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DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ

Danışmanlık hizmetleri Akıllı Ulaşım ve Akıllı
Şehir gibi benzer konularda gelişim, mevzuat,
uygulama, master planları, stratejik planlamalar,
sistem mimarileri, AR-GE faaliyetleri gibi temel
başlıkları ele almak amacıyla raporlama hizmeti
sunmaktadır.
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AKI L L I Ş E HİR Ç ÖZÜ ML E R İ
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK HİZMETİ
•

Akıllı Ulaşım Sistemleri Ülke Raporlarının Hazırlanması

•

Karayolu Ağı Akıllı Ulaşım Sistemleri Mimarisi ve Uygulama Planının Hazırlanması

•

Teknik Şartnameler ve Birim Fiyat Tariflerinin Hazırlanması

•

Eğitim ve Teknik Raporların Hazırlanması

•

İhtiyaç Olması Durumunda Bölgesel AUS Uygulama Planı Oluşturulması

•

Mevcut Durum Analizi: Bölgesel AUS envanteri çıkarılır ve sorunlar tespit edilir.

•

Gereksinim Analizi: Bölgesel sorunlara ilişkin stratejiler üretllir ve bu stratejiler AUS mimarisindeki
sistemler (uygulama paketleri ile) eşleştirilir.

İzleme
Değerlendirme

İşletme
Bakım

Ulaşım
Planlama

Proje
Finansmanı

Toplu
Taşıma
Yönetimi

Proje
Uygulama

Proje
Geliştirme
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1. Bölge AUS
Mimarisi

AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

AKILLI ŞEHİR DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Şehirlerimizdeki artan nüfus ve sürekli büyüme, şehirlerin daha verimli
yönetilmesini zorunlu kılıyor.
Şehir kaynaklarını etkin ve verimli kullanırken yaşam kalitesini yükseltmek
için teknolojiden en ileri seviyede yararlanmak, şehrin tüm paydaşlarını şehir
yönetimi ile entegre etmek için Akıllı Şehir projeleri en önemli anahtar.

En İyi Örnekler ve Literatür Tarama
Dünya akıllı şehir endekslerinin en önde gelenlerini analiz etmek, var olan en
iyi güncel uygulamaları görmek ve projelerin detaylarına hakim olmak akıllı
şehir yolculuğunuzda size yol gösterir.
Teorik bilgiyi güncel uygulamalar ile birleştiren, hem dünya şehirleri bazında
hem de farklı fonksiyonel alanları bazında stratejik, teknolojik, toplumsal,
finansal ve gelecek trendleri perspektifine sahip etkili raporlar en hızlı şekilde
kurumunuztüm paydaşların kapasitelerini hızla artırır.
Akıllı Şehir Danışmanlığı Literatür Taraması Hizmetleri:
•

Akıllı Şehir Fonksiyonel Alan Raporları

•

Akıllı Şehir Raporları

•

En İyi Uygulamalar Eğitimleri
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AKI L L I Ş E HİR Ç ÖZÜ ML E R İ
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Yönetim

Mevcut Durum Analizi
Mevcut Durum Analizi çalışmaları, yönelim tespit etmek ve bulgular çıkarmak, şehirlerin stratejilerini oluşturması
açısından kritik önemde. Mevcut durum analizinde şehirdeki başarılı uygulamalar, karşılaşılan zorluklar, diğer öncü
akıllı şehirler arasındaki farklar çıkarılmaktadır. En etkili araçlardan biri olan Akıllı Şehir Endeksi şehrin birçok sayısal
gösterge ile diğer şehirler ile karşılaştırmasını sağlayarak şehrin başarılı olduğu ve gelişme potansiyeli yüksek olan
alanları gösterir.

Mobilite

Akıllı Şehir Danışmanlığı Mevcut Durum Analizi Hizmetleri:
•

Paydaş Yönetim Planı

•

Paydaş Etkileşimi (Online Anket, Mülakat, Çalıştay)

•

Mevcut Durum Analizi Raporu (Başarılar, Zorluklar, Farklar)

•

Akıllı Şehir Endeks Çalışması

•

Akıllı Şehir Olgunluk Haritası

Vizyon, Strateji ve Yol Haritası

Ekonomi

Çevre

Enerji

Akıllı şehir dönüşümü yolculuğu için ortak vizyon, şehrin tüm paydaşları ile beraber tanımlanmalıdır. Akıllı şehir
vizyonu, vizyon ile uyumlu stratejiler, inisiyatifler ve projeler ile sağlanabilir. Tüm bu çalışmalar akıllı şehir yol
haritasında yer almalı ve bu yol haritası yönetişim yapısı ile desteklenmeli. Böylece şehrin ve vatandaşların yaşam
kalitesini artıracak gerçekçi projeler belirlenir ve her projenin ilerleyişi yönetişim yapısı ile izlenebilir.
Yaşam

Akıllı Şehir Danışmanlığı Vizyon, Strateji ve Yol Haritası Hizmetleri:
•

Akıllı Şehir Vizyonunun Belirlenmesi (Anket, Mülakat, Çalıştay)

•

Vatandaş İhtiyaç Analizi (Persona Analizi, Sosyal Medya Analizi)

•

Strateji, Stratejik Amaç, APG, İnisiyatif ve Projelerin Belirlenmesi

•

Akıllı Şehir Yol Haritasının Hazırlanması

•

Akıllı Şehir Yönetişim Modeli

Güvenlik

İnsan
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AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Mimari Tasarım
Mimarisi tasarlanacak Akıllı Şehir Platformu sayesinde ürün ve hizmetlerde bağlılık ortadan
kalkar, yatırım ve işletme maliyetleriniz düşer. Standartlara dayalı ve şehirdeki mevcut silo bazlı
çözümleri entegre edecek bir akıllı şehir mimarisine kavuşursunuz.
Akıllı Şehir Danışmanlığı Mimari Tasarım Hizmetleri:
•

Mevcut BİT Sistemlerinin Analizi ve Değerlendirmesi

•

İstanbul Akıllı Şehir Hizmet Portföyü ve Hizmet

•

İstanbul Akıllı Şehir Mimari Tasarımı
- Mantıksal Uygulama Mimarisi
- Entegrasyon Mimarisi
- Veri Mimarisi
- Altyapı Mimarisi
- Güvenlik Çerçevesi
- Akıllı Şehir Hizmet Yönergeleri
- Teknoloji Seçimi Dokümanı
- Kurumsal Mimari Modeli ve Standartlar Dokümanı

•

İstanbul Akıllı Şehir İşletme Modeli
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ULAŞIM
PLANLAMA

Ulaşım Ana Planı Çalışması; kent içi ulaşımın, Nazım İmar
Planı kararları kapsamında yer alan strateji ve gelişme
önerileri çerçevesinde yeniden çözümlenmesi, ulaşım ve
trafik altyapısı işletmeciliğinin yeniden düzenlenmesi, toplu
ulaşım sistemlerine öncelik verilerek, kentte yaşanan ve
gelecekte oluşması beklenen ulaşım sorunlarının uzun vadeli
yaklaşımlar ile çözümlenmesine yönelik geliştirilen planlama
ilkelerinin bütününü kapsamaktadır.

AKILLI
ŞEHİR
ÇÖZ Ü MLE Rİ
ULAŞIM
PLANLAMA
ULAŞIM ANA PLANI
TOPLU ULAŞIM PLANLAMA ÇALIŞMALARI
OTOPARK YÖNETİMİ VE PLANLAMA ÇALIŞMALARI
TRAFİK TALEP YÖNETİM ÇALIŞMALARI

AKI L L I Ş E HİR Ç ÖZÜ ML E R İ
ULAŞIM PLANLAMA

ULAŞIM ANA PLANI
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•

Mevcut bilgilerin toplanması

•

Yeni verilerin toplanması

•

Verilerin analizi ve model girdileri hazırlanması

•

Ulaşım talep tahmin modelinin kurulması ve kalibrasyonu

•

Hedef yılı girdileri tahmini (hedef yılı projeksiyonları)

•

Alternatiflerin oluşturulması ve modelde test edilmesi

•

Ulaşım Ana Planının hazırlanması

Yolculuk
Üretim/
Çekim

Yolculuk
Atamaları

Türel
Ayrım

Yolculuk
Dağıtımı

AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
ULAŞIM PLANLAMA

TOPLU ULAŞIM PLANLAMA ÇALIŞMALARI
Toplu ulaşım planlama çalışmaları; toplu ulaşım ile özel ulaşımın birbiriyle entegresi ve
bir bütün halinde hareket etmesi için mevcut durumun analizinin yapıldığı, geleceğe
yönelik planlamaların tasarlandığı çalışmalardır. Bu çalışmalarda;
•

Ekonomik olarak optimize edilmiş, özel ve toplu ulaşımı içinde barındıran yüksek
kaliteli ulaşım sağlamak,

•

Sosyal açıdan, her vatandaş için ulaşım erişim ve güvenliğini en üst düzeye
çıkararak konforu sağlamak,

•

Kaynakları doğru kullanarak, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla;

•

Mevcut stratejik fiziki plan kararları dikkate alınarak analiz edilmesi düzenlenmesi,

•

Toplu taşıma sistemlerine, çevre dostu ulaşım biçimlerine öncelik verilerek, ulaşım
ve trafik sorunlarına çözümler getirilmesi,

•

Toplu taşıma modlarının entegrasyonu ile bunların durak ve terminal alanlarının
düzenlenmesi, özel ulaşım dahil çeşitli ulaşım türlerinin, aktarma olanaklarının
geliştirilmesi gerekmektedir.
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AKI L L I Ş E HİR Ç ÖZÜ ML E R İ
ULAŞIM PLANLAMA

OTOPARK YÖNETİMİ VE PLANLAMA ÇALIŞMALARI
Temel ulaşım sistemleri alt yapısında, motorlu veya motorsuz ulaşım araçları için trafik
akışına uygun olarak uzun veya kısa süreli park alanları büyük önem arz etmektedir.
Bu bağlamda otopark yönetimi ve planlama çalışmalarının belirleyici unsurları
aşağıdaki gibidir:
•

Park talebinin belirlenerek şehrin büyüme ilkelerini destekleyen çevre ve şehir
dokusuna uygun yeterli park alanını sağlayacak stratejilerin belirlenmesi,

•

Belirlenen stratejiler doğrultusunda talebi karşılayacak otopark noktalarının
saptanarak projelendirilmesi,

•

Şehrin yol içi ve yol dışı otopark tesislerinin günlük işletme sürecinin akıllı
şehircilik konseptine uygun yönlendirilmesi,

•

Kapsamlı otopark stratejisini destekleyici fiyatlandırma yapılarının
değerlendirilmesi.

Kapsayıcı
Tasarım

Geçirgenlik

Sürdürülebilirlilk
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Erişebilirlik

Kaliteli
Ulaşım

Güvenlik

Etkileşim

Ekonomik
Duyarlılık

AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
ULAŞIM PLANLAMA

TRAFİK TALEP YÖNETİM
ÇALIŞMALARI
Trafik talep yönetim çalışmaları ile mevcut
ulaşım altyapısından en verimli şekilde
yararlanmak, yolculuk talebini ulaşım
türleri arasında entegre etmek ve yolculuk
talebini yönetmek için çeşitli stratejiler
geliştirilmektedir.

Sıkışıklık Ücretlendirilmesi
Esnek Çalışma Saati Uygulaması
Yüksek Doluluklu Araç Şeridi
Uygulamaları

Yüksek Doluluklu Araç Şeridi
Uygulamaları

Sıkışıklık Ücretlendirmesi
•

Fizibilite Etüdü

•

Alternatif Ulaşım İmkânları

•

Ücret Tarifesi

•

Maliyet Analizi

•

Uygulama Planı

•

Etki Analizi

Esnek Çalışma Saati
Uygulaması
•

İl Geneli

•

Sektör Bazlı

•

Koridor Bazlı

•

Yol hizmet düzeyinin belirlenen
değerin üzerinde olması

•

YDAŞ uygulaması için aday olan yolda
ücret uygulamasının bulunmaması

•

Toplu taşıma güzergâhı üzerinde
bulunmaması

•

Kesintisiz akımın sağlanması

•

Yol geometrisinin uygunluğu

•

YDAŞ uygulaması öncesi ve sonrası
zaman kazanımının analiz edilmesi
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TRAFİK
MÜHENDİSLİĞİ

Trafik Mühendisliği; insan, araç ve yol üçgeninde
ulaşım planlama çalışmalarının temelini
oluşturmaktadır. Gerek şehirlerin mevcut
sorunlarının çözülmesi gerekse geleceğe yönelik
ulaşım yatırımlarının sağlıklı yapılabilmesi için
trafik mühendisliği çalışmalarının önemi her
geçen gün artmaktadır.

AKILLI
ŞEHİR
ÇÖZ Ü MLE Rİ
TRAFİK
MÜHENDİSLİĞİ
TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ ÇALIŞMALARI
TRAFİK SAYIM ÇALIŞMALARI
ANALİZ VE SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI

GEOMETRİK DÜZENLEME VE SİRKÜLASYON ÇALIŞMALARI
TRAFİK ETKİ ANALİZLERİ
BİSİKLET YOLLARI ÇALIŞMALARI

AKI L L I Ş E HİR Ç ÖZÜ ML E R İ
TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ

TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ ÇALIŞMALARI
•

Yol ve Kavşak Geometrik Düzenleme Projeleri

•

Trafik Dolaşım Şeması (Trafik Sirkülasyonu)
Düzenleme Projeleri

•

Optimizasyon ve Sinyal Koordinasyonu Projeleri

•

Yaya Ulaşımı Projeleri

•

Yatay-Düşey İşaretleme Projeleri

•

Trafik Sayım Projeleri

•

Makro ve Mikro Simülasyon Çalışmaları

•

Analiz Çalışmaları

•

Otopark Düzenleme Çalışmaları vb.

TRAFİK SAYIM ÇALIŞMALARI
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•

Kavşak Sayımları

•

Kesit Sayımları

•

Kontrol Sayımları

•

Yaya Sayımları

•

Yolcu Sayımları

•

Kordon/Perde Sayımları

AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ

ANALİZ VE SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI
•

Makro, mikro ve mezo modelleme çalışmaları

•

Kavşak noktalarında mevcut durumun simülasyon ile
incelenmesi ve yetersizliklerin ortaya konulması

•

Kavşak ve yol kesitleri üzerinde yapılan düzenlemelerin
simülasyon ile test edilmesi

•

Meydan, yaya yolu, tren, tramvay, metro ve metrobüs
simülasyonlarının yapılması

•

Seyahat süresi tespit ve gecikme analizleri çalışmalarının
yapılması

•

Hız etüdü çalışmalarının yapılması

•

Doygun akım çalışmalarının yapılması
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AKI L L I Ş E HİR Ç ÖZÜ ML E R İ
TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ

GEOMETRİK DÜZENLEME VE SİRKÜLASYON ÇALIŞMALARI
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•

Sayım, analiz ve simülasyon çalışmaları neticesinde trafik sirkülasyonu
yapılması gerektiği tespit edilen yolağı üzerinde sirkülasyon projelerinin
hazırlanması,

•

Şerit ve refüj genişlikleri ölçülerek proje üzerinde gerekli düzenlemelerin
yapılması,

•

Yatay-düşey işaretlemelerin yapılması,

•

Genişletilmeye uygun yol kesimlerinin belirlenerek ihtiyaç halinde gerekli
genişletme veya daraltmaların yapılması,

•

Sorunlu olduğu belirlenen noktalarda ve kavşak alanlarında düzenlemelerin
yapılması,

•

Geometrik düzenlemelerin gerektirdiği şekilde yatay-düşey işaretlemelerin
yapılması,

•

Akaryakıt istasyonu, alışveriş merkezi, kamu binaları, otopark alanı giriş çıkışları,
taksi durak yerlerinin proje üzerinde düzenlenmesi,

•

Yol kenarı parklanma alanlarının düzenlenmesi,

•

Otobüs ve minibüs durak ceplerinin düzenlenmesi.

AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ

Projedeki
Tesisler
Yapılmadan
Mevcut
Durumun
Analizi

Yerinde
İnceleme

Projedeki
Tesislerin
Yaratacağı
Trafiğin
Tahmini

Yol-Kavşak ve
Diğer Trafik
Verilerinin
Toplanması

Proje
Trafiğinin
Dağıtımı

Trafik
Ataması

Projedeki
Tesisler
Yapıldığında
Tahmin Senesi
için Durum
Analizi

Problemlerin
Özeti ve
Çözüm Yolları

Projedeki
Tesisler
Yapılmadan
Tahmin
Senesi

TRAFİK ETKİ ANALİZLERİ
Önemli gayrimenkul projeleri öncesinde potansiyel ulaşım sorunlarının belirlenmesinde, etki analizi çalışmaları önemli katkılar sağlamaktadır.
İSBAK tarafından gerçekleştirilen trafik etki analizleri, uluslararası trafik mühendisliği yöntemleri kullanılarak yapılmakta, yerel yönetimler,
kredilendirme kuruluşları ve yabancı yatırımcılar tarafından öngörülen standartlara uygun olarak hazırlanmaktadır. Türkiye’nin en büyük
gayrimenkul yatırımlarının etkileşim analizleri objektif ve profesyonel bir şekilde İSBAK tarafından yapılmaktadır.
Karışık Kullanımlı (Mixed-Use) Gayrimenkul Yatırımları, Turizm ve Eğlence Merkezi Yatırımları, Alışveriş Merkezleri (AVM), Konut ve Ofis
Projeleri, Tünel, Çevre Yolu, Havaalanı, Toplu Ulaşım (Metro ve BRT) Projeleri gibi tesisler açıldıktan sonra ve gelecek yıllarda trafik
problemleri oluşabileceği öngörülen projeler öncesi trafik etki analizleri gerekmektedir.
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AKI L L I Ş E HİR Ç ÖZÜ ML E R İ
TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ

BİSİKLET YOLLARI ÇALIŞMALARI
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•

Bisiklet yolu ihtiyacının belirlenmesi, fizibilite
çalışmalarının yapılması ve bisiklet yollarının
projelendirilmesi,

•

Yoğun yolcu hareketlerinin olduğu toplu ulaşım
istasyon, durak, iskelelerin ve park et - devam et
sistemlerinin birbirine bağlanması,

•

Bisiklet ile yapılan yolculukların koşullarının
iyileştirilmesi, bölgede daha güvenli ve konforlu bir
bisiklet dolaşımının sağlanması,

•

Belirlenen bisiklet yolları üzerinde uygulama projelerinin
yapılması.

AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ

BİSİKLET YOLLARI ÇALIŞMALARI
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AKILLI ŞEHİR
YÖNETİM
YAZILIMI
Akıllı Şehir Yönetim Yazılımı, şehir yönetiminde
yer alan tüm parametreler arasındaki bilgi akışını
güçlendirerek bir birleri ile olan koordinasyonu
ve operasyon verimliliğini arttırmaktadır.
Esnek mimarisi ile yeni bir modül sisteme
entegre edilebilmekte ve bu sayede hızla
genişleyebilmektedir. Şehir için gerekli kritik verileri
analiz ederek merkezi bir izleme ortamı sunan
yazılım, olay algılamada hızlı erişim ve aksiyon alma
imkânı sağlamaktadır.

AKILLI
ŞEHİR
ÇÖZ Ü MLE Rİ
AKILLI ŞEHİR YÖNETİM
YAZILIMI
DİJİTAL VERİ ANALİZİ
AKILLI ŞEHİR KONSEPTİ
SİSTEM KATMANLARI

İSBAK AKILLI ŞEHİR YÖNETİM PLATFORMU SİSTEM MİMARİSİ
KATMANLI IoT MİMARİSİ

AKI L L I Ş E HİR Ç ÖZÜ ML E R İ
AKILLI ŞEHİR YÖNETİM YAZILIMI

Genel Özellikleri
• Farklı kaynaklardan gelen trafik verisini homojenleştirebilme

•

Modüler esnek mimarisi ile bir trafik alt sistemini kolaylıkla
ekleyip çıkartabilme

•

Web ve harita tabanlı, kullanıcı dostu sistem izleme ara yüzü

•

Gerçek zamanlı arıza bildirimi ve etkin arıza takibi

•

IoT ekipman durumlarını arızanın önem seviyesine göre renkkodlu gösterebilme

•

Canlı trafik verisi katmanları ile analiz imkânı

•

Lokasyon bazlı sorgulayabilme

•

Veri madenciliği uygulanan anahtar kelime ile ilgili Twitter
mesajlarını değerlendirebilme

•

Şehrin panoramik sokak görüntüleriyle çalışabilme

•

Canlı/online izleme arayüzü ile kavşakların işleyişini ve gerçekzamanlı trafik parametrelerini (faz süreleri, fazın kalan süresi,
sensör işgaliye süresi, sensör araç sayımı vb.) monitör edebilme

•

Sinyalizasyon parametrelerinin (araç hacmi, devre süresi, vb.)
analizini kolaylaştıran istatistiksel veri diyagramları

•

Raporlama modülü ile trafik akışını etkileyen değerleri geçmişe
yönelik olarak Excel dosya formatında alabilme

•

Trafik Kontrol Merkezine farklı kaynaklardan (polis, vatandaş,
saha personeli, mobil kullanıcı vb. kaynaklardan) ulaşan
kaza, yol bakımı, arızalı araç bildirimi gibi duyuruları alabilme,
filtreleyebilme

•
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Anlık oluşan elektrik kesintisi tespitinde özel gösterim ile son
kullanıcının farkındalığını arttırma

DİJİTAL VERİ ANALİZİ
Sistem şehrin dijital verilerini analiz edebilme
yeteneğine sahiptir. Bu sayede operatörlerin
yorumlama ve gözlemleme imkânları artmakta,
şehir yönetimi için gerekli kritik aksiyonlar hızlı ve
kolay bir şekilde alınabilmektedir.

AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
AKILLI ŞEHİR YÖNETİM YAZILIMI

Sağlık

Ulaşım
Su Yönetimi

Enerji

Yönetim

Afet

AKILLI ŞEHİR
KONSEPTİ
Akıllı şehir teknolojileri ve
şehri etkileyen bölgesel
servisleri (elektrik kesintileri,
hava durumu servisleri vb.)
kullanarak şehir trafiğinin
yönetimini, bakımını ve ulaşım
ağı kullanımını iyileştiren,
sistemler bütünüdür.

Ekonomi

Barınma

Çevre

Akıllı Şehir Çözümleri
• Trafik yönetiminde ve bakımında iyileşme
• Yeni IoT sistemlerinin hızlı ve kolay entegrasyonu
• Operasyonel maliyetleri azaltma
• Kaynak yönetiminde iyileşme
• Bütçenin daha etkin kullanımı
• Trafik koşullarını görme netliğinde iyileşme
• Daha iyi alt yapı yatırımları
• Daha efektif kontrol
• Operasyonel karar mekanizmalarında iyileşme
• Müdahale ekipleri arası işbirliğini arttırma
• Gerçek zamanlı bildirimler ile daha hızlı müdahale
• Yol güvenliğinde iyileşme
• Daha iyi sürüş deneyimi
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AKI L L I Ş E HİR Ç ÖZÜ ML E R İ
AKILLI ŞEHİR YÖNETİM YAZILIMI

SİSTEM KATMANLARI
Trafik Yönetim Sistemi Katmanları
• Sinyalizasyon Alt Sistemi: Kavşak projeleri, alt yapı, üst yapı çizimleri
yüklenebilmekte, kavşak kameraları izlenebilmekte ve kavşak sensörlerinden
elde edilen işgaliye, araç sayımları vb. bilgilere erişilebilmekte, kavşağın
işleyişi canlı izlenebilmekte, çeşitli istatiksel grafikler ile kavşak trafiği analiz
edilebilmektedir.
• Kamera Alt Sistemi: Stream görüntüleri izlenebilmekte ya da kameradan elde
edilen son fotoğraflar görüntülenebilmektedir.
• ATS Alt Sistemi: Araç takip sisteminde yer alan araçların; Araç hızı, araç sensör
verileri, DOP seviyesi, aracın o anda bulunduğu yerin adresi vb. çeşitli verilere
erişilebilmekte ve araçlar canlı izlenebilmektedir.
• Park Bilgilendirme Alt Sistemi: İSPARK tarafından işletilen 1.040 adet otoparkı
(açık/kapalı/minibüs/taksi/yol üstü/park et devam et park alanlarını) içermektedir.
Otoparkın doluluk/boşluk değerleri sunulmuş ve grafikle desteklenmiştir.
• Sensör Alt Sistemi: Yol ağına ya da tünellere kurulumu yapılmış 879 sensörü
(RTMS, Terra, Smart sensör ve Bluetooth sensörleri) içermektedir. Gidiş/Dönüş
şerit sayısı, yol, sensör, modem, güneş paneli, zaman rölesi vb. veriler ve arıza
geçmişi sunulmakta ve geçmişe dönük sensör raporu oluşturulabilmektedir.
• DMS Alt Sistemi: Trafik yol durumunun yansıtıldığı 72 adet DMS’in canlı
verisine aynı zamanda kaç metrekare olduğu gibi bilgilere bu modül üzerinden
erişilebilmektedir.
Sistemin Diğer Katmanları
• Hava Durumu Katmanı: AKOM tarafından kurulumu yapılan 30 adet hava
durumu istasyonunu içermekte ve rüzgar, sıcaklık, arıza vb. verilere erişim
sağlamaktadır.
• Sosyal Medya Katmanı: Trafikle ilgili Twitter mesajları MongoDB veritabanına
kaydedilmekte, TwitterMiner uygulaması veri madenciliği teknikleri ile
mesajları analiz etmekte ve harita katmanı olarak merkezi web ara yüzünde
sunulmaktadır.
• Enerji Katmanı: Elektrik Kurumundan alınan elektrik kesintileri harita katmanı
olarak merkezi web ara yüzünde sunulmaktadır.
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İSBAK AKILLI ŞEHİR YÖNETİM PLATFORMU SİSTEM MİMARİSİ
Platformu güçlendiren iki tasarım özelliği ile sistem mimarisi oluşturulmuştur:
gerçek durum tespiti ve arıza takibine imkân veren çeşitli veri kaynaklarının
entegrasyonu; farklı platform ve uygulamalar üzerinden yönetilen IoT alt
sistemlerini birleştirmeyi sağlayan merkezi implementasyon.

•
•
•
•

•

ISBAK DataEngine Uygulaması: Sistemin güç kaynağı olan veriyi tüm alt
sistemlerden çekip alan, işleyen, analiz eden uygulamadır.
ISBAK Node.js Uygulaması: Kullanıcı uygulaması ile veri motoru
uygulaması arasındaki trafiği yöneten node.js framework kullanılarak
yazılmış uygulamadır.
ISBAK WebCenter Kullanıcı Uygulaması: Harita tabanlı, en son web
teknolojileri ile tasarlanmış GUI uygulamasıdır.
ISBAK Middleware Uygulamalar: Bir trafik ekipmanının sistemimiz
üzerinden yönetimi için gerekli görüldüğünde yazılan aracı yazılımlardır.
Örneğin adaptif kavşak verilerinin çekilmesi için yazılmış olan web servis
böyle bir aracı yazılımdır ya da MP/YTU kavşak verilerinin çekilmesi için
yazılmış olan DLL/web servis böyle birer aracı yazılımdır.
ISBAK TwitterMiner Uygulaması: Trafikle ilgili tweet mesajlarını sisteme
sağlayan uygulamadır.

AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
AKILLI ŞEHİR YÖNETİM YAZILIMI

SİSTEM
ÇALIŞMA YAPISI

Collect
Data

Business Layer

Middleware Layer

Integrate
Data

Analytics

KATMANLI IoT MİMARİSİ
Platformumuz, farklı türde sistem servisleri arasındaki korelasyonları çözmeyi
kolaylaştıran 5 katmanlı IoT mimarisine dayanmaktadır.

•
Application Layer

•

Network Layer

•
•
•

Device Layer

Visualization

Business Layer: Tüm IoT sisteminin Business Intelligence çözümü olmasını
sağlayan katmandır.
Middleware Layer: Yönetimi merkezileştirmeyi sağlayan aracı uygulamalar
katmanıdır.
Application Layer: Cihaz yönetim süreçlerini yürüten uygulama katmanıdır.
Network Layer: Cihaz katmanında toplanan verinin veri işleme sistemine
iletimini sağlayan katmandır.
Device Layer: Sensörlerden elde edilen sistem-spesifik bilginin
toplanmasından sorumludur.
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TRAFİK
SİNYALİZASYON
SİSTEMLERİ
Akıllı Ulașım Sistemleri’nin önemli
bir unsuru olan Trafik Sinyalizasyon
Sistemleri; planlama, tasarım,
entegrasyon, bakım, işletme gibi
parametrelerin kullanılarak trafiğin
etkin, güvenli ve akıcı bir şekilde
yönetilmesini sağlar.

FLAŞÖR

GERİ SAYIM CİHAZI

TRAFİK SİNYAL LAMBALARI

TRAFİK SİNYAL DENETLEYİCİ

YAYA BUTONLARI

AKILLI
ŞEHİR
ÇÖZ Ü MLE Rİ
TRAFİK SİNYAL DENETLEYİCİ (EXPERTRA 2A9TM)
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI POWERTRA (800 VA/1600 VA)
TRAFİK SİNYAL LAMBALARI (LIGHTRATM)
YAYA BUTONLARI
YAYA/OKUL GEÇİDİ AYDINLATMA SİSTEMİ
I-SIM TRAFİK SİMÜLASYONU

TRAFİK SİNYALİZASYON SİSTEMİ YAZILIMLARI
KAVŞAK SERVİS SAĞLAYICISI (JSP)
KAVŞAK ALARM TARAYICISI (JAB)
KAVŞAK VERİ KONTROL TARAYICISI (JDB)
KAVŞAK İZLEME VE YÖNETİM PROGRAMI (JM)

TRAFİK SİNYALİZASYON
SİSTEMLERİ

AKI L L I Ş E HİR Ç ÖZÜ ML E R İ
TRAFİK SİNYALİZASYON SİSTEMLERİ

TRAFİK SİNYAL DENETLEYİCİ (EXPERTRA 2A9TM)
Akıllı Trafik Sistemleri’nin yönetiminde uzun vadeli ve uygun maliyetli çözümler sunan
EXPERTRA 2A9TM mikroişlemci tabanlı, modüler, genişletilebilir bir yapıya sahiptir.
Adaptif çalışmaya uygun tasarımı ve geliştirilmiş haberleşme altyapısına sahiptir. 48 sinyal
grubuna kadar genişleyebilen yapısı ile kentsel trafik kontrolünde ihtiyaç duyulan her
türlü kavşağı yönetebilecek kabiliyete sahiptir.
Genel Özellikler
• Mikroişlemci tabanlı merkezi işlem birimi
• 8 / 16 / 24 / 32 / 48 gruba kadar genişleyebilen modüler yapı
• İlave bir donanıma ihtiyaç duymadan merkezi bilgisayar sistemleri ve/veya dedektör
sistemleriyle uyumlu çalışabilmesi
• Yerel ve merkezi sisteme bağlı Yeşil Dalga uygulamalarında mevcut cihazlarla
kablosuz koordineli çalışabilmesi
• Endüktif loop dedeksiyon sistemi
• Alternatif olarak video dedektörlerinin kullanılabilmesi
• Trafik Kontrol Merkezinden kavşak yönetimi yapılabilmesi
• LCD üzerinde operasyonel işlemler yapılabilmesi
• Birbirinden bağımsız 3 ayrı kavşağın aynı anda yönetilmesi
• Polis kontrol cihazı ile hızlı geçiş imkânı sağlayabilmesi
• 24 adet loop ve 6 adet yaya butonu bağlama imkânı sunabilmesi

Teknik Özellikler
İşletim
• Adaptif çalışma moduna uygunluk
• Özel günlerde farklı programlama imkânı
• Gün içinde 25 ayrı zaman dilimine kadar istenilen program, süre ve
yapı seçimi
• Gerekli arıza bilgilerini tespit edebilme
Güvenlik
• Yeşil / yeşil çakışma olması durumunda 300 ms. içinde kavşağın flaş
konumuna alınması veya söndürülmesi
• Flaş modunda çalışabilme özelliği
• Bir gruptaki tüm kırmızı sinyal lambalarının arızalanması durumunda
cihazın flaş konumuna alınabilmesi
• Hata akımı koruma şalteri imkânı
• Looplarda meydana gelen arızaların, dedeksiyon ünitesi tarafından
tespit edilerek Trafik Sinyal Denetleyicisine uyarı bilgisi olarak
gönderilmesi
• Statik elektrik yüklenmelerine karşı koruma özelliği
• Haberleşme modülleri için, iletişim yolu üzerinden gelebilecek parazit
ve her türlü işarete karşı koruma özelliği
Çalışma Şartları
• Çalışma Gerilimi ve Frekans Aralığı: 230 VAC (-%15, +%10), 50 Hz (±%4)
• Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -25˚C ~ +60˚C
• Bağıl Nem: %95
Standartlar
TS EN 50556, TS EN 12675, TS EN 50293

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI
POWERTRA (800 VA/1600 VA)
Kesintisiz Güç Sistemi; sinyalize kavşaklarda
enerji kesilmesi durumunda 20 ms.’den kısa bir
zaman diliminde otomatik olarak devreye girerek
(ortalama 300W güç harcayan bir kavşak) en az
5 saat süreyle kesintisiz olarak enerji sağlar.
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AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
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TRAFİK SİNYAL LAMBALARI (LIGHTRATM)
Trafik Sinyal Denetleyicisinden gelen sinyal ile
sürücü ve yayalara kırmızı, sarı ve yeşil renklerde ışık
yayarak gerekli uyarıları yapar.

Taşıt Sinyal Lambaları
• Ø100 / Ø200 / Ø300

Geri Sayım Cihazları
• Standart Geri Sayım Cihazları
Ø200 / Ø300

•

2,5 Digit Geri Sayım Cihazları
Ø200 / Ø300

LED’Lİ TRAFİK SİNYAL LAMBALARI
Genel Özellikler
• Yüksek Enerji Tasarrufu
• Yatay ve Düşey Montaj
• Uzun LED Ömrü
• IP65 Koruma Sınıfı
• Ø200 / Ø300 Vericilerle Kombinasyon İmkânı
• Modüler Yapı
• Kolay Montaj
• Farklı Renk Opsiyonları
• IR3 Sınıfı Darbe Dayanıklılığı
• UV Işınlarına Dayanıklı %100 Polikarbonat Gövde
Çalışma Şartları
• Çalışma Gerilimi ve Frekans Aralığı: 230 VAC
(-%15, +%10), 50 Hz (±%4)
• Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -40˚ C~ +60˚C
• Güç Faktörü (PF): > 0.9
• Toplam Harmonik Bozulma (THD): < %20
• Güç Tüketimi: Ø100 Modüller İçin ≤ 5W,
Ø200 Modüller İçin ≤ 8W,
Ø300 Modüller İçin ≤ 12W
Standartlar
TSE EN 12368:2015, TS EN 50293:2015

Ok Sinyal Lambaları
• Ø100 / Ø200 / Ø300

Otobüs Sinyal Lambaları
• Ø200

Yaya Sinyal Lambaları
• Sabit Yaya Sinyal Lambaları
Ø100 / Ø200 / Ø300

•

Hareketli Yaya Sinyal Lambaları
Ø200 / Ø300

8 Hareketli Yaya Sinyal
Lambası
• Ø300

Flaş Sinyal Lambaları
• Standart Flaş Sinyal Lambaları
Ø200 / Ø300

•

Güneş Enerjili Flaş Sinyal Lambası
Ø200 / Ø300

Bisiklet Sinyal Lambaları
• Ø100 / Ø200

Tramvay Sinyal Lambaları
• Ø200

Beyaz Geri Sayıcılı
Sinyal Lambası
• Ø300
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POWER LED’Lİ TRAFİK SİNYAL LAMBALARI
Genel Özellikler
• Yüksek Enerji Tasarrufu
• Yatay ve Düşey Montaj
• IP65 Koruma Sınıfı
• Ø200/ Ø300 Vericilerle Kombinasyon
İmkânı
• Modüler Yapı
• Kolay Montaj
• Farklı Renk Opsiyonları
• IR3 Sınıfı Darbe Dayanıklılığı
• UV Işınlarına Dayanıklı %100 Polikarbonat
Gövde
• Özel Lens Kullanımı ile Klasik Görünüm
• Uzun Ömür (5 yıl garanti)
• Düşük Bakım Maliyeti
• Yeni LED Teknolojisi

Taşıt Sinyal
Lambaları
• Ø200 / Ø300

Yaya Sinyal
Lambaları
• Ø200

Flaş Sinyal Lambaları
Çalışma Şartları
• Çalışma Gerilimi ve Frekans Aralığı:
230 VAC (-%15, +%10), 50 Hz (±%4)
• Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -40˚ C~+60˚C
• Güç Faktörü (PF): > 0.9
• Toplam Harmonik Bozulma (THD): < %20
• Güç Tüketimi:
Ø200 / Ø300 Renkli Lensli Modüller
için ≤ 8W
Ø200 / Ø300 Gri Lensli Modüller
için ≤ 10W
Standartlar
TSE EN 12368:2015, TS EN 50293
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Ok Sinyal
Lambaları
• Ø200 / Ø300

•

Standart Flaş Sinyal
Lambaları
Ø200 / Ø300

•

Güneş Enerjili Flaş
Sinyal Lambası
Ø200 / Ø300

AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
TRAFİK SİNYALİZASYON SİSTEMLERİ

YAYA BUTONLARI
• Erişilebilir Yaya Butonu
• Işıklı ve Sesli Yaya Butonu
ERİŞİLEBİLİR YAYA BUTONU

Sistem Bileşenleri

Erişilebilir yaya butonu, görme ve işitme engelli yayaların yanında engelsiz yayaların
da sinyal kontrollü kavşakları güvenli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur.
Genel Özellikler
•
Yaya geçiş talebini Trafik Sinyal Denetleyiciye iletme
•
Dış ortam gürültüsüne göre ses seviyesini ayarlayabilmenin yanı sıra gece
saatlerinde ayrıca ayarlanabilen ses seviye katsayısı
•
Bağımsız ve yalıtımlı sinyal algılama devresi sayesinde elektrik kaçağı riskini
ortadan kaldırma
•
Yönlendirme ve mesaj ses dosyalarının kolay transferi için MicroSD kart desteği
•
USB üzerinden yönlendirme ve mesaj ses dosyalarını yükleyebilme
•
Konfigrasyon PC arayüz programı

•

Işıklı Dokunmatik Buton

•

Dış Ortam Hoparlör

•

Sistem Kontrol Ünitesi

•

Sistem Yazılımı

•

Bluetooth Modülü (Opsiyonel)

•

Alüminyum Dış Kasa

Erişilebilirlik Özellikleri
•
Titreşimli buton sayesinde işitme engelli kişilere talebin aldığını geri bildirimi
•
Sinyalizasyon durumuna göre sesli geçme ve bekleme yönlendirmesi
•
Butona 3 saniyeden uzun basıldığında opsiyonel mesaj sesi çalabilme
(Örneğin: görme engelliler için kavşağın konumu ve trafiğin yönü gibi)
•
Yeşil ışığın son saniyelerini ifade eden yeşil flaş süresini otomatik algılayarak yayayı
geri sayım ile uyarma
•
Trafik ışıklarıyla senkron renkte yanan ışıklı buton
•
Görme engelli yayalar için cihaz üzerinde brail alfabesi ile cihazın kullanım şekli ve
kavşak geometrisinin tanımlanması
Dış Kabin Özellikleri
•
Alüminyum Dış Kasa
•
Elektrostatik Toz Boya
•
Kasa Boyutları: 13,5 x 35 x 9,8 cm (En x Boy x Derinlik)
•
IP65 Su Geçirmezlik Standardı
Çevresel Özellikler
•
Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -40C˚ ~ 60C˚
Güç Verileri
•
Algılayıcı Devre Giriş Gerilimi: 230VAC
•
Erişilebilir Yaya Butonu Giriş Gerilimi Aralığı: 12-36 V DC
•
Ortalama Güç Tüketimi: 1,5W
•
Maksimum Güç Tüketimi: 3,6W
•
Sistem Yazılımı
•
Bluetooth Modülü (opsiyonel)
•
Alüminyum Dış Kasa

IŞIKLI VE
SESLİ YAYA BUTONU
Yayaların sinyalize kavşaklardan
güvenli bir şekilde karşıdan
karşıya geçişlerini sağlar. Yaya
sinyal lambalarına yeşil ve kırmızı
renk yandığında, yayaların
algılayabileceği sesli mesajlar verilir.
Yayaların butona basmasıyla talep
Trafik Sinyal Denetleyicisine iletilir ve
yaya sinyal lambalarında yeşil yanar.
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YAYA/OKUL GEÇİDİ AYDINLATMA SİSTEMİ
Sürücülerin etkili bir şekilde uyarılması ve Yaya/Okul Geçitlerinden yayaların
güvenli bir şekilde yolun karşısına geçmeleri için tasarlanmıştır.

Kullanım Alanları
•

Okul Geçitleri

•

Yaya Geçitleri

Genel Özellikleri
•

Sistemde kullanılacak olan LED’li sarı veya kırmızı çakar lambalar ile
sürücülerin etkin bir şekilde uyarılması

•

Yaya/Okul Geçidi işaretinin ışık geçiren reflektif malzemeden imal edilmesi

•

Yaya/Okul Geçidi işaretinin ışık geçiren reflektif malzemeden imal edilmesi

•

Power LED’li Aydınlatma lambasının 75W gücünde ve en az 7500 lm ışık
akısına sahip olması

•

Levhanın ve Yaya/Okul geçidinin aydınlatma zaman aralığının
programlanabilmesi

•

Cihazın minimum IP55 koruma sınıfında alüminyum kasaya sahip olması

Çevresel Özellikler
•

Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -25˚C ~ +50˚C

•

Bağıl Nem: %90

Kabinin Ebadı:
1230 mm (h) x 1105 mm (w) x 160 mm (d) (±%10)
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I-SIM TRAFİK SİMÜLASYONU
Adaptif trafik yönetimi projesi (ATAK) çerçevesinde geliştirilen mikroskopik trafik simülasyonu ISIM, araç
takip modeli olarak Intelligent Driving Model (IDM) kullanmaktadır ve yerel sürücü davranışlarına göre
kalibre edilebilme özelliğine sahiptir.
2013 DUKE’S
CHOICE AWARD
WINNER
ÖDÜLLÜ

Genel Özellikler
• Sanal ortamda farklı trafik ağlarının oluşturulabilmesi
•

Trafik ağlarına seçilen trafik hacimlerinin yüklenmesi

•

Farklı optimizasyon arayüzleri ile entegrasyon sağlanabilmesi

•

Farklı performans parametrelerine göre taşıt başına gecikme, ortalama durma sayıları ortalama
seyahat süresi ve ağdaki aktif araç sayısı gibi çıktılar üretmesi

•

Trafik kontrol stratejileri geliştirme, uygulama ve sonuçlarını izleyebilme

TRAFİK SİNYALİZASYON SİSTEMİ
YAZILIMLARI
GPRS Modem ve Ethernet vasıtasıyla kavşaklara
bağlanılmasına fırsat veren Merkez ve Merkez Programları,
TSD (Trafik Sinyal Denetleyici)’ye bağlantı kurularak
programsal anlamda müdahale imkânı sağlar. Aynı
zamanda alt programlarla; Kavşak Servis Sağlayıcısı
(JSPx), Kavşak Alarm Tarayıcısı (JABx), Kavşak Veri Kontrol
Tarayıcısı (JDBx), Kavşak İzleme ve Yönetim Programları
(JMx) ile kavşağın detaylı takibi yapılır.
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KAVŞAK SERVİS SAĞLAYICISI (JSP)
Ana haberleşme bilgisayarında, GPRS Modem ya da
Ethernet aracılığıyla kavşaklar ile her türlü haberleşmeyi
(leased line, dial-up, kablolu veya kablosuz, GSM)
sağlar; program ile kavşakların bağlantı durumları
takip edilir. Ayrıca kavşakların sisteme tanıtılması da alt
program olan JSPxSet ile yapılır.

KAVŞAK ALARM TARAYICISI (JAB)
Merkeze kayıtlı kavşaklarda oluşan anlık arıza durumlarını (ampul
patlaması, dedektör arızası, yeşil-yeşil çakışması, kapı açık bilgisi, elektrik
kesintisi bilgisi vb.) kayıt eder ve aynı zamanda veri tabanına aktarır.
Program vasıtasıyla,
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•

Geçmişe yönelik arıza sorgulayabilme

•

Arızaların türüne göre sorgulama yapılıp raporlayabilme

•

Belirli bir bölge oluşturularak arıza takibi yapabilme
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KAVŞAK VERİ KONTROL TARAYICISI (JDB)
Merkeze kayıtlı kavşaklardaki bilgileri JSP vasıtasıyla gerçek
zamanına ve sırasına göre kayıt ederek istenilen zaman
aralığındaki verilere kolaylıkla ulaşarak analiz yapılmasını
mümkün kılar.

KAVŞAK İZLEME VE YÖNETİM PROGRAMI (JM)
Merkeze kayıtlı kavşakların; oluşturulan kavşak üstyapı görseli
üzerinden anlık çalışma şekli ve sürelerinin takip edilerek, harita
üzerinden gösterimi sağlanır.
Program tek bir kavşağı yönetme imkânı verdiği gibi, oluşturulan
kavşak grubunu da yönetme imkânı vermektedir.
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ADAPTİF
TRAFİK YÖNETİM
SİSTEMİ (ATAK)
Adaptif Trafik Yönetim Sistemi (ATAK); bir yol ağındaki ortalama taşıt gecikme sürelerini ve ortalama durma sayılarını
en aza indirmek amacı ile sinyalize kavşakların sürelerini; trafik hacmi, kuyruklanma gibi parametrelere göre gerçek
zamanlı olarak optimize eder ve hesaplanan optimum sürelerin sinyalize kavşağa uygulanmasını sağlar.
Genel Özellikleri
• Sahadan alınan verileri merkezde değerlendirerek kavşakların sinyal sürelerini gerçek zamanlı olarak optimize
edebilme
• Trafik hacminde meydana gelen değişikliklere hızlıca adapte olup, sinyal sürelerini yeni duruma uygun olarak
güncelleyebilme
• Trafik yol ağındaki seyahat sürelerini ve emisyon değerlerini azaltma
• Kurulduğu kavşaklarda taşıt gecikme sürelerini %15 ile %30 oranında azaltma
• Trafik sinyal sürelerinin oluşan trafik hacmi, kuyruklanma gibi parametlere bağlı olarak online ve anlık optimize
edilebilme
• İzole ve koordineli olarak çalışabilme
• İstenen zaman aralığında adaptif, istenen zaman aralığında tercih edilen başka bir kontrol stratejisi ile
çalışabilme
• Web tabanlı online sistem izleme arayüzü
• Sistem yönetim arabirimi
• Kavşak ya da kavşak grubunu planlamak için kullanıcı dostu arabirimi
• Kavşak ya da kavşak grubunu simüle edebilmek için kullanıcı dostu arabirimi
• Sistemde üretilen tüm verileri saklayabilme ve raporlayabilme
• İstatistiksel veri üretimi ve raporlayabilme
• Sistem alarm ve sonuçlarını izleyebilme

AKILLI
ŞEHİR
ÇÖZ Ü MLE Rİ
ADAPTİF TRAFİK
YÖNETİM SİSTEMİ (ATAK)
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SEYAHAT
SÜRESİNDE
ORTALAMA

%20
AZALMA

TOPLAM CO
EMİSYONUNDA

%18

GECİKME
SÜRESİNDE
ORTALAMA

%30

AZALMA

AZALMA

NEDEN

YAKIT
TÜKETİMİNDE

ATAK?

ORTALAMA
HIZDA

%35

%15
AZALMA

ARTIŞ

KAVŞAK BAŞINA
YILLIK ORTALAMA
700.000 TL
YAKIT
TASARRUFU
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KAVŞAK BAŞINA
YILLIK ORTALAMA
1.700.000 TL
KAYIP ZAMANDA
TASARRUF
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ATAK ARAYÜZLERİ

WEB TABANLI İZLEME
Harita tabanlı web izleme arayüzü, sistemin
ürettiği sinyal sürelerini, çeşitli istatistik
verilerin online izlenmesini sağlar.

TASARIM YAZILIMI
Kavşak geometrisi, sinyal fazları, akımlar, optimizasyon
parametreleri, hesaplama yöntemi gibi sistemin çalıştırılacağı
kavşağa ait çeşitli bilgileri alır.

YÖNETİM YAZILIMI
Trafik operatörleri için online izleme arayüzüdür,
operatörlere online olarak sisteme isterlerse müdahale
etme değişiklik yapma olanağı sunar.
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ELEKTRONİK
DENETLEME
SİSTEMLERİ
(EDS)
Elektronik Denetleme Sistemi, değişen ve dönüşen şehirlerin vatandaşlar için daha güvenli
ve yaşanılabilir olmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu sistem kural ihlali yapan
araçların sensörler ve video analizi ile tespit edilmesinden sonra ilgili kanunda öngörülen
cezaya tabii tutulması için gerekli kanıtların oluşturulduğu güvenli, modüler ve akıllı bir
çözümdür.
Bulut Teknolojisi ile 13 ayrı ihlal tespit sisteminin bir merkez sistemi tarafından yönetilip
kullanılabilmesine imkân sağlayan EDS 3.0; Uluslararası standartlarda ve akredite kuruluşları
tarafından belgelendirilmiş Türkiye’nin tek yerli trafik ihlal denetim ve tespit sistemidir.
Elektronik Denetleme Sistemi® EDS 3.0, trafik ihlallerinin tespit edilmesine yönelik bir
uygulamadır

•

Elektronik Denetleme Sistemi® EDS 3.0, kapsam olarak kusurlu sürücüleri cezalandırmayı
değil, sürücülerde davranış değişikliğini gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir

•

Sistem ile bireylerin, kusurlu davranışlarının sürekli izlendiği ve tespit edildiğinin
farkındalığı oluşturulmaktadır

•

Sistemin uygulandığı noktalarda, kısa zamanda kural ihlallerinin %90 azaldığı
gözlemlenmiştir

AKILLI
ŞEHİR
ÇÖZ Ü MLE Rİ
ELEKTRONİK
DENETLEME SİSTEMLERİ
EDS MERKEZ YAZILIMI
MOBİL ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMLERİ
KIRMIZI IŞIK İHLAL TESPİT SİSTEMİ
ORTALAMA HIZ İHLAL TESPİT SİSTEMİ
EMNİYET ŞERİDİ İHLAL TESPİT SİSTEMİ

PARK İHLAL TESPİT SİSTEMİ
MOBİL VE MOTOR İHLAL TESPİT SİSTEMİ
OFSET TARAMA İHLAL TESPİT SİSTEMİ
TERS YÖN İHLAL TESPİT SİSTEMİ
DÖNÜŞ YASAĞI İHLAL TESPİT SİSTEMİ

YAYA GEÇİDİ İHLAL TESPİT SİSTEMİ
TARALI ALAN İHLAL TESPİT SİSTEMİ
TRAMVAY YOLU İHLAL TESPİT SİSTEMİ
HEMZEMİN GEÇİDİ İHLAL TESPİT SİSTEMİ
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Genel Özellikleri
•
Yenilenebilir ve genişleyebilir yazılım ve donanım mimarisi
•
Yenilikçi Tasarım; kompakt, modüler ve hafif gövde yapısıyla kurulum ve nakliye kolaylığı
•
Kullanıcı dostu yazılım arayüzü; Birkaç dakika içerisinde uygulama için gerekli ayarların yapılabilme imkânı
•
Tüm EDS uygulamalarını tek merkezden yönetebilme
•
Akıllı mobil teknolojileri ile ceza ihlal kayıtlarını takip edebilme
•
Otomatik Ceza Faturası, özet cezalandırma vb. raporlama ile ihlal tipine uygun fatura formatı düzenleyebilme
•
Merkez uygulama üzerinde, gelen kayıtlara ilişkin plaka okuma işlemini (ANPR-Automatic Number Plate
Recognition) gerçekleştirilebilme
•
Akıllı tahminleme modelleri ile konvoy takibi vb.
•
Erken uyarı senaryoları
•
Yapay zeka ile tahminleme ve önleme (sahte plaka, çift plaka ve şüpheli hareket tespiti)
•
İhlal görüntülerinin merkezde ve lokalde saklayabilme
•
Tüm haberleşme sistemleri ile uyumlu çalışabilme
•
İstenilen zaman aralığında ihlal video kayıt süresi
•
7x24 saat kesintisiz video saklayabilme
•
Yüksek çözünürlükte kamera teknolojisi kullanımı ile kaliteli görüntüleme yapabilme
•
Görüntü işleme tekniği kullanılarak sanal dedektör veya manyetik dedektör uygulaması yapabilme
•
%95 başarı oranıyla otomatik plaka tanıma özelliği
•
Araç sayım, araç sınıflandırma, yaya algılama, ortalama hız gibi bilgileri yüksek doğruluk oranıyla elde edebilme
•
İhlal görüntülerinin güvenliğini dijital imza teknikleri kullanarak sağlayabilme
•
Gece ve düşük ışık koşullarında renkli ve kaliteli ihlal fotoğrafı alabilme,
•
İhlal görüntülerini MPEG4, H264 vb. teknikleri ile kodlayarak merkeze iletebilme
•
Polnet entegrasyonu
•
Plaka, kavşak, tarih, bölge vb. aralığına göre birbirleri ile bağlantılı olarak sorgulayabilme ve raporlayabilme
•
Plaka okuma ve tanımlama işlemini manuel, otomatik, harekete göre ve sensör kullanarak yapabilme

STANDARTLAR-BELGELER-GÜVENLİK
IP (Ingress Protection) Koruma Sınıfı Belgeleri
EDS ürünleri IP 55 ve IP 65 Koruma Sınıfı belgelerine ayrı ayrı sahiptir.
EMC (Electromagnetic Compatibility)
Elektromanyetik Uyumluluk
Fonksiyon Doğrulama Test Raporları
EDS ürünü için akredite kurumlarca alınmış fonksiyon doğrulama test raporlarıyla güvenli
ölçümleme tescillenmiştir.
LVD (Low Voltage Directive)
Alçak Gerilim Kararnamesi
İSBAK EDS ürünü LVD testlerini başarı ile tamamlamıştır.
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Dongle Uygulaması (Opsiyonel)
•
Saha yazılımının farklı yerlere taşınmasını engellemek amacı ile özel yazılım ve donanımlar
aracılığıyla koruma altında çalıştırılmaktadır.
•
Güçlü algoritmalar ile yazılım güvenliği desteklenmiştir.
•
Anti-debugging ve reverse engineering gibi ataklara karşı etkin koruma sağlanmıştır.
•
1024-bit private imzalı lisans güncellemeleri
Güvenli Haberleşme Omurgası
EDS 3.0 Sistem noktalarının tamamı EDS 3.0 Merkezi ile tüm bilgi alışverişini kablolu ve özel bir
network üzerinden gerçekleştirilmektedir. (VPN-Virtual Private Network)
Radar Kalibrasyon ve FCC Belgeleri
Radar ölçüm doğruluğunu gösteren ölçüm belgeleri

AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
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EDS MERKEZ YAZILIMI
EDS 3.0, değişen ve dönüşen şehirlerin vatandaşlar için daha güvenli
ve yaşanılabilir olmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir yönetim
platformudur. EDS 3.0 kent yöneticilerinin, kolluk kuvvetlerinin ve kent
yönetiminde rol alan birçok paydaşın ihtiyaçları doğrultusunda global
standartlara uygun olarak geliştirilmiş güvenli, modüler ve akıllı bir
çözümdür.
Yapay zeka ve Machine Learning sayesinde tehlike ve suç arz
eden durumları analiz edip öğrenme ve önlenmesi için alarm verme
yetkinlikleriyle donatılmıştır.

EDS 3.0

Yapay Zeka

Kontrol

Asayiş

Yönetim

İhlal Tespit Sistemi Kontrolü (İTS)
• Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi
• Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi
• Emniyet Şeridi İhlal Tespit Sistemi
• Sahadaki tüm sistemlerin Sağlık Monitörleri
Plaka Tanıma Sistemi (PTS) - Transit Geçişler
• Kara Liste vb.
• Alarm Yönetimi (Karaliste, POLNET)
• PTS noktaları canlı izleme
• Mükerrer Geçiş Takibi
• Konvoy Takibi
İhlal Tespit Sistemi Yönetimi (İTS)
• Potansiyel ihlal inceleme
• Potansiyel ihlal işleme
• İhlal iptal etme
• İhlal tespit formu oluşturma
• İhlallerin EGM’ye işlenmesi
Yapay Zeka ile Tahminleme ve Önleme
• Konvoy takibi
• Sahte plaka tespiti
• Çift plaka kontrolü
• Şüpheli hareket tespiti ve raporlaması
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MOBİL ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMLERİ
Mobil EDS Nedir?
Mobil EDS; sabit ihlal tespit noktalarının kurulma olanağının bulunmadığı bölgelerde taşınabilir
çözümler sunabilen, olay algılama ve olay izleme yetenekleri olan ileri teknoloji hareketli kameralar ve
mobil çalışma uyumlu ekipmanlarla donatılmış mobil denetleme aracıdır.
Şehir içi trafik akışını olumsuz yönde etkileyen parklanma, emniyet şeridi, duraklama ihlallerinin tespiti
ve bu ihlallerinden kaynaklanan trafik problemlerinin önlenmesi, hareketli kameralar aracılığıyla bölge
ve kavşak güvenlik kontrolü yaparak muhtemel kazaları önlemek, can ve mal güvenliğini sağlamak
amacıyla geliştirilmiştir.
Genel Bilgiler
Kanıt Paketi: Yüksek kaliteli ve renkli ihlal fotoğraflarıyla ihlale ait tüm detaylar. İhlal yapan taşıta ait ihlal
anı başlangıcı ve ihlal anı bitimini kapsayan fotoğraf kanıtları.
İhlal Tespit: Görüntü işleme teknolojileriyle emniyet şeridi, parklanma ve duraklama ihlallerini algılama
ve fotoğraflama.
Mobil Tasarım: Sistem içerisinde kullanılan tüm ekipmanlar, mobil araç için uygun olarak, titreşim
testlerinden geçirilerek tasarlanmıştır.
Teknik Bilgiler
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•

Esnek sistem mimarisi ile kullanmak istediğiniz kamera teknolojisini seçebilme avantajı (GIGE veya IP Kamera)

•

Yüksek çözünürlüklü kamera ile 7x24 saat lokal video kaydı

•

%95 başarı oranıyla otomatik plaka tanıma özelliği

•

Uzaktan izleme olanağı

•

Yeni isteklerin eklenebileceği modüler yazılım desteği

•

Merkezden yönetebilir çalışma zamanı planlaması (gün, ay, yıl)

•

İhlal fotoğraflarında özel güvenlik imzası

•

Teleskopik direk üzerine monte edilmiş kameralar aracılığıyla detayları en doğru açı ile görebilme yeteneği.

•

Optik yakınlaştırma özelliği sayesinde, uzun mesafeleri kontrol edebilme özelliği.

•

Sistem yüksek ısı ve zor hava şartlarına dayanaklı özel tasarımlı IR, yüksek hızlı PTZ kameralar desteği ile gece resim
alabilme özelliği

•

Yeni isteklerin eklenebileceği modüler yazılım desteği

•

Beklenmeyen düzen ve güvenlik sorunlarını ve genel asayiş problemlerini kayıt altına alabilmek için manuel alarm
butonu özelliği.

•

Kullanıcı dostu yazılım arayüzü ile birkaç dakika içerisinde uygulama için gerekli ayarların yapılabilme imkânı

•

Yüksek kaliteli ve akıllı kanıt fotoğrafları ile ihlale ait tüm detaylar (ilçe, tarih ve saat, cihaz seri numarası, kavşak ID’si
ve adı, yazılım sürümü, kanıt numarası, araç plakası, araç yönü, vb.)

•

Sahadan merkeze iletilen kanıta dair tüm detaylarda KGYS uyumluluğu
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KIRMIZI IŞIK İHLAL TESPİT SİSTEMİ
Kırmızı Işık EDS, sinyalize kavşaklarda kırmızı ışık ihlali
gerçekleştiren araçların tespit edildiği sistemdir. Sistem, kurulduğu
noktalarda yapılan kırmızı ışık ihlallerini otomatik algılar ve ihlal
anının dijital kanıtlarını oluşturur.
Genel Özellikler
• Kanıt Paketi: İhlal anına ait 3 adet fotoğraf ve ihlal öncesi ve
sonrasını kapsayan video kaydı (1 tane yüksek çözünürlüklü
fotoğraf)
• İhlal Tespiti: Görüntü analizi ile araçların plakalarını yüksek
doğruluk oranı ile tespit edebilme.
Teknik Özellikler
• Akıllı yazılım sayesinde aynı periyotta geçen birden çok araç
için uyarı oluşturabilme (Ambulans, itfaiye geçişlerinde yol veren
araçlar vb.)
• Esnek Sistem mimarisi
- Kullanılmak istenen kamera teknolojisini
belirleyebilme (GİGE veya DSLR)
- Radar ya da manyetik loop teknolojisi ile ihlal yapan araçları
algılayabilme
- Aydınlatma Teknolojisi (Flash-IR)
• %95 başarı oranıyla otomatik plaka tanıma özelliği
• Uzaktan izleme olanağı
• IR ve strobe teknolojisiyle düşük ışık seviyelerinde çalışabilme
• Yüksek çözünürlüklü kamera ile 7x24 saat lokal video kaydı
• Modüler yazılım desteği.
• Gece renkli ihlal fotoğrafları
• Merkezden yönetebilir çalışma zamanı planlaması
• İhlal fotoğraflarında özel güvenlik imzası
• Yüksek kaliteli ve akıllı kanıt fotoğrafları ile ihlale ait tüm detaylar
(ilçe, tarih ve saat, cihaz seri numarası, kavşak ID’si ve adı,
yazılım sürümü, kanıt numarası, araç plakası, araç yönü, vb.)
• Sahadan merkeze iletilen kanıta dair tüm detaylarda KGYS
uyumluluğu
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AKI L L I Ş E HİR Ç ÖZÜ ML E R İ
ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMLERİ

ORTALAMA HIZ İHLAL TESPİT SİSTEMİ
Belirlenen arterlerdeki başlangıç ve bitiş noktalarından geçen araçların gerçek zamanlı tarih saat bilgisinden ortalama hız
bilgilerini hesaplayarak arterdeki hız sınırını aşan araçların tespit edildiği bir sistemdir.
Genel Özellikler
• Kanıt Paketi: Koridor noktalarının giriş ve çıkış noktalarına ait 4 adet fotoğraf
• İhlal Tespit: Görüntü analizi ile araçların plakalarını yüksek doğruluk oranı ile tespit edebilme
Teknik Özellikler
• Koridor başlangıç ve bitiş noktalarında uydu saatiyle zaman eşitlenmesi
• %95 başarı oranıyla otomatik plaka tanıma özelliği
• Uzaktan izleme olanağı
• Yüksek çözünürlüklü kamera ile 7x24 saat lokal video kaydı
• Modüler yazılım desteği
• Merkezden yönetebilir çalışma zamanı planlaması
• İhlal fotoğraflarında özel güvenlik imzası
• Yüksek kaliteli ve akıllı kanıt fotoğrafları ile ihlale ait tüm detaylar (ilçe, tarih ve saat, cihaz seri numarası, kavşak ID’si ve
adı, yazılım sürümü, kanıt numarası, araç plakası, araç yönü, vb.)
• Sahadan merkeze iletilen kanıta dair tüm detaylarda KGYS uyumluluğu
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AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMLERİ

EMNİYET ŞERİDİ İHLAL TESPİT SİSTEMİ
Trafikte seyir halinde oluşabilecek acil durumlarda ulaşımın
aksamadan devam edebilmesi için ayrılmış olan emniyet
şeridinin zorunlu haller haricinde kullanan araçları tespit eden
sistemdir.
Genel Özellikler
• Kanıt Paketi: Her bir ihlal için 4 adet fotoğraf (2 dar ve 2
geniş). Aynı zamanda ihlal öncesi ve sonrasına ait ihlal
videosu
• İhlal Tespiti: Görüntü analizi ile çoklu araç takibi yapabilme
ve araçların plakalarını yüksek doğruluk oranı ile tespit
edebilme
• Emniyet şeridinde belli bir hızın üzerinde seyir halinde olan
aracı otomatik olarak tespit edebilme
Teknik Özellikler
• %95 başarı oranıyla otomatik plaka tanıma özelliği
• Uzaktan izleme olanağı
• Modüler yazılım desteği
• Merkezden yönetebilir çalışma zamanı planlaması
• İhlal fotoğraflarında özel güvenlik imzası
• Yüksek kaliteli ve akıllı kanıt fotoğrafları ile ihlale ait tüm
detaylar (ilçe, tarih ve saat, cihaz seri numarası, kavşak ID’si
ve adı, yazılım sürümü, kanıt numarası, araç plakası, araç
yönü, vb.)
• Sahadan merkeze iletilen kanıta dair tüm detaylarda KGYS
uyumluluğu
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AKI L L I Ş E HİR Ç ÖZÜ ML E R İ
ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMLERİ

PARK İHLAL TESPİT SİSTEMİ
Park EDS; trafik akışının olduğu yollarda park ihlalini yapan
araçların tespit edildiği sistemdir.
Genel Bilgiler
• Kanıt Paketi: Her bir ihlal için 4 adet fotoğraf (2 dar ve 2 geniş)
• İhlal Tespiti: Görüntü analizi ile çoklu araç takibi yapabilme ve
araçların plakalarını yüksek doğruluk oranı ile tespit edebilme
• Park ihlal tespiti yapılacak bölgedeki alanı otomatik olarak
tarama ve görüntü analizi ile ihlali gerçekleştiren araçları
tespit edebilme
Teknik Bilgiler
• Esnek sistem mimarisi
• %95 başarı oranıyla otomatik plaka tanıma sistemi
• Yüksek çözünürlüklü kamera ile 7x24 saat lokal video kaydı
• Merkezden yönetebilir çalışma zamanı planlaması
• İhlal fotoğraflarında özel güvenlik imzası
• Yüksek kaliteli ve akıllı kanıt fotoğrafları ile ihlale ait tüm
detaylar (ilçe, tarih ve saat, cihaz seri numarası, kavşak ID’si ve
adı, yazılım sürümü, kanıt numarası, araç plakası, araç yönü, vb.)
• Sahadan merkeze iletilen kanıta dair tüm detaylarda KGYS
uyumluluğu
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AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMLERİ

OFSET TARAMA İHLAL TESPİT SİSTEMİ
Ofset Tarama EDS, karayollarında bulunan refüj başı
ayrımlarında taralı alan bölgesini ihlal ederek şerit deiştiren
araçları tespit eden sistemdir.
Genel Bilgiler
• Kanıt Paketi: Her bir ihlal için 4 adet fotoğraf (2 dar ve 2
geniş). İhlal yapan taşıta ait ihlal anı öncesi ve sonrasını
kapsayan ihlal video kaydı
• İhlal Tespiti: Görüntü analizi ile çoklu araç takibi
yapabilme ve araçların plakalarını yüksek doğruluk
oranı ile tespit edebilme
Teknik Özellikler
• Esnek sistem mimarisi
• Yüksek çözünürlüklü kamera ile 7x24 saat lokal video
kaydı
• %95 başarı oranıyla otomatik plaka tanıma özelliği
• Uzaktan izleme olanağı
• Modüler yazılım desteği
• Merkezden yönetebilir çalışma zamanı planlaması
• İhlal fotoğraflarında özel güvenlik imzası
• Yüksek kaliteli ve akıllı kanıt fotoğrafları ile ihlale ait tüm
detaylar (ilçe, tarih ve saat, cihaz seri numarası, kavşak
ID’si ve adı, yazılım sürümü, kanıt numarası, araç plakası,
araç yönü, vb.)
• Sahadan merkeze iletilen kanıta dair tüm detaylarda
KGYS uyumluluğu

59

AKI L L I Ş E HİR Ç ÖZÜ ML E R İ
ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMLERİ

TERS YÖN İHLAL TESPİT SİSTEMİ
Ters Yön EDS, trafikte ters yöne giren araçları tespit eden sistemdir.
Genel Bilgiler
• Kanıt Paketi: Her bir ihlal için 2 adet fotoğraf. İhlal yapan taşıta ait ihlal
anı öncesi ve sonrasını kapsayan delil video kaydı
• İhlal Tespiti: Görüntü analizi ya da sensörler ile ihlal denetimi yapabilme
ve araçların plakalarını yüksek doğruluk oranı ile tespit edebilme
Teknik Bilgiler
• Esnek sistem mimarisi
• Radar ya da manyetik loop teknolojisi ile ihlal yapan araçları algılama
• Aydınlatma Teknolojisi (Flash-IR)
• Yüksek çözünürlüklü kamera ile 7x24 saat lokal video kaydı
• %95 başarı oranıyla otomatik plaka tanıma özelliği
• Uzaktan izleme olanağı
• Modüler yazılım desteği
• Merkezden yönetebilir çalışma zamanı planlaması
• İhlal fotoğraflarında özel güvenlik imzası
• Yüksek kaliteli ve akıllı kanıt fotoğrafları ile ihlale ait tüm detaylar (ilçe,
tarih ve saat, cihaz seri numarası, kavşak ID’si ve adı, yazılım sürümü,
kanıt numarası, araç plakası, araç yönü, vb.)
• Sahadan merkeze iletilen kanıta dair tüm detaylarda KGYS uyumluluğu
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ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMLERİ

DÖNÜŞ YASAĞI İHLAL TESPİT SİSTEMİ
Dönüş Yasağı EDS, dönüş yasağı olan trafik
kavşaklarında bu ihlali tespit eden ve ihlal delil kayıtlarını
oluşturan sistemdir.
Genel Bilgiler
• Kanıt Paketi: Her bir ihlal için 4 adet fotoğraf (2 dar
ve 2 geniş). İhlal yapan taşıta ait ihlal anı öncesi ve
sonrasını kapsayan delil video kaydı
• İhlal Tespiti: Görüntü analizi ile çoklu araç takibi
yapabilme ve araçların plakalarını yüksek doğruluk
oranı ile tespit edebilme
Teknik Bilgiler
• Esnek sistem mimarisi
• Yüksek çözünürlüklü kamera ile 7x24 saat lokal
video kaydı
• %95 başarı oranıyla otomatik plaka tanıma özelliği
• Uzaktan izleme olanağı
• Modüler yazılım desteği
• Merkezden yönetebilir çalışma zamanı planlaması
• İhlal fotoğraflarında özel güvenlik imzası
• Yüksek kaliteli ve akıllı kanıt fotoğrafları ile ihlale ait
tüm detaylar (ilçe, tarih ve saat, cihaz seri numarası,
kavşak ID’si ve adı, yazılım sürümü, kanıt numarası,
araç plakası, araç yönü, vb.)
• Sahadan merkeze iletilen kanıta dair tüm detaylarda
KGYS uyumluluğu
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TARALI ALAN İHLAL TESPİT SİSTEMİ
Taralı Alan EDS ile trafik kavşaklarında ortak
kullanım alanı olan bölgenin (sarı renkte boyalı
alanın) daha verimli bir şekilde kullanımını sağlamak
ve kavşaktan geçen araç sayısını arttırmak için
geliştirilmiş sistemdir.
Genel Bilgiler
• Kanıt Paketi: Her bir ihlal için 5 adet fotoğraf.
İhlal yapan taşıta ait ihlal anı öncesi ve sonrasını
kapsayan delil video kaydı
• İhlal Tespit: Video analizi ile gerçek zamanlı
araçları takip edebilme ve etiketleyebilme
• Alınan her görüntüde taşıtlara ait x, y koordinat
bilgileri ile yüksek doğruluk oranı
• Kolay Kurulum: Tek kamera ile 4 şeritli bir
alanda ihlal tespiti yapabilme
Teknik Bilgiler
• Esnek sistem mimarisi
• Yüksek çözünürlüklü kamera ile 7x24 saat lokal
video kaydı
• %95 başarı oranıyla otomatik plaka tanıma
özelliği
• Uzaktan izleme olanağı
• Modüler yazılım desteği
• Merkezden yönetebilir çalışma zamanı
planlaması
• İhlal fotoğraflarında özel güvenlik imzası
• Yüksek kaliteli ve akıllı kanıt fotoğrafları ile ihlale
ait tüm detaylar (ilçe, tarih ve saat, cihaz seri
numarası, kavşak ID’si ve adı, yazılım sürümü,
kanıt numarası, araç plakası, araç yönü, vb.)
• Sahadan merkeze iletilen kanıta dair tüm
detaylarda KGYS uyumluluğu
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TRAMVAY YOLU İHLAL TESPİT SİSTEMİ
Tramvay yolunu ihlal eden araçları tespit eden sistemdir.
Genel Bilgiler
• Kanıt Paketi: İhlal anına ait 2 adet fotoğraf ve ihlal
öncesi ve sonrasını kapsayan ihlal video kaydı
• İhlal Tespit: Görüntü analizi ile çoklu araç takibi
yapabilme ve araçların plakalarını yüksek doğruluk
oranı ile tespit edebilme
Teknik Bilgiler
• Esnek sistem mimarisi
• Yüksek çözünürlüklü kamera ile 7x24 saat lokal
video kaydı
• %95 başarı oranıyla otomatik plaka tanıma özelliği
• Uzaktan izleme olanağı
• Modüler yazılım desteği
• Merkezden yönetebilir çalışma zamanı planlaması
• İhlal fotoğraflarında özel güvenlik imzası
• Yüksek kaliteli ve akıllı kanıt fotoğrafları ile ihlale ait
tüm detaylar (ilçe, tarih ve saat, cihaz seri numarası,
kavşak ID’si ve adı, yazılım sürümü, kanıt numarası,
araç plakası, araç yönü, vb.)
• Sahadan merkeze iletilen kanıta dair tüm detaylarda
KGYS uyumluluğu
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YAYA GEÇİDİ İHLAL TESPİT SİSTEMİ
Yaya Geçici EDS, sinyalizasyon sistemi bulunmayan yaya geçitlerinde,
yayaların geçiş üstlünlüğünü korumayı amaçlayan ve yaya geçiş
üstünlüğünü ihlal eden araçları tespit eden sistemdir.
Genel Bilgiler
• İhlal Tespit: Yenilikçi radar tabanlı takip etme teknolojisi ya da
alternatif olarak manyetik loop teknolojisi ile ihlal yapan araç tespiti;
Termal tabanlı yaya algılama teknolojisi ile yaya tespiti
• Kanıt Paketi: Her bir ihlal için 3 adet resim, ihlal anı öncesi ve
sonrasını kapsayan video kaydı
Teknik Bilgiler
• Esnek sistem mimarisi
• Yüksek çözünürlüklü kamera ile 7x24 saat lokal video kaydı
• %95 başarı oranıyla otomatik plaka tanıma özelliği
• Uzaktan izleme olanağı
• Modüler yazılım desteği
• Merkezden yönetebilir çalışma zamanı planlaması
• İhlal fotoğraflarında özel güvenlik imzası
• Yüksek kaliteli ve akıllı kanıt fotoğrafları ile ihlale ait tüm detaylar (ilçe,
tarih ve saat, cihaz seri numarası, kavşak ID’si ve adı, yazılım sürümü,
kanıt numarası, araç plakası, araç yönü, vb.)
• Sahadan merkeze iletilen kanıta dair tüm detaylarda KGYS
uyumluluğu
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HEMZEMİN GEÇİT
İHLAL TESPİT SİSTEMİ
Sistem ile kurulu bulunduğu
hemzemin geçit sürekli izlenerek
araçların hemzemin geçit ihlali
otomatik görüntü ișleme yöntemi
kullanılarak tespit edilmektedir.
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TRAFİK ÖLÇME
VE GÖZLEMLEME
SİSTEMLERİ
Hız ihlali, araç sayımı gibi trafik ölçüm verilerini bir merkezde toplamak ve bunları anlık olarak sunmak
amacıyla kullanılan trafik ölçüm sistemleri Akıllı Ulaşım Sistemleri’nin temel bileşenlerinden biridir. Trafik ölçüm
dedektörlerinden toplanan veriler kullanılarak, kullanıcılar bilgilendirilir, alternatif güzergâhlara yönlendirilir. Elde
edilen bu bilgiler ile trafik yoğunluğu artan bölgelerdeki talep azaltılarak, mevcut yol ağ kapasitesinin en verimli
şekilde kullanılması amaçlanmaktadır. Toplanan istatistiksel trafik verileri, mevcut trafik yapısının iyileştirilmesinde ve
ileriye yönelik trafik tahmin algoritmalarında kullanılır.
Dedektörlerden elde edilen veriler; anlık olarak web sayfasında, mobil uygulamalarda takip edilir. Yerleşim
bölgelerinin tahmini seyahat süreleri interaktif olarak dijital televizyon uygulamaları ile Değişken Mesaj Sistemine
aktarılır.
Trafik Ölçüm sensörü olarak aşağıdaki sistemler kullanılmaktadır;

•

Mikrodalga Radar Sensör

•

Bluetooth Sensör

•

Loop Sensör

•

Radar Tabanlı Ölçüm Sensörü

•

Anlık Hız Bilgilendirme Sistemi

•

Kablosuz Araç Algılama Sensörü

BLUETOOTH SENSÖR

MİKRODALGA RADAR SENSÖR

RADAR TABANLI ÖLÇÜM SENSÖRÜ

ANLIK HIZ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

LOOP SENSÖR

AKILLI
ŞEHİR
ÇÖZ Ü MLE Rİ

KABLOSUZ ARAÇ ALGILAMA SENSÖRÜ

TRAFİK ÖLÇME VE
GÖZLEMLEME SİSTEMLERİ
MİKRODALGA RADAR SENSÖR
BLUETOOTH SENSÖR
LOOP SENSÖR

RADAR TABANLI ÖLÇÜM SENSÖRÜ
ANLIK HIZ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ
KABLOSUZ ARAÇ ALGILAMA SENSÖRÜ

AKI L L I Ş E HİR Ç ÖZÜ ML E R İ
TRAFİK ÖLÇME VE GÖZLEMLEME SİSTEMLERİ

MİKRODALGA RADAR SENSÖR
Radar Tabanlı RTMS’ler trafik algılama uygulaması
için özel tasarlanan trafik ölçüm dedektörlerindendir.
Mikrodalga ışınlarının alanına giren nesnelere olan
uzaklığı ölçer. Menzil aralığı sayesinde bu dedektörler;
her türlü hava koşullarında yolda duran ve hareket
halindeki araçları, belirlenen bölgelerde tespit eder.
Konumlandırıldığı noktadaki anlık trafik akış bilgisini elde
eder.
Genel Özellikler
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•

8 şeride kadar şerit bazında ölçüm imkânı

•

Araç sayım bilgisi

•

Araç hız bilgisi

•

Trafik yoğunluk bilgisi

•

En az %90 doğru ölçüm imkânı

•

Alternatif enerji ile çalışabilme

•

GPRS veya 3G ile çalışabilme

•

Windows tabanlı yazılım

•

Kalibrasyon kolaylığı

•

Trafik Yoğunluk Haritasına data sağlayabilme

AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
TRAFİK ÖLÇME VE GÖZLEMLEME SİSTEMLERİ

BLUETOOTH SENSÖR
Bluetooth özelliği açık ve görülebilir durumda olan, sensöre
100 m’ye kadar uzaklıktan geçen taşıtlarda bulunan cep
telefonu, kulaklık, navigasyon cihazı, araç kiti gibi cihazlardan
yayılan bluetooth sinyallerini, taşıtların hızının azami
150 km/saat olması halinde dahi algılayabilen sensörlerdir.
Genel Özellikler
•

Yol kenarında bulunan direklere ya da baş üstü konstrüksiyonlara kurulum yapabilme

•

Algılanan objelere ait kod bilgisinin zaman damgalı olarak merkeze aktarılması. Algılanan
kodun kimlik bilgilerinin kaydedilerek, sensörlerin kurulduğu güzergâh boyunca ortalama
seyahat süre verisi olarak üretilmesi

•

Ortalama seyahat sürelerinin, internet, mobil uygulamalar ve uygun lokasyonlara kurulan
bilgilendirme levhaları vasıtasıyla sürücü, yolcu ve yayalara ulaştırılabilme

•

6 şeritten 12 şeride kadar ölçüm imkânı

•

Açık frekans olan 2.4 Ghz bant genişliğinde çalışabilme

•

ARM9 ve Linux işletim sistemi ile uyumlu

•

Modem üzerinden veya direkt sensörden bilgisayara bağlantı sağlayacak giriş (USB,
RS232, Ethernet vb.) imkânı

•

Sensörlerin güvenlik duvarı ile sadece belli bilgisayar, IP adresi ya da ağdan erişme imkânı

•

TCP/IP ve GPRS üzerinden uzaktan erişim, internet tarayıcısı ile sensörlerin konfigürasyon
kolaylığı

•

Saat senkronizasyonu yapmak ve konumlarını belirlemek için dahili GPS (Global
Positoning System) modülü

•

Araçların bir noktadan bir noktaya varış sürelerini belirleyebilme
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LOOP SENSÖR
Trafik taşıtlarının varlık yokluk bilgisini, sayısını
ve hızını tespit ederek bu bilgileri kavşak
cihazlarına iletmek amacıyla kullanılan
sensörlerdir.
Genel Özellikler
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•

%99 oranında doğru uyarım

•

%0,02-%0,1 arasında üç kademe duyarlılık
ayarı imkânı

•

Otomatik ayarlama özelliği

•

Devre dışında kalması durumunda
otomatik alarm alabilme

AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
TRAFİK ÖLÇME VE GÖZLEMLEME SİSTEMLERİ

RADAR TABANLI
ÖLÇÜM SENSÖRÜ
Radar tabanlı sensör yapısıyla trafikte
araç sayım, hız, yoğunluk, işgaliye ve araç
sınıflandırma verilerini ölçmeye yarayan
trafik ölçüm sensörüdür.
Genel Özellikler
•

Hız ölçümünde %99, araç sınıflandırmada asgari %95 üzeri
doğruluk

•

150 metreye kadar ölçüm mesafesi

•

Ethernet, GPRS, Bluetooth, USB ile haberleşebilme

•

Düşük güç tüketimi ile solar beslemeye uygun ve 220 V
50 Hz şebeke ile çalışabilme

•

Hava koşullarından etkilenmeyen yapı

•

IP67 Koruma sınıfı
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ANLIK HIZ BİLGİLENDİRME
SİSTEMİ
Sürücülere anlık hızları hakkında
bilgilendirme yapılarak, hız limitlerinin
üstünde olan sürücüleri uyarmayı
amaçlayan bütünleşik radarlı uyarı
sistemidir.
Genel Özellikler
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•

Radar teknolojisiyle çoklu şerit, çoklu araç takibi yapabilme ve araçların
hızlarını, konumlarını, mesafelerini %95 doğruluk oranı ile ölçebilme

•

Tek radar ile 4 şeride kadar algılama yapabilme

•

Sürücülere, anlık hız ve plaka bilgisi verebilme

•

Her bir hız bilgilendirmesi için 2 adet fotoğraf oluşturabilme

•

Araç sınıflandırması yapabilme

•

Loop ya da radar tabanlı teknoloji ile çalışabilme

•

IP65 koruma sınıfı, EMC ve LVD raporları

•

Çalışma sıcaklığı aralığı: -25°C ile +55°C arası

AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
TRAFİK ÖLÇME VE GÖZLEMLEME SİSTEMLERİ

KABLOSUZ ARAÇ
ALGILAMA SENSÖRÜ
Trafik akışının olduğu yolda
asfaltın içine yerleştirilen
ve üzerinden geçen metal
cisimleri (araçları) algılayabilen
ve bu bilgileri kablosuz olarak
iletebilen sensördür.
Genel Özellikler
•

3 eksen manyetik alan ölçümü

•

Minimum %95 doğruluk oranı

•

5 yıl pil ömrü

•

IP68 suya ve toza karşı koruma sınıfı

•

Ayarlanabilir araç algılama çapı

•

450 metreye kadar artırılabilen kablosuz iletim mesafesi

•

-40°C / +85°C çalışma sıcaklık aralığı

•

Otomatik kalibrasyon

•

IP67 suya ve toza karşı koruma sınıfı
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TRAFİK
BİLGİLENDİRME
SİSTEMLERİ
Trafik amaçlı LED’ler kullanılarak grafik tabanlı yazı, şekil ve resim gösterebilen sistemlerdir. Sürücülere; trafik, yol ve hava durumu
hakkında bilgiler vererek, sürücüleri alternatif yollara yönlendirmek ve trafik akışını kontrol etmek amacıyla kullanılan sistemlerdir.

Trafik Bilgilendirme Sistemleri Genel Özellikler

Trafik Bilgilendirme Sistemleri Kontrol Yazılımı

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Tam Renkli, Grafik Tabanlı, Programlanabilir Ekran Teknolojisi
Yüksek Işıma Gücü (EN12966 Optik Normlarında)
Geniş Görüş Açısı (EN 12966 Optik Normlarında)
Yüksek Çözünürlük
IP65 Koruma Sınıfı
Dış Ortam Şartlarına Uygun Alüminyum Kasa
Otomatik Parlaklık Ayarlama Sistemi (Gün Işığına Göre)
Arıza Algılama Sistemi (Bozuk LED, Haberleşme Yok, Enerji Yok vs.)
Otomatik Sıcaklık İzleme Sistemi
Akıllı İklimlendirme Sistemi
İstenilen Boyutlarda Üretilebilme İmkânı
Uzun Ömürlü LED Kullanımı (100.000 Saat)
Güç Faktörü Düzeltici (PF>0,95) Sayesinde Maksimum Enerji Verimliliği
Kolay ve Güvenli Servis İmkânı
Farklı Haberleşme Sistemlerine Uyum (ADSL, G.SHDSL, Fiber, GPRS, 3G vb.)
Kullanıcı Dostu, Kolay Yönetilebilen Kontrol Yazılımı
EN 12966 Standardına Uyumlu

Harita Tabanlı Kullanıcı Arayüzü
Gerçek Zamanlı Gösterim
Senaryo Bazlı Yönetim
Kullanıcı Dostu Arayüz
Hareketli Resim Dosyaları Gösterimi
İçerik Zamanlama Modülü

HIZ UYARI SİSTEMİ

OTOPARK BİLGİLENDİRME SİSTEMLERİ

DEĞİŞKEN TRAFİK İŞARETLERİ
YARI DİNAMİK SİSTEM

DEĞİŞKEN MESAJ SİSTEMLERİ

AKILLI
ŞEHİR
ÇÖZ Ü MLE Rİ
TRAFİK BİLGİLENDİRME
SİSTEMLERİ
DEĞİŞKEN MESAJ SİSTEMLERİ (DMS)
DEĞİŞKEN TRAFİK İŞARETLERİ (DTİ)
YARI DİNAMİK SİSTEM (YDS)

HIZ UYARI SİSTEMİ
OTOPARK BİLGİLENDİRME SİSTEMLERİ

AKI L L I Ş E HİR Ç ÖZÜ ML E R İ
TRAFİK BİLGİLENDİRME SİSTEMLERİ
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DEĞİŞKEN MESAJ SİSTEMLERİ (DMS)

DEĞİŞKEN TRAFİK İŞARETLERİ (DTİ)

•

Trafik yoğunluklarını azaltır

•

Doğa olaylarında

•

Yol ağı kapasitesinin daha etkin biçimde kullanılmasını
sağlar

•

Hız Limiti uygulamalarında

•

Elektronik Denetleme uyarılarında

•

Sürücülerin etkin seyahat planlamasına olanak tanır

•

•

Seyahat süresince zaman ve yakıt tasarrufu sağlar

Yoğun Trafik Uyarısı vb. durumlarda sürücüleri
bilgilendirir ve yönlendirir

•

Değişen yol ve hava koşulları (kaza, buzlanma, sis vb.)
ile ilgili olarak sürücülerin uyarılmasına ve trafik seyir
güvenliğine katkı sağlar

•

Şerit kontol işareti ile yol uygulaması yapılabilir

•

Sürücülere güncel yol bilgisi aktarılabilir

AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
TRAFİK BİLGİLENDİRME SİSTEMLERİ

YARI DİNAMİK SİSTEM (YDS)
Sabit yönlendirme levhaları üzerine entegre edilen
led displayler ile sürücülere seyahat süresi verilen
sistemlerdir.
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AKI L L I Ş E HİR Ç ÖZÜ ML E R İ
TRAFİK BİLGİLENDİRME SİSTEMLERİ

HIZ UYARI SİSTEMİ
Hız limitini aşan sürücülere,
anlık hız ve plaka bilgilerinin
led displayde gösterildiği
sistemlerdir.
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AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
TRAFİK BİLGİLENDİRME SİSTEMLERİ

OTOPARK BİLGİLENDİRME
SİSTEMLERİ
Sürücülere, güzergâhları üzerindeki
otoparkların anlık boşluk-doluluk
bilgilerini gösteren sistemlerdir.
•

Zaman kaybını önler

•

Yakıttan tasarruf sağlar

•

Ek trafik yükünün oluşmasını
engeller
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KENT
YÖNETİM
MERKEZLERİ
Akıllı Şehirlere yönelik verilerin uygun
platformlarda yönetildiği ve bu veriler
üzerinden koordinasyonun sağlandığı
merkezlerdir. Birbirinden bağımsız yönetim
platformları ile akıllı şehir servislerini
birleştiren merkezi bir yönetim platformu
sunmakta (centralized management), bu
alt sistemlerin ürettiği tüm veriyi merkezde
toplamakta, verileri önem derecesine
göre sınıflayarak kritik verilere hızlı ve
kolay erişim sunmakta. Böylece şehre ait
verilerin daha etkin yönetmesine imkân
sağlamaktadır.

AKILLI
ŞEHİR
ÇÖZ Ü MLE Rİ
KENT YÖNETİM
MERKEZLERİ
TRAFİK KONTROL MERKEZİ
ULAŞIM YÖNETİM MERKEZİ
GÜVENLİK YÖNETİM MERKEZİ
EDS MERKEZİ
TÜNEL YÖNETİM MERKEZİ

OTOPARK YÖNETİM MERKEZİ
AFET YÖNETİM MERKEZİ (AKOM)
RAYLI SİSTEMLER YÖNETİM MERKEZİ
ÇEVRE YÖNETİM MERKEZİ

AKI L L I Ş E HİR Ç ÖZÜ ML E R İ
KENT YÖNETİM MERKEZLERİ

TRAFİK KONTROL MERKEZİ
Trafik Kontrol Merkezi; kentlerin her gün artan ulaşım
problemlerinin çözümünde trafik yönetiminin ana bileşenidir.
Trafik Kontrol Merkezi ile; trafik akışının sürekliliğinin sağlanması,
yol ağı kapasitesinin etkin olarak kullanılması, trafiğin 7/24 saat
gerçek zamanlı izlenmesi, kontrol edilmesi, tek merkezden
kontrolü ve yönetimi hedeflenir.
Bu amaçla; kentin değişik noktalarına kurulumu yapılan
sinyalizasyon sistemi, trafik ölçüm sistemi, trafik izleme kamera
sistemi vb. akıllı ulaşım sistemlerinden trafik verileri elde edilir.
Elde edilen bu verilerden ileri yazılım algoritmaları vasıtası ile
trafik bilgisi oluşturulur ve cep trafik, değişken mesaj sistemleri,
web uygulamaları gibi çeşitli bilgi platformlarına uygun
formatlarda aktarılır.

Genel Özellikler
• Trafik yoğunluk bilgilerini anlık olarak alma
• Kent trafiğini gerçek zamanlı olarak izleme
• Sinyalize kavşakların gerçek zamanlı olarak izlenmesi ve yönetimi
• Trafik yoğunluk bilgilerini görsel ve işitsel olarak verme
• Trafikteki sürücülerin anlık değişimlerden haberdar edilmesi
• Trafik ve yol durumu bilgisini kullanıcılara web ve telefon yoluyla iletme
• Bölgesel trafik durumlarını izleme e-ulaşım konseptine uygunluk
Web Uygulamaları
• Güzergâha bağlı Kamera Görüntüleri
• Seyahat Süresi Tahmini
• Online Trafik Yoğunluk Haritası
• Vista Gadget
• Cep Trafik
• İBB Yol Gösteren
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AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
KENT YÖNETİM MERKEZLERİ

ULAŞIM YÖNETİM
MERKEZİ
Toplu ulaşım türlerinden
gelen bilgilerin toplandığı ve
yönetildiği merkezdir.

GÜVENLİK YÖNETİM MERKEZİ
Metro gibi toplu ulaşımın yoğun olarak kullanıldığı
alanlarda güvenliğin en üst seviyede kontrol
edildiği merkezdir.
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AKI L L I Ş E HİR Ç ÖZÜ ML E R İ
KENT YÖNETİM MERKEZLERİ

ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ MERKEZİ
Trafikteki tüm kural ihlalleri anlık olarak tespit edilebilmekte ve
uygulamalar tek merkezden yönetilebilmektedir.
Genel Özellikler
• Trafik 7 gün 24 saat EDS Merkezi tarafından kontrol altında
tutulur
• Sürücülerin can ve mal kayıpları en aza iner
• İhlal kaydı oluşturulan tüm veriler güvenli bir şekilde
arşivlenebilir
• Ayrıca sistemlerden elde edilen araç sayısı, araç türü, ortalama
hız vb. trafik istatistik verileri de toplanabilir
• Bu veriler trafik mühendisliği çalışmalarında kullanılarak ulaşım
yönetimi çalışmalarına katma değer sağlayabilir

OTOPARK
YÖNETİM
MERKEZİ
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TÜNEL
YÖNETİM
MERKEZİ

AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
KENT YÖNETİM MERKEZLERİ

AFET YÖNETİM MERKEZİ (AKOM)
Kentlerde her türlü doğal afetin öncesinden
bitimine kadar geçen sürede, afetin en
az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla
kurulmuştur.
7/24 çalışmaya uygun görüntüleme, ses,
server, kontrol ve kayıt sistemleri ile donatılan
Afet Yönetim Merkezi şehirlerin sorunlarına
hızlı ve esnek çözümler sunarken vatandaşlar
için şehirleri daha yaşanabilir hale getirmeyi
amaçlamaktadır.

RAYLI
SİSTEMLER
YÖNETİM
MERKEZİ

ÇEVRE
YÖNETİM
MERKEZİ
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BİLGİLENDİRME
SİSTEMLERİ

Toplu ulaşım araçlarına ait durak ve istasyonlarda,
yolculara; durak varış süresi, bekleme süresi,
hat numarası, güzergâh ve benzeri toplu ulaşım
bilgilerinin gösterildiği bilgi ekranlarıdır.

AKILLI
ŞEHİR
ÇÖZ Ü MLE Rİ
BİLGİLENDİRME
SİSTEMLERİ
BİLGİ VE İLETİŞİM EKRANLARI (BİN)
LED BİLGİLENDİRME EKRANI
YOLCU BİLGİLENDİRME SİSTEMİ BİLGİLED
LCD BİLGİLENDİRME EKRANI

AKI L L I Ş E HİR Ç ÖZÜ ML E R İ
BİLGİLENDİRME SİSTEMLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM EKRANLARI
(BİN)
Duraklarda kurulan, yolcuların bilgi
almak veya ihtiyaç durumunda yardım
istemek üzere Çağrı Merkezi ile canlı
sesli görüşme yapmalarını sağlayan
sistemdir. Aynı zamanda duraklarda
hat numarası, güzergâh ve otobüsün
durağa varış süresi bilgisi verilir. Bilgi
iletişim noktasında online toplu ulaşım
kart yüklemesi yapılabilir.

Kamera

Mikrofon
Modülü

Sesli
Bilgilendirme

Görme Engelliler
İçin Bilgilendirme

Bas Konuş Sistemi
Çağrı Merkezine
Bağlanma
İstanbul Kartlara
Talimat Yüklemesi
USB
Şarj Noktası
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AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
BİLGİLENDİRME SİSTEMLERİ

YOLCU BİLGİLENDİRME
SİSTEMİ BİLGİLED

LED BİLGİLENDİRME EKRANI

Metro, tramvay, otobüs gibi ulaşım
aracı hareket noktalarında yolculara
gerçek zamanlı sefer saatleri
bilgilendirmeleri sunan sistemdir.
Seferlerde program değişikliği
veya sefer iptali gibi durumlarda
duraklardaki yolcular bilgilendirilir.
İhtiyaç duyulan durumlarda merkezden
acil durum mesajı yayınlayabilir.

LED Bilgilendirme Ekranı, uzun ömürlü led
teknolojisi ile modüler yapıda tasarlanan her
türlü grafik tabanlı video, resim, animasyon
sunum, flash vb. ile yazı tabanlı bilgilendirme
notu, kayan yazı, efektli yazı gibi uygulamaların
gösterilebildiği bilgi ekranıdır.

LCD BİLGİLENDİRME
EKRANI
LCD bilgilendirme
ekranı, bireysel işlemler
yapılabilen veya görsel
bilgilendirme yapılabilen
sistemlerdir.
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COĞRAFİ BİLGİ
SİSTEMLERİ

Coğrafi Bilgi Sistemi, mekânsal ve mekânsal olmayan verilerin çeşitli yöntemlerle
toplanması, belli bir sistematik içerisinde depolanması ile coğrafi yakınlık/uzaklık/
ilişki/benzerlik ve farklılıkların gösterilmesini sağlayan sistemdir.
Dünya nüfusunun yarısından çoğu, Türkiye nüfusunun ise %92’si il ve ilçe
merkezlerinde yaşamaktadır. Bu sebeple giderek artan ve çeşitlenen hizmet
beklentileri ve yaşlanan altyapının dönüşümü gibi sorunlarla karşılaşan yerel
yönetimler şehirlerindeki gibi sorunlara ilişkin verileri analiz etmek, sorunları
tahmin etmek ve kaynakları koordine etmek amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemleri
Teknolojilerinden faydalanılır.
Akıllı şehirler; yaşam kalitesini yükseltmek, kaynakları etkin ve verimli kullanmak
amacıyla teknolojik imkânlardan ve verilerden en ileri seviyede yararlanılan, şehrin
tüm paydaşlarının şehir yönetimi ile entegre olduğu şehirlerdir. CBS akıllı şehirlerin
ayrılmaz, önemli bir unsurudur.

AKILLI
ŞEHİR
ÇÖZ Ü MLE Rİ
COĞRAFİ BİLGİ
SİSTEMLERİ
MEZARLIK BİLGİ SİSTEMİ
ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ
MOBİL HARİTALAMA ÇALIŞMALARI
CBS TABANLI VARLIK YÖNETİMİ

AKI L L I Ş E HİR Ç ÖZÜ ML E R İ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

MEZARLIK BİLGİ SİSTEMİ
•

Mezar alanları, baş taşı bilgileri, duvar, yol ve ağaçları
da içine alan tüm donatıların mekânsal bilgilerinin
toplanarak CBS tabanlı bütüncül bir web uygulama
imkânı

•

Mevcut olan mezar tapu bilgileri ve defter bilgilerinin
mekânsal verilerle entegre edilip, geliştirilen
web tabanlı uygulamada sorgulamaya hazır hale
getirebilme

•

Mezarlık defterlerini sayısallaştırıp mekânsal veri
ile entegre ederek defterde kayıt tutma işleminin
tamamen ortadan kaldırma imkânı

•

Arazi ölçümü ve tespiti yaparak konuma bağlı veri
elde edilmesi, sanal ve boş mezar yerlerinin tespit
edebilme

•

Mekânsal ve sözel verilerin bir arada bulunduğu
yeni bir bilgi sistemi kurma imkânı

Cenaze
Kaydı

Tapu
Kaydı

Raporlar

MEBİS

Mermer
Esnafı
Kaydı
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Araç ve Ekip
Yönetimi

Ödeme
Kaydı

AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ
•

Tüm altyapı elemanlarının gelişmiş
teknolojiler ile mekânsal olarak toplanması
ve tek bir altyapı merkez mekanizmasında
buluşması

•

Tüm altyapı elemanlarının uluslararası veri
modeli standartlarında oluşturulması

•

Altyapı bilgilerinin kişiye bağlılığından
kurtarılıp mekânsal veritabanında kontrolünün
sağlanabilmesi

•

Elde edilen veriler ile eski verilerin
kıyaslanabilmesi ve kayıt dışı hatların
yerlerinin tespit edilebilmesi

•

Altyapıların nerede, hangi türde (beton,
plastik, demir vs.) hangi uzunlukta, dolulukboşlukta olduğunun tespit edilebilmesi

•

Web ve mobil uygulamalar ile kullanıcıya
kolaylıklar getirilmesi

•

Artırılmış gerçeklik teknolojisi desteği ile
altyapı elemanlarının görüntülenebildiği
zengin uygulamalar
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AKI L L I Ş E HİR Ç ÖZÜ ML E R İ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

MOBİL HARİTALAMA ÇALIŞMALARI
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•

Cadde ve sokakların 360 derece olarak
izlenebilmesi ve bu sayede araziye tam
hakimiyet kurulabilmesi

•

Kent Rehberi entegrasyonunun sağlanması

•

Tarihi ve kültürel mirasın 360 derece
olarak izlenebilmesi ve kayıt altına
alınabilmesi

•

Reklam, tabela vergisi için kıyaslama
yapılabilmesi, imar planına uygunluk
kontrollerinin yapılabilmesi

•

Yol orta hattı, yön, şerit, kaplama cinsi,
hız sınırı vb. trafik levhaları, sinyalizasyon
nesneleri, kasis, yaya geçidi, şerit ayrıcı,
üst geçit, yol üstü otoparklar, hissedilebilir
yüzeyler vb. sayısallaştırılması ve
güncellenebilmesi

•

Panoramik görüntü üzerinden ölçüm
alınabilmesi, veri üretim ve güncelleme
işlerinin yapılabilmesi

•

Web ve mobil uygulamalar üzerinden
envanter veri üretim, güncelleme ve silme
işlemlerinin yapılabilmesi

AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

CBS TABANLI VARLIK YÖNETİMİ
Fiziki ve bunlarla ilişkili fiziki olmayan varlıkların doğru ve güvenli
yönetilmesinde coğrafi bilgi sistemleri önemli rol alır. Doğru karar
doğru veriye dayanılarak verilebilir.
Genel Özellikler
•

Coğrafi envanter kayıtlarının tutulması

•

Tematik haritaların üretilmesi

•

Stok yönetimi

•

İş-Süreç takibi

•

İş emri ile proje yönetimi

•

Sahadan veri giriş/güncelleme imkânı

•

Ekip koordinasyon ve takibi

•

Ekiplerin yönlendirilmesi için rota optimizasyonları

•

Performans ölçümü

•

Varlıkların kronolojik takibi

•

Web ve mobil uygulamalar ile yönetimin kolaylaştırılması
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ÜCRET
TOPLAMA VE
GEÇİŞ KONTROL
SİSTEMLERİ
ÜCRET TOPLAMA SİSTEMLERİ
Toplu ulaşım peronlarına giriş ve çıkışların kontrol altına alınması amacı
ile kurulan sistemlerdir.
Yolcu geçiş kontrol sistemi kapsamında turnikelerden geçen yolculara
ilişkin anlık bilgiler ve kullanılan bilet türleri toplanmakta ve her türlü
istatistiksel raporlar alınabilmektedir.

GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ
Kurumlarda güvenliği ve zaman yönetimini sağlamak amacıyla
personel giriş ve çıkışların izlendiği sistemlerdir.

ÜCRET
TOPLAMA
SİSTEMİ
YAZILIMI
TURNİKE SİSTEMLERİ

VALİDATÖR

AKILLI
ŞEHİR
ÇÖZ Ü MLE Rİ
ÜCRET TOPLAMA VE GEÇİŞ
KONTROL SİSTEMLERİ
ÜCRET TOPLAMA SİSTEMLERİ
VALİDATÖR

GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ
PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMLERİ (PDKS)
KAPI KONTROL SİSTEMLERİ
X-RAY
PARMAK İZİ OKUYUCU

AKI L L I Ş E HİR Ç ÖZÜ ML E R İ
ÜCRET TOPLAMA VE GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ

ÜCRET TOPLAMA SİSTEMLERİ
Toplu ulaşım peronlarına giriş ve çıkışların kontrol altına alınması amacı ile kurulan sistemlerdir.
Yolcu geçiş kontrol sistemi kapsamında turnikelerden geçen yolculara ilişkin anlık bilgiler ve
kullanılan bilet türleri toplanmakta ve her türlü istatistiksel raporlar alınabilmektedir.
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VALİDATÖR
Validatör; tanımlanmış parametrelere göre etkileşimde
bulunduğu elektronik bilete geçerlilik kontrolü yapan, belirlenen
tarife miktarınca tahsilat yapan, yaptığı işlemlerin sonucunu kayıt
altına alan ve gelişmiş kullanıcı (yolcu ve görevli) arayüzüne
sahip akıllı cihazdır.
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GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ
Kurumlarda güvenliği ve zaman yönetimini sağlamak amacıyla
personel giriş ve çıkışların izlendiği sistemlerdir.

KAPI KONTROL SİSTEMLERİ

PARMAK İZİ OKUYUCU

TURNİKE SİSTEMLERİ

İNSAN
KAYNAKLARI
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PERSONEL DEVAM KONTROL
SİSTEMLERİ (PDKS)
Personel puantaj bilgilerinin takip
edildiği ve yönetildiği sistemdir.

X-RAY
Çanta, bavul, koli, paket,
zarf gibi cisimlerin güvenliği
tehdit edici bir içerik taşıyıp
taşımadığı ve ne tür bir içerik
taşıdığının tespit edilmesinde
kullanılan cihazlardır.

KAPI KONTROL
SİSTEMLERİ
Giriş yetkisi
tanımlanmış alanlara,
yetkilendirilmiş
kişilerin giriş çıkışını
sağlayan sistemdir.

PARMAK İZİ
OKUYUCU
Üst düzey güvenlik
gerektiren alanlara giriş
çıkışları parmak izi okuyucu
ile sağlayan sistemlerdir.
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AKILLI
OTOPARK
YÖNETİM
SİSTEMLERİ
Otoparkların kaliteli, verimli, çevreci ve pratik bir
şekilde kullanımı için akıllı sistemler ile zamandan
ve yakıttan kazanç sağlayarak kolay kullanılabilir,
inovatif genişleyebilir ve modüler bir yapı sağlayan
entegre park yönetim sistemidir.
Otoparklarda güvenli bir şekilde geçişleri
hızlandırmak ve zaman tasarrufunu akıllı sistemlerle
sağlamak amacıyla ekipman ve sistem çözümleri
sunulmaktadır.

ULTRASONİK SENSÖRLER

BARİYER VE PLAKA TANIMA SİSTEMİ

OTOPARK CCTV

EL TERMİNALİ

PARKOMAT CİHAZI

OTOMATİK ÖDEME SİSTEMİ

MANYETİK SENSÖR

AKILLI
ŞEHİR
ÇÖZ Ü MLE Rİ
AKILLI OTOPARK
YÖNETİM SİSTEMLERİ
ÜCRETLENDİRME SİSTEMLERİ
KAPALI OTOPARK ARAÇ ALGILAMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ
AÇIK OTOPARK ARAÇ ALGILAMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ

AKI L L I Ş E HİR Ç ÖZÜ ML E R İ
AKILLI OTOPARK YÖNETİM SİSTEMLERİ
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ÜCRETLENDİRME SİSTEMLERİ

Bariyer & Plaka Tanıma Sistemi
Otopark Ödeme Sistemi ile Plaka Tanıma
Sisteminin entegre edilerek, otomatik
kontrolün sağlandığı ve ödeme işleminin
yapıldığı sistemdir. Entegre kamera sayesinde
araç plakalarını otomatik olarak algılar ve bu
sayede giriş ve çıkışların güvenli bir şekilde
kontrolünü sağlar.

El Terminali
Yol üstü otopark alanındaki
ücretlendirmenin takibi ve düzenli bir
şekilde kontrolünü sağlayan sistemdir.
Toplu ulaşım kartı, kredi kartı ve nakit
ödeme imkânı sunabilen, aynı zamanda
toplu ulaşım kartı satışı yapabilen sistem
otoparklardaki ödemelerin hızlı ve pratik bir
şekilde yapılmasına imkân tanır.

Mobil Uygulama ve Ödeme
Kullanıcıların kendilerine en yakın açık, katlı ya da yol üstü
otoparkları gösteren ve yönlendiren uygulamadır. Navigasyon
özelliği ile rota oluşturulabilmekte ve otoparka erişim rahatça
sağlanmaktadır. Parklanma ücreti, mobil aplikasyon üzerine
kayıt edilen kredi kartı ile yapılabilmektedir.
iOS ve Android tabanlı akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayarlar
için geliştirilen bu uygulama ile otoparkların teknik özellikleri,
boş-doluluk oranları, fiyat tarifleri ve ulaşım bilgilerine erişim
imkânı sağlamaktadır.

Otomatik Ödeme Sistemi
Kredi kartı ve nakit ödeme
imkânı sunabilen, aynı zamanda
toplu ulaşım kartı satışı yapabilen
otopark ödeme sistemdir.
•

Engelli kullanımına uygun
ergonomi

•

Sesli yönledirme ve çoklu dil
seçeneği

•

Termal yazıcı ile satış bilgi
fişi verebilme

•

Toplu ulaşım kartları ile uyumlu

•

Sınırlı geçiş bileti (birgeç, ikigeç, üçgeç…) satın
alabilme

•

Nakit (metal para, kağıt para) veya kredi kartı ile
ödeme

•

Vandalizm ve hırsızlığa karşı yüksek desibel alarm
üretme ve merkeze görsel uyarı verebilme, alarm
bilgisinin SMS veya e-mail ile ilgililere bilgi verebilme

•

Operasyon kontrol merkezi ile güvenli iletişim
kurabilme

•

Güvenli Erişim Modülü (SAM) ile bilet medyası
otorizasyonu yapabilme
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KAPALI OTOPARK ARAÇ ALGILAMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ
Ultrasonik ve kameralı sistemler ile parklanma alanının boş-dolu bilgisini algılayıp bu bilgiyi sürücülere
hem otoparktaki dinamik levhalar vasıtasıyla hem de web/mobil üzerinden iletmeye yarayan sistemdir.
Ultrasonik Sensör
Ses dalgaları ile araçlar algılanıp LED’li göstergelerle sürücülere bilgilendirme ve yönlendirme
yapılmaktadır.
Kameralı Sensör
Kameralı sistemler araçların plakalarının tespitini yaparak sürücülere bilgilendirme ve yönlendirme ile
araçlarının nerede bulunduğu bilgisinin güvenli ve anlık olarak iletilmesini sağlamaktadır.
Genel Özellikler
• Hızlı, pratik park yeri
• Zaman ve yakıttan tasarruf
• Güvenli ve konforlu hizmet
• Çevreye duyarlı ve CO2 emisyonu azalımı
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AÇIK OTOPARK ARAÇ ALGILAMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ
Boş-dolu bilgisini yol kenarlarında asfalta gömülü manyetik sensörler veya kameralı sensörler
ile algılayıp bu bilgiyi sürücülere web/mobil üzerinden ileten sistemdir.
Otopark Yönetimi Yazılımı
Açık, kapalı ve yol üstü otopark sisteminin insan müdahalesi olmadan çalıştırılabilmesini,
ödeme sistemlerinin otomatikleştirilmesini ve otopark parklanma süresinin kısaltılmasını
sağlayan ve merkez sunucu üzerinde çalışan Otopark Otomasyon Yönetim yazılımıdır. Bu
yazılım sayesinde işletmeci doğru, anlık analitik bilgilere ulaşabilmektedir.
Genel Özellikler
• Yazılım ve donanımların tek bir platformda birleştirilebilmesi
• 7/24 gerçek zamanlı çalışabilmesi
• Sürekli ve kesintisiz performans
• İşletme süreçlerine entegre edilebilir yapıya sahip olması
• İzlenilebilirliğin sağlanabilmesi
• Güvenliğin ve gizliliğin sağlanabilmesi

Otopark CCTV
Otoparklarda giriş çıkış
yapan tüm araçları
kontrol altına alan ve
otopark içi güvenliği
sağlayan sistemdir.
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TOPLU ULAŞIM
YÖNETİM VE
GÖRÜNTÜLEME
SİSTEMLERİ
Toplu ulaşım hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve kent
güvenliğinin arttırılması amacıyla kent içinde toplu taşıma
yapan otobüs, minibüs, taksi gibi araçlara kurulumu
yapılan Toplu Ulaşım Araçları Takibi ve Denetimi yapılan
sistemdir.
Toplu ulaşım hizmeti yapan araçlara kayıt tutabilme
özelliğine sahip kameralar yerleştirilerek olaylar araç içi
izlenebilmekte ve kayda alınabilmektedir. Aynı zamanda,
uydu üzerinden araçların konum, hız, rota takibi ve
denetimi sağlanabilmektedir.

AKILLI
ŞEHİR
ÇÖZ Ü MLE Rİ
TOPLU ULAŞIM YÖNETİM VE
GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ
AKILLI OTOBÜS YÖNETİMİ
AKILLI DURAK UYGULAMALARI
YOLCU SAYMA SİSTEMİ
OTOBÜS KAMERA SİSTEMİ

MİNİBÜS KAMERALI TAKİP SİSTEMİ
TAKSİ YÖNETİM SİSTEMİ (İTAKSİ)
MERKEZİ TAKSİ YÖNETİM PORTALI
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AKILLI OTOBÜS YÖNETİMİ

Akıllı Otobüs Çözümleri ile;

Toplu taşımada en büyük pay sahibi olan otobüslerin hat, sefer, durak sayısı bakımından
optimum oranlarının belirlendiği ve bu doğrultuda etkin bir şekilde yönetiminin yapıldığı
sistemdir.

Mobil Güvenlik Modülü sayesinde;
Araç içi IP kameralar ile yüksek çözünürlükte görüntü kaydı ve bu
kayıtlara 3G/LTE üzerinden anında ulaşabilme imkânı

Akıllı otobüs yönetimi ile ilgili hatlar üzerinde rota takiplerinin yapılması, araç içi güvenlik
kayıtlarının (kamera görüntüleri) alınması ve saklanması, yolculara daha konforlu bir seyahat
sunmak için, sürüş destek ve sürücü puanlama sistemlerinin kullanılması, yolcu sayma
sistemleri ile optimum kişi sayımının yapılması ve etkin sefer planlaması, yolcu bilgilendirme
sistemleri ve Wi-Fi internet erişim hizmeti gibi ekstra hizmetler ile seyahat kalitesinin
arttırılması hedeflenmektedir.

Araç & Rota Takip Modülü sayesinde;
Otobüslerin ilgili sefer güzergâhları üzerinde herhangi bir rota
ihlalinin olup olmadığının ve anlık lokasyon, hız, şöför bilgilerinin
takibi
Yolcu Sayma Modülü sayesinde;
Otobüs, hat, sefer, durak bazında %95 oranında başarı ile yolcu
sayımı yapılarak optimum filo yönetimi

Yolcu
Bilgilendirme
Ekranları

Akılı
Otobüs
Sistemi
Yazılımı

Wi-Fi
Sistemi

Yolcu Bilgilendirme Modülü sayesinde;
Otobüs içinde ilgili ve sonraki duraklara geliş, anlık mesaj, hava
durumu, saat ve güncel haberler gibi bilgilerin verilmesi
Wi-Fi Hizmeti Modülü sayesinde;
Yolculara akıllı telefonları üzerinden yolculukları süresince ücretsiz
internet hizmeti vererek keyifli bir seyahat hizmeti sağlanması
CAN-Bus Erişim Modülü sayesinde;
Otobüslerden alınan arıza verilerinin anlık analizleri sonucu garaj
bakım yönetimi
Seyahat Konforu Modülü sayesinde;
Otobüslerden alınan hız, devir ve yakıt gibi durumların anlık analizleri
sonucu optimum sürüş parametleri tespiti ve sürücü puanlama
sistemi ile daha güvenli ve konforlu seyahat imkânı

Yolcu
Sayım
Sensörü
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IP Kamera
ve Mobil
Kayıt
Cihazı
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AKILLI DURAK UYGULAMALARI
Durakta bekleyen yolculara o duraktan geçecek otobüsleri,
otobüslerin geliş zamanını, hat kodunu, hat adını, varış
sürelerini ve klima, usb şarj, bisiklet aparatı, engelli şarj
noktası, engelli yaya yolu ve benzeri bilgilerin birlikte
verildiği sistemdir. Ayrıca durağın konumunun bulunduğu
bir harita üzerinde, hem o bölgenin trafik yoğunluk durumu
hem de durağa yaklaşan otobüsler görsel olarak gerçek
zamanlı ve yolcu bilgilendirme göstergeleri aracılığıyla
yolculara sunulmaktadır.

Garaj

Akıllı Otobüs
İETT

VERİ
MERKEZİ
ANALİZ

Hava durumuna göre değişen hareketli ve dinamik tasarımı
sayesinde yolculara anlık hava durumunu bildiren Akıllı
Durak Uygulamaları, yolcuların doğru zamanda, doğru bir
yönlendirmeyle bilgiye ulaşmasını sağlamaktadır.
Müşteri

Filo Yönetim
Merkezi

Mobil
Uygulama

Akıllı Otobüs
Durağı
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YOLCU SAYMA SİSTEMİ
Yolcu bekleme sürelerinin azaltılması, toplu taşımanın yarattığı trafiğin düzenlenmesi
ve araç içi yolculuk kalitesinin arttırılmasıyla etkin bir güzergâh planlaması yapılmasına
olanak tanıyan sistemdir.
Genel Özellikler
• Sayım hassasiyetinde %96’ya varan gelişmiş 3D sensör teknolojisi
• Biniş ve inişi aynı anda sayabilme
• Yetişkinler ve çocuklar ayrı olarak sayabilme
• 3G-LTE / GPS / Wi-Fi ile hızlı entegrasyon ve esnek destek
• Yolcu sayımı için Akıllı Otobüs Durağı / İstasyon Uygulamaları
• Anlık Yol Haritası ve Araç Takip Etme özelliğini yapma olanağı
Standartlar
• Sensörler, araç içi kullanım için “e-Mark” Sertifikasına sahiptir. Tramvay, metro ve
tren için “EN50155” Sertifikasyonu

OTOBÜS
KAMERA SİSTEMİ
Toplu ulaşım aracı olan
otobüslerde güvenliği en üst
seviyede tutmak amacıyla
görüntü saklayabilme özelliği
olan kameralar ile izlenen
sistemlerdir.
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MİNİBÜS KAMERALI TAKİP SİSTEMİ
Toplu ulaşım hizmeti yapan hatlı minibüs, servis benzeri tüm
araçların denetim amaçlı kapalı devre kamera sistemi ile olayların
izlendiği ve takip edildiği sistemdir.
Genel Özellikler
• Güvenli yolculuğun sağlanması
• Filo takibinin yapılması
• Güzergâh kontrolünün yapılması
• Ulaşım Yönetim Merkezi’ne entegre edilebilmesi
• Afet durumunda merkezi kontrol sağlanması
• Görüntülerin eş zamanlı izlenmesi
• Hız optimizasyonu ile kaza riskinin azalması

113

AKI L L I Ş E HİR Ç ÖZÜ ML E R İ
TOPLU ULAŞIM YÖNETİM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ

WEB TABANLI
YAZILIM ÜZERİNDEN

Görsel
Raporlama

7/24
Konum ve
Hız Bilgisi

Kaza
Hasar
Tespiti

Güzergâh
Kontrolü
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Araç
İzleme
Yönetim
SQL

Raporlama
Diğer
Veriler

Hız

Alarm

Konum

SERVER

MERKEZİ DENETİM
VE YÖNETİM
Sistem, bilgileri eş zamanlı veri tabanına
gönderecektir:

Hız
Limiti

Duraklarda
Bekleme
Süresi

Coğrafi
Sınır

•
•
•
•
•
•
•
•

Plaka No
Son Veri Gönderme Zamanı
Hız
Adres / Lokasyon / Hat Bilgisi
Kamera Görüntüleri
Son Uğranılan Durak
Aracın Çalışma Süresi
Sürücü Bilgileri
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Yolculuk

TOPLU ULAŞIM YÖNETİM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ
Şehrin Her
Yerinden
Tek Bir Tuş
ile Taksi
Çağırabilme

TAKSİ YÖNETİM SİSTEMİ (İTAKSİ)

Yolculuğu
Planlama

Çoklu Dil
Desteği

Yerli ve milli Akıllı Ulaşım Sistemi iTaksi, taksi
şoförlerinin ve yolcuların birbirlerini kolayca bulmasını
sağlayan bir mobil uygulamadır. iTaksi Yönetim Sistemi
Akıllı Şehir için geliştirilen yeni nesil mobil çözümlerimiz
arasında yer almaktadır. iTaksi, şehirlerin taksicilik
altyapısını modern teknoloji ile buluşturur ve hizmet
kalitesini arttırır.

Sürücüleri
Puanlama ve/
veya Şikayet
Edebilme

Yolculara
Yönelik Çözümler
Farklı ihtiyaçlar için 4 farklı
taksi seçeneği bulunur.
Yolcular, taksi
çağırmadan önce,
“Yolculuk Hesaplama”
bölümüne girerek
tahmini ücret
hesaplaması
yapabilirler.

Yolcular, taksi
beklemek ya da
aramak zorunda
kalmadan tek
dokunuşla kendilerine
en uygun taksiyi
çağırırlar.

Sarı Taksi:
Klasik taksi
Turkuaz Taksi:
Daha rahat yolculuklar
Siyah Taksi:
En rahat ve lüks taksi
yolculuğu

3 farklı ödeme seçeneği;
•
Nakit, kredi kartı ve toplu ulaşım
kartı ile ödeme yapabilme
•
Toplu ulaşım kartı ile taksi ücreti
ödeme sayesinde hızlı bir şekilde
yeni üye kazanma imkânı
•
Mevcut toplu ulaşım kartının NFC
özelliği ile, sürücü cihazı üzerinden
bakiye düşümü imkânı

Deniz Taksi:
Konforlu deniz ulaşımı

Tüm yolculuk harita
üzerinden görüntülenir.
Taksi çağırıldığı andan
itibaren, aracın konumu,
uygulama üzerindeki
haritada gösterilir.
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Yolcular, şoförlerini
değerlendirebilir.
Yolcular, yolculukları
sonrasında şoförü
değerlendirebilir ve
şoförler hakkında
yorum yapabilirler.

Favori adresler
kaydedilebilir.
Yolculuğu güvenli hale
getirir.
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Taksicilere
Yönelik Çözümler
iTaksi, GPS
bağlantısına ve
dokunmatik ekrana
sahiptir.
Araca kolayca monte
edilir ve kullanımı da
oldukça basittir.

Parmak izi uygulamalı şoför
tanımlama kartı sayesinde
yetkisiz şoförlerin direksiyon
başına geçmesi
engellenir.

Taksi şoförleri yolcu aramak zorunda
kalmaz. Yolcular taksiyi çağırır ve
en uygun taksi yolcuya gider. iTaksi,
taksimetreye entegre halde çalışır.
iTaksi sayesinde yolculuk ücreti
otomatik olarak yolcu ekranına yansır;
ekstra işlem yapmaya
gerek yoktur.

Panik butonu mevcuttur; Şoför
tarafından panik butonuna 3 kez
ardı ardına veya 3 saniye süresince
kesintisiz basıldığı anda ilgili emniyet
birimine ses kaydı olmaksızın canlı
olarak kamera görüntüleri, şoför
bilgileri ve araç konumu yollanmaya
başlanır. Emniyet birimi tarafından bu
görüntüler anında değerlendirilir ve
süreç başlatılır.

Yolculuk geçmişleri
tutulur; Şoförler geçmiş
yolculuklarına ve yolculuk
detaylarına her zaman
kolayca ulaşabilirler.
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AKI L L I Ş E HİR Ç ÖZÜ ML E R İ
TOPLU ULAŞIM YÖNETİM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ

Taksi Yönetim
Merkezi

İTAKSİ YÖNETİM
SİSTEMİNİN TEMEL
BİLEŞENLERİ VE
İŞLEYİŞİ

Yolcu Uygulaması
ve Yolcunun İşini
Kolaylaştıran
Çözümler

Sürücü Tableti
ve Sürücünün
İşini Kolaylaştıran
Çözümler

Kredi Kartı ile
Ödeme
İstanbul Kart ile
Ödeme
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AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
TOPLU ULAŞIM YÖNETİM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ

MERKEZİ TAKSİ YÖNETİM PORTALI
Taksilere ait filo yönetiminin ve finansal bilgilerin (kazanç takibi vs.)
takibinin yapıldığı, bulut tabanlı bir yazılımdır.
Genel Özellikler
•

Gerçek zamanlı araç takibi ve kayıt altına alma

•

Kolay raporlama imkânı (taksi, sürücü, bölge gibi filtrelerle)

•

Sürücü bilgi ve istatistikleri (puanları, aldığı yorum ve geçmiş
yolculuk bilgilerini görüntüleme)

•

Kampanya ve kupon tanımlama (belirlenen zaman aralığında)

•

Sürücü takibi ile hız ihlali ve hatalı kullanım tespit edebilme

•

Plaka sahipleri için detaylı raporlama imkânı (günlük yolcu
ve yolculuk sayısı, toplam ücret, toplam km, çalışma saati) ve
gerçek zamanlı takip sunabilme

•

Sürücüler ve plaka sahipleri portal üzerinde bu bilgilere
kolaylıkla 7/24 ulaşabilir

•

Bu yazılım, Taksi Yönetim Merkezi ile entegre çalışır
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KAMERA
SİSTEMLERİ

Güvenlik sistemleri, turistik faaliyetler,
mobil uygulamalar ve ulaşım planlama
gibi ihtiyaca yönelik görüntüleme sistemi
sunulmaktadır.

AKILLI
ŞEHİR
ÇÖZ Ü MLE Rİ
KAMERA
SİSTEMLERİ
TRAFİK KAMERA SİSTEMLERİ
KAPALI DEVRE CCTV
TURİSTİK KAMERA

AKI L L I Ş E HİR Ç ÖZÜ ML E R İ
KAMERA SİSTEMLERİ

TRAFİK KAMERA SİSTEMLERİ
Belirli noktalara kameraların konumlandırılması ile şehir trafiğinin akışının kontrolü,
gözlemlenmesi ve yapılan yazılımlar ile vatandaşlara görüntülerin aktarılması
sayesinde günlük hayatın kolaylaşmasını hedefleyen sistemlerdir. Yüzey yollarda,
genellikle yüksek direklere veya direklere, bazen de sokak lambaları ile birlikte
monte edilirler. Anayollarda trafik ışık direklerine, problemlerin ortaya çıkma
ihtimalinin en yüksek olduğu kavşaklara monte edilirler.
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AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
KAMERA SİSTEMLERİ

TURİSTİK KAMERA
Şehrin tarihi, mimari ve kültürel
lokasyonlarını görüntülemek ve
bu görüntüleri yerli ve yabancı
kişilere aktarmak amaçlı kurulan
sistemlerdir. Kurulan kamera sistemleri
ile görüntüler aktarılarak dünyanın tüm
bölgelerinde izlenebilmektedir.

KAPALI DEVRE CCTV
Herhangi bir bölgeye lokal olarak kurulan yerin güvenliği,
izlenmesi, 7/24 kaydı ve takibi amaçlı kurulan kamera
sistemleridir. Genellikle güvenlik amaçlı kullanılan sistemlerdir.
Genel Özellikler
• CCTV Sistem kişilerin güvenliğini gözetir.
• Adli olayların olmasına karşı caydırır
• Oluşan olaylar sonrası kamera kaydı ile hızlı teşis sağlanır.
• Uzaktan izlenme ile lokasyonun takip etme olanağı sağlar.
• Lokasyona konumlandırılan kameralar DVR veya NVR
cihazına eklenerek lokal olarak ya da modem üzerinden
görüntüler uzaktan izlenebilir.
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ARAÇ TAKİP VE
FİLO YÖNETİM
SİSTEMİ
Eko Takip VTA900 Araç Takip Cihazı takılı bulunduğu aracın konum, hız,
yön verileri ile birlikte müşteri ihtiyaçları doğrultusunda opsiyonel olarak
eklenen sensörlerden aldığı verileri sunucuya aktarır. Filo Yönetim Sistemi
arayüzü ile araçların online ve geçmiş zamanlı olarak harita üzerinde takibi
yapılır. Sistemde kurgulanan senaryolar sayesinde araçlardan gelen veriler
iş bilgisine dönüştürülebilir ve araç sürücülerinin yönlendirilmesi ve işlerin
kontrolü gerçekleştirilebilir. Araçlardan alınan konum ve sensör verileri,
belirlenen bölgeler, rotalar ve alarm tanımları ile birlikte işlenerek kurumlara
özel raporlamalar üretilebilir. Ayrıca kurumlara ait araçların bakım zamanı,
kiralanan araçların süre takibi yapılabilir.

AKILLI
ŞEHİR
ÇÖZ Ü MLE Rİ
ARAÇ TAKİP VE FİLO
YÖNETİM SİSTEMİ
İSMOBİL EKO TAKİP VTA900
İSMOBİL

AKI L L I Ş E HİR Ç ÖZÜ ML E R İ
ARAÇ TAKİP VE FİLO YÖNETİM SİSTEMİ

Filo Yönetim Sistemi Genel Özellikler
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•

Harita üzerinde anlık takip

•

Harita üzerinde geçmiş izleme ve raporlama

•

Standart araç takip raporları yanında kurumlara özel rapor tanımlayabilme

•

Esnek alarm tanımlama ve raporlama

•

Esnek araç gruplandırma ve yönetimi

•

Sürücü ve görev atamaları ile takibi

•

Kuruma özel kullanıcı rolü ve yetkileri tanımlama

•

Bölge ve rota yönetimi

•

Çoklu dil desteği

•

İş süreci yazılımlarınızla entegrasyon için API desteği

Araç ve Sürücü Performansı
Değerlendirme

Yakıt Tüketiminden
Tasarruf

Tüm Dünyada Sokak
Bazında Anlık Bilgi

AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
ARAÇ TAKİP VE FİLO YÖNETİM SİSTEMİ

İSMOBİL EKO TAKİP VTA900
Genel Özellikler
•

Merkez ile GSM / GPRS alt yapısı üzerinden haberleşme

•

Merkez bağlantısı kurulamadığında 50.000 kayda kadar hafızasında
saklama

•

GPS sinyali istenilen süre boyunca gelmediğinde merkeze uyarı
gönderebilme

•

Cihaz yazılımı ve parametreleri uzaktan SMS veya GPRS üzerinden
değiştirilebilir

•

Veri aktarım sıklığı ve hangi bilgilerin aktarılacağı, zaman, mesafe ve
sensör konumu parametrelerine göre ayarlayabilir

•

Cihaza dahili olarak bölge, hız ve sensör durumu gibi alarmlar
tanımlanabilir, böylelikle normal veri gönderimi zamanı gelmeden
merkez acil olarak bilgilendirilebilir

•

Dahili pili modellerde enerji bağlantı kesilmesini ve cihaz içine
müdahaleyi (Instrusion detection) algılar ve merkeze bilgilendirme
yapar

İSMOBİL
Araç Takip Sistemi ile ulaşımda güvenliği ve yönetilebilirliği sağlama
noktasında teknolojik çözümler sunulurken, İSMOBİL CEP ile bu imkânlar
mobil ortama taşınarak kullanıcıların erişimi kolaylaştırılmakta ve araç
yönlendirilmesinin planlaması konusunda hem zaman hem de ekonomik
açıdan verimlilik artırılmaktadır.
İSMOBİL CEP uygulaması Android ve İOS cihazlara tam uyumlu olarak
kullanımdadır.
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BUZLANMAYI
ALGILAMA
VE ÖNLEME
SİSTEMİ
Kış mevsiminde şehirde yaşamın olumsuz şartlardan
etkilenmemesi için tünel giriş-çıkışları, köprü, viyadük,
ve karayollarında gizli buzlanmadan kaynaklı trafik
kazalarını önlemek amacıyla yollara kurulan otomatik
meteoroloji gözetim, analiz ve buz önleme sistemidir.
Yol-hava bilgi ve sabitlenmiş otomatik sprey sistemi
ile birlikte yolun üzerinde oluşan suyun donmadan
sıvı olarak kalması sağlanarak, riskli bölgelerde önlem
alınmaktadır.

AKILLI
ŞEHİR
ÇÖZ Ü MLE Rİ
BUZLANMAYI ALGILAMA
VE ÖNLEME SİSTEMİ
YOL VE HAVA BİLGİ SİSTEMİ
SABİTLENMİŞ OTOMATİK SPREY SİSTEMİ

AKI L L I Ş E HİR Ç ÖZÜ ML E R İ
BUZLANMAYI ALGILAMA VE ÖNLEME SİSTEMİ

YOL VE HAVA BİLGİ SİSTEMİ
Yer altı ve yer yüzeyi sensörleri ile yol
sathı üzerindeki kuru, nemli, ıslak ve
nemlilik derecesi gibi bilgiler verilmektedir.
Asfalt sıcaklığı -75 +75 °C arası ve +-0.1 °C
doğruluk oranıyla ölçülebilmektedir.

Meteoroloji İstasyonu
ve yer sensörlerinde
ölçülen bilgiler merkezi
PLC sisteminde
değerlendirilmekte ve
sistem otomatik olarak
devreye girerek sabitlenmiş
nozullar üzerinden
spreyleme yapabilmektedir.

130

Asfalt durumu; kuru, nemli, ıslak ve
su tabakası kalınlığına bağlı olarak
nemlilik derecesi gibi parametreleri
ölçebilmektedir. Hava sıcaklığının 5°C’nin
altına düştüğü durumlarda aktif sensör
kendini soğutarak o andaki gerçek
donma noktasını tespit edebilmektedir.
Bu donma noktası yol yüzeyindeki
kimyasaldan bağımsızdır.

AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
BUZLANMAYI ALGILAMA VE ÖNLEME SİSTEMİ

İsteğe bağlı olarak zaman
ayarlı ya da uzaktan takip
sistemi üzerinden Kontrol
Arayüzü (SCADA) ile kontrol
edilebilmektedir.

SABİTLENMİŞ
OTOMATİK SPREY SİSTEMİ
Sabitenmiş otomatik spreyleme
ünteleri yol kenarlarına 20’şer metre
ara ile karşılıklı şaşırtmalı olarak
yerleştirilir. Pompa istasyonundan
pompalanan buz önleyici solüsyonlar
minumum 6 atmosfer basınç ile yol
sathına püskürtülür. Bir spreyleme
ünitesi yaklaşık 25 metrekarelik
yol sathını spreyleyerek solüsyonla
kaplamaktadır.
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TÜNEL
ELEKTROMEKANİK

SİSTEMLERİ
Tünel Yönetim Sistemi, uluslararası standartlara göre
aydınlatma, havalandırma, yangın algılama ve söndürme,
trafik kontrol, olay algılama, kamera, radyo telsiz, kamu
anons gibi elektromekanik sistemlerinin kurulumu ve PLC
(Programmable Logic Controller) ile yönetilmesidir.
SCADA (Supervisory Control and Data Accustion) ara
yüzü ile birden çok tünel sisteminin tek bir merkezde
otomatik olarak yönetimi sağlanır. Bu sayede tünelin 7/24
izleme ve takibi yapılarak İhtiyaç halinde olaylara kesintisiz
müdahale edilebilir.

TELSİZ VE RADYO SİSTEMİ
TRAFİK VE OLAY ALGILAMA KAMERASI

KAMU ANONS SİSTEMİ

HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

EDS HIZ KORİDOR TESPİT SİSTEMİ

IŞIKLI İŞARETLER
CO-NO VI SENSÖRÜ
TRAFİK KONTROL İŞARETLERİ

LÜMİNANSMETRE

ENİNE GEÇİŞ KAPISI
RÜZGAR SENSÖRÜ

YANGIN SÖNDÜRME DOLABI

ACİL YARDIM SİSTEMİ

LEDLİ YOL BUTONU

AKILLI
ŞEHİR
ÇÖZ Ü MLE Rİ
TÜNEL ELEKTROMEKANİK
SİSTEMLERİ
SERVER VE SCADA SİSTEMLERİ
ACİL ÇIKIŞ VE SOS SİSTEMLERİ
RADYO VE TELSİZ SİSTEMLERİ
KAMU ANONS SİSTEMİ
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
GÖRÜNTÜLEME VE İZLEME SİSTEMLERİ

ENERJİ VE ENERJİ TEMİNİ
AYDINLATMA SİSTEMLERİ
HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ
TRAFİK KONTROL SİSTEMLERİ
YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ
CCTV & OLAY ALGILAMA SİSTEMLERİ

AKI L L I Ş E HİR Ç ÖZÜ ML E R İ
TÜNEL ELEKTROMEKANİK SİSTEMLERİ

Enerji
Kamu Anons
Sistemlerinin
PLC Sistemi ile
Haberleşme ve
Yönetilmesinin
Sağlanması

Aydınlatma

CCTV ve
Olay Algılama
Sistem

Havalandırma

SERVER
VE SCADA
SİSTEMLERİ

Acil
Haberleşme
Sistemi

Yangın
(Lineer, Adresli)
Algılama
Sistemi

Trafik Kontrol
Sistemi
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Sulu Yangın
Söndürme
Sistemi

AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
TÜNEL ELEKTROMEKANİK SİSTEMLERİ

RADYO VE TELSİZ
SİSTEMLERİ
Tünel içinde sürücülere bilgi
aktarılması için radyo yayını, telsiz
sistemi ile polis, itfaye, ambulans
gibi acil haberleşme sağlayan
sistemlerdir.

ACİL ÇIKIŞ VE SOS
SİSTEMLERİ
•

Enine Geçiş Kapıları ve
Sistemleri

•

SOS Acil Haberleşme Sistemleri
ve Telefon Santralleri

•

Kollu Bariyer Sistemleri

KAMU ANONS SİSTEMİ
•

Horn Tipi Hoparlör

•

Amplifikatör

•

Sistem Kabin ve Ekipmanları

•

Anons Kontrol İşletim Sistemi Yazılımı ve Bilgisayarları

135

AKI L L I Ş E HİR Ç ÖZÜ ML E R İ
TÜNEL ELEKTROMEKANİK SİSTEMLERİ

YANGIN SÖNDÜRME
SİSTEMLERİ
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•

Sulu Yangın Söndürme Sistemi

•

Gazlı Yangın Söndürme Sistemi

•

Kuru Tüp Söndürme Sistemi

GÖRÜNTÜLEME VE
İZLEME SİSTEMLERİ
•

ENERJİ VE ENERJİ TEMİNİ

AYDINLATMA SİSTEMLERİ

•

Orta Gerilim

•

Tünel İçi Aydınlatması

•

Alçak Gerilim

•

Tünel Yaklaşım Yolları Aydınlatması

•

Kesintisiz Güç Kaynakları

•

Lüminansmetre

•

Jeneratör Sistemleri

•

•

Topraklama Sistemleri

Sodyum Buharlı ve LED’li Aydınlatma
Çözümleri

•

Yıldırımdan Korunma

•

Acil Kaçış Lambası

•

UL ve FM standartları

•

LED’li Yol Butonu

Geriden Projeksiyon
(Video Wall) Sistemi

AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
TÜNEL ELEKTROMEKANİK SİSTEMLERİ

HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ

TRAFİK KONTROL
SİSTEMLERİ

•

Jetfan Sistemi

•

Hava Yön ve Hızı Algılayıcı
Sistemler

•

Karbonmonoksit ve Görüş
Açıklığı Algılayıcı Sistemi

•

PIARC ve NFPA standardı

•
•
•
•
•
•
•
•

DTİ (Değişken Trafik İşareti)
DMİ (Değişken Mesaj İşareti)
Trafik Sinyal Vericileri
Flaşörler
Araç Sayım Sistemleri
Otomatik Plaka Tanıma Sistemi
Meteorolojik Sistemler
Gabari

YANGIN ALGILAMA
SİSTEMLERİ

CCTV & OLAY ALGILAMA
SİSTEMLERİ

•

Doğrusal (Lineer) Yangın
Algılama Sistemi

•

Sabit ve Hareketli Kameralar

•

Olay Algılama Sistemi

•

Sıcaklık ve Duman Dedektörleri

•

Fiber Optik Haberleşme Altyapısı

•

Adresli Yangın Algılama Sistemi

•

Kayıt ve İzleme Sistemlerinin Kurulumu
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RAYLI
SİSTEMLER

Raylı Sistem Teknolojileri, raylı sistemler ile
yapılan ulaşımlarda araç takibi ve trafiği planlama,
yolcu bilgilendirme sistemleri, araç bakım ve
onarımları, elektrifikasyon, katener, sinyal ve
haberleşme sistemlerinin kontrolü, raylı ulaşım
sistemlerindeki mekanik, elektrik-elektronik ve
bilgisayar teknolojilerinin birlikte kullanıldığı
bakım, onarım ve kurulum işlerinin yapıldığı
sistemdir.

AKILLI
ŞEHİR
ÇÖZ Ü MLE Rİ
RAYLI
SİSTEMLER
TRAMVAY YOLCU BİLGİLENDİRME SİSTEMİ (YBS)

ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE ELEKTROMEKANİK SİSTEMLER

TRAMVAY TAKİP SİSTEMİ (TTS)

PIS/PAS (PASSENGER INFORMATION SYSTEM AND
PASSENGER ANONS SYSTEM)

PERON AYIRICI KAPI SİSTEMLERİ (PAKS)

RAYLI SİSTEMLER CCTV

AKI L L I Ş E HİR Ç ÖZÜ ML E R İ
RAYLI SİSTEMLER

TRAMVAY YOLCU BİLGİLENDİRME SİSTEMİ (YBS)
Yolcu Bilgilendirme Sistemi; istasyon ve duraklarda yolculara gerçek zamanlı
sefer saatleri ve bilgilendirmeleri sunar. Seferlerde program değişikliği
veya sefer iptali gibi durumları yolculara aktarır. İhtiyaç duyulan durumlarda
merkezden acil durum mesajı yayınlayabilme imkânı vardır.

Genel Özellikler
• Cihaz 220 Volt şehir şebekesi ile çalışabilme
• Her iki taraftan da görülebilme
• Ortam ve çevre koşullarına karşı (sıcaklık, gün ışığı, yağmur, kar, toz, su,
nem vb.) dayanaklı ve IP65 koruma sınıfı
• 6 mm kalınlığında temperli, darbelere karşı dayanıklı cama sahip olma
• Pasif Fan soğutma sistemi ile dizayn edilme
• Yerli ve Milli olarak geliştirilen gömülü yazılım ile çalışmabilme
• Led modüller 100.000 saat çalışabilir ömür imkânı
• Isı, sıcaklık, nem ve gaz sensörleri sayesinde cihazda
oluşabilecek anormal bir durumu canlı olarak merkez
sunucularına aktarma imkânı
• İstasyonda her iki taraftan da görünecek şekilde
konumlandırabilme
• Düşük güç tüketimi (110 W)
• Kaçak akıma karşı koruma
• Yedek güç kaynağı ile beslenme
• Web Servis İSBAK tarafından geliştirilmiştir
• Web arayüzü üzerinden cihaz ayarları güncellenebilme, acil
durum mesajı oluşturulabilme ve cihazın mevcut durumu
izlenebilme imkânı
• Her bir cihaza ayrı ayrı erişebilmenin yanında, gruplama özelliği
sayesinde toplu olarak da erişim imkânı
• Cihaz raporlarının web servis üzerinden alabilme
• Kullanılan elektronik kartlar İSBAK tarafından tasarlanıp üretilmektedir
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AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
RAYLI SİSTEMLER

PERON AYIRICI KAPI SİSTEMLERİ (PAKS)
Peron Ayırıcı Kapı Sistemleri, metro ray hattı ile istasyondaki yolcu
peronunu birbirinden ayıran otomatik kayar kapılardan oluşan bir güvenlik
sistemidir. Metronun belirlenmiş duruş noktalarına konumlandırılmış
otomatik kayar kapıların, metro tarafından gönderilen sinyal ile otomatik
açılıp kapanmasını sağlayarak yolcu güvenliğini maksimize eder. Yolcu
güvenliğine ek olarak ısınma-soğutma enerjisinde tasarrufa etkisi
olduğundan dünya genelinde tercih edilen bir sistemdir.

TRAMVAY TAKİP SİSTEMİ (TTS)
Tramvay Takip Sistemi, Tramvay Hattı
işletmesinde kullanılan tramvay araçlarının
konum başta olmak üzere operasyon
verilerinin Kumanda Merkezi tarafından anlık
olarak izlenmesini ve yönetilmesini sağlar.
Seferlerin etkin bir şekilde yapılabilmesi için
araçların konum bilgilerinin yüksek hassasiyet
ile izlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda
aracın yönü, konumu, hızı gibi bilgileri elde
etmek adına tasarlanan elektronik kart ve
gömülü yazılımlar vasıtasıyla araçlardaki
sensörlerden veri alınmaktır. Bu verilere
ek olarak sahaya konum bilgisinin hassas
olarak elde edilmesini sağlayacak sensörler
yerleştirilmiş, araca yerleştirilen okuyucu
üniteler ile bu sensör bilgileri elde edilmektir.
Elde edilen veriler geliştirilen yazılımlar
ile Kumanda Merkezindeki personelin
kullanımına uygun ara yüzlere dönüştürülüp
görüntülenmektedir. Yine geliştirilen yazılımlar
ile bu veriler kaydedilerek, daha sonrasında
yeniden oynatılabilmekte, işletme raporlama
ve planlama aşamalarında kullanılabilmektedir.

İstasyona giren trenin önünde sürüklediği belirli bir hızdaki havanın etkisi
ile veya herhangi bir nedenle yolcuların raylara düşmesinin önlenmesi
amacıyla bu kapılar peron kenarlarına yerleştirilir. Ayrıca İstanbul gibi büyük
metropollerde sürücüsüz metro teknolojisine geçilmesi Peron Ayırıcı Kapı
Sistemleri ile işletme güvenliği koşullarının revize edilmesi gerekliliğini
ortaya çıkarmıştır.
Genel Özellikleri
• Sürücüsüz raylı sistem araçlarının olduğu hatlarda tercih edildiği gibi yolcu trafiğinin çok yoğun
olduğu hatlarda da kullanılmaktadır
• Yerli ve Milli tasarımı; sıcaklık, rüzgar, darbe, titreşim, suya dayanıklılık gibi testlerin yanı sıra 2
milyon açma-kapama döngüsünü sorunsuz tamamlayarak uluslararası akredite kuruluşlardan
sertifikalandırılmıştır
• Yerli ve Milli yazılımı ile raylı sistemlerin sinyalizasyon-SCADA sistemleriyle tam entegre olarak
çalışmaktadır
• İstasyonlarda ısıtma ve soğutma verimliliğini arttırarak
enerji tasarrufuna olumlu katkı sunmaktadır
• İstasyona giren trenin oluşturduğu rüzgarı ve sesi
engelleyerek peronu ses ve kirden korur
• Yolcuların ray hattına düşmelerini engelleyerek güvenliliği
maksimize eder
• TS EN 50126 Güvenilirlik, kullanılabilirlik, bakımı
yapılabilirlik ve güvenlik (RAMS) özellik ve demonstrasyon
standardına uyumludur
• PAKS tasarımı NFPA 101 ve NFPA 130: Sabit Kılavuz Yollu
Transit ve Yolcu Raylı Sistemleri Standartlarına uygundur
• PAKS’ın Emniyet Bütünlük Seviyesi SIL 3’tür
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ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE ELEKTROMEKANİK SİSTEMLER

ELEKTRİK SİSTEMLER
Rijit ve Konvansiyonel
Katener Sistemler
Rijit katener; kompozit bir profil ve
buna sabitlenmiş kontak telinden
oluşan, genellikle raylı sistemler ulaşım
araçlarının elektrifikasyonunda tercih
edilen sistemdir.

CER Odaları
CER odaları tren güzergâhı
doğrultusunca belli aralıklarla kurulmuş
olan enerji odalarıdır. CER odalarımızda
orta gerilim panolarımız, iç ihtiyaç
trafolarımız, doğrultucu ve dağıtıcı
panolarımız bulunur. Enerji besleme
merkezinden gelen orta gerilim, OG
panolarında daha düşük gerilime
trafolar yardımıyla çevrilir. Daha sonra
doğrultucu panomuza gerilimi transfer
ederiz, diyotlar yardımıyla doğrultulan
gerilim artık ray sistemine verilmek
üzere hazırlanmaktadır.

Kesintisiz Güç Kaynağı
Elektrik enerjisi ile beslenen sistemleri
hem şebekede meydana gelen veya
gelebilecek çöküntüler, yükselmeler,
ani değişikler, harmonikler gibi gerilim
dalgalanmalarına karşı koruyan hem
de enerji kesintisi sırasında enerji
üreterek sistemin devamlılığını sağlayan
elektronik cihazlara denir.
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ELEKTRONİK SİSTEMLER

ELEKTROMEKANİK SİSTEMLER

SCADA
Bu sistemleri geniş alana yayılmış
tesislerin tek bir merkezden
bilgisayar, cep telefonu veya
tablet gibi cihazlarla izlenebildiği
bir sistemdir ve temel olarak
bir yazılımdır. İstasyon amiri
bu sayede, istasyondaki arıza
durumlarını bilgisayar ekranından
görebilir ve gerekli yerlere anında
haber verilebilir.

Yürüyen Merdiven
Yürüyen merdiven, basamakları
sürekli olarak dönen bir düzenek
üzerine yerleştirilmiş, elektrikle çalışan
merdivendir. İnsanları yukarı ya da
aşağı taşımaya sistemidir.

Sinyalizasyon
Metro hızını belirleyen, metronun
istasyona kaç dakika sonra
geleceğini söyleyen, istasyonda
durma süresini belirleyen, metro
kapılarını açan sistemdir.

Asansör
Elektrikle işleyen, çelik halatla
çekilen ve genellikle dik raylar
arasında hareket eden, yapılarda
insanları, yükleri yukarıya çıkarmada,
aşağıya indirmede yararlanılan
araçlardır.
Jeneratör
Jeneratörler, mekanik enerjiyi
elektrik enerjisine çeviren, alternatör
ve motordan meydana gelen
makinalara jeneratör denir. Enerji
kesilmesi durumunda, sistemin
çalışmasını sağlayan ekipmanlardır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Raylı sistemler üzerine birçok sistemin
ölçüm ve değerlendirmeleri, kalite
standartlarına ve prosedürlere uygun
şekilde yapılmaktadır.

AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
RAYLI SİSTEMLER

RAYLI SİSTEMLER CCTV
CCTV, Yüksek çözünürlüklü IP kameralar aracılığıyla
alınan görüntünün belirli bir konuma iletildiği kapalı devre
televizyon sistemlerine verilen isimdir. Yolcu ve sürücü
arasında haberleşme sağlayarak başta güvenlik ve suçla
mücadele alanlarında kullanılmasının yanında geniş bir
kullanım alanına sahiptir.

PIS/PAS (PASSENGER INFORMATION SYSTEM
AND PASSENGER ANONS SYSTEM)
Tramvay araçlarının içerisinde bulunan yolcu bilgilendirme ekranları ve anons sistemleridir. RTE
yerli tramvayda uygulanmıştır. Sistem bileşenleri yerli olarak üretilmiş ve içeriğinde İnterkom
(diyafon) sistemi, kapalı devre kamera sistemi, sesli anons ve görsel bilgilendirme sistemleri vardır.
Genel Özellikler
• Her açıdan görülebilir bilgilendirme ekranları (Smart view)
• EN50155 railway sertifikalı ürünler
• %100 Yerli tasarım Sürücü İletişim Modülü ve Sürücü Anons Kontrol Ünitesi
• Hattı ilk defa kullanan yolcuların ineceği durağı rahatlıkla takip edebilmesi için görsel ve işitsel
durak bilgisi ile bilgilendirme yapılmaktadır.
• Yolculuğu etkileyecek durumlarda, yolcular sürücü tarafından kayıtlı anonslar ve sürücü
anonsları ile uyarılarak zaman kaybı en aza indirilmektedir.
• Yolcunun araç içerisindeki yaşayabileceği bir olumsuzluk halinde, İnterkom sistemi ile sürücü
ve yolcu arasında sesli irtibat sağlanır.
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ŞEHİR
AYDINLATMA
SİSTEMLERİ
Dış aydınlatma alanında tasarım ve geliştirme
çalışmaları yapılarak şehir aydınlatmasına yönelik
ürün ve çözümler üretilir. Akıllı Aydınlatma
Sistemleri ile yol, park, tünel, altgeçit ve benzeri
yerlerde kullanılan armatürlerin gerçek zamanlı
olarak merkezden izlenmesini ve kontrol
edilmesini sağlar.

AKILLI
ŞEHİR
ÇÖZ Ü MLE Rİ
ŞEHİR AYDINLATMA
SİSTEMLERİ
LIGHTiST (AKILLI AYDINLATMA KONTROL SİSTEMLERİ)
LED’Lİ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

AKI L L I Ş E HİR Ç ÖZÜ ML E R İ
ŞEHİR AYDINLATMA SİSTEMLERİ

LIGHTiST (AKILLI AYDINLATMA KONTROL SİSTEMLERİ)
Merkez ile aydınlatma armatürleri arasında kablosuz haberleşme ile ya da enerji hattı
üzerinden bilgi iletimi yapar ve armatür ışık akılarını ayarlayarak enerji verimliliğini
arttırıcı çözümler sunar.
LIGHTiST Genel Özellikleri
•

Lightist LED’li aydınlatma armatürleri ile birlikte kullanıldığında, akıllı on/off, dimleme
ve etkin enerji yönetimi sayesinde enerji tüketiminde, bakım maliyetlerinde önemli
miktarda tasarruf olanağı sağlamaktadır. Böylece Co2 salınımlarını azaltarak,
sürdürülebilir şehirler ve temiz çevre hedeflerine ulaşmayı kolaylaştırır.

•

Uzaktan on/off kontrolü: Aydınlatma armatürlerini tek tek ya da grup olarak
uzaktan programlayabilir, açma kapama yapabilirsiniz.

•

Otomatik zamanlama: Bulunduğunuz bölgenin coğrafi konum bilgisini
matematiksel hesaplar kullanarak Gün Doğumu ve Gün Batımı saatlerini tam ve
kesin bir şekilde hesaplayarak, verimli bir aydınlatma sağlayabilirsiniz.

•

Loşlaştırma: Lightist sayesinde, ihtiyaç olduğu zaman ihtiyaç olduğu kadar
aydınlatma yaparak enerji verimliliğini arttırabilirsiniz. Sisteme girilecek bir takvim
planına uygun olarak armatürleri istenen saatte istenen değere loşlaştırabilir ya da
gerçek zamanlı trafik verilerini kullanarak adaptif aydınlatma yapabilirsiniz.

•

Raporlama ve bakım planı: Yanlış topraklama, arızalı izolasyon, bozulmuş lambalar,
güç hattına yapılmış kaçak bağlantıları tespit edebilir, bakım programları ve enerji
kullanımı için hızlı bir şekilde rapor oluşturabilirsiniz. Elektriksel parametrelere
(Wh, VARh, V, W, A, VAR, PF, frekans) kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

LIGHTiST Sistem Mimarisi
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•

Aydınlatma kontrol merkezi ve yazılımı: Harita tabanlı arayüz sayesinde tüm
aydınlatma ağı tek bir merkezden yönetilebilir.

•

Aydınlatma panosu ve saha kontrol cihazı: Aydınlatma panosu içine yerleştirilen
saha kontrol cihazı ile armatürlerin tek tek ya da grup olarak açma/kapama
yapması ya da loşlaştırılması mümkündür.

•

Armatür kontrol ünitesi: Merkezden saha kontrol cihazına gelen komutlara göre
armatür ışık akılarının istenilen seviyeye ayarlanması sağlanır.

•

Mobil kontrol üniteleri: Tablet, PC ve cep telefonu üzerinden aydınlatma sistemi
izlenebilir ve kontrol edilebilir.

Mobil Kontrol
Üniteleri

Saha
Kontrol Cihazı

AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
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LED’Lİ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
Yol, park, tünel, altgeçit, spor sahası, fabrika alanları gibi çeşitli aydınlatma ihtiyaçlarına
yönelik LED’li armatür ve projektörlere yönelik ürün ve çözümler üretilir.

LXMLED24-150W Yol Aydınlatma Armatürü
M2 sınıfı yol aydınlatma kriterlerini sağlayacak
şekilde yüksek performansla çalışan, kolay,
hızlı ve ekonomik bir aydınlatma armatürüdür.
Işık akısı %10 ile %100 değerleri arasında
ayarlanabilir (PLC* ile kontrol edilen
modellerde)
Genel Özellikler
• Işık akısı %10 ile %100 değerleri arasında
ayarlanabilir (PLC* ile kontrol edilen
modellerde)
• 24 x LUXEON M LED
• Ağırlık: 10 kg (PLC ile 11 kg)
• Koruma Sınıfı: IP 65
• Elektrik Çarpmalarına Karşı Koruma Sınıfı 1
• Ömür: 80.000 saat
Elektriksel Özellikler
• Çalışma Gerilim ve Frekans Aralığı: 230 VAC (-%15, +%10), 50 Hz ±1
• Güç Tüketimi: 150 W
• Sürücü Verimi: %93
• Güç Faktörü (PF): 0,98
• Toplam Harmonik Bozulma (THDi): < % 20
Optik Özellikler
• Armatür Toplam Işık Akısı: 18640 lm
• Optik Verim: %87
• Etkinlik Faktörü: 124 lm/W
• Renk Sıcaklığı (CTT): 4000K ± %5
• Renksel Geriverim (CRI): > 70

Dış Aydınlatma Armatürü
İhtiyaca göre gücü 45 W ile 85 W
arasında ayarlanabilen dış aydınlatma
armatürüdür.
Genel Özellikler
• Ağırlık: 6,2 kg
• Koruma Sınıfı: IP 66
• Ömür: 80.000 saat
Elektriksel Özellikler
• Çalışma Gerilim ve Frekans Aralığı: 230 VAC (-%15, +%10), 50 Hz ±1
• Güç Tüketimi: Minimum 46,7 W Maksimum 84,1 W
• Sürücü Verimi: 46,7 W için %90; 84,1 W için %91
• Güç Faktörü (PF): 0,938 (46,7 W); 0,984 (84,1 W)
• Toplam Harmonik Bozulma (THDi): < % 20
Optik Özellikler
• Armatür Toplam Işık Akısı:
• Minimum 5580 lm (46,7W)
• Maksimum 9508 lm (84,1W)
• Renk Sıcaklığı (CTT): 4000 ± %5 K
• Renksel Geriverim (CRI): >70
Termal Özellikler
• Çalışma Sıcaklık Aralığı: -40˚C ~ +50˚C

Termal Özellikler
• Ts: 66,3 °C
• Soğutucu: 62,1 °C
• LED Sürücü: 42 °C
• Çalışma Sıcaklık Aralığı: -40˚C ~ +50˚C
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200 W Genel Amaçlı LED Projektör
Otopark, meydan, fabrika ve halı saha gibi alanların
aydınlatması için kullanılan alüminyum reflektörlü 4xCOB
LED'li genel amaçlı projektördür.

Genel Özellikler
• Boyutlar: 562x418x143 mm
• Ağırlık: 15 kg
• IP Sınıfı: 65
• Besleme Gerilimi: 220-240 Vac
• Sistem Toplam Gücü: 200 W
• Armatür Toplam Işık Akısı: 20.000 lm

Termal Özellikler
• Ön Cam: 33,6 °C
• Soğutucu: 47,9 °C
• LED Sürücü: 51,7 °C

Elektriksel Özellikler
• Besleme Gerilimi: 230 V
• Sistem Toplam Gücü: 194 W
• Sürücü Verimi: %94
• Güç Faktörü (PF): 0,97
• Toplam Harmonik
Distorsiyonu (THDi): %10,58

Standartlar
• TS EN 60598-1:2015
(TS EN 60598-2-5 ile birlikte)

Optik Özellikler
• Armatür Toplam Işık Akısı: 23.330 lm
• Etkinlik Faktörü: 120 lm/W
• Renk Sıcaklığı (CTT): 5000 K
• Renksel Geriverim (CRI): >70
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Boyutlar
• 562x418x143 mm

Uygulama Alanları
• Halı saha aydınlatması
• Otopark aydınlatması
• Meydan aydınlatması
• Fabrika aydınlatması
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Flaş Aydınlatıcı (230V ACTM)
Elektronik Denetleme Sistemlerinde (EDS), özellikle gece çekimlerinde
ihlal fotoğraflarının aydınlatılmasında kullanılmak amacıyla tasarlanmış
bir flaş ünitesidir.
Genel Özellikler

•

Deklanşör Hızı: 1/3300 ile 1/400 arasında

•

2 çakma arasındaki en az süre (s): 0,18

•

1 saniye içinde en fazla çakma sayısı: 5

•

En az çekme süresi (µs): 100

•

En fazla çekme süresi (µs): 400

•

Işın Açısı (°) @ 50% ışık kaybı: TEST (55º)

•

Spektrum: Görünür ve NIR

•

Elektrik Besleme Gerilimi (V): 230V AC

•

Maksimum Akım (A): 6

•

Flaş Patlama Anma Enerjisi (J): 100

•

Depolanan Enerji (J): 600

•

Lamba Ömrü (shots): 200.000

•

100.000 lux de Etkili olabileceği mesafe (m): TEST (25 m)

•

Boyutlar (LxWxH) (mm): 260x165x170

•

Boyutlar (LxWxH) (mm) (muhafaza kutusu ): 431x351x299

•

Kilo (kg): 4.5

•

Kilo (kg) (muhafaza kutusu ile): 15,5

•

Ortam Çalışma Sıcaklığı (°C): -20 ºC ve 55 ºC arası
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IoT
UYGULAMALARI TAKSİ ŞAPKASI
iTaksi üyesi taksilerin, taksi şapkaları dış görünüş olarak inovatif bir
tasarımla yenilenmiş, modern ve fonksiyonel bir tasarıma sahip olmuştur.
Şapkaların iç kısmı ise elektronik bir sistem ve çeşitli sensörler ile
donatılmıştır. Bu sayede klasik sadece belli yerlere kurulan ve o bölgede
ölçüm yapan cihazlar yerine tüm şehri dolaşan şehrin her yerinden veri
toplayabilen bir sistem elde edilmiştir.
Akıllı sensörle donatılan bu şapkalar 7/24 hava ölçümü yapabilmekte ve
hava, nem, sıcaklık, ses oranlarını tespit ederek solunan havanın kalitesi
hakkında bilgi verebilmektedir.

AKILLI
ŞEHİR
ÇÖZ Ü MLE Rİ
IoT UYGULAMALARI TAKSİ ŞAPKASI
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IoT UYGULAMALARI - TAKSİ ŞAPKASI

TAKSİ
REZERVE
TAKSİ
MÜSAİT
Genel Özellikler
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•

iTaksilerden alınan hava verileri, günlük
haftalık ve aylık olarak değerlendirilebilir ve
bu bilgiler doğrultusunda önleyici çalışmalar
yapılabilir

•

Taksi şapkalarında bulunan sensörler
sayesinde bozuk ve kötü yollar belirlenerek
belediye birimlerine bilgi aktarılabilir

•

Akıllı şapkalar taksinin müsaitlik durumuna
göre renk değiştirebilir ve enerji ve zaman
tasarrufu sağlar

•

İçerden aydınlatmalıdır ve hava karardığında
yanarak görünürlüğü arttırır

•

Dış tasarımda modern ve estetik bir tasarıma
ek olarak kenarlara yerleştirilmiş renkli ledler
ile şapkanın görünür kısmına fonksiyonellik
kazandırılmıştır

•

Sistem hava içerisindeki CO, NO2, SO2 ve
O3 gazlarının miktarını “ppb” yani milyarda
bir parça cinsinden ölçebilir

•

Kullanılan tüm sensörler -30 +55 derece
arası çalışabilir

TAKSİ
DOLU
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SO2
Sensörü
O3
Sensörü

NO2
Sensörü

Gürültü
Sensörü

CO
Sensörü

Gyro
Sensör

IAQ
Sensörü

GPS

Sıcaklık
Sensörü

Bluetooth

Nem
Sensörü
GPRS
Modül

SD Kart /
USB / RS-232
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MOBİL
UYGULAMALAR

Akıllı ulaşım çözümlerinin istenildiğinde
hızlı ve kolay şekilde daha çok kişiye
ulaştırmak amacıyla geliştirilmiş ve
güvenliğin ön planda tutulduğu akıllı
telefon uygulamalarıdır.

AKILLI
ŞEHİR
ÇÖZ Ü MLE Rİ
MOBİL
UYGULAMALAR
İBB YOL GÖSTEREN
İBB CEP TRAFİK
YOĞUNLUK HARİTASI (WEBTRAFİK)
TOPLU ULAŞIM ASİSTANI
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İBB YOL GÖSTEREN
Yeni yol rehberi “İBB Yol Gösteren” navigasyon
uygulaması, İstanbul başta olmak üzere, Marmara
Bölgesi’ndeki tüm şehirlerde, canlı trafik bilgileri
ile oluşturulan rotaları takip ederek en kısa sürede
hedefe ulaşılmasını sağlar.

İstanbul’daki toplu
ulaşım modları ile
entegredir

İnternet erişimi
olmadan da
navigasyon yapabilme
imkânı sağlar

Çevreci yaklaşımla
kentsel hareketliliği
destekler

İBB canlı kamera
görüntülerine erişim
sunar

Nöbetçi eczanelere
hızlıca ulaşılmasını
sağlar

İBB Ulaşım Bilgi
Sistemleri (trafik
bilgileri, ulaşım
modları, AUS) ile
entegredir

Genel Özellikler

•

iOS ve Android işletim sistemleri ile uyumlu
çalışır

•

Kullanıcı konum bilgilerine uygulama
kullanılırken erişilebilir (navigasyon modunda
iken)

•

Performans optimizasyonları sayesinde daha
hızlı çalışır

•
•
•
•
•
•

Yaya yürüyüş seçeneği
Arama geçmişi ve kayıtlı rotalar
Hedefe varış süresi/kalan süre bilgisi
Koordinat bazlı arama
Araç arızası bildirimi
Alternatif rotalar

İstanbul’daki
otoparkların anlık
doluluk bilgilerini
sunar
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Çoklu dil
seçeneğine
sahiptir

AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
MOBİL UYGULAMALAR

İBB CEP TRAFİK
İBB Cep Trafik sürücü ve yolcular günün her saatinde anlık trafik durum
bilgilerini öğrenebilir.
Kent genelindeki yolculuklara rehberlik eden ve trafik yoğunluğuna
göre alternatif güzergâh sunan uygulamada, kullanıcılar cep telefonları
ile noktalardaki trafik görüntülerini canlı olarak izleyebilir ve trafik ölçüm
dedektörü ile hazırlanan Trafik Yoğunluk Haritası’ndan anlık yoğunluk
bilgilerini alabilir. Bununla birlikte, seçilen iki nokta arasındaki tahmini en
kısa mesafe ve en kısa ulaşım süresine ait bilgilere erişim sağlar.

Genel Özellikler

•

İstanbul genelinde daha fazla güzergâhın anlık trafik durumu
bilgisine ulaşabilme

•

İBB Yol Gösteren butonu ile navigasyon uygulamasına direk
geçiş yapabilme ve istenilen adrese, yönlendirme aracılığıyla
ulaşabilme

•

Kent trafiğine etkisi yüksek duyuru ve haberlere ilişkin bildirim
yapabilme (push notifikasyonlar)

•

Gidilecek yere en kısa süre ve en kısa mesafeye göre tahmini
seyahat süresini ve alternatifleri verebilme

•

Kent geneli otopark anlık boşluk-doluluk bilgisi, çalışma
saatleri gibi bilgileri verebilme

•

İBB meteorolojik gözlem istasyonlarından alınan hava ve yol
yüzeyi durumu bilgilerine ulaşabilme

•

İşitme engelliler için İBB Trafik Kontrol Merkezi Çağrı
operatörleri ile görüntülü olarak görüşme yapabilme

•

Sıklıkla bakılan kameraları favorilere ekleyebilme, tek bir
ekranda favori kamera görüntülerine erişebilme

•

Görme engelliler için güncel iOS versiyonu ile sesli olarak
trafik bilgilerine ulaşabilme

Sesli Trafik
Bilgilendirme
Seçilen güzergâhlara
ait trafik yoğunluk
bilgileri sesli olarak
dinlenebilir

İBB Trafik Radyosu
Uygulama içerisinden
erişilebilen İBB Trafik
Radyosundan kent trafiğine
ilişkin tüm detaylar anlık
olarak öğrenilebilir

Yol Renkleri
Uygulamadaki
yollar hızlara göre
renklendirilir

GPS-Uydu
Seçilen konuma
gidilebilir, harita
görünüm modu
değiştirilebilir

Duyurular
Trafiği etkileyen
duyurulara, haberlere,
yol çalışmalarına
ulaşılabilir

Özellikler
Duyurular, görüntülü
görüşme, tahmini trafik,
ayarlar, bildirim gönderme,
favorilerim gibi menülere
ulaşılabilir

Ana Menü
Cep Trafik
Uygulamasının
butonlarına hızlı
erişim yapılabilir
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YOĞUNLUK HARİTASI (WEBTRAFİK)
Yol ağlarının daha verimli kullanılabilmesi amacıyla trafik
durum bilgisinin en kısa zamanda ve en çok sayıda kullanıcıya
iletilebilmesini sağlayan uygulamadır.

Genel Özellikler
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•

Ana arter trafik bilgisi

•

Uydu görüntüsü üzerinden trafik bilgisi verebilme

•

Duyuru butonu ile güncel trafik bilgisine
erişilebilme

•

Haritada 2 nokta seçerek, mesafeye göre veya
süreye göre seyahat planı yapabilme

•

Tahmini seyahat süresini görüntüleyebilme

•

Trafik kamera görüntülerini canlı olarak izleyebilme

•

Değişken mesaj sistemlerindeki görüntülere
erişebilme

•

Otopark boşluk doluluk bilgisine ulaşabilme

•

Sıcaklık rüzgar, nem, görüş uzaklığı, yol yüzeyi
durumu gibi asfalt sıcaklığı gibi hava ve doğa
bilgilerine erişebilme

•

Eczaneleri görüntüleyebilme

•

Elektrikli araç şarj istasyonları harita üzerinde
görebilme

AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
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TOPLU ULAŞIM ASİSTANI
Toplu Ulaşım Asistanı, web ve mobil uygulamalar ile kullanıcıların, tüm ulaşım yöntemleri hakkında bilgi
alabildiği, alternatifleri arasında kendi tercihlerine göre seçim yapabildiği, seyahatlerini planlayabildiği
uygulamadır.

Seyahat Planlama
Ekonomik, kısa, konforlu rotaları alternatif
rotalar ile birlikte mesafe, tahmini varış ve
ücret bilgisini sunar
Arama
Arama çubuğuna varış noktası yazılarak ya
da otomatik gelen kategorilerden seçilerek
varış hedefi oluşturulabilir
Favoriler
Yolcu sürekli kullandığı rotaları
favorilerine alabilir

Park Et ve Devam Et
Özel araçlar İSPARK noktalarındaki boş
parkları görebilir ve rezervasyon yapabilir

Çoklu Dil Desteği
Uygulama Türkçe ve İngilizce
olarak kullanılabilir

Online Ödeme
Kredi kartı ve İstanbul Kart ile ödeme
yapılabilir

Ulaşım Asistanı ile toplu taşıma kapasitesinin etkinliği, sürdürülebilirliği, ölçülebilirliği, denetlenebilirliği
sağlanır. Toplu ulaşım araçları; servis araçları, taksi, bisiklet, özel araçlar ve yürüme tek platformda
entegre edilebilen bir yapıya sahiptir. Bu platform ile son kullanıcılara konfor, süre, maliyet vb. faktörler
göz önünde bulundurularak, anlık veya ileri tarihli yolculuk için alternatifler sunulabilmektedir.

Toplu Ulaşım
Tüm toplu ulaşım araçlarını bir
bütün halinde sisteme entegre
olarak sunabilme
Taksi Çağır
iTaksi entegrasyonu ile sarı taksi, turkuaz taksi,
siyah taksi, deniz taksi seçenekleri sunulabilme

Servis Bul
iServis entegrasyonu ile istenilen rotada çalışan ve
öğrenci servislerine rezervasyon yapabilme
Diğer Ulaşım Sistemleri Entegrasyonu
iBisiklet, araç paylaşımı ve diğer ulaşım sistemleri
uygulamaları ile entegre çalışabilme
Abonelikler ve İndirimler
Kullanıcı rota abone olabilecek. Toplu ulaşımın
teşvik edilmesi amacıyla abonelik indiriminden
faydalanabilme
Kişelleştirilmiş Rota
Kullanıcının davranışları analiz edilerek, en
uygun ulaşım yöntemleri önerebilme
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Yönetici Paneli Özellikleri
Yönetici paneli, yetkili kullanıcıların tüm ulaşım asistanı
uygulamalarını ve bu uygulamadı işlemlerin takip ve
yönetimi için kullanılan web portalıdır.
Yöneticiler;
•

Anlık konum bilgisine sahip olunan araçların konum
bilgisi ve araç durum bilgisi görüntüleyebilme

•

Tüm toplu taşıma ve diğer araçlara ilişkin rotalar ve bu
rotaların kullanımına ilişkin tüm bilgiler detaylı olarak
görülebilme

•

Sistemin sahip olduğu ekran ile kullanıcılar tarafından
sistemde yapılan sorguları kaydedebilme, tercih
verilerini raporlayabilme, böylece yeni ulaşım rotaları
gibi konularda karar alabilme

Sistemde Üretilecek Rapor ve Analizler;
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•

Her otobüs/tramvay vb. araçların seferlerinin mevcut
toplam sayısının önceki günler ya da seçilen tarih ile
karşılaştırması yapılabilir

•

Durak ve hat bilgilerine göre normal sefer süresi ile
geç kalan/erken gelen her otobüsün/tramvayın toplam
ve ortalama sefer süresi karşılaştırılabilir

•

Belirli otobüs/tramvay araçlarının mevcut toplam ve
ortalama bilet miktarları ile kullanıcının seçtiği geçmiş
tarihli bilet miktarları karşılaştırılabilir

•

Hat bilgilerine göre farklı zaman aralıklarında toplam
seyahat eden yolcu sayısı karşılaştırılabilir

AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
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UYGULAMA ARAYÜZLERİ

Mobil Uygulama Arayüzleri
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SÜRDÜRÜLEBİLİR
OPERASYON
YÖNETİMİ
Trafik Sinyalizasyon Sistemleri, EDS, Kamera
Sistemleri, Trafik Ölçüm Sistemleri, Değişken Mesaj
Sistemleri, Akıllı Aydınlatma Sistemleri, Tünel Yönetim
Sistemleri, Filo Yönetim Sistemleri gibi hizmet
verdiğimiz tüm alanlarda operasyonel mükemmellik
sunan çözümler sunulmakta ve sürdürülebilir bir
strateji ile güvenilirlik ve işletme performansları
artırılmaktadır.

Değişken
Mesaj
Sistemleri

Trafik Ölçüm
Sistemleri

Adaptik Trafik
Yönetim
Sistemi
(ATAK)

Kamera
Sistemleri

Otopark
Sistemleri

EDS

Trafik
Sinyalizasyon
Sistemleri

Raylı
Sistemler

Trafik Kontrol
Merkezi

Filo Yönetim
Sistemleri

Haberleşme
ve Güvenlik
Sistemleri

Akıllı
Aydınlatma
Sistemleri

Tünel
Yönetim
Sistemleri

AKILLI
ŞEHİR
ÇÖZ Ü MLE Rİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR
OPERASYON YÖNETİMİ
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SOSYAL
PROJELER

Günlük hayatı kolaylaştırmak geliştirmek ve farkındalığı
arttırmak amacıyla trafik eğitim parkı, hikayematik, akıllı
geri dönüşüm otomatı, erişilebilir yaya butonu gibi
topluma katma değer oluşturan birçok farklı projeler
geliştirilmektedir.

AKILLI
ŞEHİR
ÇÖZ Ü MLE Rİ
SOSYAL
PROJELER
ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKI
HİKAYEMATİK
AKILLI KONTEYNER (AKILLI GERİ DÖNÜŞÜM)

AKI L L I Ş E HİR Ç ÖZÜ ML E R İ
SOSYAL PROJELER

ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKI
Trafik Eğitim Parkı, çocuklara ve özürlü vatandaşlarımıza trafik eğitimi verebilmek için
küçük bir şehir olarak tasarlanmıştır. Eğitim, öğretmenler, trafik polisleri ve animatörler
eşliğinde eğlenceli bir öğretimle teorik ve pratik olarak verilmektedir.
Yürütülmekte olan eğitim çalışmalarından maksimum düzeyde verimin alınması ve
ölçülebilir kaliteli bir eğitim hizmetinin sunulması amacı ile ilgili yönetmelik ve standartlar
kapsamında trafiğe kapalı alanlarda oluşturulan trafik eğitim parkları; Yatay Geçitleri,
Düşey Trafik İşaretleri, Sinyalizasyon Sistemleri, Yaya Geçitleri, Hemzemin Geçit,
Yaya Kaldırımları ve benzeri trafik oluşumlarını içeren Eğitim Pisti ve Eğitim Sınıfı ve
Laboratuarlarından oluşmaktadır.
Sistem, araçlara takılan cihazların GPS uydularından ve cihaza bağlı sensörlerden
aldığı verileri GSM/GPRS üzerinden sunucu bilgisayarlara aktarması mantığı ile çalışır.
Araçlardan alınan konum ve sensör verileri, belirlediğiniz bölgeler, rotalar ve alarm
tanımları ile birlikte işlenerek kurumunuza özel bilgiler üretilir.

HİKAYEMATİK
Otobüs, tramvay, metrobüs, metro gibi toplu ulaşım duraklarına kurulan sistem
ile bekleyen yolcular için bekleme süresince okuyabilecekleri hikaye çıktısı
vermek ve toplumda okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla geliştirilmiştir.
Genel Özellikler

168

•

Dokunmatik renkli ekran

•

GPRS veya Ethernet ile Merkez bağlantısı

•

İstanbul Kart okuyucu, kartın okutulması ile hikaye alabilme

•

Termal yazıcı ile çıktının hızlı şekilde verilmesi

•

1 dk, 3 dk, 5 dk uzunluklarında hikaye yazma seçeneği

•

Farklı dillerde hikaye yazma seçeneği

•

Farklı yaş gurupları için hikaye yazma seçeneği

•

Merkez bağlantısı ile gün içerisinde aynı kişiye farklı hikayeler verme

•

İstanbul kart ile aynı kişiye belli sayıda hikaye verme

AKI LLI Ş EH İR ÇÖZÜMLER İ
SOSYAL PROJELER

AKILLI GERİ DÖNÜŞÜM OTOMATI
Geri dönüşülebilir Katı Atık Toplama Otomatı vatandaşlarımıza ödüllendirme
yöntemiyle geri dönüşüm bilincinini yaygınlaştırmak ve bu bağlamda elde
edilecek geri kazanımla ülke ekonomisine ve doğal kaynaklarımıza katkı
sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.
Genel Özellikler
•

İnternet üzerinden ya da dokunmatik ekran vasıtasıyla sisteme üye
olabilme imkânı

•

Akıllı kapak sistemi sayesinde atık niteliğe göre ilgili kapağı açabilme

•

Ezme-sıkıştırma ünitesi ile daha fazla atık depolayabilme imkânı

•

LCD ekran vasıtasıyla görsel bilgilendirme imkânı (kişi profile güncelleme,
puan bilgisi cihaz kullanım talimatı, reklam vs.)

•

Anında verilen fiş ile kazanılan ödülü en yakın anlaşmalı kurum ve
kuruluşlarda kullanabilme imkânı

Sistemin Faydaları
•

Sosyal Sorumluluk

•

Geri Dönüşüm Bilinci

•

Eğitime Destek

•

İstanbul Kart Entegrasyonu

•

Tasarruf

•

Geri dönüşüm bilincini aşılamak

•

Kaynakta ayırma yöntemi ile geri dönüşüm sistemine katkı sağlamak

•

Atık geri kazanımının başlangıç ayağını oluşturarak ülke ekonomisine katkı
sağlamak

•

Doğal kaynaklarımızın daha az tüketilmesi bakımından çevresel ekosisteme
destek sağlamak

•

Doğaya salınan sera gazlarını azaltarak küresel ısınmaya karşı önlem almak
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