümetleri sürdürebilir 
şehirler oluşturma konusunda yönlendirmekte 
ve bu biyo-çeşitliliği ve insan sağlığını korumaya 
yardım etmemiz için harika bir yöntem 
sunmaktadır. Yapay zekâ küresel ekonominin 
verimliliği ve gayri safi yurtiçi hasılayı (GSYH) 
arttırmanın harika bir yoludur. İstatistikler, Çin ve 
Kuzey Amerika’nın yapay zekâdan en fazla fayda 

sağlayacak milletler olacağını göstermektedir.  
2030 yılına kadar Çin’in gayri safi milli hasılası 
(GSYH) %26 artarken, Kuzey Amerika’nın gayri 
safi milli hasılası (GSYH) %14,5 veya 10,7 trilyon 
dolar artacaktır. Kanada’yı başka bir ülkeyle 
karşılaştıracak olursak, Kanada 2017 yılında 
yapay zekâ çalışmalarına yaklaşık 125 milyon 
dolar katkıda bulunmuştur. 2022 yılında, Fransız 
hükümeti yapay zekâya 1,8 milyar dolar yatırımda 
bulunacak ve Rus ordusu yıllık 12,5 milyon dolar 
harcayacaktır [3]. 

Hindistan’da bile hükümet, Dijital Hindistan adı 
altındaki girişim kapsamında bu teknolojilerin 
ilerlemesi için 477 milyon dolar ayırmıştır. Ülkenin 
hedefi bütün gerekli verileri özel sektörden elde 
etmek ve araştırmalarda kullanılmak üzere genel 
halkın erişimine açık hale getirmektir. Yapay 
zekânın temel amacı hayatımızı büyük ölçüde 
kolaylaştırmaktır.

Dünya çapında birçok şehir ulaştırma ve 
trafik sorunları deneyimlemektedir. Bu hem 
hızla büyüyen nüfusun hem de yollarda farklı 
kategorilerdeki sürekli çeşitlenen ve sayısı artan 
araçların sonucudur. Çalışmalar, ulaştırmada 
yapay zekânın dünya çapındaki değerinin 2017 

yılında 4 milyar dolara yükseldiğini ve 2023 
yılında 3,5 milyar dolara yükselmesi beklendiğini 
göstermektedir. Büyükten küçüğe her ulaşım 
şekli, trafik akışını iyileştirecek ve kendi kendini 
yönetecek şekilde tasarlanmıştır. 

B. Ulaştırmada Yapay Zekâ
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Yapay zekâ sayesinde, farklı şekildeki ulaşım 
araçları gün geçtikçe daha emniyetli, daha çevreci, 
daha akıllı ve daha verimli hale gelmektedir. 
Yapay zekâ, gemiler ve limanlar arasındaki bilgi 
alışverişini kolaylaştırmakta ve yakın sporları ve 
ulaşım faaliyetlerini dijitalleştirmek için tasarlanmış 
dijital yük taşımacılığı kayıtlarının yönergelerine 
uygun olarak çalışmaktadır [4]. Ek olarak, Avrupa 
Birliği, Horizon 2020 araştırma yenilik girişimi 
vasıtasıyla ulaşımda yapay zekâ kullanımı 
inceleyen projelere mali destek sağlamaktadır. 
Halk, daha çok sürücüsüz otomobiller, otonom 
hava taksiler, akıllı kamyonlar ve akıllı koridorların 
dramatik uygulamalarına aşinadır.  Yapay zekâ 
ile güçlendirilmiş teknoloji, çoğu daha az çarpıcı 
fakat daha faydalı olan çeşitli uygulamalarda 
kullanılabilecektir. Uluslararası Toplu Taşıma 

Birliği (UITP) raporuna göre, toplu taşıma 
projelerinin %62'si yetkililer, endüstri sağlayıcıları 
ve toplu taşıma şirketleri de dahil olmak üzere 
yapay zekâ teknolojisini içermektedir. Toplu 
taşımada yapay zekâ kullanımının son üç – dört 
yıl içinde önemli derecede arttığı belirlenmiştir 
[5].
Aşağıdakiler günümüzde toplu taşımada yapay 
zekânın en yaygın kullanımlarıdır:
  
•• Akıllı Bilet Sistemi 
••  Planlama ve Zaman Çizelgeleme 
••  Müşteri Analitiği
••  Kestirimci Bakım
••  Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi 
•• Çok Modlu Yolculuk Planlayıcı

Yapay zekâyı günlük hayat planlamasına dahil 
etmenin hedefi toplum ihtiyaçlarının farkında 
olmak ve ulaşımın sosyal, çevresel ve ekonomik 
yönleri üzerinde herhangi olumsuz bir etkinin 
yer almayacağını garanti edecek eylemleri 
seçmektir.  Kentsel altyapının bel kemiği olan 
ulaştırma sektörü veri toplama ve tüketimini göz 
ardı edemez. İnsanlara olan etkisi ve önemli 
finansal kazançlar sebebiyle, iyileştirmede 
önemli bir rol oynamaktadır. Ulaşım teknolojisinin 
son zamanlarda ortaya çıkan ve önümüzdeki 
yıllarda da ortaya çıkmaya devam edecek olan 
çok sayıda çağdaş kullanımı vardır. Yazılım 
geliştiricisinin uzmanlık alanı ulaştırma sektörüyle 
ilgili çözümlerin sonuçlarını tespit etmenin bir yolu 
olarak gömülü tekliflerle yöntem odaklı makine 
yaklaşımıdır.  Ulaştırma sektöründe yapay zekâ 
üzerine birçok ülkede çeşitli bulgularla çok 
sayıda çalışma yapılmıştır. Bunlardan biri olan 
Nakliye Yönetim Sistemi (TMS) güçlü bir yazılım 
programıdır. TMS, işletmelerin optimizasyon, 
rota planlama ve çok daha fazlası için 
hazırlanmalarına yardımcı olduklarından, özellikle 
yüksek hacimlerde hareket edebilen nakliyeciler 
için günümüzde piyasada iyi bilinmektedir [6]. 
Verilerini yönetmelerine ve çeşitli iş süreçlerini 
otomatikleştirmelerine yardımcı olarak daha 
az çalışan kullanmalarına ve ulaşımda daha 
verimli olmalarına imkân tanımaktadır. Daha iyi 

bir yönetim için fotoğraf çekme, bunları iletme ve 
oluşturulan istatistikleri yönetme konusunda bizi 
eğitebilecek bir veri sistemi, bir şehirde kullanılan 
ulaşım yöntemlerine bağlıdır. Akıllı teknoloji 
kullanımının bir sonucu olarak geçtiğimiz 
birkaç yıl süresince yönlendirme, haritalama ve 
planlama gibi konular geliştirilmiştir.

Bütün bunlarla birlikte, bilgi işleme kabiliyetleri 
daha yüksek bir seviyeye çıkmış ve Akıllı Ulaşım 
Sistemleri ile sonuçlanmıştır. Bu, yapay zekâ 
uygulamalarının önemli gelişmeler kaydettiği bir 
alandır. Trafik sıkışıklığını azaltarak sorunsuz 
yolculuk gerçekleştiren, uyumlu hale getirilmiş 
insanlar, yollar ve araçlar, emniyet ve konfor sistemi, 
Akıllı Ulaşım Sistemleri olarak bilinmektedir. 
Makine bilgi toplamak, analiz etmek ve sonuçları 
kullanarak ulaşımı yönetmek, koordine etmek ve 
düzenlemek için oluşturulmuştur. Sürdürülebilir 
ulaşım sistemlerinin oluşturulmasında ve 
krizlerin çözülmesinde birçok yapay zekâ tekniği 
kullanılmaktadır [7].

Çalışma, akıllı ulaşım sistemlerini özelleştirmek-
tedir. Akıllı Ulaşım Sistemi alt sistemlerinin nasıl 
kullanıldığı açıklamalarıyla aşağıda tabloda ve-
rilmiştir. Akıllı Ulaşım Sisteminin önemi günlük 
yaşantımızda oldukça büyüktür ve gün geçtikçe 
genişlemektedir.                            

Akıllı Zekâ Yöntem Bilimi
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Bilgisayar bilimindeki ilerleme, her işi kolaylaştırmış 
ve geliştirmiştir. Örneğin, istatistik bakımı artık 
çok kolay ve erişilebilirdir. Toplu taşımacılıkta 
kullanılan verilerin yapılandırılmamış ve hacimli 

olduğu göz önün alındığında, bu verilerden 
tamamen faydalanabilmemiz için doğru şekilde 
yönetilmeleri gerekmektedir. Bu teknolojiler, 
ulaşımı kolaylaştırmak için kullanılmaktadır.

İşlemleri otomatikleştirmek ya da hızlandırmak 
için yapay zekâ veya daha spesifik olarak veri 
bilimi ve makine öğrenme tercih edilmiştir. 
Yapay zekâ, havacılıkta rota planlama ve gelir 
yönetimi için kullanılmaktadır. Dünyanın en 
büyük havayolları son zamanlarda işlemsel 
verimliliği arttırmak, hataları önlemek ve müşteri 
memnuniyetini arttırmak için havacılık alanında 
yapay zekâ kullanmaktadır. Birçok iş alanında 
teslimat için dronlar kullanmıştır. Teslimat için 
dron kullanımının bir örneği olan ve Kaliforniya’da 
bulunan Nautilus adlı girişim, 90 ton malzeme 
taşıyan bir drone geliştirmektedir. Yapay zekâ, 

bakım konusunda yardımcı olmak ve pilotların 
kokpitte yaşadığı sorunları gidermek için uçaklara 
da uygulanmıştır [8]. 2017'den beri sektörde olan 
Aerogility isimli yeni bir şirket, bize düşük maliyetli 
bir tedarikçi sağlamayı amaçlamaktadır. EasyJet 
tahminler, motor depolama ve iniş araçlarını 
da içeren yenilemeler için günlük planlamayı 
otomatik hale getirecektir. Yolcu yüz tanıma ve 
müşteri hizmetleri öncelik verilmesi gereken diğer 
konulardır [9]. Aklımıza gelebilecek diğer örnekler 
arasında Sahra Altı Afrika'da ve daha az gelişmiş 
altyapıya sahip diğer bölgelerde sağlık hizmetleri 
için dronların kullanılması yer almaktadır.

Havacılık Zekâ Yöntem Bilimi

Yapay Zekânın Uygulanması

AUS Alt Sistemi Açıklama

Akıllı Trafik Yönetim Sistemi Sıkışıklığı önlemek için gerçek zamanlı yol yönetimi

Akıllı Toplu Taşıma Sistemi Yolcuların çeşitli güzergahlar boyunca karayolu ile 
taşınmasının sağlanması

Akıllı Güvenlik Yönetim Sistemi Karayolunda yolcuların, araçların ve eşyaların 
güvenliğinin sağlanması

Akıllı Üretim & Lojistik Sistem Teknolojilerin otomobil imalatına ve malların 
taşınmasına dahil edilmesi

Hibrid karınca kolonileri, otobüsleri çalıştırmak 
için en yaygın kullanılan algoritmadır ve Yapay 
Sinir Ağları (ANNs) ise yolcuları otobüslerinin 
ne zaman geleceği konusunda bilgilendirmek 
için kullanılmaktadır [10]. Birçok işletme otobüs 
hizmetleri için bu yöntemi kullanmaktadır ve bazı 
örnekler aşağıda belirtilmiştir: 

•• İskoçya Glasgow’da, Akıllı Ulaşım Sistemleri 
kullanıcıları halk otobüslerinin ayrılış ve 
varış saatleri, konumları ve müsait olan 
koltuk sayısını konusunda düzenli olarak 
bilgilendirmektedir. Ayrıca, araçta bulunan 

yolcuların yoğunluğuna ilişkin bilgi de 
sağlamaktadır. 

•• New Orleans şehri, ambulanslarının 
beklemede olduğu bir acil durum çağrı üssü 
kurmuştur. Hareketlilik modellerini daha iyi 
anlamak için RATP Dev, ağ planlama ve 
yönetme yeterliliğini arttırmak için bir yapay 
zekâ motoru oluşturmuştur [11]. İdeal ve 
otonom sevkiyat ve zamanlama yönetimi 
sağlamak için SBB, İsviçre demiryolu ağının 
dijital ikizindeki senaryo varyasyonlarını 
test eden derin takviyeli öğrenme yaklaşımı 
üzerinde çalışmaktadır [12].

Otobüsler
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Yapay zekânın trafik yönetim sistemlerinde 
uygulanması başka bir örnektir. Tekrardan, yapay 
zekâ verilerini yorumlayabildiği ve işleyebildiği 
için trafiği yönetmek ve kararlar almak için 
kullanılabilmekte, bu da seyahat sürelerini kısaltıp 
yollarımızı daha emniyetli ve daha akıllı hale 
getirmektedir. Trafik yönetim sistemleri, yoğun 
trafik dönemlerinde ortaya çıkabilecek çevresel 
ve fiziksel değişkenleri tahmin edebilecekleri için 
yapay zekânın öngörücü yeteneklerinden büyük 
ölçüde yararlanacaktır [14]. Trafik izleme sistemi, 
Hindistan’ın Bangalore şehrinde Siemens Mobility 

tarafından kurulmaktadır.  Yapay zekâ, araçları 
tanıyarak ve alarmı trafik ışıklarına göndererek, 
rotadaki trafik yoğunluğunu hesaplamak için 
trafik kameralarını kullanabilmektedir. Trafik 
yönetiminin diğer örnekleri arasında Singapur 
Kara Taşımacılığı kurumu tarafından test edilen 
drone fotoğraflarına dayalı araç sayma yöntemi 
de yer almaktadır.  Hangzhou, rotalar ve gerçek 
zamanlı trafik önerilerinde bulunan bir akıllı şehir 
yönetim sistemi geliştirmek için, Alibaba Cloud ile 
iş birliği yapmıştır.

Trafik Yönetimi

Benzer şekilde, yapay zekâ şu anda bu 
uygulama kapasitesinde kullanılmakta ve sürüş 
sırasında alkol tüketenlerin veya mesajlaşanların 
yakalanmasına ve seçilmesine yardımcı 
olmaktadır. Araçların görüş alanına hızla girip 
çıkması durumu, denetleyen görevliler için 
genellikle zorluk teşkil etmektedir. Ancak yapay 
zekâ sayesinde bu artık bir sorun olmaktan 
çıkmıştır. Yapay zekânın, karmaşık analitik ve 
veri işleme becerilerinin kullanımı yoluyla birçok 
yönden yardımcı olabileceği keşfedilmiştir. 

Örneğin, araba kullanırken alkol tüketen veya 
mesajlaşan sürücüleri tespit edebilmekte, 
tanımlayabilmekte ve yakındaki herhangi bir 
kolluk kuvvetini onları durdurabilmeleri için 
uyarabilmektedir [13]. Örneğin, Motorola’nın 
yeni bir radyo modeline gerçek hayatta 
kullanılabilecek yeni bir yapay zekâ ses asistanı 
yerleştirilmiştir. Plakayı girildiğinde kişi ile ilgili 
bilgileri arayabilecek ve bilgileri kısa bir süre 
içerisinde yetkililere sunabilecektir.

Yasaların Uygulanması

Kontrol, işleme ve bakım yetenekleri nedeniyle 
yapay zekâ, ideal gelecek için ulaşım alanında 
bir ilerleme olan bu sürücüsüz araçlarda çok 
önemli bir rol oynamaktadır. Veri iletimi ve 
işlenmesi, otonom araçlarda temel işlevlerdir 
[15]. Yapay zekâ, bilginin toplanması, işlenmesi 
ve iletimini düzenleme becerisi sağlamanın 
yanında, otonom araçların çalışmasını daha 

emniyetli hale getirmek için ideal ve cazip bir 
bağlantı da sağlamaktadır. 2013 yılında Toyota 
Prius, Amerika Birleşik Devletleri’nde otomatik 
araçlar sunmuştur. ABD'de yürütülen bir rapora 
göre, otonom araçların kullanılması yılda 270 
milyar trafik kazasını ve 30.000'den fazla ölüm 
vakasını önleyecektir [16].

Otonom Araçlar

A. Akıllı Ulaşım için Yapay Zekâ Çözümleri

Taşımacılık sektörü üzerinde önemli bir etkisi 
olmuştur. Bazı yapay zekâ tabanlı Akıllı Ulaşım 
Sistemleri çözümleri trafik yönetimi, lojistik, 
en ideal yönlendirme ve otonom araçları 

içermektedir. Bu çözümler, araçlarımıza 
yerleştirilen yapay zekâ sistemleri tarafından 
üretilen veriler kullanılarak oluşturulmaktadır. 
Odaklanılan dört temel alt sistem Akıllı SMS, 
Toplu Taşıma Sistemi, Lojistik Sistemi ve Trafik 
Yönetimidir.

IV. TARTIŞMA

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/


A U S T Ü R K İ Y E

I T S T Ü R K İ Y E

77

23
15-16-17

SONUÇ

Yapay zekânın avantajları ve yapabilecekleri 
bir Akıllı Ulaşım Sistemi oluşturmak için bu 
çalışmada bir araya getirilmiştir. Bu çalışma 
ortaya çıkan zorluklara bazı çözümler 
sunmaktadır çünkü Akıllı Ulaşım Sistemi, 
ulaşım bölgesindeki sorunları tespit etmek 
için önemli bir araçtır. Makine öğrenimi 
tekniklerinin rota ve trafik yönetimi için 
kullanıldığının altı çizilmelidir.

Bu makale, yapay zekâ programlarına 
ve bu uygulamaları oluşturmak için 
kullanılan yöntemlere belirgin bir genel 
bakış sunmaktadır. Şehirlerimiz ve ulaşım 
ağlarımız, bu yapay zekâ uygulamalarının 
oluşturulması için gerekli verilerin 
sağlanmasında daha güvenilir hale geldikçe 
genişliyor gibi görünmektedir. Öncelikli olarak 
toplu taşıma, otonom arabalar, trafik yönetimi 
ve otomatik olay tespiti gibi gelecek üzerinde 
önemli bir etkiye sahip olmamızı sağlayan bir 
dizi uygulama alanına odaklanılmaktadır. Ek 
olarak, yapay zekâ son yıllarda trafik, hava 
durumu tahmini ve çeşitli yönetim görevlerine 
uygulanacak şekilde ilerlemiştir ve acil 
durumlarda hızlı karar verme konusunda 
yardımcı olabileceği gibi, yetkililere de daha 
emniyetli ve daha güvenli hale getirmek 
için altyapılarına hangi ek özelliklerin dahil 

edilmesi gerektiğini belirleme konusunda 
yardımcı olabilecektir. Makale, ulaşım 
sektöründeki sorunları ele almak için çeşitli 
yapay zekâ teknolojileri hakkında bilgi 
edinmek ve bunları bir araya getirmek için 
çaba sarf etmektedir. Bu çalışma raporunun 
amacı, hükümetin ve diğer kuruluşların 
önemli bir olumlu sosyal etkiye sahip olmak 
için ulaşımla ilgili yeni teknolojiye nasıl yatırım 
yapabilecekleri hakkında fikir vermektir.

Sonraki çalışmaların kapsamı: Endüstrinin 
ilgili paydaşları tarafından kullanılan en 
önemli gerçeklere dayanarak gözlemlenen bir 
etkiye gelecekte göz önünde bulundurulabilir.   
Konuşma ve dil tanıma teknolojisi, video 
oyunu oynanabilirliği, bilgisayar görüşü ve 
öngörü, profesyonel yapılar, robotik ve daha 
fazlası gibi cihazlar yaratarak yapay zekânın 
geleceğimiz üzerinde önemli bir etkisi olacağı 
keşfedilmiştir.  Yapay zekâ trafik sıkışıklığını 
azaltma, sıkışıklığı yönetme, sürücülere izin 
verme, park etmeyi kolaylaştırma ve araç 
paylaşımını artırma potansiyeline sahiptir 
ve bunların tümü kirliliği ve trafik sıkışıklığını 
azaltacaktır.

Makalenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

B. Dünya Genelinde Ulaşım Alanında Yapay 
Zekâ Başarısı
Yapay zekanın ulaştırma sektörüyle ilgili her 
sorunu küresel olarak çözme potansiyeline 
sahip olduğu konuşmalar yoluyla keşfedilmiştir. 
Bu uygulamanın çok sayıda kuruluş ve ülke 
tarafından benimsendiği açıktır. Ulaşım sektörü 
yapay zekâya yoğun yatırım yapmaktadır, ancak 
sonuçlar hem basit hem de karmaşık olacaktır.

C. Kurum ve Kuruluşlar Arasında Yapay Zekâ 
Uygulamaları
Ulaştırma sektöründe yapay zekânın kullanımı 
artmıştır. İklimi, düşük nüfus yoğunluğu ve diğer 
ülkelere kıyasla üstün ulaşım altyapısı nedeniyle 
Amerika Birleşik Devletleri, yapay zekâ alanında 
lider olarak kabul edilmektedir [18].  Sanayileşmiş 
ülkelerde, yeni girişimler için finansman elde 
etmek kolaydır.

D. Ulaşım Şirketleri Tarafından Yapay Zekânın 
Benimsenmesi
Araştırmaya göre yapay zekânın doğru bulgular 
üreterek ve kullanıcı tercihlerini anlayarak 
kentsel altyapı üzerinde olumlu bir etkiye sahip 
olduğu tespit edilmiştir [17]. Yapay zekâ, yakın 
gelecekte tüm ulaşım sektörünü devralmaya 
hazırlanmaktadır. Teknoloji alanındaki birçok 
konuda etik ile ilgili bir anlaşma bulunmadığı için, 
Yapay zekâ kullanan işletmeler etik sorunları 
göz önünde bulundurmak istemektedir. Sadece 
az sayıda kuruluş kod geliştirmek için makine 
kullanmakta; çoğunluk kodu elle yazmaktadır. 
Bu faktörler sebebiyle, önyargılar, peşin hüküm 
ve varsayımlar, geliştirilmekte olan algoritmalara 
girmenin yolunu bulabilecektir. 
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Ulaşım, bir yerden başka bir yere yük veya 
yolcu taşımayı, başka bir deyişle «insanların 
ve eşyaların yer değiştirmesi ve bunun 
organizasyonunu ifade etmektedir. Bu noktada 
ulaşım faaliyetinin sağlanması; kara, hava, demir 
ve deniz yolu olmak üzere her biri farklı işlevsel 
özelliğe sahip, farklı güvenlik özellikleri taşıyan 
yollarla gerçekleştirilmektedir.

Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS); izleme, ölçme, 
analiz ve kontrol mekanizmalarını içeren bilgi ve 
iletişim teknolojilerini kullanan, birlikte çalışabilen 
teknolojilerden oluşan sistemlerin, ulaşımın tüm 
modlarındaki faaliyetlerde ve aynı zamanda 

ulaşımla ilgili diğer sektörlerin uygulama ve 
çözümlerinde kullanılmasıdır.

Akıllı ulaşım sistemleri aynı zamanda; seyahat 
sürelerinin azaltılması, trafik emniyetinin 
artırılması, mevcut yol kapasitelerinin verimli 
kullanılması, hareketliliğin artırılması, enerjinin 
verimli kullanılması ve çevreye verilen zararın 
azaltılması gibi amaçlar doğrultusunda geliştirilen 
kullanıcı, araç, altyapı ve merkez arasında çok 
yönlü veri alışverişi ile izleme, ölçme, analiz 
ve kontrol mekanizmalarını içeren bilgi iletişim 
temelli sistemlerdir.

AUS, ulaşım alanına uygulanan çok çeşitli ve 
farklı teknolojilerin geniş bir yelpazesinden 
oluşur. Bu teknoloji yelpazesi arasında;  

•• Bilgisayar bilimleri ve bilişim, 
•• Telekomünikasyon, 
•• Haberleşme 
•• Ulaşım, 
•• Mühendislik, 
•• Sensör ve kontrol,
•• Finans, 
•• Elektronik ticaret,
•• Otomobil üretimi

vb. pek çok disiplinler arası kesişimler yer 
almaktadır.

5.5. AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ, COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS)-AUS İLİŞKİSİ,
          ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI AUS ÇALIŞMALARI 

A. AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ (AUS)

Eylül 2022

AUS Tanımı

AUS Nasıl Çalışır?

Yazarlar: Esma DİLEK, Özgür TALİH
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A. AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ (AUS)

Şekil 2: AUS teknolojileri, sistemleri ve paydaşları Şekil 3: AUS’un Tarihsel Süreci ve Anahtar Olaylar

Akıllı ulaşım sistemleri, 19. yüzyılda ilk olarak 
Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk elektrikli 
motorun icadı ve akabinde aynı yüzyılda 
Londra’da ilk trafik işaretlerinin ortaya çıkışına 
uzanan bir geçmişe sahiptir. 20.yüzyılın 
başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde trafik 
sinyalizasyon sistemlerinin ortaya çıkışıyla akıllı 
ulaşım sistemlerinin ilk adımlarının atıldığını 

söylenebilir. Ülkemizde de İstanbul’da 1929 
yılında yine trafik sinyalizasyon sistemleri ile 
akıllı ulaşım sistemlerine giriş yapılmıştır.
İçinde bulunduğumuz yüzyıl akıllı ulaşım 
sistemlerinin hızlı bir şekilde geliştiği ve birçok 
disiplinden geliştiricilerin, akademisyenlerin, 
üreticilerin yer aldığı multidisipliner bir alandır.

Akıllı ulaşım sistemleri son yıllarda dünyada ve 
ülkemizde en gözde odak alanlarından biri haline 
gelmiştir. AUS sayesinde insan kaynaklı hatalar 
minimize edilebilirken aynı zamanda trafik 
kaynaklı zaman kaybı, ölümlü ve yaralanmalı 
kazalar, maddi kayıplar, hava kirliliği ve benzeri 
pek çok negatif durumun önüne geçilebilmektedir. 
AUS’un faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
•• Hareketliliğin artması,
•• Trafik sıkışıklığındaki azalma ve toplu ulaşıma 

olan katkılar,
•• Trafik kazaları ile buna bağlı ölümlerin, yaralı 

sayılarının ve maddi kayıpların azalması,
•• Ulaşımda geçen zamanın azalmasıyla yakıt 

tasarrufunun sağlanması,
•• Karbon salımı, çevre ve gürültü kirliliği 

azalması,
•• Araçların yıpranma süresinin gecikmesiyle 

bakım maliyetlerinde tasarruf sağlanması,
•• Acil yönetim sistemlerinin verimliliğinin ve 

etkinliğinin artması,
•• Araç-araç, araç-altyapı, araç-merkez 

haberleşme sistemleri ile seyahat süresini 
azaltıp ulaşım kolaylığı sunması,

•• Trafik güvenliğine ve toplu ulaşıma katkı 
sağlayan web-mobil uygulamalarının ortaya 
çıkmasının sağlanması,

•• Kameralar, algılayıcılar ve benzeri 
uygulamalar yardımıyla araç, çevre ve 
altyapıdan elde edilen büyük verinin analizi 
ile ulaşım kolaylığının sağlanması,

•• Elektrikli ve hibrit araçların artışına bağlı 
olarak akıllı enerji sistemlerine geçişle enerji 
tasarrufunun sağlanması,

•• Kameralardan ve benzeri uygulamalardan 
elde edilen verilerle kamu güvenliğinin 
sağlanması, 

•• Erişilebilirlik için avantajlı çözümler sunması,
•• Gerçek zamanlı verilere dayanan mobil 

uygulamalar ve hizmetler sayesinde elde 
edilecek doğru ve anlık bilgiler ile yolcu ve 
yük hareketliliğinin optimize edilmesi.

AUS’a yapılan yatırımlar, ulaşım sistemlerinin 
faydalarını ve verimliliğini artırmaya yardımcı 
olmakta; böylece sistemlerin çok daha maliyetli 
fiziksel genişleme ihtiyacının azalmasına katkı 
sunmaktadır.

Etkileri ve Faydaları
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Şekil 4: AUS’un Faydaları

Şekil 5: AUS’un Ulaşıma Katkıları

AUS, ulaşımın kara, demir, deniz, hava olmak 
üzere ulaşımın tüm türlerini ilgilendiren bir 
kavramdır. Teknik ve ekonomik açıdan uyumlu 
ve etkin bir ulaştırma sisteminin geliştirilmesi ülke 
kaynaklarının rasyonel kullanılması açısından 
önemlidir. Tüm ulaşım modları arasında uyum 
sağlanarak yük ve yolcu hareketliliğinde karayolu, 
denizyolu, demiryolu ve havayolu entegrasyonu 
önemlidir.

AUS, multididipliner bir sektördür. Tüm paydaşların 
ortak çalışma ve kurallar çerçevesince herkesin 
kendi alanında uzmanlığını ortaya koyduğu ve iş 
birliği içinde çalışma yaklaşımı benimsemektedir.
AUS ekosistemini başta vatandaşlar olmak 
üzere merkezi ve yerel yönetimler, üniversiteler, 
STK ve özel sektör paydaşları oluşturmaktadır. 
Bu paydaşların ulaşıma ilişkin sorunlarının 
belirlenmesi ve çözüm yöntemlerinin tespit 
edilmesi beklentilerin ve ihtiyaçların karşılanması 
AUS’a ilişkin çalışmaların ve topluma yansıyacak 
faydaların artmasına katkı sağlayacaktır.

AUS Ekosistemi Paydaş Yapısı

https://austurkiye.org.tr
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Şekil 6: AUS Paydaşları

Trafik Yönetim Sistemleri (ATMS): Mevcut 
karayolu kapasitesinin kullanımını en üst düzeye 
çıkarmak için bilgi ve haberleşme teknolojilerinin 
şehir içi ve şehirler arası yol yönetimine 
uygulanmasıdır. Bu sistemler sayesinde tüm 
alt sistemler ve bazı özel fonksiyonlar ana 
yazılım çerçevesi içinde birlikte ve koordineli 
olarak çalışır. Trafik yönetim sistemlerinin temel 
fonksiyonları;
•• Gözetim
•• Sistem durumu tahmini
•• Yönetim stratejisini belirleme
•• Yönetim stratejisinin uygulanması olarak 

özetlenebilir.
Yol ve yolcu güvenliğini artırması, sıkışıklık 
/ gecikme / kuyruk oluşmasının azalması 
ile hizmetlerin sunumu ve verimliliğine katkı 
sağlaması temel faydaları olarak sayılabilir. 
Yolcu Bilgilendirme Sistemleri: Yolcu Bilgi Sistem-
leri, ulaşım sistemleri kullanıcılarına çok modlu 
seyahat planlaması, rota rehberlik hizmetleri ve 
danışmanlık işlevleri sağlamayı amaçlayan sis-
temlerdir. Günümüzde bu sistemler genellikle 
belirli coğrafi alanları, seyahat modlarını ve/veya 
ulaşım operatörlerini kapsayan ve yeterince kişi-
selleştirilmemiş seyahat çözümleri sunmaktadır.

Yolculuk Öncesi Seyahat Bilgilerinin amacı, 
yolculara seyahatlerine başlamadan önce ulaşım 
ağının durumu hakkında bilgi sağlamaktır. 
Sağlanan bilgiler şunları içerebilir:
•• Gerçek trafik akış durumu, alternatif rota, 

planlı yol yapımı ve bakımı hakkında bilgiler
•• Kalkış zamanı, kullanılacak ulaşım türü ve 

rota hakkında karar vermeye yardımcı bilgiler
•• Yolculuğun ekonomik ve konforlu planlaması
•• Gerçek zamanlı akış koşulları (ortalama 

trafik hızları veya noktadan noktaya seyahat 
süreleri)

•• Planlı yol yapımı ve özel etkinlikler
•• Toplu taşıma güzergahları, programları, 

ücretleri ve transferleri
•• Park et ve devam et tesisleri, yerleri ve müsait 

olma durumu
Günümüzde internete bağlı akıllı telefonların 
ve mobil cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte 
gezginler seyahat bilgilerine her zaman, 
her yerden erişebilmektedir. Bu sistemlerin 
daha gelişmiş sürümleri, kullanıcılara tahmini 
seyahat koşulları sağlamanın yanı sıra seyahat 
planlamasına yardımcı olabilmektedir.

Gelişmiş AUS Uygulamaları
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Yolculuk Esnasında Sürücü Bilgileri (En-Route), 
sürücülere seyahate başladıktan sonra yolculuk 
sırasında- seyahatle ilgili bilgiler sağlamayı 
amaçlar. Geleneksel olarak bu, Değişken Mesaj 
İşaretleri (VMS), radyo yayınları ve Otoyol 
Danışma Radyosu aracılığıyla sağlanmaktadır. 
Daha yakın zamanlarda, akıllı telefonların ve 
mobil cihazların yaygınlaşması ve Bağlantılı 
Araçlar geliştirmeye olan ilgi ile birlikte, 
seyahat bilgilerinin sağlanması ve seyahatin 
kişiselleştirilmesi sağlanabilmektedir. Altyapıyla 
ve diğer araçlarla iletişim kurabilen Bağlantılı 
Araçların geliştirilmesi, sürücülere tavsiye ve 
uyarı mesajlarının iletilmesi için daha fazla 
fırsat sağlayacaktır (örneğin, sürücüleri keskin 
virajlar, yol bozuklukları gibi güvenli olmayan yol 
koşullara karşı uyarı). 
•• Geziye başladıktan sonraki bilgiler
•• Değişken Mesaj İşaretleri
•• Otoyol radyosu
•• Taşınabilir haberleşme cihazları
•• Rota Rehberliği ve Navigasyon, GPS 

navigasyon cihazlarının yaygın kullanımı, 
sürücülere hedeflerine nasıl ulaşacakları 
konusunda ayrıntılı ve adım adım talimatlar 
sağlar. Güzergâh rehberliği araç içi sistemler, 
taşınabilir cihazlar ve akıllı telefonlar 
aracılığıyla yaygın olarak kullanılabilir. 

•• Yaklaşan dönüşleri ve manevraları haber 
verirv

•• Yakıt tasarrufu sağlar ve sıkışıklığı azaltır
•• Bilgi, o bilgiyle ne yapılmasını istediğinize/

beklediğinize göre değişir
•• Genel bilgiler (ileride tıkanıklık/kaza)
•• Yönlendirme (alternatif rotaları / modları 

kullanımı, genellikle belirli yönleri içermesi 
gerekir)

Sürüş Eşleştirme ve Rezervasyon, yolculuk eş-
leştirme ve rezervasyon, kullanıcıların tercihleri-

nin ve taleplerinin sağlayıcılarla gerçek zamanlı 
olarak eşleştirilmesini sağlayarak ve finansal iş-
lemler için bir takas hizmeti vererek araç paylaşı-
mını teşvik etmeyi amaçlar.
Gezgin Hizmetleri Bilgileri, gezginlere “sarı 
sayfalar” bilgisi sağlamayı amaçlar. Bu yiyecek, 
konaklama, benzin istasyonları, hastaneler, polis 
karakolları gibi hizmetlerin konumu hakkında 
bilgilerin yanı sıra turistik yerlerin konumlarına 
ilişkin bilgileri içerebilir. Bu uygulamaların 
örnekleri birçok GPS navigasyon cihazında 
ve akıllı telefon uygulamasında hali hazırda 
bulunmaktadır.
Toplu Taşımada Araç İçi Bilgilendirme Sistemleri, 
yolcu oturma planı, uygun boş koltuk ve ayrılmış 
koltukların yerleri, otobüs veya trenin varış 
yeri, gecikmeler ve zaman bilgisi, mevcut araç 
konumu, bir rota planındaki varış noktasına 
olan mesafe, beklenen varış zamanı ve varış 
noktaları, sonraki durak, aktarma noktaları ve 
bağlantı bilgileri, mevcut trafik koşulları, turistik 
ilgi çekici yerler, haberler ve reklamlar. Sağlanan 
bilgi türü yolcunun ihtiyaçlarına göre değişebilir.
Toplu Taşıma Sistemleri (APTS): Toplu taşıma 
amaçlı sunulan hizmet düzeyini iyileştirmek, 
otobüsleri, metroları, tramvayları ve trenleri daha 
kullanışlı hale getirmek ve bunların bir ulaşım 
aracı olarak daha fazla kullanılmasını teşvik etmek 
için yaygın olarak kullanılan sistemlerdir. Ücret 
toplama, modlar arası ve intermodal taşımacılık, 
ulaşım zamanlama, yol kontrolü dahil olmak 
üzere toplu taşımaya ilişkin tüm operasyonları 
iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla bilgi ve 
iletişim teknolojilerini kullanır. Toplu taşıma kurum 
kuruluşlarının güvenli ve verimli filo yönetimi 
yapmasını ve yolcuların çok çeşitlilik ihtiva 
eden ihtiyaçlarının karşılanmasında hizmetlerin 
planlamasını kolaylaştırır.
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Şekil 9: Toplu Taşıma Sistemlerinin Faydaları

Şekil 10: Öne Çıkan Ticari Araç Operasyonu Uygulamaları

Ticari Araç Operasyonları (CVO): Ticari araçlarda yük taşıma ile ilgili operasyonları ve bu operasyonları 
düzenlemeye yönelik faaliyetleri içermektedir. Ticari araç filolarının verimliliğini ve güvenliğini artırmak 
ve ticari araç operasyonlarının maliyetini azaltmak amaçlanmaktadır. İlgili faaliyetler arasında elektronik 
kayıt, izin programları, kurumlar arasında elektronik denetim verilerinin değişimi, elektronik tarama 
sistemleri ve yol kenarı operasyonları yer alır. Ticari Araç Operasyonları Akıllı Ulaşım Sistemlerinin 
önemli bir uygulamasıdır.

Elektronik Ödeme Sistemleri (EPS): Elektronik 
Ödeme, ücret toplama ekipmanının ve ilgili 
elektronik güvenlik sistemlerinin yönetimi, 
ücret toplama ve diğer kaynaklardan elde 
edilen ücretlerin tahsilatı ve gelir paylaşımı 
veya ödenmesinin yönetimini kapsamaktadır. 
Farklı ulaşım hizmetleri için uygun, güvenli ve 
denetlenebilir bir ödeme yöntemi sağlar ve ulaşım 
operatörleri ile yolcular için nakit ödemeye göre 
büyük avantajlar sunar. HGS, OGS ve araç içi 
ödeme sistemleri örnekler arasındadır. Elektronik 
Ödeme Sistemlerinin faydalarını aşağıdaki gibi 
özetleyebiliriz:

•• Otomatik toplama, paralı yolların daha verimli 
çalıştırılmasını sağlar.

•• Yol kullanıcıları ve yolculara nakit olmayan  
ödemenin rahatlığını sağlar.

•• Toplu taşıma hizmeti sağlayıcılarının daha 
esnek bilet tarifesi seçenekleri sunabilir.

•• Özel olarak finanse edilen yol altyapısı, paralı 
yol gelir toplama maliyetlerini azalttığı için 
yatırımcılar için daha çekicidir.

•• Gişelerin kurulumunu gerektiren geleneksel 
geçiş ücretlerine göre daha esnek ve efektiftir.
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Araç Kontrol Sistemleri-Sürücü Destek Sistemleri 
(AVCS-ADAS): Sürücüler üzerindeki sürüş 
yükünü hafifletmek ve sürüş esnasında hayati 
önem taşıyan fonksiyonları sensörler, bilgisayar 
ve elektromekanik teknolojiler yardımıyla 
otomatikleştirerek araç hareketlerinin kontrol 
edilmesi, tehlikeli durum uyarıları vb. özellikler 
sağlayan uygulamaları içeren sistemlerdir. Araç 
Kontrol Sistemleri-Sürücü Destek Sistemlerinin 
faydalarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: 

•• Düşük yakıt tüketimi
•• Kazalarda azalma
•• Çocuklar, yaşlılar ve engelliler için hareketlili-

ğin artması
•• Güvenlik, emniyeti, hareketlilik ve memnuni-

yeti artırması
Şekil 11: Acil Durum Yönetim Döngüsü

Acil Durum Yönetim Sistemleri (EMS): Acil bir 
durumda yardım ihtiyacı hakkında uygun acil 
müdahale personelini bilgilendirir. Sürücü ve 
kişisel güvenlik kullanıcı tarafından başlatılır. 
Otomatik çarpışma bildirimi sağlanır. Örnek 
uygulamalar;

•• Acil Durum Bildirimi ve Kişisel Güvenlik
•• Acil Durum Araç Yönetimi
•• Tehlikeli Madde Yönetimi
•• Acil Tıbbi Hizmetlerin Konuşlandırılması
•• Büyük ve Küçük Ölçekli Acil Müdahale ve 

Tahliye Operasyonları

Araç kontrol sistemleri ve sürücü destek sistemleri, özellikle son yıllarda otomotiv endüstrisindeki 
gelişmelerle beraber öne çıkan sistemlerdendir. Artık günümüzde araçlar kendi aralarında, çevreyle ve 
altyapıyla haberleşebilen ve yolculukların daha konforlu ve sürücüden bağımsız şekilde yapılabilmesini 
sağlayan çevresel sensörlerle donatılmış akıllı nesnelere dönüşmüş durumdadır.
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Şekil 11: Acil Durum Yönetim Döngüsü

Araç paylaşımı; araçların kısa süreler için 
(genellikle saatlik) kiralandığı ve kentsel alanlarda 
kısa mesafeli yolculuklar için kullanıldığı 
bir araç kiralama modelini ifade etmektedir. 
Araç paylaşımının temel ilkesi kullanıcılara, 
araç sahipliğinden kaynaklanan maliyetler ve 
sorumluluklar olmadan fayda sağlamaktır. Toplu 
taşımadan daha esnek olduğu için kalabalık 
şehirlerde alternatif bir ulaşım yöntemi olarak 
görülmektedir. 
Yolculuk paylaşımı; aracında boş koltukları 
bulunan sürücüleri aynı yöne giden farklı yolcular 
ile buluşturarak birlikte yolculuk yapmalarını ve 
yol masraflarından tasarruf etmelerini sağlayan 
anlık ya da planlı bir ulaşım yöntemidir.
Araç havuzu; bir veya daha fazla özel aracın 
diğer kullanıcılarla organize bir şekilde 
paylaşılmasıdır. Kişinin sahibi olduğu özel aracını 
sürekli ve düzenli bir şekilde (örneğin iş yerindeki 
arkadaşlarıyla) ücreti karşılığı paylaşmasıdır.
Park et & Devam et; bilgi sisteminden yararlanarak 

yolcuların özel araçlarını toplu taşıma sisteminin 
yakınında yer alan bir otoparka park etmelerini ve 
yolculuklarına toplu taşıma ile devam etmelerini 
teşvik eden yolculuk şeklidir.
Otopark yönetimi; sürücülere park yerlerini bulma 
konusunda yardımcı olmak için otoparklarda 
uygulanan entegre bir iletişim ağı sistemidir. 
Park halindeki araçların varlığı gerçek zamanlı 
olarak izlenir. Bilgiler daha sonra sürücülere 
iletilir. Sürücülerin daha hızlı ve daha rahat park 
edecekleri bir yer bulmalarına yardımcı olur. 
Alan trafik kontrolü; tüm yol ağının performansının 
iyileştirilmesi için yol ağı üzerindeki kavşaklar 
ve bağlantılarda, sinyal kontrolü ve alternatif 
güzergâh önerisi gibi koordine trafik önlemlerinin 
alınmasıdır. 
Sıkışıklık ücretlendirme; tanımlanmış bir alanda 
yol kullanımının ücretlendirilmesidir. Günümüzde 
özellikle trafiğin yoğun olduğu Londra, Amsterdam 
gibi kentlerde uygulama örnekleri mevcuttur.
Gelişmiş taksi; akıllı telefonların yaygınlaşması 

ile birlikte insanların ulaşım ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla birçok mobil 
uygulama geliştirilmiştir. Bu uygulamalar, 
kullanıcılara ulaşım aracını tespit etme, 
bulma, çağırma, ücretini ve güzergahını 
belirleme hizmetlerini vermektedir. 
Ayrıca yeni çıkan bazı uygulamalar aynı 
güzergâh üzerinde seyahat edecek 
yolcular için taksi paylaşımına da 
müsaade etmektedir. Bu kapsamda 
hizmet kalitesini artıran, zaman, para 
ve enerji tasarrufu sağlayan pek çok 
yerli ve yabancı kaynaklı uygulamalar 
bulunmaktadır.

AUS Teknolojileri ve Çözümleri
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Haberleşme teknolojileri; Küresel Seyrüsefer 
Uydu Sistemi (GNSS), Radyo Frekansıyla 
Tanımlama (RFID, Tahsis Edilmiş Kısa Mesafeli 
Haberleşme (DSRC), Yakın Alan Haberleşmesi 
(NFC), Hücresel Haberleşme Ağları, Radyo Veri 
Sistemi (RDS) ve Sayısal Radyo Yayını (DAB), 
Düşük Güç Geniş Alan Ağı (LPWAN) Teknolojileri.
Algılama teknolojileri; AUS’un ihtiyaç duyduğu 
yol, çevre, hava ve araç bilgilerinin ölçülmesine 
imkân sağlamaktadır. Algılama teknolojileri 
sensörlere dayalı bir sistemdir. AUS alanında araç 
sayımı, trafik yoğunluğu, yol, hava ve emisyon 
durumu hakkında veri sağlamak amacıyla 
kullanılır. Özelikle seyahat planlama yazılımları 
yüklü oldukları mobil cihazlardan elde ettikleri 
verilerin yanı sıra yol kenarında konumlandırılmış 
olan sensörlerden gelen verilerin işlenip 
kullanılması sayesinde sürücülere gidecekleri 
rota üzerinde alternatif güzergâh önerilerinde 
bulunabilmektedir. Bunlar endüktif, ultra sonik, 
lidar, video kamera, radar ve benzeri sensör 
teknolojileridir.

Hesaplama teknolojileri; Model tabanlı süreç 
kontrolünü ve yapay zekayı kullanır. Araçlarda 
kurulu gerçek zamanlı işletim sistemleri, maliyetli 
mikroişlemciler, bellek ve donanım gerektirir. 
Örnek: Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri.
Otonom Araç Teknolojileri: Otonom araçlar radar, 
lidar, GPS, odometri, yapay zekâ, sensörler, 
kameralar ve benzeri teknolojiler kullanarak 

çevresindeki nesneleri algılayabilmektedir. 
Bu sayede bir sürücüye ihtiyaç duymadan 
gerçek zamanlı verileri kullanarak hareket 
edebilmektedir.

Nesnelerin İnterneti (IoT): Çeşitli haberleşme 
protokolleri sayesinde birbirleri ile haberleşen 
ve birbirine bağlanarak, bilgi paylaşımı ile akıllı 
bir ağ oluşturmuş cihazlar sistemidir. Diğer bir 
ifadeyle sensörlerin ve veri iletim teknolojilerinin 
yollar, altyapılar, mobil cihazlar ve benzeri fiziksel 
objelerin içine gömülmesiyle objelerin veri ağları 
veya internet üzerinden takip, koordine veya 
kontrol edilmesinin mümkün olmasıdır. IoT 
(Internet of Things) sayesinde trafik yönetim 
sistemleri, şehir yollarında trafik hızını ve 
hacmini ölçerek gerçek zamanlı trafik durumu 
verisi sağlayabilmektedir. Buna ek olarak IoT 
tabanlı teknolojiler mobil internet tabanlı seyahat 
uygulamalarında veya otonom araçlarda 
kullanılmak üzere ciddi miktarda ulaşım verisi 
sunabilecektir.

5. ve 6. Nesil (5G) Mobil Ağlar: Yeni nesil mobil 
ağlar geleceğin mobil haberleşme altyapısını 
oluşturacaktır. Mevcut 4,5G sistemlerine göre 
çok daha yüksek kapasiteye ve daha az gecikme 
sürelerine sahip olacaktır. Bu ağların sağlayacağı 
kablosuz genişbant altyapısı, sadece akıllı ulaşım 
hizmetleri için değil birçok IoT uygulaması için de 
bağlanabilirlik imkânı sunacaktır.
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Büyük Veri (Big Data): Yeni teknoloji ve 
algoritmalar kullanılarak, geleneksel verilere 
göre farklı şekilde toplanması ve analiz edilmesi 
gereken çok büyük veri kümeleridir. Başka bir 
ifadeyle, algılayıcılardan ve bilimsel araçlardan 
büyük hacimde, yüksek çeşitlilikte ve hızla gelen 
verilerin toplanması, saklanması, temizlenmesi, 
görselleştirilmesi, analiz edilmesi ve 
anlamlandırılmasıdır. Akıllı ulaşım çerçevesinde, 
sensörler, kameralar, yazılımlar, trafik yönetim 
merkezleri, araçlar ve benzeri kaynaklardan 
edinilen verilerin işlenerek anlamlı hale 
getirilmesi, karar mekanizmalarının oluşmasında 
çok büyük role sahiptir. AUS’un hayata 
geçmesiyle birlikte, bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
yardımıyla, altyapılardan, araçlardan, sürücü 
davranışlarından büyük çaplı trafik ve ulaşım 
verisi toplanmaktadır. Büyük veri kullanılarak 
yapılan hızlı ve dinamik modelleme ile AUS için 
daha iyi benzetim ve modelleme kabiliyetleri 
sunulabilecektir. Bu sayede trafik yönetimi 
kolaylaşırken trafik tıkanıklığı, trafik kazaları ve 
benzeri olumsuz durumların önceden tahmin 
edilmesiyle önlenebileceği öngörülmektedir.
Açık Veri (Open Data): Herhangi bir telif hakkı, 
patent ya da diğer kontrol mekanizmalarına tabi 
olmaksızın herkes tarafından ücretsiz ve özgürce 
kullanılabilen ve dağıtılabilen veridir. Açık veriler, 
bir şehrin işletilmesi ve sakinlerinin yaşamında 
önemli değişiklikler yaratma potansiyeline 
sahiptir. Açık verinin, ücretsiz ve sürekli erişilebilir 
olması, yeniden kullanılabilir olması, inovasyon 
odaklı olması gibi prensipleri başta olmak üzere 
pek çok prensibi gereği üst düzey kalitede veriye 
erişimi kolaylaştırması sebebiyle vatandaşlar, 
kamu sektörü ve özel sektör açısından getirileri 
vardır. Açık veri politikalarının verimliliğin ve 
şeffaflığın artırılması anlamında da faydalar 
sağladığı bilinmektedir. 

Yapay Zekâ (Artificial Intelligence), Makine 
Öğrenmesi (Machine Learning) ve Derin 
Öğrenme (Deep Learning): Daha güvenli, 
verimli ve sürdürülebilir ulaşım hizmetleri 
sunabilmek için ulaşım sisteminin davranışının 
tahmin edilmesinde, ulaşım problemlerinin 
çözülmesinde, ulaşım planlama sürecinde, en 
uygun karar verme ve yönetim uygulamalarında 
kullanılması için yapay zekadan yararlanılması 
için çalışmalar yürütülmektedir. Otonom 
araçlar, bağlantılı araçlar ve akıllı yol sistemleri 

konusunda yapılan çalışmalar sonucunda ulaşım 
sektöründe bir dönüşüm yaşanmaktadır. Makine 
öğrenmesi, derin öğrenme teknolojileri ve büyük 
veri ile gerçek zamanlı algılama, trafik tahmini, 
akıllı karar verme gibi uygulamalar ile sürücüsüz 
araç sektöründe hızlı ilerlemeler sağlanmaktadır. 
Tüm bu teknolojiler ile trafik senaryolarının 
önceden analiz edilmesi sayesinde kaza 
durumları erken tespit edilerek kazalardan 
kaçınılabileceği öngörülmektedir. Gelişmiş bilgi 
teknolojileri altyapısı ve çözümleri, yapay zekâ 
ve büyük veri ile derin öğrenme teknikleri akıllı 
ulaşım çözümleri için büyük önem taşımaktadır. 
Akıllı yollar: Topluma akıllı hareketlilik sağlayan 
yollar, ulaşımın geleceğinin temelidir.  Tipik bir 
akıllı yol; daha hareketli olacak, sensörler, veri 
yakalama yetenekleri ve ortamdaki değişikliklere 
yanıt verme yeteneği kullanarak araçlar ve 
insanlarla iletişim kurabilecektir. Akıllı yollar, trafik 
işaretleri, bisikletler ve araçlarla konuşabilecek, 
neredeyse canlı olacaktır. Güneş enerjisini 
depolayabilecek ve bu enerjiyi araçlar ve altyapı 
için elektriğe aktarabilecek, böylece gün boyunca 
şarj olan foto ışıldayan toz kullanarak karanlıkta 
parlayabilecektir. Geleceğin akıllı yolları, elektrik 
veya sıcak su kullanarak karı ve buzu eriterek 
yaralanma ve ölüme neden olan trafik kazalarını 
azaltabilecektir.

Hava taksi: Büyük şehirlerde nüfusun sürekli 
artması ile trafik sıkışıklığı stresi, kazaları ve 
hava kirliliğini artıran kaçınılmaz bir sorun haline 
gelmiştir. Trafik sıkışıklıkları, sadece büyük 
şehirlerde ikamet edenler için zararlı değil, aynı 
zamanda ekonomik kayba neden olmaktadır. 
Hava taksi, havacılık yoluyla yer trafiğiyle 
mücadele etmesi beklenen, bir yolculuk paylaşım 
hizmetidir. Bunlar, hâlihazırda yürürlükte olan 
mevcut toplu taşıma sistemlerine kıyasla 
yolculara daha hızlı ve daha rahat bir ulaşım 
şekli sağlayacak küçük elektrikli uçaklardır. 
Hava taksicilik, genel havacılık işletmelerinin 
yarı programlı ya da programsız uçuşlarıdır. Bu 
taşıma türünde, kişiler, karayollarındaki taksiler 
gibi belirli bir mesafe ya da süre için uçakla ulaşım 
hizmetini satın almaktadır. Hava taksilerinin, her 
gün uzun mesafeler kat eden milyonlarca yolcu 
için kara taşımacılığına alternatif olması tahmin 
edilmekte; büyük talebe dayanabilecek olması 
çok önemli olmakla birlikte güvenilir ve emniyetli 
bir araç olması beklenmektedir.
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Bulut Bilişim (Cloud Computing): Bilgisayarlar ve 
diğer cihazlar için istendiği zaman kullanılabilen 
ve kullanıcılar arasında paylaşılan bilgisayar 
kaynakları sağlayan, internet tabanlı bilişim 
hizmetlerinin genel adıdır. Bulut bilişimin, otomotiv 
sektörünü, ulaşım modları ve hizmetlerini 
yeniden şekillendireceği öngörülmektedir. Bulut 
bilişim ve nesnelerin interneti teknolojilerinde 
yaşanan gelişmeler, trafik tıkanıklığı ve araç 
güvenliği gibi ulaşım problemlerinin çözümüne 
katkı sağlayacaktır. Son yıllarda araştırmacılar 
tarafından akıllı ulaşım sistemlerine yönelik 
olarak, araç-araç haberleşmesini ve yol 
güvenliğini iyileştirmek amacıyla AUS-Bulut (ITS-
Cloud) gibi bulut bilişim modelleri önerilmektedir.
Blokzincir Teknolojileri (Blockchain): Şifrelenmiş 
işlem takibi sağlayan, dağıtık bir veri kayıt 
sistemidir. Blokzincir teknolojisinin ulaşım 
sektöründe potansiyel kullanım alanlarına 
Bir Hizmet Olarak Hareketlilik (MaaS), veri 
paylaşımı, yük ve lojistik hizmetleri örnek olarak 
verilebilir. Blokzincir teknolojisi MaaS platformları 
oluşturulmasına olanak sağlayacak, ulaşımda 
veri paylaşımını kolaylaştıracak, bağlantılı 
araçlar üzerinde çalışacak yazılımların ve 
yazılım güncellemelerinin daha güvenli olmasını 
sağlayacak olup otonom ve bağlantılı araçların 
geleceğinde çok büyük rol oynayacaktır.

Hyperloop Beşinci Ulaşım Sistemi: Hyperloop, 
basıncı azaltılmış bir tüp içerisinde yer ile 
temas etmeden ses hızında seyahat eden 
yüksek hızlı bir trendir. Aslında, uçakların da 
düşük basınçlı yüksek irtifalarda uçtuğunu 
hatırlarsak, Hyperloop’u yerde giden bir uçak 
gibi düşünebilir. Son birkaç yılın en popüler 
ulaştırma konularından olan ve ünlü girişimci iş 
adamı Elon Musk’ın fikri olan Hyperloop, her gün 
gerçeğe daha çok yaklaşmaktadır. Teknoloji ile 
eş zamanlı olarak ulaşım sistemleri de gelişim 
göstermektedir. Uzmanlar tarafından beşinci 
ulaşım şekli olarak da ifade edilen Hyperloop 
taşıma sistemleri, özel olarak geliştirilmiş 
mıknatıs sistemleri sayesinde yerden 10 cm 
havada ilerlemektedir.  Fikir babasının Elon Musk 
olduğu fütüristtik ulaşım sistemi ilk olarak 2013 
yılında adından söz ettirmeye başlamıştır.  Bunun 
için yine Elon Musk’ın havacılık firması SpaceX, 
Haziran 2015’te Hyperloop Kapsül (Pod) Tasarım 
Yarışması düzenlediğini açıklamıştır. İTÜ’den 
katılan“Sci-X” Hyperloop takımı, bu yarışmaya 16 
ülkeden katılan 1200 ekip arasından seçilen son 

125 üniversite ekibinden biri olmuştur ve Teksas, 
ABD’de yapılacak olan Design Weekend’de 
tasarımlarını sergileme hakkını elde etmiştir. Elon 
Musk, 2013 yılında “ulaştırmanın beşinci modu” 
olarak Hyperloop konseptini,kendi yayınladığı 
Alpha dokümanı ile ortaya atmıştır.  Uçaklara 
oranla daha az enerji harcayan, enerjisini tüp 
üzerine yerleştirilen güneş panellerinden elde 
eden, ses hızında seyahat eden ve diğer tüm 
ulaştırma yöntemlerinden daha verimli olduğu 
öne sürülen Hyperloop’un gelecek vizyonu, 
kıtalararası mesafeleri katedecek ve Mars kolonisi 
kurulduğunda üzerindeki ulaşımı sağlayacak 
teknoloji olmaktır.

Sarmal Arayüzler: Sanal gerçeklik (virtual 
reality) ortamları ile etkileşebilmek için kullanılan 
teknolojilerdir. Bu teknolojiler ile dikkati dağılmadan 
sürücüye bilgi gösterilmesine imkân sağlayan 
yeni araç içi arayüzler oluşturulabilmektedir.  Ek 
olarak, sürücü davranışlarının modellenebilmesi 
için yeni nesil sanal gerçeklik benzetimlerinin 
ortaya çıkmasına öncülük edebilmektedir.

Dron: Kısaca insansız hava aracı olarak bilinen 
dron; temel olarak sensörler, GPS modülü, 
kameralar ve benzeri bileşenlerden oluşan 
yazılım kontrollü uzaktan kontrol edilebilen 
araçlardır. Yıllardır askeri amaçlı olarak 
kullanılmakta olan dronlar son zamanlarda trafik 
izleme, hava durumu izleme, arama kurtarma, 
güvenlik, gözetim uygulamaları, hassas tarım, 
yangınla mücadele, ürün teslimatı ve servis 
hizmetleri gibi alanlarda da kullanılmaktadır.

Akıllı Şehirler
Paydaşlar arası iş birliği ile hayata geçirilen, yeni 
teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları kullanan, 
veri ve uzmanlığa dayalı olarak gerekçelendirilen 
ve gelecekteki problem ve ihtiyaçları öngörerek 
hayata değer katan çözümler üreten daha 
yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirdir. “Akıllı 
Ulaşım” akıllı şehirlerin en önemli unsurlarından 
biridir.

Akıllı şehir, veri toplamak için farklı türde 
elektronik yöntemler ve sensörler kullanan 
kentsel bir alandır.  Bu verilerden elde edilen 
analiz ve sonuçlar şehir varlıklarını, kaynaklarını 
ve hizmetlerini verimli bir şekilde yönetmek için ve 
şehirdeki operasyonları iyileştirmek için kullanılır.
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Coğrafi verilerden ve haritalardan yararlanmak, 
insanoğlunun ilk dönemlerden beri yararlandığı 
bir yöntemdir. Bu yöntem zaman içerisinde 
teknik alanda yaşanan gelişmelere bağlı 
olarak bazı değişimler geçirmiştir. Özellikle 
21. yüzyıl ile birlikte akıllı teknolojilerin gün 
yüzüne çıkmaya başlaması, coğrafi verilerin 
toplanması ve haritalandırılması açısından büyük 
potansiyellerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
Coğrafi bilgi sistemleri olarak adlandırılan yapay 
zekâ tabanlı teknolojiler de bu yeni dönemin 
ürünleri arasında yer almaktadır. Kolay bir şekilde 
haritalama olanağı sunan bu teknoloji, CBS 
olarak da adlandırılmaktadır. Kullanım alanlarına 
bakıldığında ise Kentler, Ulaşım ve Altyapı gibi 
Bakanlığımızın doğrudan ilgili olduğu alanları 
içine aldığını görmekteyiz. Bileşenlerinin dikkat 
edildiğinde ise Akıllı Ulaşım Sistemleri ile aynı 
hedeflere odaklandıkları ayrıca dikkat çekicidir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

Yeryüzüne ait fiziki özelliklerin bilgisayar 
ortamına aktarılarak kullanılması esasına 
dayanmaktadır. Mekânsal ve mekânsal olmayan 
veriyi depolayan, analiz eden ve görüntüleyen 

bilgi sistemi olarak tanımlanabilir. Mekânsal 
verilerin belirli bir amaç doğrultusunda, bilgisayar 
ortamında depolanması, modellenmesi, analiz 
edilmesi ve raporlanması için gerekli yazılım, 
donanım ve personel bütünüdür.

CBS teknolojisi; sistemi yöneten ve onu gerçek 
dünya problemlerine uyarlamak için planlar 
geliştiren kişiler olmadan sınırlı bir değere 
sahiptir. CBS kullanıcıları; sistemi tasarlayan ve 
bakımını yapan teknik uzmanlar ile bu sistemden 
faaliyet gösterdikleri iş alanları çerçevesinde 
kullananlara kadar çeşitlilik gösterir.
CBS yazılımı; coğrafi bilgileri depolamak, analiz 
etmek ve görüntülemek amacıyla ihtiyaç duyulan 
fonksiyon ve yöntemleri sağlar. 

CBS'nin en önemli bileşeni veridir. Coğrafi veriler 
ve ilgili tablo verileri kullanan kurumlar tarafından 
toplanabilir, hazır kaynaklardan temin edilebilir 
veya ticari bir veri sağlayıcıdan satın alınabilir. 
Başarılı bir CBS, her kuruluşa özgü modeller, 
işletim uygulamaları olan iyi tasarlanmış bir plan 
ve iş kurallarına yöntemlere göre çalışır.
CBS'nin üzerinde çalıştığı bilgisayarlar ve yan 
ürünleri, bu sistemin donanımını oluşturmaktadır.

B.    COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) VE AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ (AUS)
        İLİŞKİSİ

Şekil 17: CBS Uygulama Alanları
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Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Ulaşım

CBS'nin ulaşımla ilgili uygulama alanları çok 
çeşitlidir ve her gün yeni geliştirme ve uygulama 
alanları ortaya çıkmaktadır. Ulaşım sektöründe 
özellikle planlama ve organizasyon alanlarında 
mekâna ilişkin uygulamaların bilişim ile 
entegrasyonu yapılarak akıllı ulaşım sistemleri ve 
navigasyon sistemleri gibi sistemler geliştirilebilir. 
CBS ulaşım sistemlerinin yönetiminde, 
planlanmasında ve idaresinde kullanılır. Hava 
ulaşımında, havaalanı kullanım alanlarının 
düzenlenmesinde, terminallerin yönetiminde, uçuş 
güzergahlarının modellenmesinde ve takibinde, 
gürültü modellemeleri gibi konularda CBS 
kullanılır. CBS, karayollarının planlanmasında, 
dizaynında, inşasının yönetiminde, yol güvenlik 
analizlerinde, trafik yoğunluğunu azaltmak ve 
trafik akışını düzenlemek üzere akıllı ulaşım 
sistemlerinin kurgulanmasında ve etkili bir şekilde 
yönetilmesinde, filo yönetimi, araç takip ve 

optimum güzergâh planlamasında, liman idaresi 
ve deniz, demiryolu ulaşımının planlanmasında 
kullanılır. Ayrıca, karayollarının ve trafik işaretleri, 
lambaları, köprüler, kaldırımlar gibi yapıların 
detaylı, mekânsal envanterlerinin tutulmasında 
CBS kullanılır.

Ulaşım Planlaması, Altyapı ve Hizmet Yönetimi

1-Ulaşım Planlaması 
Erişilebilirlik Çalışmaları: CBS kullanarak ulaşım 
altyapısını planlarken ulaşım ağı verimliliğini 
sağlamak hedeflenmektedir.

Çok Modlu Taşıma Analizleri: CBS, farklı ulaşım 
modları hakkında bilgi içeren coğrafi veri 
tabanlarının bütünlüğünü sağlar. Bu alandaki 
kullanımları sayesinde, farklı ulaşım türlerinin 
birlikte kullanımının maliyetini tahmin edebilen 
karmaşık finansal modeller geliştirmek mümkün 
olacaktır.

Entegre Taşımacılık Planlaması: Güvenlik ve 
trafik sıkışıklığı kontrolü, toplu taşıma yönetimi, 
intermodal yönetim, trafik yönetimi ve çevre 
kirliliğinin kontrolü dahil olmak üzere ulaşım 
altyapısının planlanması ve yönetimi için 
uyarlanabilecek bir model.

Yeni Altyapının veya Politikaların Çevresel 
Etkisinin Değerlendirilmesi: Bu kapsamda, CBS 
ile sanal gerçeklik teknikleri birleştirilerek, yol 
altyapısının peyzaj üzerindeki potansiyel etkisinin 
bir değerlendirmesi yapılabilir. 

Şekil 19: CBS’nin Ulaşımda Kullanıldığı Alanlar

Şekil 18: CBS Bileşenleri
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Çevre Kirliliği Kontrolü: ABD’nin farklı ulaştırma 
departmanları tarafından CBS tabanlı bir 
sıkışıklık yönetim sisteminin geliştirilmesi 
üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar 
istatistiksel optimizasyon tekniklerine, taşıma 
modellerine ve çevresel kirlilik modellerine 
dayanarak, entegre bir çevre koruma modeli 
önermektedir. 

Risk Planlaması ve Yönetimi: CBS, ağır yük 
taşıtları ve tehlikeli madde taşıyan araçlar için rota 
planlamasına yönelik faaliyetlerde kullanılabilir. 
Yeni Yolların İnşası: CBS, yeni yolların 
inşasına ilişkin kararsızlıklara destek olarak 
kullanılmaktadır. Yeni altyapının alanın 
erişilebilirliği üzerindeki etkilerini analiz etmeyi, 
izledikleri yolları optimize etmeyi ve yeni yolların 
sahip olabileceği çevresel ve görsel etkiyi en aza 
indirmeyi mümkün kılmaktadır.

2-Altyapı ve Hizmet Yönetimi 

Yol ve Otoyol Yönetimi: Ulaştırma kurumları, 
kendi kontrolleri altındaki ulaştırma altyapısının 
bakımını yapmak ve onu iyi durumda tutmak 
için CBS'yi kullanmaktadır. CBS, kentsel ulaşım 

ağlarını yönetmek ve planlamak için giderek 
daha fazla kullanılmaktadır. 

Demiryolu Ağı Yönetimi: Demiryolu taşımacılığı, 
CBS'nin büyük bir potansiyele sahip olduğu 
bir uygulama alanıdır. Hem altyapı yönetimi 
hem de gerçek zamanlı olarak yürütülen 
planlama ve operasyonel kontrol çalışmaları için 
uygulandıkları birçok yol örneği vardır. 
Havalimanı Yönetimi: CBS ayrıca havalimanı 
altyapısını yönetmek için, özellikle havalimanının 
belirli alanlarının yönetimi ve iletişim ağları 
için kullanılmaktadır. Ayrıca uçak gürültüsünü 
ve havalimanlarına yakın alanlardaki etkisini 
önlemek için kullanılır. Aynı şekilde, havalimanına 
araç varışlarını koordine etmek ve onlara yeterli 
park yeri sağlamak için kullanılır.

3-Filo ve Lojistik Yönetimi

Taşıma altyapısı hakkındaki bilgileri gerçek 
zamanlı olarak yönetme yetenekleriyle karakterize 
edilen operasyonel kontrol uygulamalarını 
içerir. Kısa vadeli karar vermeyi kolaylaştırmayı 
amaçlar.

Şekil 20: Filo ve Lojistik Yönetimi
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AUS ve CBS birbiriyle çok ortak noktası olan 
kavramlardır. AUS bileşenleri ile CBS bileşenlerin 
çok ortak noktası bulunmaktadır. Bunun yanında 
AUS verileri CBS’ye ve CBS’den alınan veriler de 
AUS için kaynak mahiyeti taşır. Trafik Yoğunluk 

Haritası, Mobil Bilgi Sistemi, Online Kavşak 
Kontrol Sistemi, Olay yönetimi sistemleri, Yolcu 
Yardım Sistemleri, Toplu taşıma yönetim sistemleri 
gibi pek çok AUS uygulamasında CBS sisteminin 
getirdiği kolaylıklardan faydalanılabilmektedir.

Ülkemiz ulaşım altyapılarının planlanması, 
projelendirilmesi ve yönetilmesinde CBS’den 
yararlanılmaktadır. Bakanlığımıza ait projelerin 
takibi, yatırımların izlenmesi, envanterlerin 
yönetimi, vatandaş talepleri, karar destek 
mekanizmaları gibi pek çok faaliyette CBS ile 
entegre çalışan çeşitli web ve mobil platformlar 
kullanılmaktadır.

Başlıca CBS ile entegre 
platformlar, proje takip ve 
yatırım izleme için İZLEM ve 
Ulaştırma Yönetim Sistemi 
(UYS), AFAD ile koordineli 
geliştirilen afet, acil durum, 
savaş ve seferberlik ile 
birlikte diğer olağanüstü hal 
ve durumlarda ulaştırma 
altyapısı ve araçlarına ilişkin 
ülke çapındaki kaynakları ve 
bu kaynaklara ilişkin bilgileri 
içeren Kaynak Envanter 
Bilgi Sistemi (KEBS), 

Bakanlığımıza ait tüm projelerin, istatistiki 
verilerin ve varlıklara ait bilgilerin tek bir 
arayüzde toplandığı CBS Portalı, araç muayene 
istatistiklerinin toplandığı UNET GIS, Denizlerde 
meydana gelen kirliliklerden doğan zararların 
azaltılmasında yardımcı olan Coğrafi Bilgi Sistemi 
tabanlı bir karar destek sistemi bulunmaktadır.

Şekil 21: AUS ve CBS ilişkisi
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Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülen çalışmaların yanı sıra Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı (UAB)’nın farklı birimlerinin 
AUS alanında yapmış oldukları çalışmalara 
kısaca değinecek olursak;

Karayolları Genel Müdürlüğü: Karayolu 
ulaşım ağında AUS uygulamaları kapsamında 
sinyalizasyon sistemleri, yol ve hava durumu 
kontrol ve gözlem sistemleri, ücret toplama 
sistemleri, ağırlık ve boyut kontrol sistemleri, 
olay algılama sistemleri, tünel yönetim sistemleri, 
radyo yayın sistemleri, mobil uygulamalar, 
değişken mesaj işaretleri bulunmaktadır.  Bu 
çalışmalara ek olarak trafik kontrol ve yönetim 
merkezleri kurulmakta, haberleşme altyapısı ve 
sistem kurulumları yapılmakta ayrıca ulaşıma 
yönelik planlama faaliyetleri yürütülmektedir. 
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel 
Müdürlüğü: AUS kapsamında, yük ve yolcu 
taşımacılığı yapan araçların denetiminin 
yapılması için kullanılan sayısal takograf sistemi 
vb. projeleri koordine etmek üzere ulusal otorite 
görevini yürütmektedir. 

Denizcilik Genel Müdürlüğü: Denizyolu 
ulaşımında, yolcu ve yük taşımacılığına yönelik 
olarak belirli tonajın üzerindeki gemilerin 
takibi için Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) 
kullanılmaktadır. Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi 
(GTHS) ve Gemi Trafik Yönetim Sistemi (GTYS) 

ile de gemilerin trafik organizasyonu sağlanmakta 
ve gemilere bilgi hizmeti verilmektedir. Düzenli 
Sefer Bilgi Sistemi ile toplu taşıma hizmetine 
yönelik gerçekleştirilen düzenli seferlere ilişkin 
bilgiler (gemi güzergâh bilgileri, gemi kapasiteleri 
vb.) tutulmaktadır. Düzenli seferlerin yapıldığı 
iskelelerde, yolcuların seferler hakkında 
bilgilendirilmesi amacıyla değişken mesaj 
işaretleri kullanılmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları: Sürüş 
güvenliğinin artırılması ve demiryolu güvenliğinin 
sağlanabilmesi için sinyalizasyon ve sürücü 
destek sistemlerinden faydalanılmaktadır. Bunun 
yanı sıra kamera izleme sistemleri ile demiryolu 
ağı sürekli takip edilmektedir. Hareket kısıtlılığı 
olan vatandaşların ulaşım hizmetlerinden en 
iyi şekilde faydalanabilmesi için gerekli altyapı, 
araçlarda ve istasyonlarda bulunmaktadır. Yeni 
kurulan veya faaliyete geçirilen demiryolu, metro, 
tramvay araçları, hatları ve istasyonlarında AUS 
uygulamaları yaygın olarak kullanılmaktadır.

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Genel Müdürlüğü: 
AUS kapsamında, ülke genelinde tüm ulaşım 
araçlarında kullanılabilecek bir ulusal e-ödeme 
sisteminin geliştirilmesi ve mahsuplaşma merkezi 
(otomatik ücret toplama sistemi) kurulması 
çerçevesinde Türkiye Kart ve Takas Merkezi 
Kurulum çalışmaları devam etmektedir.

C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI (UAB) AUS ÇALIŞMALARI

Şekil 23: UAB AUS Çalışmaları Yürüten Birimleri
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AUS Ekosistemi Paydaş Yapısı

Şekil 24: UAB Üst Politika Belgeleri ve AUS

Şekil 25: Ulusal AUS Strateji Belgesi ve Eylem Planı

Şekil 26: Ulusal AUS Strateji Belgesi ve Eylem Planı Stratejik Amaçlar

05.08.2020 tarih ve 31204 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2020/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesi ile yürürlüğe girmiştir. 5 stratejik amaç, 31 eylem ve 54 uygulama adımından oluşmaktadır.
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AUS Projeleri

Şekil 27: Ulusal AUS Mimarisi Projesi

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Mimarisi Projesi, 
UAB Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülmektedir. Ulusal bir AUS mimarisi; akıllı 
ulaşım sistemlerini ülkemizde planlamak, 
tanımlamak, yaygınlaştırmak ve entegre etmek 
için bir çerçeve sunacaktır. Ulusal AUS Mimarisi 
sayesinde; uygulamaların gerçekleştirmesi 
beklenen kullanıcı hizmetlerini, kuruluşların 
yaptığı işlemler ve fonksiyonlar ile kurumları 
birbirine bağlayan bilgi ve veri akışlarını 
birlikte takip etmek mümkün olacaktır.  Devam 
eden proje ile aşağıdaki hedeflere ulaşılması 
planlanmaktadır:

•• AUS uygulamaları için «ulusal bir vizyon» ve 
«ortak dil» oluşturacaktır.

•• Ülke genelinde/yerelde AUS planlama, geliş-
tirme ve yatırımlarına rehberlik edecektir.

•• AUS geliştirmelerindeki ihtiyaçları, fonksiyon-
ları, anahtar paydaşları/onlar arasındaki iliş-
kileri, rol ve sorumlulukları belirleyecektir.

•• Sistemlerin birlikte çalışabilirliğini, entegras-
yonunu, standardizasyonunu sağlamak için 
referans/çerçeve oluşturacaktır.

Kooperatif AUS (K-AUS) Test ve Uygulama 
Koridorunun Kurulması Projesi; karayolu 
taşımacılığının verimliliğini, güvenliğini ve 
çevresel performansını artırmayı amaçlayan, 
araçların birbirleriyle ve çevresindeki yol 
altyapısıyla doğrudan etkileşime girmesini 
sağlayan yenilikçi teknolojilerden biridir. K-AUS, 
araç-araç (V2V), araç-altyapı (V2I) ve / veya 
altyapı-altyapı (I2I) iletişimi ve araçlar ile yayalar 
veya bisikletliler araç-her şey (V2X) arasındaki 
iletişimi içermektedir. 

K-AUS ile araç içinde ve yol kenarında 
yerleştirilmiş olan haberleşme cihazları ile 
araç-araç ve araç-altyapı iletişimi sağlanarak 
yolda meydana gelen tüm olaylar hakkında 
sürücüler bilgilendirilerek güvenli ve konforlu 

bir seyahat sağlanacaktır. Bunun yanında 
gelişen haberleşme teknolojileri sayesinde 
özellikle geçiş önceliği bulunan ambulans, 
polis ve benzeri araçlar hakkında sürücülere 
gerekli bilgilendirme yapılarak karayolu üzerinde 
meydana gelen olaylara müdahalenin daha hızlı 
olması sağlanacaktır. 

Ülkemizde henüz test çalışmaları yürütülen 
K-AUS, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde test 
koridorlarının oluşturulması ve sürücüsüz/
bağlantılı araç uygulamalarının geliştirilmesiyle 
gündemde olan bir çalışmadır. Bu kapsamında 
Bakanlığımız Haberleşme Genel Müdürlüğü ve 
Karayolları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 
proje çalışmalarına başlanmıştır. 

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
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Şekil 28: K-AUS Test ve Uygulama Koridorunun Kurulması Projesi

Şekil 29: AUS Veri Yönetim Merkezi (VYM) Teknik Fizibilite Çalışmaları

AUS Veri Yönetim Merkezi (VYM); temel olarak trafik ölçüm sistemlerinden/sensörlerden gelen anonim 
trafik akış verilerini, mobil uygulama verilerini, yol ve hava durumu bilgilerini kullanacaktır. Bu bilgiler 
üzerinden yapılacak analizlerle, anlık trafik yoğunluk ve akış verileri üretilecek ve geleceğe dair olay 
tahminlerinde bulunulacaktır. AUS kapsamında hizmet veren il trafik kontrol merkezleri, karayolu trafik 
kontrol merkezleri vb. merkezlerin AUS verilerinin paylaşımı amacıyla, AUS VYM ile entegrasyonunun 
sağlanması planlanmaktadır. AUS VYM Teknik Fizibilite Çalışmaları hazırlıkları tamamlanmış olup 
yakın zamanda fizibilite çalışmalarına başlanacaktır.

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
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Şekil 30: Otonom Araçlar İçin Sürüş Mimarisi ve Bağlantılı Araç Trafik Test Senaryolarının Belirlenmesi Projesi

Otonom Araçlar İçin Sürüş Mimarisi ve Bağlantılı Araç Trafik Test Senaryolarının Belirlenmesi Projesi; 
Boğaziçi Üniversitesi ve UAB arasında 26.04.2021 tarihinde Akıllı Ulaşım Sistemleri Alanında 
Çalışmalar Yapılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında, «Otonom Araçlar İçin Sürüş Mimarisi 
ve Bağlantılı Araç Trafik Test Senaryolarının Belirlenmesi Projesi» geliştirilmektedir. Proje ile çevreci, 
sürdürülebilir, emniyetli, konforlu ulaşım perspektifinde hizmet veren bağlantılı ve otonom araçların, 
ülkemiz ulaşım altyapılarında, diğer kamusal ve özel alanlarda sorunsuz kullanımını desteklemek için 
araştırma, geliştirme, simülasyon ve test çalışmaları yapılacaktır.

Araç İçi Bilgi ve Haberleşme Sistemlerinin 
(ABHS) Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi; 
Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi 
ve 2020-2023 Eylem Planında yer alan “3.3. 
Araç İçi Bilgi ve Haberleşme Sistemi (ABHS)” 
eylemi kapsamında araç içi bilgi ve haberleşme 
sistemlerinin teknik özelliklerinin belirlenmesi 
için gerekli çalışmaların yapılması ve buna 
ilişkin teknik altyapı dokümanının hazırlanması 
amaçlanmaktadır. Araç ve yol durum bilgilerinin 
toplanması, elektronik ücret toplama, kaza ve acil 
durum bilgileri, sürücü bilgilendirme gibi servisler, 
yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması için önem arz 
etmektedir. Trafikte yer alan araçların birbirleriyle 
ve altyapı ile haberleşmesi sonucu araçların ve 
araçta bulunan sürücü ve yolcuların bu bilgilere 

sahip olması sayesinde daha etkin trafik ve sürüş 
yaklaşımları uygulanabilmektedir. Bu kapsamlı 
sistemde, araç ve altyapı tarafında donanım ve 
yazılım içeren pek çok bileşen bulunmaktadır. 
Bu proje ile Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri 
kapsamında Bağlantılı Araçlarda (Connected 
Cars) yer alan araç içi haberleşme bileşenlerinin, 
araçların altyapı ile haberleşmede kullanacağı 
iletişim birimlerinin tanımlanması yapılırken örnek 
uygulamaların ve ilgili standartların belirlenmesi 
sağlanacaktır. Böylece tanımlanan ve belirlenen 
ABHS bileşenlerinin müteakip süreçte, ülkemiz 
yerli ve milli kaynakları ile üretiminin yapılması 
ve kaynakların yurt dışına gitmesinin önüne 
geçilerek ülkemizde kalmasının sağlanması 
mümkün olabilecektir.  

https://austurkiye.org.tr
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Şekil 31: ABHS Projesi

Yayalaştırma Projeleri Genel Konseptinin ve 
Uygulama Adımlarının Belirlenmesi Projesi; 
Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi 
ve 2020-2023 Eylem Planında yer alan “4.10. 
Yayalaştırma Projeleri Genel Konseptinin ve 
Uygulama Adımlarının Belirlenmesi” eylemi 
kapsamında yayalaştırma projelerine dair genel 
konseptin ve uygulama adımlarının belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. Projelendirme ve uygulama 
aşamalarında farklılıklar gösteren yayalaştırma 
projelerine yol gösterici olmak, akıllı şehir 
çözümlerini de içinde barındıran yayalaştırılmış 
yolların ve alanların çoğalmasını sağlamak, 
yayaların daha güvenli ve rahat bir şekilde yaya 
yolları ve alanlarında dolaşabilmesini sağlamak 
hedeflenmektedir. Bu proje ile ülkemizde de hem 
projelendirme aşamasında hem de uygulama 
aşamasında farklılıklar gösteren yayalaştırma 
projelerine yol gösterici olmak amacıyla hem 
fiziki düzenlemeler hem peyzaj düzenlemeleri 
hem de teknolojik uygulamalar bakımından 
strateji ve konsept belirleme çalışmaları 
yapılacaktır. Böylece yayalaştırma projelerinin 
yaygınlaştırılmasının önü açılacak; yayaların 

daha güvenli ve rahat bir şekilde bu alanlarda 
dolaşabilmesi sağlanacaktır.
AUS Terimler Sözlüğü, dünyada akıllı 
ulaşım sektöründe yaygın olarak kullanılan 
terimlerden oluşmakta olup ülkemizde ilk olarak 
UAB tarafından hazırlanarak 2017 yılında 
yayınlanmıştır. AUS Terimler Sözlüğünün 
dünyadaki gelişmeler sonucu güncelleme ihtiyacı 
doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılmıştır 
ve yeni versiyonu yayınlanmıştır. Bakanlık, 
kamu kurum ve kuruluşlarının, STK’ların, özel 
sektörün, akademinin bu alanda daha önceden 
yapmış olduğu çalışmalardan, yerli ve yabancı 
kaynaklardan, konu ile ilgili standartlardan, 
akademik çalışmalardan faydalanılmıştır. Bu 
çalışma ile;
•• AUS alanında ifade edilen tüm kelimeler tek, 

herkes tarafından kabul edilen bir anlam 
kazanmıştır.

•• Tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, 
vb. kurumlar tarafından ortak kullanılabilecek 
bir çalışma ortaya koyulmuştur.

•• Farklı anlamlar yüklenen kelimelerdeki anlam 
kargaşası ortadan kaldırılmıştır.

https://austurkiye.org.tr
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Şehirleşmenin pek çok avantajı beraberinde 
getirmesinin yanı sıra, ciddi nüfus artışlarıyla 
birlikte planlama doğru yapılmadığı taktirde 
barınma sorunları, aşırı kalabalık sebebiyle kısıtlı 
alanlarda yaşamak zorunda kalmak, işsizlik, gece 
kondu yaşamının artması, su ve kanalizasyon 
altyapısının yetersiz hale gelmesi, kentsel kirlilik 
ve suç oranlarında artış gibi olumsuzluklara 
sebep olacaktır. Bu olumsuzluklar ulaşım ve 
hareketlilik alanında çok çeşitli şekillerde ortaya 
çıkmaktadır. Trafik sıkışıklığı, otopark sorunları, 
toplu taşıma altyapısının yetersiz hale gelmesi, 
gürültü ve çevre kirliliği, daha uzun seyahat 
süreleri, kamusal alan kaybı, yürüyüş alanlarının 
azalması ve bireysel otomobil bağımlılığı 
acilen çözülmesi gereken kent içi ulaşım 
problemleridir. Bu problemler doğrultusunda 

ve kentsel hareketlilik ortamında meydana 
gelen hızlı değişimlere yönelik olarak dünyanın 
her yerinde yenilikçi ve teknolojiye dayanan 
çözümler sunulmaktadır. Aynı zamanda dünyada 
hareketlilik hizmetlerinin sayısının da her geçen 
gün hızla artıyor olması sebebiyle, kullanıcılar 
seyahatin en iyi yolunu seçerken, tüm bu hizmet 
seçenekleri içinden en uygun olanını bulmakta 
zorlanmaktadırlar. Bu çalışmada tüm bu durumlar 
için çözüm olarak değerlendirilebilecek öne çıkan 
en önemli kavramlardan biri olan hizmet olarak 
ulaşım (TaaS) ya da güncel bilinen adıyla hizmet 
olarak hareketlilik (MaaS) kavramı incelenerek 
Türkiye için önerilere yer verilmektedir.

Makalenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

5.6. BİR HİZMET OLARAK HAREKETLİLİK-MAAS PERSPEKTİFİ VE TÜRKİYE ANALİZİ

9 Kasım 2022

Yazarlar: Özgür Talih, Necla Tektaş
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https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/jtl/article/bir-hizmet-olarak-hareketlilik-maas-perspektifi-ve-turkiye-analizi
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Akıllı sistemler için yaklaşan tüm 2022/2023/2024 toplantılarına, seminerlerine, kongrelerine, 
çalıştaylarına ve programlarına buradan ulaşabilirsiniz.

TARİH ETKİNLİK ADI YERİ DETAYLI BİLGİ

05-08 Ocak 2023 CES 2023 Las Vegas,
Nevada, ABD

Buradan 
ulaşabilirsiniz

8 Şubat 2023 AB Çerçeve 
Programı: Inovasyon 
Fon Sinerji Çalıştayı

Online Buradan 
ulaşabilirsiniz

14-16 Şubat 2023 Karayolu Ulaştırma 
Araştırmaları 
Konferansı

Brüksel, BELÇİKA Buradan 
ulaşabilirsiniz

23-26 Şubat 2023 Motobike İstanbul İstanbul, TÜRKİYE Buradan 
ulaşabilirsiniz

15-17 Mart 2023 SUMMITS’23 4. 
Uluslararası AUS 
Zirvesi

Ankara, TÜRKİYE Buradan 
ulaşabilirsiniz

24-27 Nisan 2023 AUS Amerika 2023 
Konferansı ve Fuarı

Dallas, ABD Buradan 
ulaşabilirsiniz

22-24 Mayıs 2023 AUS Avrupa 
Kongresi

Lizbon, PORTEKİZ Buradan 
ulaşabilirsiniz

28-31 Ağustos 2023 AUS Avustralya 
Küresel Zirvesi

Melbourne, 
AVUSTRALYA

Buradan 
ulaşabilirsiniz

16-20 Ekim 2023 AUS Dünya Kongresi Suzhou, ÇİN Buradan 
ulaşabilirsiniz

17-22 Eylül 2024 Uluslararası Ticari 
Araç ve Yan 
Sanayii Fuarı (IAA 
Transportation)

Hannover, ALMANYA Buradan 
ulaşabilirsiniz

16-20 Eylül 2024 AUS Dünya Kongresi Dubai, BAE Buradan 
ulaşabilirsiniz

21-25 Eylül 2025 AUS Dünya Kongresi Atlanta, Georgia, 
ABD

Buradan 
ulaşabilirsiniz
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https://www.auszirvesi.org/
https://austurkiye.org.tr
https://conferenceindex.org/conferences/intelligent-systems
https://ijisrt.com/assets/upload/files/IJISRT22AUG964_(1).pdf
https://ijisrt.com/assets/upload/files/IJISRT22AUG964_(1).pdf
https://www.ccam.eu/workshop-eu-framework-programme-for-ri-innovation-fund-synergies/
https://www.ccam.eu/workshop-eu-framework-programme-for-ri-innovation-fund-synergies/
https://rtrconference.eu
https://rtrconference.eu
https://motobike-istanbul.tr.messefrankfurt.com/istanbul/tr.html
https://motobike-istanbul.tr.messefrankfurt.com/istanbul/tr.html
https://www.auszirvesi.org
https://www.auszirvesi.org
https://www.itsinternational.com/events/its-america-2023-conference-expo-dallas
https://www.itsinternational.com/events/its-america-2023-conference-expo-dallas
https://erticonetwork.com/a-first-taster-of-the-15th-its-european-congress-in-lisbon-2023/
https://erticonetwork.com/a-first-taster-of-the-15th-its-european-congress-in-lisbon-2023/
https://www.itsinternational.com/its17/its1/its2/its4/its7/its8/feature/its-australia-global-summit-2023-super-sized
https://www.itsinternational.com/its17/its1/its2/its4/its7/its8/feature/its-australia-global-summit-2023-super-sized
http://itsasia-pacific.com/wp-content/themes/its/images/ITSWC2023Suzhou.pdf
http://itsasia-pacific.com/wp-content/themes/its/images/ITSWC2023Suzhou.pdf
https://www.iaa-transportation.com/en
https://www.iaa-transportation.com/en
https://itsworldcongress.com
https://itsworldcongress.com
https://www.itsamericaevents.com/world-congress/en-us.html
https://www.itsamericaevents.com/world-congress/en-us.html
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Esma DİLEK AUS Türkiye / Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Haberleşme Genel Müdürlüğü

Özgür TALİH Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel 
Müdürlüğü

Arzu GÜR Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel 
Müdürlüğü

Gözde YILDIRIR Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel 
Müdürlüğü

Kemal AKIN Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel 
Müdürlüğü

Coşku VOLKAN AUS Türkiye

EDİTÖRLER

https://austurkiye.org.tr
https://www.auszirvesi.org/
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