
Güvenli Trafik 
için Araçlar arası 

Haberleşme Sistemleri



Çalışmalar, Okan Üniversitesi bünyesindeki  Ulaştırma Teknolojileri 
ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama Araştırma Merkezi  ile 
Galatasaray Üniversitesi  arasında endüstri- üniversite iş birliği 
içerisinde yürütülmektedir.  Projede  3 öğretim üyesi ile 2 yüksek 
lisans öğrencisi yer almakta olup,  başta Avrupa Birliği olmak üzere 
bu alandaki standartlaşma çalışmaları yakından izlenmekte Car-2-
Car Communication Consortium  üyeliğinin yanı sıra ETSI, ITU ve ITS 
toplantılarına proje ekiplerinden çeşitli seviyedeki etkin katılımla 
çalışmalar, uluslararası faaliyetlerle eş düzeyde sürdürülmektedir .

Proje’nin temel amaçları arasında otomotiv endüstrisindeki  
değişime paralel olarak, elektronik ve gömülü yazılımlar 
konusunda Türkiye’de henüz mevcut olmayan bir alanı tetiklemek, 
önümüzdeki dönemde toplam araç maliyetinin %70’ine varacak 
elektronik ve gömülü sistemlerle ilgili yerli katkı için gerekli  olan 
bu alanda bilgi birikimi sağlanmasına öncülük etmektir.

Günlük hayat ulaşıma büyük ölçüde ihtiyaç duymaktadır. Ancak 
ulaşım, sürekli artan trafik tıkanıklığı, güvenlik ve çevresel etkileri 
açısından ciddi sorunları da beraberinde getirmektedir. Bilgi ve 
iletişim teknolojileri, günümüzün ulaşım sorunlarına yeni, çevreci 
ve gelişmiş çözümler getirmektedir.

Akıllı ulaşım sistemleri, ticari kullanıcılar ve genel kamuoyu 
için çevre etkisini en aza indiren, trafik yönetimini geliştiren ve 
ulşaım etkinliğini en üst düzeye çıkaran seyahat güvenliğini 
artırmaya yönelik iletişimle ilgili uygulamaları geniş bir yelpazede 
kucaklayacak çözümler getirmektedir.

Bağımsız sürücü yardım uygulamaları, sürücülerin güvenli 
hız ve mesafede seyretmelerini, şerit içinde kalmalarını, kritik 
durumlardan kaçınmalarını ve kavşaklardan güvenli bir şekilde 
geçmelerini sağlayarak, güvenlik ve trafik yönetimine olumlu 
etkiler getirmektedir. Araçların birbirleri ile ya da karayolu 
altyapısı ile sürekli iletişim kurmaları sağlanarak, bu ve benzeri 
uygulamaların yararları önemli ölçüde artırılabilir.

Son yıllardaki akıllı araç araştırmaları, araçların birbirleriyle ve 
karayolu altyapısı ile haberleşmesini de sağlayarak ortak sistemler 
üzerinde yoğunlaşmıştır. Böyle bir ortak yapı ile araçların konumları 
ve yol ortamı ile ilgili mevcut bilgilerinin kalite ve güvenilirliğini 
büyük ölçüde artırabilmekte trafikte seyreden kullanıcılar için 
gelişmiş ve yeni servisler sağlanarak, önemli sosyal ve ekonomik 
faydalar, ciddi ölçüde ulaşım verimliliği ve ulaşım güvenliği de 
getirmektedir.

KoçSistem’in liderliğindeki  Ford Otosan ve Fiat Tofaş’ın birlikte 
yürütmüş olduğu Araçlar Arası Haberleşme Projesi’nden elde 
edilecek ürün ve çözümlerle, araçlar arası ve araç karayolu arası 
kablosuz iletişimi ile, ölüm ve yaralanmaların meydana geldiği 
kazalar azaltılarak artan can güvenliği,  ulaşım sürelerinin 
optimizasyonu ile birlikte artan trafik verimliliği, karayolu 
ulaşımındaki sera gazı emisyonlarının azaltılması sağlanacaktır.

Yer Alan Görseller; Daimler Center for Automotive Information Technology Innovations, Car-2-Car Communication Consortium ve ETSI tarafından sağlanmıştır.

Başlangıcı 90’lı yılların ortalarına kadar giden kablosuz haberleşme yapılarından 
yararlanarak karayolu trafiğindeki sürücü ve yolcu güvenliğinin sağlanması yönündeki 
çalışmalar, IEEE’nin 802.11p protokolünün standartlaşması ile hız kazanmış ve 
2000’li yılların başından bu yana da otomotiv üreticileri başta olmak üzere endüstri, 
üniversite, araştırma, ulaştırma kurum ve kuruluşları ile küresel standart enstitülerince 
yürütülmektedir.

KoçSistem, Ford Otosan ve Fiat Tofaş ile Türkiye’de bu alanda ilk olan projenin hazırlık çalışmalarına 2008 yılında Ohio State 
Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ümit Özgüner’in katkılarıyla başlanmış olup, çalışmalar 1 Ocak 2010 itibariyle de TÜBİTAK 
1501 TEYDEB programıyla destek kapsamına alınmıştır.

Proje, 2012 yılı itibariyle sonuçlanacak ve hazırlanan protipler ile Ford Transit, Fiat Linea ile Fiat Fiorino’dan oluşan 3 ayrı tip araçla 
saha testlerine başlanacaktır. 




