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UTAS Akıllı Araç Çalıştayları ve  
Akıllı Ulaştırma Teknoloji Stratejisi 

1. 26 Nisan 2013- Elektrikli  ve Akıllı Araçlar Çalıştayı 

• Fraunhofer Enstitüsü, Bosch ve Renault  konuşmacıları  

2. 15 Mayıs 2012 Okan Üniversitesi’nde Akıllı Ulaşım ve  

• Bu çalıştayda ERTICO, Fraunhofer Enstitütüsü araştırma  

Ford, Siemens ve TOFAŞ ise konu üzerindeki uygulamaları  

3.  9 Aralık 2011’de Okan Üniversitesinde  Akıllı Ulaşım 
Teknolojileri Çalıştayı ve Sergisi gerçekleşmiştir. 

• Bu çalıştayda «Akıllı Ulaştırma Teknolojileri Stratejisi» 
geliştirilmiştir.  

4.  27 Haziran 2011’de Okan Üniversitesinde Akıllı 
Araçlar ve Enerji Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.  

 

 araştırmalarını paylaştılar 

Otomotiv Teknolojileri Çalıştayı 

çalışmalarındaki eğilimleri, 
aktarmıştır 



OTEP-AUS Stratejik Plan 



Dünya’daki Çalışmalar 

• Avrupa’da 2004 yılında «Intelligent Vehicles» girişimi başladı 

• Paralel olarak «Green Cars» ve «e-safety» girişimleri başlatıldı 

• FP6 ve FP7 de bir çok ortaklı proje yapıldı 

• ABD ‘de 1994 yıllarından itibaren çalışma başlatılmış ve 2,5-3 Milyar Dolarlık 
bütçe ayrılmıştır. 

• Japonya, Kanada ve Güney Kore’de de akıllı ulaşım sistemleri için önemli 
bütçeler ayrılmıştır 

Güvenli, çevreci , hızlı ve konforlu ulaşım  için,   
entegre akıllı  araç , akıllı yol  ve ulaşım yönetim 
sistemleri teknolojilerini küresel çapta  geliştirebilen  
bir otomotiv sektörü ve mükemmeliyet merkezleri 



Akıllı Ulaşım Sistemleri Hedefleri 
• Trafik kazalarının azaltılması, yolların, sürücülerin ve yayaların güvenlik ve 

emniyetinin arttırılması, 

• Ulaşım sisteminin performansının iyileştirilmesi ve trafik sıkışıklığının azaltılması, 

• Trafiğin izlenmesi, yönlendirilmesi ve gerçek zamanlı yönetiminin sağlanması, 

• Ulaşım sürelerinin optimizasyonu ve ulaşım maliyetlerinin azaltılarak ekonomiye 
katkıda bulunulması, 

• Hizmet kalitesinin ve verimliliğin arttırılması,  

• Kişisel mobilite ve rahatlığın arttırılması, 

• Çevreye verilen zararın asgariye indirilmesi ve enerji tasarrufunun sağlanması 

• Kazaların azaltılması, ölümlü kazaların sıfırlanması 
• Güvenli ve hızlı farklı ulaşım türleri kullanılarak ulaşım 
• Şehirlerde trafik sıkışıklığının iyileştirilmesi 
• Karbon salımının azaltılması 
• Enerji verimliliğinin iyileştirilmesi, yakıt sarfiyatının azaltılması 
  

• Güvenlik 
• Mobilite, Ulaşım, 

Altyapı 
 

• Çevre, Enerji, 
Kaynaklar 



 

• Toplu taşıma ve özel taşıtların etkin entegrasyonu ve taşımanın engellileri de içine 
alacak şekilde yaygınlaşması 

• Enerji verimliliği, karbon ayak izi, maliyet açısından kısa vadeli çözümlerin hızlı 
hayata geçirilmesi 
 
 

• Lojistik sistem ve araçların optimizasyonu 
• Hibrit ve elektrikli araç kullanımına yönelik yenilikçi iş modelleri geliştirilmesi 
• Hibrit ve Elektrikli Araç Teknolojileri Geliştirme 
• Şarj Alt yapısı oluşturulması 

 

• Araç İletişimi için alt yapı geliştirilmesi 
• Kaza ve Felaket Alt Yapı Sistemleri Kurulması 
• Otonom Sürüş için V2V ve V2I Sistemleri Geliştirilmesi 
• V2V ve V2X ile güvenliğin iyileştirilmesi                                                         2012-2023 

Otomotiv için Ana Hedefler ve Stratejik 
Eylemler 

• Büyük şehirlerde trafik yoğunluğu ve taşıtlardan kaynaklanan hava 
kirliliğini engellemeye yönelik entegre ve akıllı ulaşım ve araç sistemleri  

• Güvenliği arttırmaya, kazaları azaltmaya yönelik akıllı yollar ve araç 
sistemleri, otonom araçlar 

2012-2017 

2012-2020 



AUS 2040-2050 Vizyon 
Çalışmaları 



EU White Paper,2011 

1) Complete the internal market by removing the obstacles that still exist, be they regulatory or technical. 

2) Achieve a genuine trans-European transport network (TEN-T) via new financing and new tariff rules for infrastructure. 

3) Reduce greenhouse gas emissions through modal shift and new technologies. 

4) Reduce dependence on oil without sacrificing mobility. 

5) Integrate the transport sector into the global market to protect European interests. 

 

The main significant outcomes of the White Paper by 2050 would be: 

• a reduction of at least 60% (in relation to 1990) in climate gases emissions from the 

transport sector; 

• the phasing out of 'conventionally-fuelled' cars in cities; 

• the setting up of a 'core-network' of multimodal infrastructures connecting the main 

urban and economic centres of the continent; or 

• a 50% shift of medium distance intercity passenger and freight journeys from road 

to rail and waterborne transport. 



ERTRAC Automated Driving Road Map 2015 





GZFT Analizi , UHDB vs OTEP ( Güçlü Yönler) 

   

 

• Yerli araç üretilmesi konusundaki mevcut istek ve destek  

• Otomotiv sektörünün Türkiye için adeta lokomotif bir 
sektör olması ve bu sektöre çok yatırım yapılıyor olması  

• Türkiye’de otomotiv konusunda Ar-Ge çalışmalarının 
önemli bir seviyede olması  

• Devletin ve belediyelerin bu konuya olumlu bakması  

• Konu hakkında üniversite ve özel sektöre geniş Ar-Ge 
fonlarının ayrılıyor olması  

• OEM, yan sanayi ve yazılım sektörünün kuvvetli olması  

• Çok sayıda teknopark ve teknokentin varlığı ve bunların 
bünyesinde ileri  teknoloji firmaların bulunması 

• GSM sektörünün ve Ar-Ge’sinin güçlü olması 

• Yeni teknolojileri kolay benimseyebilecek genç nüfus  

  

  

 



 

• AUS uygulayan kurumlar ve altyapılar arasında 
entegrasyon eksikliği  

• AUS konusunda ortak belirlenmiş bir terminolojinin ve 
standartların olmaması  

• AUS konusunda kurumsal ve bireysel farkındalığın yetersiz 
olması  

• AUS konusunda uygulayıcı kurumlarda uzmanlaşmış 
personel eksikliği  

• AUS konusundaki mevzuatın eksikliği  

•  AUS paydaşlarını tek çatı altında toplayacak bir ulusal 
AUS birliğinin olmaması  

• AUS ile ilgili AR-GE çalışmalarının ve teşviklerinin yeterli 
olmaması  

• AUS ile ilgili orta ve uzun vadeli planlamaların olmaması  

• Üniversite-sanayi-kurum ve kuruluşlar arasında 
koordinasyon eksikliği  

• AUS konusunda yazılım ve donanım anlamında  yerli 
üretimde yetersizlik 

• Konu (AUS) hakkında Türkiye’nin bilgi birikimi 
seviyesinin düşük olması 

• Dünya çapında yürütülen projelerle yeteri kadar 
entegrasyon sağlanamaması 

• Ülkemizin kendine ait bir araç markasına sahip 
olmaması 

• Mevcut yolların altyapı konusundaki eksikliği ve yol 
testlerinde kullanılabilecek durumda olmaması 

• Yolların tam olarak sınıflandırılmamış olması 
(bölünmüş yollar, ekspres yollar ve otoyollar gibi) 

• Otomotivde sensör üretimi konusunda dışa 
bağımlılık 

• İleri teknoloji içeren ürünlerin yurt dışından geliyor 
olması 

• Ülke olarak ileri elektronik ve haberleşme 
teknolojisine sahip olunmaması 

• AUS çalışmalarında entegrasyon eksikliği 

• AUS konusunda mevzuat eksikliği 

• AUS ile ilgili ARGE çalışmalarına yönelik devlet 
desteklerinin yeterli olmaması 

 

GZFT Analizi , UHDB vs OTEP ( Zayıf Yönler) 



GZFT Analizi , UHDB vs OTEP ( Fırsatlar) 

• UDHB’nin ERTICO ile ortaklığı neticesinde uluslararası bilgi 
ve tecrübe paylaşımı olanağı 

• Hızla yapılan duble otoyol, viyadük, tünel ve köprülerin 
AUS ihtiyacı doğurması 

• Kentleşmenin sürekli artışı ve nüfusun genç olmasının 
doğurduğu artan ulaşım talebi 

• İş hayatında mobilitenin artması 

• Enerji verimliliği ve çevreyi koruma bilincinin artış 
eğiliminde olması 

• Türkiye’nin henüz AUS uygulamalarında ileri olmayan 
pazarlara coğrafi yakınlığı, komşuluğu 

• Akıllı araç teknolojisinin hala gelişmekte olması 

• Konu hakkında dünya çapındaki bilgi birikiminin sınırlı 
olması 

• Büyük şehirler başta olmak üzere trafik yoğunluğunun ve 
kazaların artık çok rahatsız edici boyutlara ulaşmış olması 

• Büyük şehirlerdeki ulaşım sorunlarına çözüm bulunması 
gerekliliği ve bu şehirlerin demo yapmaya elverişli olması 
(Özellikle İstanbul’da Formula-1 pisti, boğaz köprüleri ve 
metrobüs hattında demo imkânı) 

• İBB’nin AUS konusuna olumlu bakması ve özel olarak bu 
konuda çalışan şirketlere sahip olması 

• İçinde bulunulan dönem olarak bir teknolojik kırılma 
aşamasında olunması 

• “AUS Türkiye” adı altında oluşturulacak olan yapılanmanın 
henüz başlangıç aşamasında olması 

• Elektrikli araç teknolojisinin hala gelişmekte olması 

• Gelişen yol alt yapısının AUS ihtiyaçlarına açık olması 

 



GZFT Analizi , UHDB vs OTEP ( Tehditler) 

• AUS uygulamalarının maliyetlerinin yüksekliği 

• AUS teknolojileri konusundaki dışa bağımlılık 

• Uluslararası AUS platformlarına aktif olarak katılım 
sağlanamaması 

• Küreselleşme ve artan uluslararası rekabet 

• Asya’nın (Çin, Hindistan, Güney Kore, Tayvan, 
Malezya vb. ülkelerin) yükselişi 

• Mevcut kaynakların Ar-Ge’ye doğru olarak 
aktarılamaması 

• Elektronik sistemlerin  büyük kuruluşların tekelinde 
kalması 

• Konu hakkındaki teknolojik ilerleyişin diğer 
ülkelerden yavaş olması 

• Türk araç kullanıcılarının alışkanlıkları 

• Sanayi, Üniversite ve kurumlar arasındaki 
entegrasyon ve ortak çalışma eksikliği Ülke olarak 
standartlaştırma çalışmalarının dışında bırakılarak 
hazır sistemlerin alımına zorlanmamız 

• AUS teknolojilerinin pahalılığı ve buna bağlı olarak 
müşteri ilgisinin düşük olması 

• OEM’lerin Ar-Ge çalışmalarını Türkiye’ye 
kaydırmamaları 

 

 



Mobilite ve Transport(Okan-OTEP) 

 

•Tüm yol ve taşıma sisteminin birbiri ile kesintisiz bağlantısı 

•Bütünleşik lojistik yönetim sistemleri 

•Toplu taşıma ihtiyacının analizi ve buna cevap verecek bir sistem tasarlanması 

•Otonom sürüş 

•Yolcuların farklı taşıma sistemleri arasında aktarımı 

•Gerçek zamanlı trafik ve yol bilgileri kullanılarak trafiğin yönetilmesi ve insanların trafikte 
geçirdiği sürenin en aza indirilmesi 

•Birbiri ve şebeke ile haberleşen araç bilgilendirme sistemleri ve yeni taşımacılık yönetim 
sistemleri için uygun teknik değer ve talimatların belirlenmesi, hukuksal altyapının 
geliştirilmesi 

•Yenilikçi ulaşım ve taşımacılık modellerinin geliştirilmesi 

•Kent içi lojistiği ekonomikleştirecek, kolaylaştıracak ve hızlandıracak çözümlerin 
geliştirilmesi 

 



Çevre, Enerji ve Kaynaklar(Okan-OTEP)  

•Hibrit, elektrikli ve alternatif yakıtlarla çalışan araçlar üzerine 
çalışmalar yapılması 

•Elektrik motoru ve sürücü teknolojilerinin geliştirilmesi 

•İleri seviye akü teknolojilerinin geliştirilmesi (malzeme, kimyasal 
proses, yazılım ve paketleme) 

•İleri akü şarj (güç elektroniği) teknolojilerinin geliştirilmesi (ucuz, 
güvenilir, basit) 

•Enerji yönetim yazılımları (batarya, elektrik motoru ve araç için) ve güç 
elektroniği devrelerinin tasarımına yönelinmesi 

 



Güvenlik(Okan-OTEP) 
•Araç-insan arayüzü (sürücü ve yolcuların tariflenmesi ve takip edilmesi) 

•Yol koşullarının denetlenmesi, verinin yol-araç-sürücü arayüzleri ile paylaşılması 

•Yol-araç-sürücü iletişimini sağlayacak yenilikçi arayüzlerin geliştirilmesi 

•Araç sürüş koşullarının takibi, üretilen bilgilerin paylaşımı ve hukuki boyutu üzerine çalışmalar yapılması 

•Sürüş koşullarını algılayan sensörler konusunda çalışılması 

•Kamyonların trafik güvenliğine olabilecek olumsuz etkilerini azaltacak, sürücüyü denetleyecek aktif güvenlik 
sistemlerinin (yol-araç, araç-sürücü) desteklenmesi 

•Akıllı yol uygulamaları 

•Kaza anı ve sonrası güvenliğinin geliştirilmesi yolu ile can kayıplarının en aza indirilmesi 

•Kaza sonrası ilk yardımının kalitesini arttıracak yöntemler geliştirilmesi, acil kurtarma ve kaza sonrası tedavi için 
aksiyon senaryoları geliştirilmesi ve bunların sorumlu birimlerle paylaşılarak uygulamaya alınması 

•Kaza sonrasında kurtarma ekibinin olay yerine hızlı olarak ulaşmasını sağlayacak doğru bilgi ile hızlı bir şekilde 
bilgilendirilmesi için bir tür aktif iletişim kuran bir sistem(karakutu sistemi) 

•Yeni yol tasarımlarında yol-araç arayüzü ile uyumluluğun gözetilmesi 

•Etkin ve aktif olan gelişmiş yol güvenliği yöntemlerinin kullanılması, trafiktekilerin kurallara uygun 
davrandıklarını denetleyebilecek araçlar geliştirilmesi  (örn: hız sınırları, emniyet kemeri kullanımı, alkollü araç 
kullanımı, vb.) 

•Trafiği denetleyen elektronik sistemlerin aktif kullanımı üzerine çalışmalar 

 



Stratejik Amaçlar  (UHDB) 

STRATEJİK AMAÇ-1 : AUS’nin ülke genelinde planlama ve entegrasyonu için idari ve teknik 
mevzuatın ulusal 

ve uluslararası ihtiyaçlara göre geliştirilmesi 

1.1. Ulusal düzeyde bir AUS mimarisinin oluşturulması 

1.2. AUS’nin sistematik bir şekilde planlanması, koordinasyonu ve uygulanmasını sağlamak amacıyla 
organizasyonel düzenlemelerin gerçekleştirilmesi 

1.3. AUS’nin uygulanması ve entegrasyonu için gerekli mevzuat düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi 

STRATEJİK AMAÇ-2: Küresel düzeyde rekabetçi bir AUS sektörünün oluşturulması 

2.1. AUS kullanıcılarının ve uygulayıcılarının AUS konusunda farkındalıklarının arttırılması amacıyla 
bilinçlendirme ve özendirme faaliyetlerinin kamu, özel ve sivil toplum işbirlikleri ile yaygınlaştırılması 

2.2. AUS kapsamında kullanılan yazılım ve donanım bazında yerli üretimin teşvik edilmesi 

2.3. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün AUS alanında dış pazara açılmasına yönelik çalışmaların 
gerçekleştirilmesi 

2.4. AUS konusunda yetişmiş nitelikli personel sayısının arttırılması 

2.5. Akıllı araç teknolojileri konusunda AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesi 

 



Stratejik Amaçlar ( UHDB) 

• STRATEJİK AMAÇ-3: AUS uygulamalarının ülke çapında yaygınlaştırılarak trafik güvenliğinin ve mobilitenin 
arttırılması 

3.1.Mevcut ulaşım ve iletişim altyapısında AUS uygulamalarına başlanması için elzem olan düzenlemelerin 
yapılması 

3.2.Kent içi ve kentler arası karayolu ağında trafik yönetiminin AUS ile etkin ve verimli hâle getirilmesi 

3.3. Ulaşımda e-ödeme sistemlerinin yaygınlaştırılması 

3.4. Toplu taşımacılıkta AUS uygulamalarının arttırılması 

3.5. Yolcu bilgilendirme faaliyetlerinin geliştirilmesi 

3.6. Filo yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması 

3.7. AUS’yi oluşturan araç, altyapı, alan ve merkez unsurları arasındaki haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi, 
entegrasyonu ve yönetsel koordinasyonunun sağlanması 

3.8.Tüm ulaşım sistemlerinde trafik güvenliğinin arttırılması için farklı seviyelerde AUS’nin geliştirilmesi 

3.9. Kaza ve acil durum yönetimi uygulamalarının geliştirilmesi 

3.10.İntermodal ulaşımı destekleyecek AUS sistemlerinin ve uygulamalarının geliştirilmesi 



Stratejik Amaçlar (UHDB) 

STRATEJİK AMAÇ-4: Hareket kısıtlılığı olanların ulaşım araçlarına ve 
hizmetlerine erişiminin AUS ile kolaylaştırılması 

4.1. Ulaşım altyapısının yaşlılara, çocuklara ve engellilere daha etkin ve 
güvenli hizmet verecek şekilde düzenlenmesi 

4.2. Toplu taşıma filolarının yaşlılara, çocuklara ve engellilere daha etkin ve 
güvenli hizmet verecek şekilde düzenlenmesi 

STRATEJİK AMAÇ-5: Karayolu ulaştırması kaynaklı yakıt tüketimi ve 
emisyonlarının azaltılması 

5.1. Enerji verimliliğini sağlayacak çevre dostu AUS uygulamalarının 
geliştirilmesi 

5.2. Kent içi ulaşımda emisyonların azaltılmasına yönelik çözümler üretilmesi 



Gruplar 

• Olası Eylem Planlarının Gözden Geçirilerek Somutlaştırılması 

• Eylem (Veya Proje) , Gösterge, Hedef, Sorumlu, Zaman 

 

• Group 1:  Mobilite ve Ulaşım 

• Group 2:  Çevre, Enerji ve Verimlilik 

• Group 3:  Güvenli Ulaşım 

 



İki Ayrı Çalışma Grubu 





Okan Üniversitesi UTAS Merkezi 
Akıllı Ulaşım Sistemlerinde Araştırma Ortağınız 

15 Mayıs 2012 

Akıllı Ulaşım Teknolojileri Stratejik Plan ve 
Yol Haritası 

 9 Aralık 2011 Çalıştayı  Sonuçları 



 

AKILLI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI , 15 Mayıs 2012 



 

AKILLI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI , 15 Mayıs 2012 



 

AKILLI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI , 15 Mayıs 2012 



 

AKILLI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI , 15 Mayıs 2012 



 

AKILLI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI , 15 Mayıs 2012 



Özet  

• Etkin, enerji verimli, güvenli toplu taşıma  ve lojistik sistemleri 

• Elektrikli ve hibrid araç teknolojileri 

• Haberleşen araçlar ve sistemler 

• Otonom Araç Teknolojileri 

• Hedefler : 
•  Trafik güvenliği, daha az kaza 

• Enerji verimli , güvenli,çevreyi az kirleten,trafik yoğunluğunu azaltan  etkin 
lojistik , toplu ve bireysel taşıma sistemleri 

• Güvenli, çevreyi az kirleten  araçlar 





İBB Stratejik Plan 


