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İçindekiler  

 

Çalıştay Amacı,Programı 

    Çalıştayın Amaçları 

    Çalıştay Programı 

 

İş planı 

EK-1. Çalıştay Katılımcı Kurumların Listesi 

EK-2. Çalıştay Sunumları 

 Prof. Dr. Orhan Alankuş’un Sunumu  

 Prof.Dr.Nejat Tuncay’ın Sunumu  

 Mr. Nicolas Dattez Sunumu 

 Aysu Müge Yeşil ‘in Sunumu 

 Yavuz Kul’un Sunumu 
EK-3. Proje Hazırlama Toplantıları, Çalışma Grupları 

Stratejik Yol Haritası Çalışma Grupları Toplantıları 

Group 1:  Mobilite ve Ulaşım 

Group 2:  Çevre, Enerji ve Verimlilik 

Group 3:  Güvenli Ulaşım 

Group 4:  Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Group 5 : Yenilikçi Yeni Ürün Önerileri (yaratıcı çalışma) 

Çalıştay Amacı,Programı 

Çalıştayın Amaçları 

 Akıllı Araçlar Teknolojilerine yönelik paydaşları bir araya getirmek 

 Akıllı Araçlar Teknolojilerine yönelik dünyada yapılan araştırma çalışmalarını 
paylaşmak 

 İlgilileri bu alandaki araştırma faaliyetleri ve teknoloji yol haritaları konusunda 
bilgilendirmek 

 Türkiye’nin önceliklerini ortaya çıkarmak 

 Paydaşların yapmakta olduğu çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapmak 

 Ortak araştırma projelerine yönelik zemin hazırlamak 

 HORIZON 2020 ve TUBITAK 2016-2017 programlarının incelenerek ilgili çağrılara 
yönelik rekabet öncesi projeler geliştirilmesi 
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Çalıştay Programı 

09:15-09:50  Kayıt 

09:50-10:15  Açılış Konuşmaları 

09:50-10:00   Prof. Dr. Şule KUT, Rektör 

10:00-10:15     Erol Yanar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı , Strateji Geliştirme Başkanı 

10:15-12:50   Panel  

Moderator:   Prof. Dr. Nejat Tuncay,  Proje Koordinatörü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı 

 10:15-11:05   “ e-hike kümesi ve Akıllı ve Haberleşen Araç Kümesi ile ilişkisi” , Prof.Dr. Orhan Alankuş, 

ARPROGED Koordinatörü, e-hike  Kümesi Koordinatörü 

11:05-11:30     “ Küme Yönetimi ve Akıllı Araç Teknolojileri” , Mr. Nicolas Dattez,  Mov’eo Cluster           

11:30-11:50    “Türkiye Akıllı Ulaşım Stratejisi”, Aysu Müge Yeşil, Araştırma Geliştirme Dairesi 

Başkanlığı 

11:50-12:10  “Akıllı ve Haberleşen Araçlar,TUBITAK Destekleri Tanıtımı”, Yavuz Kul, TUBITAK,TEYDEB 

12: 10-12:20  “TESID” 

12:20-12:30   “YASAD ” 

12:30-12:40   “TAYSAD” 

12:40-12:50   Sorular 

12:50-13:50  Öğle  yemeği 

13:50-14:10  Strateji Planı Çalıştayı açıklamaları 

14:10-16:00  Stratejik Yol Haritası Çalışma Grupları Toplantıları 

Group 1:  Mobilite ve Ulaşım 

Group 2:  Çevre, Enerji ve Verimlilik 

Group 3:  Güvenli Ulaşım 

Group 4:  Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Group 5 : Yenilikçi Yeni Ürün Önerileri (yaratıcı çalışma) 

 

16:00-16:30 Çalışma grupları sunuşları 
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EK-1.Çalıştay Katılımcı Kurumların Listesi 

ARÇELİK ISUZU 

ARTEG İSTANBUL KALKINMA AJANSI 

ASELSAN  İSTANBUL SANAYİ ODASI 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MAN TÜRKİYE 

CADEM CAD/CAM DESTEK MERKEZİ A.Ş. MUTLU AKÜ 

COŞKUNÖZ NEOTECH TECNOLOGY 

ELEKTRİKLİ VE HIBRID ARAÇLAR PLATFORMU ODTÜ 

FARPLAS ORTEM 

FEKA OTOMOTİV OTAM 

FORD PAVOTEK 

FROGIN BİLİŞİM SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK A.Ş. 

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ TOFAŞ 

HEXAGON STUDIO TÜBİTAK MAM 

HİSBİM ULAŞTIRMA VE DENİZCİLİK BAKANLIĞI 

INFOTECH ULE ELEKTRONİK 

ISBAK ÜYS 

 

EK-2. Çalıştay Sunumları 

Prof. Dr. Orhan Alankuş’un Sunumu  
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Prof. Dr. Orhan Alankuş’un Sunumu-2: 
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Sn.Mr.Nicolas Dattez Sunumu 
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Sn.Aysu Müge Yeşil’in Sunumu 
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Sn.Yavuz Kul’un Sunumu 
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EK-3. Proje Hazırlama Toplantıları, Çalışma Grupları 

Group 1: Mobilite ve Ulaşım 

•Safety & Sustainability  

•Sensor enable  

•Adaptive Traffic Light and Cross Section Systems  

•Simuation and Test Bed Infrastructure integrated with Hardware in the Loop  

•Lane Detection systems visual road side check/detection and reporting  

•Advanced Body Control Unit.  

•Large TestBed Autonomous Intercity Cargo Trucks  

•Viable Business new Model for Car Sharing  

•Multiple connectivity (4G/5G with DSRC/Wifi) enabled OBU  
 
 
Group 3:  Güvenli Ulaşım 

Arayüz 

○ Eylem yada Proje 

● Sürücünün fiziki durumunun (sağlık ve yorgunluk) takibi 

● Cruise kontrol ve şerit takip sistemleri ile sesli ve görsel uyarı 

● Kör nokta tespiti ve sesli ve görsel uyarı 

● Aracın çalışma moduna göre dış paydaşları (yaya, diğer araçlar) görsel yada 

sesli bilgilendirme  

● Dış ortam ışığına göre otomatik olarak cam karartma sistemi 

● Yaya ve diğer canlıların algılanması ve sürücüye bildirilmesi 

Algılama 

○ Eylem yada Proje 

● Yayaların gece karanlıkta algılanması için güvenilir teknolojileri geliştirilmesi 

● Çoklu sensörlerin kullanım optimizasyonu 

Altyapı 

○ Eylem yada Proje 

● Ayrıntılı, güvenilir ve üç boyutlu coğrafi bilgi sisteminin oluşturulması 

Denetim 
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○ Eylem yada Proje 

● 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.) Karakutu uygulaması 

● Trafiği denetleyen elektronik sistemlerin aktif kullanımı üzerine çalışmalar 

● Kamyonların trafik güvenliğine olabilecek olumsuz etkilerini azaltacak, 

sürücüyü denetleyecek aktif güvenlik sistemlerinin (yol-araç, araç-sürücü) 

desteklenmesi 

● Kamyonlar için takip mesafesi koruma ve çarpışma uyarısı sistemi 

● Araç sürüş koşullarının takibi, üretilen bilgilerin paylaşımı ve hukuki boyutu 

üzerine çalışmalar yapılması 

Sistem Güvenliği 

○ Eylem yada Proje 

● Sistemin yazılım, donanım ve senaryolarının belgeleyen bir regülasyonun 

ortaya çıkarılması ve testler ile doğrulanması 

● Dışarıdan istenmeyen müdahalelere karşı sistem güvenliği 

 

 

 

 

Group 5 : Yenilikçi Yeni Ürün Önerileri (yaratıcı çalışma) 

Güvenlik - Altyapı - Çevre - Ulaşım  

 Hali hazırda araçlara uygulanan ivme sensörlerinden edinilen sürüş davranışı verileriyle, 
sürücülerin ehliyet skor puanı oluşturulması. Belli puanın altına düşenlerin tekrar eğitim 
ve destek alması 

 İnsan ısının kullanılması ile enerji sağlanması. Bio enerji ile beslenen araçlar 

 Toplu ulaşımda elektrik kullanan araçlarda yolcular para vermek yerine, telefonların 
şarjlarından feragat edeceler, Araç şarj olacak. 
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 Öncellikle şehirlerde elektrik altyapısının kuvvetlendirilmesi gerekmektedir. Elektrikli 
aracın kullanımının yaygınlaşması ile elektrik altyapısının kuvvetlendirilmesi ihtiyacı 
doğmuştur. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve 
sisteme enerji satmaları modeli de geliştirilebilir. 

 Şehir yapılaşmasının dairesel yapılması. Birbirine uzak noktalarda daha konsantre ve hızlı 
ulaşımı sağlayacak yapılanma sağlanması 

 Araçların; metal veya kumaş vb. metaryellerle kaplanması (ağırlık için) 

 Büyük şehir merkezlerinin binek araç trafiğine kapatılması 

 şehircilik tasarımı ulaşım optimizasyonu programı ile planlanması 

 Araçların 3d printerdan faydalanarak yenilikçi bio metaryaller kullanılarak üretilmesi 

 Tek kişilik iki tekerlekli otonom araç tasarım ve üretimi 

 Nano teknoloji malzeme ile hafif ve sürtünme katsayısı az  kabin kompozit üretimi 

 uygulanabilecek yazılım teknolojileri için tartışma ortamı 

 Araçlara eklenen gsm,gps ve sensörleri içeren donanımlarla oluşturulan connected car 
servisiyle, hız limitlerine sürüş davranışlarına ve ihlallerine uzaktan ulaşım ve ceza 
uygulanması  

 Daha dar araçların tasarlanması 

 Mobil uygulama fikir ve önerileri için crowd-sourcing platformu  

 Dikine toplu taşıma araçları kurgulanabilir mi? 

 Esnek malzeme ve yapı kullanılarak büyüyüp küçülebilen araçlar 

 Türkiye 'nin yol ve çevre şartlarının tespiti için sürekli dolaşan sensörlerle yüklü bir araçla 
data biriktirilmesi 

 Farklı şehirlerde kullanılan(akbil vs.) farklı sistemlerin entegrasyonu 

 Engellilerin metrobüsü kullanılabilir hale gelmeleri gerekiyor 

 Araçlarda anahtar yerine cep telefonu ve/veya ehliyet ile kullanımı 

 Elektrikli bisikletlerin kullanımı. Bunlara dair özel yol ve enerji desteklerinin sağlanması 

 Ride sharing uygulamaları ( volt)  
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 Aynı güzergahı kullanan kişilerin araç paylaşabilmesi için aplikasyon 

 Trafik , hava , yol durumu gibi iç ve dış etkileri kullanarak sürücüye kullanım ile ilgili destek 
veren sistem 

 Ehliyetsiz kişilerin araç kullanmasını engelleyen yüz tanıma sisteminin araçlara 
adaptasyonu 

 Polis ambulans itfaiye gibi araçların güzargahlarında bulunan araçlara altyapı üzerinden 
bilgi iletilmesi 

 After market v2x ürün geliştirilmesi 

 Emisyonsuz bölgeler oluşturulması  

 Sürüş analizlerinin araçlara eklenen donanımlarla ölçülmesi 

 Yorgunluk sensörü= şoförün yorgunluk ve stres seviyelerini ölçerek , gerekli bilgileri bir 
merkeze gönderen ve daha sağlıklı bir rotasyon yapılmasına olanak sağlayabilen bir 
yazılım  

 Yoğun kaza olan yerlere gelmeden önce otomatik ikaz sistemi geliştirilmesi 

 Toplu taşıma kullanımına teşvik edilmesi 

 İnsan taşıyan otonom drone  

 Metro istasyonları için insansız otopark 

 Araç içi tasarım bilgi teknoloji ürünlerinin kullanımına uygun olmalı 

 Yakıt hücreli araç geliştirmek 

 Çocuk , engelli , yaşlılara uygun toplu taşıma araçları iç tasarımı 

 Sanayi bölgelerinde paylaşımlı segway ağı kurulması 

 Ana yol / yoğun trafikli yolların ses ve emisyon yayımına karşı duvar,bitki vb. engellerle 
donatımı 

 Asfaltta RFID montaj 

 Hafif araç tasarlanması 

 Fren enerjisinin yokuş aşağı inerken üretilen enerjinin depolanarak yeniden kullanımı 

 Süperkapasitör kullanılması ile hızlanma sırasında termik motora destek 

 Sürücü araca binmeden önce güzargahı girer ana hatla çıktığında kendi gibi aynı yöne 
giden araçlara eklenir ve ayrılma noktasına geldiğinde ayrılarak tali yola sapar. 
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 Telematik donanımları ile araçların yol kısıtlamalarının oluşturulması  

 Kısa 2 parçalı eklenebilir araç 

 İhtiyaca göre motorsikletten binek araca transformasyon gerçekleştirebilen kompakt bir 
araç 

 Otonom tarım makinaları 

 Bir toplu taşıma aracına kısa süreli entegre olabilen bisikletler 

 İlaçlama yapan otonom araç 

 Asfalt altına her km de elektromagnetik endüklenmeyle şarj ünitesi montajı 

 Günün belirli saatlerinde servis araçlarının kullanılması için yollarda 1 şerit ayrılması  

 Şehirlerarası yolculukların otonom hale getirilmesi 

 Trafikte mevcut araçlarda uygulanabilecek connectivity unsurları  

 Elektrikli otonom araç tasarımı  

 Araç mülkiyeti yerine kiralanabilir üyelik sistemi geliştirmek 

 Hub motorlu tekerlek tasarımı 

 Akıllı trafik lambaları  

 Trafik yönetiminde önceliklendirilmesi.  

 Araçlarda boş otopark yerini gösteren sistem geliştirmek  

 Li-on battery geri dönüşüm tesisi 

 Kurye motorları yerine drone quatrocopter kullanılması 

 Araçlarda merkezi fren sistemi yerine her tekerlekte merkezi ünite ile wireless haberleştiği 
bireysel fren sistemi olması 

 Elektrikli / hidrojen hücreli hibrid araçların türkiye de yeni bir yerli marka ile üretilmesi 

 Uçak info pilot cihazı inceleyip , araç uygulamasında kıyaslama yapılması 

 Otoparklardaki park yerlerinin rezerve edilmesi veya boş olanların gösterilmesi için 
uygulama 

 Trafikte önceliğin araçlardan alınıp yayalara verilmesi 

 Araçlar küçülecek tek kişilik otonom araçlar 3 tekerlekli 
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 Sadece eşya taşıyan otonom araç sistemi 

 Kaza ihtimallerinde  çevre balon sistemi devreye girerek aracı ve yolcuları korumu 

 Otonom motorsiklet sistemi 

 Denizde otonom gitmek üzere çevreyle 100 - 200 mt sinyalleşip gidebilen deniz araçları  

 Şehir merkezlerinde araçların alttan gitmesi 

 Ulaşımda sürekli akan araç sisteminin olması toplu taşıma mantığında kişisel araçların 
oluşturulması 

 Sinyal sistemini algılayan ve ona uygun hareket eden otonom araçlar  

 Turistler için gezici küçük tanıtım imkanlarına sahip otonom araçlar 

 Önce kampüs içi ring sistemlerinin halledilmesi gerektiği 

 Şehir içi yoğun bölgelerde teleferik gibi üstten giden araçlar 

 Kaza anında araç içinden görüntünün otomatik olarak acil durum merkezine iletilmesi 

 Araçların kullanıcıyı tanıyarak yasaklı sürücü olamaması durumunda çalışması 

 Şerit ihlali ve hatalı kullanımla ilgili kayıt tutacak otomatik bir kayıt sistemi  

 Büyük şehirlerde yoğun saatlerde yüksek ücretlendirme gibi önlemlerle trafiğin regüle 
edilmesi 

 Köprülerden yoğun olmayan saatlerde indirimli geçiş 

 Elektrikli araçlara trafik yasağının olduğu yerlerde giriş izni verilmesi 

 Tüm transport işlemlerinin otonom olarak gece yapılması 

 Özel bilgi güvenliğine önem verecek yazılım denetimi 

 Kamyonlarda aynaların tamamen iptali 

 Car sharing sisteminin IETT sitesi ve aplikasyonu üzerine taşınması 

 Direksiyon sistemi üzerinde bulunacak parmak izi sistemi ile kimlik tespiti 

 Sürücü kimlik bilgisi ile çalışan akıllı araçlarda kişisel bilgilerin istem dışı paylaşımının 
engellenmesi 

 Yüksek güvenlikli akıllı telefon taşıyıcı  

 Mevcut giyilebilir sensör bilgi verilerinden faydalanılabilir. 
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 Araçtan araca güvenilir gerçek zamanlı haberleşme mimarisi tasarımı 

 Araçlarda sensörler ve bluetooth telemetri sinyalleri ile proximity denetimi 

 Araçların üstüne güneş enerjisi levhası ile akü şarjı 

 Araçlar arası iletişimi destekleyen merkezi server ile koordinasyon 

 Oluşturulmakta olan v2x standartlarına uygun elektronik donanım gömülü yazılım ve 
anten geliştirilmesi 

 Belli araçların kullanım yoğunluk durumuna göre trafiğe çıkışının engellenmesi  

 Yeni geliştirilen güneş panelleri ile elektrikli araçlar için alternatif enerji kaynağı 
oluşturulması 

 

 

 


