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ÖZET 

Trafikteki araç sayısında olan artıştan dolayı, trafik kurallarını ihlal edenlerin belirlenmesi daha zor 

hale gelmiştir. Bu çalışmada ana amacımız trafik videolarından, trafik geçiş kurallarını ihlal eden ağrı 

vasıtaları tespit etmek ve yetkili kişiye ihlal zamanı ve video çerçeve bilgisini e-posta olarak 

göndermektedir. Program, MATLAB programlama dili kullanılarak oluşturulmuştur. 

Hedef araçları tespit etmek için, Gaussian karışık arka plan algılama metodu, morfolojik açma işlemi 

ve blob analiz metodu kullanılmıştır. Binary hale getirilmiş video çerçevelerinde, her objenin alanı 

incelenmiş ve ne zaman belirlenen alt alan değerinin üzerinde bir obje ile karşılaşıldıysa, ilgili obje 

yeşil bir dikdörtgen ile işaretlenerek, ilgili objeler program tarafından sayılmış ve orijinal video 

üzerinde gösterimi yapılmıştır. Ertesinde geçiş kural ihlali yapan araçla ilgili son kullanıcıya önerilen 

program vasıtası ile e-posta gönderimi gerçekleştirilmiştir. 

Geliştirilmiş program iki farklı video üzerinde, farklı tanımlanmış alt blob analiz alan limitleri ile 

denenmiş ve 0,9819 doğruluk ve 0,9807 özgüllük ile ağrı vasıtaları diğer araçlardan ayırabildiği tespit 

edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Görüntü & Video işleme, Blob Analizi, Morfolojik İşlemler, Ulaşım Sistemleri, 

Trafik Kural İhlali   
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ABSTRACT  

Due to increase the number of vehicles in traffic, it becomes harder to identify the ones violating 

traffic rules.   In this paper, main purpose is to detect heavy vehicles which interrupt trespassing rule 

for trucks, from traffic videos and send an email to the authorized personal about detection time of 

related frame. Program was generated using MATLAB programing language. 

To determine target vehicles, Gaussian mixture foreground detection method morphological 

opening process and blob analysis methods were used. Area of each object in binarized video frames 

analized and whenever one object was above the determined area then it labeled as a heavy vehicle 

and marked in related video with green rectangle and number of marked area was counted by 

program and added in displayed original video and an e-mail was sent to final user about violation of 

heavy vehicle trespassing by proposed system. 

Generated program was tested on two different videos with different blob analysis settings and with 

0.9819 accuracy and with 0.9807 specifity, program managed to detect heavy vehicles among other 

automobiles.   

Keywords: Image & Video processing, Blob analysis, Morphological Operations, Transportation 

systems, Traffic rules violation 

 

Intermodal Taşımacılıkta Bir Merkez Olarak Samsun’un Değerlendirilmesi 

 Aziz MUSLU1  
1Ordu Üniversitesi,Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Ordu, Fatsa, 52400, Türkiye, azizmuslu@gmail.com 

ÖZET 

Samsun Karadeniz bölgesinde konumu itibariyle Karadeniz ticaret yollarının merkezinde yer alır. 

Ulaşım yollarının kavşağında yer alan bölgeler alt yapı olarak desteklendiğinde ekonomik kalkınmanın 

anahtarı olmaktadır. Dünya üzerinde taşımacılıkta ana rotalar üzerinde oluşturulan ana limanlar 

küresel ticarette tedarik zincirinin en önemli saç ayağını oluşturmaktadırlar. Dünya üzerindeki 

taşımaların %90 yakın bir oranı deniz taşımacılığı ile yapılmaktadır. Intermodal taşımacılık şekillerinin 

yaygınlaşmasıyla bu oran daha da artmaktadır. Yükün işlem görmeden birden fazla taşma moduyla 

taşınması şekli intermodal taşımacılık olarak ifade edilmektedir. Konteyner taşımacılığında büyüyen 

gemi boyutları ile ana limanlar üzerinden bir taşıma ağı oluşturulmuştur.  Samsun Limanı bu taşıma 

ağının bir parçası olarak Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı olama potansiyeline sahiptir. Türkiye’nin 

Karadeniz bölgesindeki en büyük limanıdır. Samsun limanı Karadeniz bölgesi için ana liman olabilecek 

nitelikleri barındırmaktadır. Karadeniz bölgesinde limanların hinterlandı kısıtlı olsa da Samsun Limanı 
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geniş bir hinterlanda sahiptir. Demir yolu bağlantısı olan Karadeniz’deki tek liman kentidir. Samsun 

bölgesinde 680.000 m2 bir alana sahip lojistik köy tamamlanmak üzeredir. 4 taşıma modunu kesiştiği 

bir yerde yer alan Samsun Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı olarak yaklaşık 600 milyon kişi için 

kıtalar ve ülkeler arası bir ticaret merkezi potansiyelini barındırmaktadır. Kısa mesafe deniz taşımaları 

için önemli bir merkez konumundadır. Samsun limanı özelleştirme sonrasında konteyner limanı 

olarak hizmet vermeye başlamıştır. Intermodal taşımacılıkta önemli bir yeri olan Ro-Ro gemi hatları 

bulunmaktadır. Samsundan Novorossiski, İlciyevski Tuapse, Gelincik, Kavkaz, Odesa, limanlarına Ro-

Ro gemi hatları çalıştırılmıştır. Bölgesinde stratejik öneme sahip Samsun, intermodal taşımacılık için 

önemli bir kavşakta yer almakta önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Bu çalışmada istatistikler, 

ikincil veriler ve literatür taramasıyla Samsun ve bölgesi intermodal taşımacılık potansiyeli ile ilgili 

araştırma yapılmaktadır. Samsun bölgesinin intermodal taşımacılıktaki günümüz potansiyeli ve 

gelecek projeksiyonu ortaya koyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Taşımacılık, Deniz İşletmeciliği, Liman Yönetimi, Stratejik Yönetim 
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An Evaluation of the Port of Samsun as a Hub in Intermodal Transportation  

Aziz MUSLU1  
1Ordu Üniversitesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Ordu, Fatsa, 52400, Türkiye, azizmuslu@gmail.com 

ABSTRACT  

Intermodal Transportation, The Port of Samsun, Maritime Transportation   In terms of geographical 

position, Samsun is located at the center of the trade routes of Black Sea. Amplifying infrastructure 

of regions surrounded by transportation routes plays a vital role for economic development. Major 

ports which are connected to main transportation routes constitute essential part of global 

commodity chain. Approximately 90 percent of global trade is transported by ships. This percentage 

is burgeoning by intermodal transportation widely used concurrently. Intermodal transportation is 

defined carrying a cargo without any revision using one or more transport modes. Container 

shipping, growing day by day in terms of size, comprised transportation network between major 

ports. The Port of Samsun, as a part of this network, has potential to integrate Anatolia and world 

trade. This port is the largest port of the Black Sea region of Turkey. The port of Samsun has a 

potential to be the major pot in the Black Sea region. Even though other ports located around the 

Black Sea has limited hinterland, the Port of Samsun has widely utilizable hinterland. It is the solely 

port which has railroad connection. The logistic village, having 680.000 m2 area, is on the verge of 

completion. The Port of Samsun located where four transport modes intersect could be a gateway of 

Anatolia to international and continental trade for roughly 600 million people. Additionally, the port 

is an important center for short sea shipping. Having privatized the port, it assists as a container 

port. The ro-ro shipping lines comprising an important role in the intermodal transportation are also 

included. These shipping lines comprise Novorossia, Tuapse, Odessa and Kavkaz routes. In the Black 

Sea region, the Port of Samsun has an important potential in terms of intermodal transportation. In 

this paper, this potential was examined by applying statistics, secondary data and literature review. 

The projection and potential trade flows of the Port of Samsun is aimed in this article. Integration 

Systems (Highway, Railway, Airline, Seaway Integration), Related Other Works. 

Keywords: Logistic, Transportation, Maritime Management, Port Management, Strategic 

Management 
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ÖZET 

Küresel ticaretin artışına paralel olarak, uluslararası lojistik rekabet ortamı da artmaktadır. Bu 

nedenle lojistik sektörü üzerine akademik çalışmalar da artmaktadır. Lojistik alanında yapılan 

akademik çalışmalar, lojistik faaliyetlerin işletilmesi alanında yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmada 

lojistikte nakliye sürecinin düzenlenmesi ve optimizasyonu üzerine çalışılmaktadır. Çalışmada 

Türkiye’de şehirlerarası yük taşımacılığında güzergâh tasarımı ve güzergâh tasarımlarının çeşitli 

kriterlere bağlı olarak performans değerlendirmesi yapılmaktadır. Çalışmanın birinci aşamasında 

Hatay’dan çıkan bir filtre malzemesi için diğer 80 ile tek türlü ve çok türlü taşımacılık güzergâhları 

belirlenmektedir.  

Geliştirilen güzergâh senaryolarında İskenderun’dan 71 ile tek türlü karayolu taşımacılığı, 39 ile tek 

türlü demiryolu taşımacılığı ve 9 ile tek türlü denizyolu taşımacılığı yapılmaktadır. Yük elleçlenmeden 

konteyner ile taşındığı kabul edilmektedir. Yük tonajı olarak filtre fabrikasından alınan veriler sonucu 

5, 10, 14 tonluk yük birimleri seçilmektedir. Yüklerin kıymet değeri filtre malzemesine göre 5 tonluk 

yük için 40.000 TL, 10 tonluk yük için 145.000 TL, 14 tonluk yük için 250.000 TL alınmaktadır. 

Belirlenen güzergâhlarda maliyet, seyahat süresi, aracın karbondioksit salınımı gibi lojistik 

performans indeksini etkileyen faktörler hesaplanmaktadır. Güzergahların maliyetleri; araç yakıt 

tüketimi, kıymet primi, şoför ve diğer dolaylı giderler baz alınarak hesaplanmaktadır. Seyahat süresi; 

yükleme ve boşaltma, yolculuk ve şoför dinlenme süresine göre hesaplanmaktadır. Her bir 

taşımacılık türü için emisyon miktarı; yük tonajı, taşıma mesafesi ve taşıt cinsine bağlı olarak seçilen 

emisyon faktörüne göre hesaplanmaktadır. Bunlara göre belirlenen güzergahların maliyet, seyahat 

süresi ve emisyon miktarı değerleri ağırlıklandırılarak güzergahların performansları incelenmektedir. 

Böylece İskenderun’dan 80 ile olan tek türlü ve çok türlü güzergahlar maliyet, zaman ve emisyon 

değerleri hesaplanarak oluşturulmaktadır. Burada İskenderun’dan diğer illere oluşturulan 
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güzergahlar şehirler baz alınarak karşılaştırılmamaktadır. Yani şehirler birbirleri ile değil kendi 

içerisinde geliştirilen güzergâhlar ile karşılaştırılmaktadır. Böylece İskenderun’dan hareket edecek 

olan filtre malzemesinin gideceği şehire bağlı olarak belirlenen güzergâhların en iyisi şirket 

merkezlerinden belirlenebilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Güzergah Planlama, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Lojistik 
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ABSTRACT  

Parallel to the growth of global trade, international logistics competition is also increasing. For this 

reason, academic studies on the logistics sector are also increasing. Academic studies in the field of 

logistics are concentrated in the field of logistics activities. In this study, the regulation and 

optimization of the transportation process are studied in logistics. In the study, the design of 

intercity freight transportation route in Turkey has done. Performance evaluation is carried out 

according to various criteria of these route designs. In the first phase of the study, unimodal and 
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multimodal transportation routes are determined with the other 80 cities for a filter material from 

Hatay.  

In the developed route scenarios, 71 cities from Iskenderun have unimodal highway transportation, 

39 cities with unimodal rail transportation and 9 cities with unimodal maritime transportation. It is 

assumed that the freight is carried by container without handling the freight. Freight of 5, 10, 14 

tonnes are selected from the filter materials as the freight tonnage. According to the value filter 

material, 40.000 TL for 5 ton freight, 145.000 TL for 10 ton freight and 250.000 TL for 14 ton freight. 

The factors affecting the route performance index, such as cost, travel time, car carbon dioxide 

emission, are calculated on the defined routes. Costs of routes are occuring vehicle fuel 

consumption, freight value, driver and other indirect costs.  Time of transportation is consisted of 

loading and unloading, travel and driver rest time. Amount of emissions for each type of 

transportation is calculated according to the selected emission factor depending on the type of 

vehicle, the freight tonnage and transportation distance. According to these, the cost, travel time 

and emission amount values of the determined routes are weighted and the performances of the 

routes are defined. Thus, unimodal and multimodal routes from Iskenderun to 80 cities are 

calculated by calculating cost, time and emission values. In this study, routes created from other 

cities of Iskenderun are not compared based on cities. In other words, cities are not compared with 

each other but with the developed routes. Thus, the best routes determined by the city where the 

filter material will travel from Iskenderun can be determined by the companies.  

 

Keywords: Route Planning, Intelligent Transportation System, Logistic 
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Metropol Bir Şehirde Ulaşım Sorunlarının Toplu Taşıma Çözümleri Açısından 

İncelenmesi  

İsmail Can DİKMEN1, Teoman KARADAĞ2, Teymuraz ABBASOV3, Muhammed TURAN4 

1İnönü Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği, Malatya, Türkiye, can.dikmen@inonu.edu.tr 

2İnönü Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği, Malatya, Türkiye, teoman.karadag@inonu.edu.tr 

3İnönü Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği, Malatya, Türkiye, teymuraz.abbasov@inonu.edu.tr 

4Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya, Türkiye, muhammedturan@malatya.bel.tr 

ÖZET 

Büyükşehirlerde nüfusun artışıyla birlikte ortaya çıkan sorunların başında ulaşım problemleri 

gelmektedir. Dünya genelinde artan nüfus, şehirlerin yerleşim ve ulaşım planları dâhilinde ulaşım için 

çözümler 70’li yılların sonundan bu yana incelenen önemli bir yaşam problemi olarak güncelliğini 

korumaktadır. Malatya ili gerek coğrafi konumu, gerek iklimi sayesinde tarih boyunca bir çekim 

merkezi olmuştur. TUİK verilerine göre 1965 yılında 452.624 olan şehrin nüfusu, 2016 yılına 

gelindiğinde 781.305 olmuştur. Bu da geçen yarım asırlık sürede %173’lük bir nüfus artışının 

olduğunu açık bir şekilde göstermektedir. Trafik problemleri açısından ele alındığında, nüfus artışı 

ulaşım sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlara çözüm bulmak adına Malatya 

Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı muhtelif çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalar mevcut sorunları 

gidermek için yapılmış olsa da, aynı zamanda gelecekte karşılaşılabilecek çeşitli sorunlar için de 

çözüm önerileri sunması beklenmektedir. Bu bildiride, mevcut karşılaşılan ve gelecekte karşılaşılması 

muhtemel sorunlar için analizler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı ve detaylı olarak bu 

çalışmada sunulmuştur. Ulaşım sorunları, artan nüfusun etkisi ve diğer faktörler göz önüne alınarak 

mevcut ve muhtemel çözümler incelenmiştir. Bunların yanında toplu taşıma sistemlerinin mevcut 

durumları, kullanım şekilleri, trafik akış yönetim sistemleri ve alternatif yöntemler ele alınarak ulaşım 

sorunlarına yönelik çözüm önerileri bu çalışmayla sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı ulaşım, Toplu taşıma, Trafik çözümleri, Kent içi ulaşım sistemleri 
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ABSTRACT  

Transportation problems are the main problems that come up with the population increase in the 

metropolitan cities. Traffic jams come up with the worldwide population growth has been a topic of 

interest from the end of the 70s until now which taken under residential and transportation 

solutions. Malatya has become a center of attraction throughout history with both its geographical 

location and climate. According to TUIK data, the population of the city which was 452.624 in 1965, 

became 781.305 by the year 2016. This clearly shows a population increase of 173% over the past 

half century. When considered in terms of traffic problems, population increase brings 

transportation problems as well. To find solutions to these problems, Malatya Metropolitan 

Municipality has made various studies. While these studies have been made to overcome existing 

problems, it is also expected that they will offer solutions for various problems that may be 

encountered in the future. In this paper, analyzes are made for possible problems that may be 

encountered in the future. The results obtained are presented comparatively in detail. Existing and 

possible solutions have been examined by considering transportation problems, increasing 

population effect and other factors. In addition to these, present conditions of public transport 

systems, modes of use, traffic flow management systems and alternative methods are discussed and 

solutions for transport problems are presented. 

Keywords: Public transportation, Traffic solutions 
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Kent İçi Ulaşım Sistemleri ve Entegrasyon: Kayseri Örneği 

A. Fatih ERDOĞAN1 

 
1Kayseri Ulaşım A.Ş., Kayseri, 38010, Türkiye, ferdogan@kayseriulasim.com 

ÖZET 

“Yavaş ama kesin bir biçimde otomobil bir kenti öldürmektedir. 2000’li yıllarda artık ya kenti ya da 

otomobili seçeceğiz; çünkü ikisi bir arada olmayacak.”, 1992 yılında Avrupa Kentsel Şartnamesinde 

ortaya konulan bu analiz artan nüfus yoğunluğuyla birlikte meydana gelen trafik problemlerini ve 

şehirlerin yaşanılabilirliğini sorgulamaktadır. Şehirlerinin sosyal, ekonomik, kültürel ve ekosistemle 

uyumlu bir şekilde ayakta kalmasının en stratejik temeli kent içi ulaşım sistemlerinin doğru 

planlanmasından ve sürdürülebilirliğinden geçmektedir. Kentsel ulaştırmada da amaç, insanlarının 

ulaşım ihtiyaçlarının nitelikli bir şekilde zaman, konfor, çevre, güvenlik ve ücret gibi uygun şartlarda 

karşılanması, bu ihtiyaçlar karşılanırken de sistemin erişilebilir ve sürdürülebilir olmasıdır. Toplu 

taşıma sistemlerini daha çekici ve kullanışlı hale getirmek yaya erişiminden, bisiklet kullanımına, 

taksiden otobüse, otoparktan trene, metrodan vapura tüm ulaşım sistemlerini bir bütün olarak 

kapsamakla mümkün olacaktır. Kent içi ulaşım sistemlerinde verimliliğinin ve sürdürülebilirliğinin 

sağlanmasıysa doğru entegrasyon planlamasından geçmektedir. Bu çalışmanın amacı, ulaşım 

sistemleri arasında uygulanan entegrasyon ve aktarma noktalarının sağladığı faydaları ortaya 

koymaktır. Bu bağlamda, Kayseri kent içi yolculuk verileri ve mevcuttaki ulaşım sistemleri örnek 

alınmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kent içi ulaşım, Entegrasyon, Sürdürülebilirlik 

 

Urban Transportation Systems and Integration: Example of Kayseri 

A. Fatih ERDOĞAN1 
1Kayseri Ulaşım A.Ş., Kayseri, 38010, Türkiye, ferdogan@kayseriulasim.com 

ABSTRACT  

"Slowly but surely the car kills a city. In the year 2000 we will now choose either city or car; because 

they will not be together. "This analysis of the European Urban Code in 1992 questions the traffic 

problems and the viability of the cities, together with the increasing population density. The most 

strategic basis for surviving cities in a social, economic, cultural and ecosystem-friendly way is the 
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proper planning and sustainability of urban transport systems. The aim of urban transport is to 

ensure that people's transportation needs are met on a qualified basis, such as time, comfort, 

environment, security and wages, while these needs are met, the system is accessible and 

sustainable. To make public transport systems more attractive and useful, it will be possible to 

cover all transportation systems from pedestrian access, bicycle use, subway to bus, train to train, 

subway to ferry. If the efficiency and sustainability of the urban transport systems are ensured, 

then the right integration is planned. The purpose of this study is to demonstrate the benefits 

provided by the integration and transfer points between transport systems. In this context, 

examples of Kayseri intra-city journey and existing transportation systems are taken as an example. 

 

Keywords: Urban transportation, Integration, Sustainability 
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Türkiye ve Dünyada, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Akıllı Şebeke ve Akıllı Şehirler 
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2Başarsoft AŞ, Ankara, 06520, Türkiye, yalcin@basarsoft.com.tr 

3Başarsoft AŞ, Ankara, 06520, Türkiye, mehmet@basarsoft.com.tr  

ÖZET 

Günümüzde, Ulaşım, Şebeke ve Şehir yönetimi için güncel ve akıllı harita ihtiyacına ihtiyaç var. Akıllı 

harita bilgileri kullanılarak hem işletmelerin verimliliği hem de vatandaşa kaliteli servisler vermek 

mümkün olur. Türkiye’de Adres, Şebeke, Ulaşım, Trafik, Ticari, Demografik verilerin hazırlanması, 

kullanılması, sunulması, entegre edilmesi, yeni sistemlerin geliştirilmesi, büyük veri analizleri 

konularında önemli bir birikim oluştu. 2006 yılından beri alan, kapsam detay ve kalite olarak artan 

veri, uygulama ve sistemler var. Bunların içerisinde Elektrik, Su, Kanalizasyon, Telekom, Ulaşım 

Şebekeleri yönetimi, Bankacılık, Sigorta, Toplu Taşıma Rota Planlayıcı, Personel Servis optimizasyonu, 

Perakende Satış Depo ve Dağıtım optimizasyonu, Yer seçimi, Navigasyon, Saha iş gücü yönetimi, 

Mesajlaşma, Harita Servisleri, Canlı trafik yayını ve planlaması, gibi birçok alanda Türkiye’ye 

uyarlanmış globale uygun veriler ve sistemler geliştirildi. Birbirine çok benziyor gibi görünen bir çok 

optimizasyon sisteminin detayına girildiğinde iş modeline bağlı olarak değişen algoritmalar 

geliştirmek veya düzenlemek gerekmektedir. Türkiye’de hala yapılacak çok çalışmalar vardır.  

Anahtar Kelimeler: Navigasyon, Saha İş gücü Yönetimi, Akıllı Şebekeler, Kapalı Alan Navigasyon. 
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ABSTRACT  
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In current century, everybody needs smart maps, especially transportation, network and city 

managements. It is possible to provide services to citizens and increase productivity of the service 

providers.  Currently the knowledgebase in Turkey is available for Address, Network, Transportation, 

Traffic, Business, Demographical data is ready to use with smart maps with the –not limited but- 

following areas, to prepare, use, present, integrate, develop new services, big data analysis. Since 

2000’s coverage, details, quality of the data, applications and services increased. Especially, Utility 

sector(Electric, Water, Gas, Telecom), Transportation management, Banking, Insurance, Public 

Transport Planning , Personnel Service Optimization , Retail Sales, Depot and Distribution 

optimization, Waste Collection optimization, Area selection, Navigation, Field force management, 

messaging, map services, live traffic service and routing, etc sectors successfully using  global or local 

solutions. But the details of similar problems need more detailed study, develop or modify 

algorithms which depends on the business model of the sectors. Turkey has still great potential in 

these topics. 

Keywords: Navigation, Field Force Management, Smart Grid,  Indoor Navi 
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ÖZET 

Otomotiv teknolojilerindeki gelişmeler enerjinin önemini giderek artırmış, bu artış bilim insanlarını 

daha verimli ve alternatif yakıtlar tüketen araçlar geliştirmeye teşvik etmiştir. Hibrit /Elektrikli araç 

teknolojileri son zamanlarda öne çıkan alternatiflerden biridir. Uygun bir yapılandırma seçildiğinde 

ve bölgenin coğrafi koşullarına göre sistem konfigürasyonları yapıldığında, hibrit elektrikli araçların 

konvansiyonel araçlara göre, yakıt tüketimi ve emisyon değerleri bakımından başarılı oldukları 

bilinmekte ve bu alanda hem akademik hem de endüstriyel çalışmalar devam etmektedir. 

Araçlar için öngörülen hibrit /elektrikli sistemlerin fonksiyonlarını arzu edilen ömür süreleri içinde 

güvenli bir şekilde yerine getirmesi, “ömür döngüsündeki maliyetlerin düşürülmesi (Product Life 

Cycle Management, PLM)” ve “müşteri memnuiyeti” açısından önemlidir. Otomotiv 

Elektrik/Elektronik Sistemlerin öngörülen ömür süreleri içinde güvenli bir şekilde fonksiyonlarını 

yerine getirmesi (şimdilik, toplam ağırlığı 3500 kg ve altındaki araçlarda) ISO 26262 standardının bir 

gereğidir. Bu standart ile riski değerlendirmesi (Automotive Safety Integrity Level, ASIL) yüksek 

bulunan sistemlerin doğrulanması zorunlu hale gelmektedir. 

Gerçek zamanlı sistemlere ait tasarımın en kritik unsuru, testlerdir. Kullanım koşullarında insan 

hayatını tehlikeye atacak veya ekonomik kayba yol açabilecek hataların test aşamasında tespiti 

gerekir. Bunun için Model in the Loop (MIL), Software in the Loop (SIL), Processor in the Loop (PIL) ve 

Hardware in the Loop (HIL) gibi bir takım öncül doğrulama süreçleri kullanılır. “In the Loop” 

çalışmaları müteakiben test stantlarında ve/veya yol testlerinde bu ürünlerin gerçek testleri yapılır. 

Bu testlerde ilgili ürünlerin fonksiyon testlerinin yanında entegrasyon ve performans testleri de 

yapılır. Sürüş çevrimleri (driving cycle) bu aşamada araç üreticileri tarafından performans, yakıt 

tüketimi ve emisyon değerlerinin tespiti için sıklıkla kullanılmaktadır. Ömür testlerinin icrası için 

genellikle ilgili parçanın saha kullanımını yansıtacak özel çevrimler oluşturulur. 

Mercedes-Benz Türk A.Ş Otobüs Geliştirme Departmanı bünyesinde devam eden testlerde kalıcı 

mıknatıslı senkron motor (PMSM) ve sürücünün otobüse uygunluğu bir dizi test ile validasyonu 

hedeflenmiştir. Bu testlerden biri de otobüs şartlarına uygun hızlandırılmış ömür testlerinin 

gerçekleştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda konvansiyonel bir araçtan yol verisi toplanmış ve analiz 

edilmiştir.  
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Testler esnasında PMSM ve sürücü fonksiyonlarının tam değerlendirilebilmesi için aracın geri kalanın 

benzetimi (Rest Bus Simulation) gerçekleştirilmiştir. Boost ve rejeneratif modlarının gerçek 

kullanımla mukayesesi ve kalibrasyon çalışmaları için Vector ekipmanları ve CANoe yazılımı 

kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Araçlar için Elektrikli Tahrik Sistemleri, Ömür Test Standı, Fonksiyonel Güvenlik, 

PMSM, Araç Geri Kalanın Benzetimi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Validation of Compact Hybrid System for City Buses 
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ABSTRACT 

Developments in automotive technology have increased the importance of energy, which has 

encouraged scientists to develop more efficient and alternative fuels-consuming vehicles. Hybrid / 

Electric vehicle technology is one of the emerging alternatives. If appropriate system configuration is 

made according to the driving conditions of the target region, it is known that hybrid electric 

vehicles are more successful in terms of fuel consumption and emission values than conventional 

vehicles, and both academic and industrial studies in this area are ongoing. Functions of the hybrid / 

electric systems in safe within the expected lifetime is important in terms of "Product Life Cycle 

Management (PLM)" and "customer satisfaction". It is also a requirement of the ISO 26262 standard 

that the Automotive Electrical / Electronic Systems fulfil their functions safely (valid for the vehicles 

weighing 3500 kg or less) within the specified lifetime. Verification of systems with high risky 

(Automotive Safety Integrity Level, ASIL) is becoming mandatory with this standard. 
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The most critical task of design for real-time systems is testing. It is necessary to detect the faults 

that can lead to human life or economic loss under test conditions during the test phase. A number 

of pre-verification processes are used for this, such as Model in the Loop (MIL), Software in the Loop 

(SIL), Processor in the Loop (PIL), and Hardware in the Loop (HIL). The "In the Loop" studies are 

followed by actual testing of these products on test stands and/or road tests. In these tests, 

integration and performance tests are carried out besides functional tests of the related products. 

The driving cycle is often used by vehicle manufacturers to determine performance, fuel 

consumption and emission values at this stage. For life tests, special test cycles are usually created 

to represent the field usage of the relevant part. 

In an ongoing test in Development Department of Mercedes-Benz Turk A.Ş, validation of permanent 

magnet synchronous motor (PMSM) and Inverter-driver for commercial vehicles is aimed. One of 

these tests is the realization of accelerated life tests in accordance with commercial vehicle 

conditions. For this aim, road data from a conventional vehicle have been collected and analysed.  

During the test, Rest Bus Simulation is performed by simulating the CAN signals for the full 

evaluation of PMSM and Inverter-driver functions. Vector CANoe software and equipment are used 

for comparison between test and actual use of boost and regenerative modes as well as calibration 

studies.  

 

Keywords:  Electrical Powertrains for Buses, Life Test Stand, Functional Safety, PMSM, Rest Bus 

Simulation   
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ÖZET 

Yüz tanıma sistemi, yüzün karakteristik özelliklerini analiz eden, farklı noktalar ve bölgeler arası 

biometrik ölçümler yapan, elde edilen verilerin karşılaştırmasını yapan ve kişiyi tanımlamaya çalışan 

bir sistemdir. Bununla birlikte insan yüzleri, insanların kimliklerini ve duygularını da temsil ettiği için 

insanların sosyal dünyadaki hayatlarında oldukça önemli bir yere sahiptir. Nitekim her insanın bir yüz 

yapısı vardır ve yüzlerinin simetrisi olarak bilinen bu hatlar, bilgisayar ortamında yapılan 

eşleştirmeyle yüz tanıma sistemine entegre edilmiş olur. Bilgisayar ortamında yapılan bu biometrik 

eşleştirme sonucu yüz yapısı bilgisayar içindeki veri tabanındaki yüzlerle karşılaştırılır. Dolayısıyla 

özellikle bilişim suçlarının yaygınlaştığı ve suç unsurunun çeşitli teknolojik doneler bağlamında daha 

da gizemli bir hale dönüştüğü günümüz dünyasında, bu sistem güvenlik çarkı açısından önemli bir 

parçayı temsil etmektedir. Zira gerek şehir merkezlerindeki mobese kameralarının gerekse çeşitli 

kurum ve kuruluşlardaki güvenlik kameralarının elde ettiği görüntülerin bir anlam ifade etmesi bu 

sistem ile mümkündür. Nitekim ham görüntüler bu sistem ile buluştuğunda suçluyu yakalama ya da 

herhangi bir şahsa ulaşma süreci önemli bir pratikliğe erişmiş olacaktır. Bu doğrultuda 

gerçekleştirdiğimiz çalışma; yüz tanıma sisteminin kent güvenliğindeki uygulama kısmının niteliğini 

ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında içerik analizi yöntemi ile geçmiş dönemdeki 

bulgular ele alınacak ve elde edilen veriler ölçütünde yüz tanıma sisteminin kent güvenliğine olan 

katkıları paylaşılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Kent Güvenliği, Yüz Tanıma Sistemi  
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ABSTRACT 

Facial recognition system is a system that analyzes characteristics of a face, makes biometric 

measurements between different points and regions, evaluates the obtained data and attempts to 

define the person. Therewithal; because human faces to represent people's identities and emotions, 

they have a very important place in lives in the social world of people's. As a matter of fact, each 

person has a facial structure and these lines, known as the symmetry of their faces, are integrated 

into the facial recognition system by computer matching. As a result of this biometric mapping in 

computer environment, the face structure is compared to the hundreds of databases in the 

computer. Therefore, in today's world, this system represents an important element in terms of 

security aspect especially where information crime has become widespread and crime has become a 

mystery in the context of various technological factors. Thus it is possible with this system the 

meaning of the images both the mobese cameras in the city center as well as the security cameras in 

various institutions. As a matter of fact, when the raw images meet with this system, it will have 

achieved the process of catching the criminal or reaching any person considerable practicality. The 

study we have carried out in this direction; aims to reveal the quality of the application of face 

recognition system in urban security. In this context, the findings of the past period will be handled 

with the content analysis method and the contributions of the face recognition system to the city 

safety will be shared on the basis of the obtained data.  

Keywords: Security, Urban Security, Facial Recognition System 
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ÖZET 

Bandırma, tarih boyunca İstanbul ve İzmir gibi iki büyük metropolün arasında bir bağlantı noktası 

olmuştur. Bu bağlantı geçmişten günümüze çoklu taşıma (denizyolu, demiryolu, karayolu) yöntemleri 

ile sağlanmış ve sağlanmaktadır. Bölgenin sahip olduğu jeostratejik konum Bandırma’nın lojistik 

merkez olması konusunda büyük avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni 

Planı ile de mevcut ulaşım arterlerine çok sayıda ulaşım bağlantı noktalarının oluşturulması 

amaçlanmaktadır.  

Bandırma’nın da bünyesinde yer aldığı Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsayan TR22 Bölgesi, coğrafi 

konumu itibariyle ulaşım ağları açısından stratejik öneme sahiptir. Bu nedenle bölge içi, bölgelerarası 

ve uluslararası ulaşım bağlantıları yönünden birçok projenin merkezi konumundadır. Türkiye TEM 

(Avrupa Transit Karayolu) yol ağının bir parçası olan Bursa-Balıkesir-İzmir güzergâhı Bölge sınırları 

içinde bulunmaktadır. Gebze-Orhangazi-İzmir ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu 

projeleri gibi büyük ölçekli kamu yatırımları, Bölgenin gelişme dinamiklerini önemli ölçüde etkileme 

gücüne sahiptir. Bölgenin Ege Denizi ve Marmara Denizi’ne kıyısının bulunması ulusal ve uluslararası 

yük ve yolcu taşımacılığında önemini artırmaktadır. Bölge Ankara’yı İzmir’e bağlayan demiryolu 

üzerinde bir transit merkez durumundadır. 

Bölge planları bölgesel sorunların niteliğine göre farklılık arz etmekle birlikte hızlı gelişen ana 

yerleşim bölgelerinin sorunları ya da geri kalmış bir bölgenin kalkınmasının hedef alınması gibi 

süreçler de planlama tekniğiyle çözümlenmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmada da, dengesiz kalkınmaya 

yönelik teorik yaklaşımlar bağlamında Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsayan 1/100.000 Ölçekli 

Çevre Düzeni Planı çerçevesinde Bandırma ve çevresinde ortaya çıkan sanayileşme hamlesinin 

kentsel ve kırsal yapıda yaratması beklenen değişimler, ulaşım master planları plan bağlamında 

incelenecektir. 

Çalışmamızda, söz konusu Plan’ın 2040 yılına kadar bölge için öngörmüş olduğu projeler irdelenerek 

bunların bölge ve ülkemiz için sağlayacağı getiriler analiz edilmeye çalışılacaktır. 
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ABSTRACT 

Bandırma has been a link between two major metropolises such as Istanbul and Izmir throughout 

history. This connection is provided and provided by past multi-day transportation (sea, rail, road) 

methods. The geostrategic location of the region has great advantages in that Bandırma is a logistic 

center. It is also aimed at establishing a number of transport links to existing transport arteries with 

the 1 / 100.000 Scale Environment Plan. 

TR22 region, which includes Balıkesir and Çanakkale provinces, is strategically important for 

transportation networks as far as its geographical location. Therefore, it is the center of many 

projects in terms of intra-regional, inter-regional and international transportation links. The Bursa-

Balıkesir-Izmir route, which is part of Turkey's TEM (Transit European Motorway) road network, is 

located within the borders of the region. Large-scale public investments such as the Gebze-

Orhangazi-İzmir and Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Highway projects have the power to 

significantly influence the development dynamics of the Region. The presence of the Aegean Sea and 

the Sea of Marmara in the region increases the importance of national and international freight and 

passenger transport. The region is a transit center on the railway linking Ankara to Izmir. 

Although regional plans differ according to the nature of regional problems, problems of the rapidly 

developing main settlement areas or the development of a lagged region are also tried to be solved 

with planning techniques. In this study, the changes expected in the urban and rural construction of 

industrialization movements in Bandırma and its environs in the framework of 1/100.000 Scale 

Environment Plan including Balikesir and Çanakkale in the context of theoretical approaches to 

unbalanced development will be examined in the context of transportation master plans. 

In this study, the projects foreseen by the said plan for the region until 2040 will be examined and 

the results of these projects will be analyzed for the region and Turkey. 

 

Keywords: 1/100.000 Scaled Environment Plan, Bandırma, South Marmara. 
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ÖZET 

Kırıkkale-Kampüs hattı özel işletme tarafından hizmet vermektedir. Kırıkkale’nin en uzun dolmuş 

hattı olan bu güzergâh, önemli noktaları birbirine bağlamaktadır. Hat boyunca bölgede şehirleşmenin 

hızlanması ve yeni yolculuk üreten noktaların ortaya çıkması mevcut hattın irdelenmesi ve yeniden 

değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu çalışmada, Kırıkkale-Kampüs dolmuş hat etkinliği 

değerlendirilmiş ve mevcut durum üzerinde analizler yapılmıştır. Hat etkinliği, AHP yöntemi 

aracılığıyla yolcu memnuniyeti, çevre ve ulaşım verimliliği bakımından belirlenen kriterler ile 

değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda hattın iyileştirilmesi yönünde çeşitli önerilerde 

bulunulmuştur. 
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ABSTRACT 

Kırıkkale-Campus line is served by private business. This route that is the longest bus line of Kırıkkale, 

connects the important points.  Acceleration of urbanization along the line and the emergence of 

new travel producing points have revealed the necessity of exploring and reassessing the existing 

line. In this study, Kırıkkale-Campus bus line effectiveness was evaluated and analyzed on the 

current situation. The line effectveness was evaluated with the criteria determined by the AHP 

method in terms of passenger satisfaction, environment and transportation efficiency. As a result of 

the evaluation, various advices were made to improve the line.  

 

Keywords: Kırıkkale, AHP, Line effectivness 
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ÖZET 

Türkiye, 2000’li yılların başından itibaren gerek kentsel gerekse ulusal ölçekte demiryolu ağlarının 

geliştirilmesine oldukça önem vermektedir. Özellikle kentsel ulaşımda, toplu taşımacılığın daha fazla 

kullanılması ve kullanıcılara sunulan hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla raylı sistemlerin geliştirilmesi 

teşvik edilmektedir. Bu hamle ile ülkede 13 adet şehirde 350 km’den fazla uzunlukta kentsel raylı sistem 

hizmete girmiş, proje ve yapım aşamasında birçok ilde de raylı sistem hazırlıkları devam etmektedir. 

Çalışmada, insanların ulaşım modları (türleri) arasındaki tercihleri, raylı sistemlerin bu tercih üzerindeki 

etkileri ve bir toplu taşıma modu olarak kullanılan hafif raylı sistemin (HRS) kullanıcılar açısından 

memnuniyeti araştırılmıştır. Ortalama büyüklükte bir Anadolu şehri olan Samsun, çalışma alanı olarak 

seçilmiş ve farklı cinsiyet, yaş ve meslek gruplarından basit tesadüfî örnekleme esası ile belirlenen 2167 kişi 

ile yüz yüze yapılan anket çalışması ile veriler toplanmıştır. İnsanların ulaşım modları arasındaki 

tercihlerinin belirlenmesinde Samsun şehir merkezi çalışma alanı olarak seçilmiştir. Öte yandan, kullanıcı 

memnuniyeti değerlendirmesinde, çalışmaları hızla devam eden ve tamamlandığında yaklaşık 34 km 

uzunluğunda, 43 istasyonlu ve çift hatlı olarak hizmet vermesi planlanan HRS’nin işletmeye açılmış olan 1. 

ve 2. etabında yolcu memnuniyeti değerlendirilmiştir. Bu amaçla, beşli likert tipinde hazırlanan 

değerlendirme yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) merkez kampüs sahası 

içerisinde devam eden HRS’nin 3. etabının açılması ile farklı ulaşım modları arasındaki talebin değişimi 

tahmin edilmeye çalışılmıştır. Değerlendirmeler sonucunda, ulaşım modları arasında en çok sırasıyla özel 

araç, tramvay, minibüs, ekspres şehiriçi otobüs ve son olarak şehiriçi otobüslerin tercih edildiği 

görülmektedir. HRS’nin kullanıcılar üzerindeki memnuniyeti incelendiğinde, yapılan kabuller ışığında 

%59’unun memnun olduğu %41’inin ise memnun olmadığı görülmektedir. Tramvay kullanıcılarının genel 

olarak, istasyonlara erişimden, istasyondaki güvenlik seviyesinden ve temizlikten memnunken araçlardaki 

kalabalık oranından memnun olmadıkları anlaşılmaktadır. Öte yandan, devam eden 3. etabın 

tamamlanması ve ulaşım modlarındaki talebin değişimi ile OMÜ ana kampüsüne sabah zirve saatlerde 

giren otomobil trafiğinin %19 oranında azalması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ulaşım planlama; Toplu ulaşım; Hafif raylı sistemler; Kullanıcı memnuniyeti 
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ABSTRACT  

Turkey gives great importance to the development of railway networks both in urban and national scale 

since the early 2000s. Particularly in urban transport, the development of rail systems is encouraged in 

order to increase the use of public transport and the quality of service provided to users. In this process, 

more than 350 km of urban rail systems have been put into service in 13 cities in the country, and rail 

system preparations are continuing in many provinces during the project and construction phases. The 

study investigated the preferences of people between transportation modes (types), the effects of the rail 

systems on this preference, and the satisfaction of the users of the light rail transit (LRT) system, which is 

used as a public transport mode. Samsun, which is an Anatolian city with an average size, was selected as a 

study area and data were collected by face to face survey with 2167 people determined by simple random 

sampling from different sexes, ages and occupational groups. Samsun city center was chosen as the study 

area in determining the people's preference between transportation modes. On the other hand, in 

evaluating user satisfaction, passenger satisfaction was assessed on the first and second stages of LRT 

(operating currently), which continues its activities rapidly and is about 34 km long, 43 stations and double 

line service when completed. For this purpose, a five-point Likert-type evaluation method was used. In 

addition, it has been tried to predict the change in demand between the different modes of transportation 

by completion of the third phase of the LRT which is going on in Ondokuz Mayıs University (OMU) main 

campus site. As a result of the evaluations, it is seen that the most preferred modes of transportation are 

private cars, trams, minibuses, express buses and finally city buses. When the satisfaction of LRT on the 

users is examined, it is seen that 59% of the admissions are satisfied and 41% are not satisfied. In general, 

it is understood that the users of the LRT are satisfied with the access to the stations, the level of safety in 

the station and the cleanliness, while are not satisfied with the crowd in the vehicles. Hence, it is expected 

that the passenger car traffic entering the OMU main campus at peak hours in the morning will decrease 

by 19% with the completion of the ongoing third stage and the change in demand modes. 

Keywords: Transportation planning; Public transportation; Light rail transit systems; User satisfaction 
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ÖZET 

En kısa yolun bulunması ile ilgili problemler denizcilik, havacılık, kara taşımacılığı gibi önemli sektörel 

alanlarda sıkça karşılaşılan ve üzerinde çokça çalışma yapılan problemlerdir. Bu problemlerin çözümü 

amacıyla en kısa yol algoritmaları, evrimsel algoritmalar, sezgisel ve üst sezgisel algoritmalar, arama 

algoritmaları gibi algoritmalar kullanılmaktadır. Geçmişten günümüze bu algoritmaların en kısa yol 

probleminin çözümü ile alakalı çok çeşitli akademik çalışma yapılmıştır.   Çalışmamızın farklı yanı, Ege 

denizi üzerinde bulunan Yunanistan ve Türkiye limanları ile alakalı olması ve düğümlerin gerçek 

koordinatlar ve derinlikler temel alınarak gerçek harita üzerinde hazırlanmış olmasıdır. Çalışma 

aslında seyir yapan yüzen vasıtaların rota planlamasını yapabilen bir zeki sistemin parçasıdır. Zeki 

sistemin kullanılacağı yöntemlerin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Zeki sistem, değişen 

şartlara bağlı olarak (hava durumu, akıntı, seyir uyarı bilgileri vb.) rotayı dinamik olarak değiştirebilen 

ve en uygun hale getirebilen bir sistem olacaktır. Düğüm haritasının detaylı ve gerçek bilgiler 

kullanılarak elde edilmesinin nedeni budur. Limanlar arasındaki en kısa yolların hesaplanmasında 

Breadth First (Genişlik Öncelikli) arama algoritması, Bellman-Ford ve Dijkstra algoritmaları kullanılmış 

ve sonuçlar bulunan yol, mesafe ve hesaplama zamanları açısından değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, 

Breadth First algoritmasının derinlik öncelikli bir arama algoritması olmasından dolayı her zaman en 

kısa yolu bulamadığı, Bellman Ford ve Dijktra algoritmalarının ise aynı kısa yol sonuçlarını buldukları 

gözlemlenmiştir. Ancak başlangıç ve bitiş limanlarına bağlantıların yapısına bağlı olarak algoritmaların 

çözüme ulaşma zamanlarında farklılıklar bulunduğu ve bu farklıların neden kaynaklandığı çalışmada 

detaylı olarak incelenmiştir. 
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ABSTRACT  

Problems related to finding the shortest route are problems that are frequently encountered in 

many important sectoral areas such as maritime, aviation and land transport. In order to solve these 

problems, algorithms such as shortest path algorithms, evolutionary algorithms, heuristic and meta-

heuristic algorithms, search algorithms are used. From past to nowadays, a variety of academic 

studies related to the solution of the shortest path problem have been examined with these 

algorithms. The different side of our study is that the study examines actual coordinates and 

informations of the ports of the Aegean Sea. In addition, nodes are based on real coordinates and 

depths. The work is actually part of an intelligent system that can do route planning for cruising 

floating vehicles. This study is designed to evaluate the methods that the intelligent system can use. 

The intelligent system will be a system that can dynamically change and optimize the route 

depending on changing conditions (weather, current, navigational information, etc.). This is the 

reason why the node map is obtained using detailed and real information. The Breadth First search 

algorithm, Bellman-Ford and Dijkstra algorithms were used to calculate the shortest routes between 

the ports and the results were evaluated in terms of distance, road and calculation times. As a result, 

Breadth First algorithm does not always find the shortest path because it is a search algorithm, 

Bellman Ford and Dijkstra algorithms find the same short path results but there are differences in 

solving time of the algorithms depending on the structure of the links to the beginning and ending 

ports and the results have been explained in detail. 

Keywords: Shortest Path, Breadth First, Dijktra, Bellman-Ford, Aegean Sea. 
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ÖZET 

Günümüzde ve gelecekte artan nüfus yoğunluğu konut, altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık, güvenlik, çevre 

ve enerji gibi alanlarda sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu sorunların giderilmesine ve yaşam 

kalitesini artırılmasına yönelik akıllı şehir uygulamalarının kolaylaştırıcı rolü yadsınamaz bir gerçektir. 

Türkiye’de mevcut yapılaşmış şehir alanlarının %80’ler düzeyinde kentsel dönüşüme tabi tutulması 

gerektiği yetkili makamlarca ve bilim çevrelerince yapıların risk bazlı değerlendirilmeleri kapsamında 

sürekli ifade edilmektedir. Bu çalışmada bahse konu oran doğrultusunda kentsel dönüşüm proje 

alanlarında akıllı ulaşım kullanabilirliğini incelendi.  

Kentsel dönüşüm uygulamasının bir sebebi de yetersiz ulaşım akslarından dolayı kitleye hizmet 

veremeyen trafik sorunlarının varlığıdır. Kentsel dönüşüm uygulamalarında temel amaç trafik 

sorunlarından dolayı bütün ulaşım altyapısının akıllı şehirlere hizmet edecek şekilde uzun vadeli 

olarak değiştirilmesi yönündedir. Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) aracılığıyla teknik altyapı uygun 

seviyeye getirilerek yeni bir şehir oluşturmayı hedeflemektedir. Bu hedeflenen akıllı şehri 

oluştururken çevreci bir ulaşım sistemi kullanılıp aynı zamanda insanları bu kent içerisinde 

metropoliten hayatın getirmiş olduğu stresten uzaklaştırarak psikolojilerini rahatlatıp daha 

yaşanabilir bir yerleşme oluşturulacaktır. Bu yaşanabilir yeni kenti uygulanabilmesi teknolojinin insan 

hayatına girmesiyle olanak kazanmıştır.  

Bu geniş çerçevede kentsel dönüşüm uygulamalarında dezavantajlı grupların akıllı ulaşım sistemi ile 

dezavantajlarını en aza indirecek uygulamaların yapılması ve yapılabilirliği önemli bir erişilebilir şehir 

kriteridir. Akıllı şehirler planlama ve tasarım aşamasından itibaren, engellilerin kullanım ve 

erişebilirlik ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde düzenlenmelidir.  

Bu çalışma da Türkiye’de akıllı şehir çalışmalarının ne durumda olduğunu, kentsel dönüşüm 

uygulamalarında ne kadar dikkat edildiğini ölçerek, kentsel dönüşüm alanları bulunan 

Gaziosmanpaşa örneği kapsamında akıllı ulaşım sistemleri dezavantajlı gruplara yönelik öneriler 
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getirerek insanların refah seviyesini arttıran bir akıllı şehir oluşturulması için katkıda bulunulacağı 

düşünülmektedir.  

Çalışma kamusal alanda ve yarı kamusal alanda dezavantajlı grupların genel erişilebilirliğe ilişkin 

sorunlarının mekan ve akıllı ulaşım tasarımları ile kolaylaştırılmasına yönelik önerileri barındırması 

açısından farklılaşmaktadır. Dezavantajlı grupların temel sorunları mevcut bilimsel çalışmalar ve meri 

mevzuattan tespit edilerek Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm uygulamasına esas riskli alan projesi 

temin edilerek analiz edilerek, öneriler geliştirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Gaziosmanpaşa, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Ön Seyahat Bilgisi, Çevreci Ulaşım İzleri, 

Dezavantajlı Grupların Erişebilirliği 
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ABSTRACT  

Increasing population density today and in the future has created problems in housing, 

infrastructure, transportation, education, health, security, environment and energy. The role of 

smart city applications in facilitating these problems and improving their quality of life is 

indisputable. 

Turkey in the context of the present 80% level of built-up areas of cities where urban renewal should 

be subject to the competent authorities and science-based risk assessment of structures circles they 

are constantly being phrase. In this study, the possibility of using intelligent transportation in the 

urban transformation project areas in the direction of the mentioned subject matter rate was 

examined. 

One of the reasons for the implementation of urban transformation is the existence of traffic 

problems that can not serve the masses due to inadequate transportation axes. The main purpose of 

urban transformation applications is to change the entire transportation infrastructure in the long 

term to serve smart cities due to traffic problems. It aims to create a new city by bringing the 

technical infrastructure to the appropriate level through Intelligent Transportation Systems (AUS). 

While creating this targeted smart city, an environmentally friendly transportation system will be 

used and at the same time people will be able to relax their psychology by creating a more livable 

settlement by removing the strassure that the metropolitan life brought within this city. This livable 

new city has been enabled by the introduction of technology into human life. 

The implementation and feasibility of disadvantaged groups in urban transport applications in this 

wide frame is the most accessible city criterion, which will make the least of their disadvantages with 

the intelligent transport system. Smart cities should be organized from the planning and design 

stage so that they can meet the needs for use and accessibility of the disability. 

This study is in what state of smart cities to work in Turkey, measuring it be noted how the urban 

transformation projects are expected to contribute to the creation of a smart city intelligent 
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transportation systems covered by Eyup example with urban renewal areas, bringing proposals for 

the disadvantaged groups that increase people's welfare. 

The study differs from public space and semi-public space in terms of accommodating disadvantaged 

groups' suggestions for facilitating accessibility issues with space and intelligent transportation 

designs. The main problems of the disadvantaged groups were identified by analyzing existing 

scientific studies and meri legislation and analyzing the risky area project for Gaziosmanpaşa Urban 

Transformation application. 

Keywords: Gaziosmanpaşa, Intelligent Transportation Systems, Preliminary Travel Information, 

Environmental Transportation Records, Accessibility of Disadvantaged Groups 
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ÖZET 

Karayolu trafiği küçük otomobillerden büyük hacimli tırlara kadar çeşitli araçları içermektedir. 

Taşıtların sınıflandırılması ulaşım planlaması, tesis tasarımı ve operasyonları için önemli bir veridir. 

Ağır tonajlı araçlar, karayolu ömrünü belirleyen önemli bir unsurdur. Buna ek olarak emisyon 

kontrolü, bölgesel talebin modellenmesi ve nakliye taşımacılığı konularında da ulaşım türlerinin 

sınıflandırılması önem arz etmektedir. Araçların sınıflandırılmasında piezoelektrik algılayıcılar, 

endüktif döngü detektörleri ve pünomatik tüpler gibi çeşitli yöntemler önerilmiştir. Günümüzde akıllı 

telefonlar dâhili algılayıcıları sayesinde kullanıcısına haberleşmeye ek olarak ulaşım türlerini algılama 

imkanı da sağlamaktadır.  Böylece dışarıdan müdahaleye gerek olmadan ulaşım türlerinin 

sınıflandırılması ve tespit edilmesi mümkün olacaktır. Bu çalışmada, akıllı telefonların hareket 

algılayıcıları (ivmeölçer ve jiroskop) kullanılarak ulaşım türleri (yürüme, koşma, bisiklet sürme, araba, 

otobüs, tren, minibüs ve motosiklet ile seyahat etme) sınıflandırılmıştır. Algılayıcı verilerinin 

toplanması ve ulaşım türlerinin gerçek zamanlı tespitinin gerçekleştirilebilmesi için Android tabanlı 

mobil uygulamalar geliştirilmiştir. Hareket algılayıcılarından elde edilen veriler 10 saniyelik 

pencerelere ayrılmış ve 12 öznitelik çıkartılmıştır. Veri seti, her sınıf için 200, toplamda 1600 

desenden oluşmaktadır. Oluşturulan veri setine ilk olarak temel bileşen analizi uygulanmıştır. Bileşen 

sayısı iki olarak belirlenmiştir. Sonrasında Yapay Sinir Ağları, Naïve Bayes ve Destek Vektör Makineleri 

yöntemlerinin sınıflandırma performansları karşılaştırılmıştır. Gerçekleştirilen testler sonucunda en 

başarılı sınıflandırma %96.94 başarı oranı ile Yapay Sinir Ağları yöntemi ile sağlanmıştır. Gerçek 

zamanlı ulaşım türü tespiti mobil uygulamasında Yapay Sinir Ağları yöntemi kullanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Hareket algılayıcıları, ulaşım türü tespiti, makine öğrenmesi 
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ABSTRACT  

Highway traffic includes a variety of vehicles ranging from small cars to huge trucks. Classification of 

vehicles is an important part of transportation planning, facility design and operations. Vehicles with 

heavy tonnage are an important factor in determining lifespan of highway. In addition, it is 

important to classify transportation modes in terms of emission control, regional demand modeling 

and shipping. Various methods such as piezoelectric sensors, inductive loop detectors and 

pneumatic tubing have been proposed to classify vehicles. Nowadays, in addition to the 

communication, smartphones also provide the user to detect the transportation modes with the 

possibility using the built-in sensors. Thus, it will be possible to classify and determine the types of 

transportation without the need of outside intervention. In this study, types of transportation 

(walking, running, cycling, travelling by car, bus, train, minibus and motorcycle) have been classified 

by using smartphones' motion sensors (accelerometer and gyroscope). Android-based mobile 

applications have been developed to collect of sensor data and detect of transportation modes in 

real-time. The data obtained from motion sensors have been divided into 10 second windows and 

12 attributes have been extracted. Dataset included 200 patterns for each class with a total of 1600 

patterns. Firstly, the principal component analysis has been applied to the generated dataset. The 

number of components has been determined as two. The classification performances of Artificial 

Neural Networks, Naïve Bayes and Support Vector Machines methods have been compared 

afterwards. As a result of the tests performed, the most successful classification has been achieved 

with Artificial Neural Networks method with 96.94% accuracy rate. Artificial Neural Networks 

method has been used in real time transportation mode detection mobile application. 

Keywords: Motion sensor, transportation mode detection, machine learning 
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ÖZET 

Ulaşım düzenli bir toplum yapısının oluşması ve ülkelerin kalkınması açısından en temel ihtiyaçlar 

arasındadır. Yol kapasitelerinin arttırılması, güvenli ulaşım ve hızlı taşıma gibi ihtiyaçlar, teknolojiye 

dayalı ulaşım sistemini ortaya çıkarmıştır. Akıllı ulaşım sistemlerinin (AUS) uygulamaları ile birlikte 

ulaşımın düzenlenmesi, yol ağlarının iyileştirilmesi ve genişletilmesi, trafiğin verimli kullanılması ve 

ulaşımın planlanması konularında ilerlemeler kaydedilmiş ve böylece trafik güvenliği açısından 

verimli sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır. Bu sistemin getirdiği uygulamalar ile birlikte ulaştırma 

altyapıları, ulaşım planlama süreçleri ve trafik denetimi gibi konularda önemli gelişmeler yaşanmıştır. 

Bu gelişmeler, kazalar sonucunda meydana gelen can kayıplarını da en düşük düzeye indirgemiştir. 

Bu yüzden AUS sistemlerinin geliştirilip yaygınlaştırılması, AUS uygulamalarının arttırılması,  AUS 

konusundaki denetimin sağlanması ve AUS kapsamındaki çalışmaların arttırılması büyük önem 

taşımaktadır. 

Bu kapsamda yapılan araştırmanın amacı, AUS gelişim sürecini ulusal ve uluslararası düzeyde 

incelemektir. Akıllı ulaşım sistemlerinin, Türkiye ve AUS konusunda gelişmiş bazı ülkeler göz önünde 

bulundurularak, meydana gelen trafik kazaları üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla 2000-2015 

yılı arasındaki trafik kaza kayıtları, akıllı ulaşım sistemlerinin gelişimi açısından değerlendirilmiştir. 

İkincil veriler üzerinde yapılan içerik analizi sonucunda, akıllı ulaşım sistemlerinin geliştiği ülkelerdeki 

trafik kazalarının oranında anlamlı bir düzeyde düşüş olduğu belirlenmiştir. Yeni gelişmekte olan bu 

sistemin geliştirilmesinin trafiği yönetmedeki etkisi, trafik güvenliğini arttırması ve trafik sıkışıklığını 

azaltması açısından önemi vurgulanmıştır. Araştırma sonuçları ayrıca araştırmacılar ve uygulamacılar 

açısından tartışılmış ve çeşitli öneriler sunulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Akıllı ulaşım sistemleri, trafik güvenliği, trafik kazaları, karayolu ulaştırması 
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ABSTRACT  

Transportation is one of the most basic needs for the formation of a regular society structure and 

the development of countries. Needs such as increasing road capacity, safe transportation and fast 

transportation have revealed the technology based transportation system. With the intelligent 

transportation systems (ITS) applications, progress has been made in arranging transportation, 

improving and expanding road networks, efficient use of traffic and planning of transportation, and 

thus efficient results have been achieved with respect to traffic safety. With the applications brought 

by this system, important developments have been experienced in the fields of transportation 

infrastructure, transportation planning processes and traffic control.  

These developments have also minimized the loss of life as a result of accidents.  

Therefore, it is of great importance to develop and disseminate ITS systems, to increase the number 

of ITS applications, to provide the ITS supervision and to increase the ITS activities. 

The aim of this research is to examine the development process of intelligent transportation systems 

(ITS) at national and international levels. Intelligent transportation systems, Turkey and considering 

some advanced countries about ITS, occurred in traffic accidents is to examine the impact. For this 

purpose, traffic accident records between 2000 and 2015 were evaluated in terms of the 

development of intelligent transportation systems. As a result of the content analysis on secondary 

data, it was determined that smart transportation systems decreased significantly in the rate of 

traffic accidents in developing countries. The development of the new developing system has been 

emphasized in terms of its impact on managing traffic, increasing traffic safety and reducing traffic 

congestion. Research results were also discussed in terms of researchers and practitioners and 

various recommendations were presented. 

Keywords: Intelligent transportation systems, traffic safety, road traffic accidents, road transport 
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ÖZET 

Ülkemizin büyük bir bölümünde sahil kesimi ve dağlık alanlar başta olmak üzere özellikle sonbahar 

mevsiminde hava sıcaklığının da etkisi ile yoğunluklu olarak sabah ve akşamın ilk saatlerinde sis 

oluşmaktadır. Sis oluşan bölgelerde karayollarında görüş mesafesi 1000m ile 10m arasında 

değişmektedir. Karayolundaki görüş mesafesinin düşmesi, özellikle trafiğin yoğun olduğu sabah ve 

akşam saatlerinde trafiğin yavaşlamasına ve genellikle takip mesafesinin ayarlanamamasından dolayı 

zincirleme trafik kazalarına yol açmaktadır. Sis olayına karşı karayollarında uyarı levhaları haricinde 

bir önlem bulunmamaktadır. Sis ile mücadele genel olarak araçlarda bulunan sis lambası ve benzeri 

donanımlar ile sağlanmaktadır. Ancak trafikte sise karşı donanımı olmayan araçlar da bulunmaktadır. 

Ayrıca araçlarda bulunan sis lambaları sisi delme ve görüş mesafesini artırma konusunda %100 etki 

de sağlayamamaktadır. Gerek sis lambası bulunmayan araçlarda, gerekse bulunan araçlarda; 

sürücüler görüş mesafesini artırmak için sisli bölgelerde çoğu zaman uzun huzmeli far 

kullanmaktadır. Uzun huzmeli farlar, karşıdan gelen araçları olumsuz etkilediğinden dolayı bu 

hususta sisli bölgelerdeki trafikte ayrı bir risk oluşturmaktadır. Bu çalışmada sis olayına genel bir 

çözüm üretmek adına sisli bölgelerde hem trafik akışını artırmak hem de yol güvenliğini arttırıp 

kazaları en aza indirgemek için karayollarına kurulacak olan sisli bölge aydınlatma sisteminin (SBAS) 

tasarımı ve akıllı ulaşım sistemlerine entegrasyonunun sağlanması araştırılmaktadır.  

Şekil 1- SBAS Tasarımın Şematik Gösterimi 

Kurulacak sistem ile görüşün azaldığı sisli hava koşullarında yol yüzeyinin, trafik işaretlerinin ve diğer 

araçların sürücü tarafından daha iyi görülmesinin sağlanması planlanmaktadır. Gerek sis farları 

gerekse kısa veya uzun huzmeli farlar sisteki yoğunlaşma nedeni ile parlak yansımalar 

oluşturduğundan verimli bir aydınlatma sağlayamamakta ve yansımadan dolayı diğer sürücüler de 

olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu yüzden SBAS’nin tasarımında sis lambalarının yol yüzeyine 

konumlandırılarak yolun ve trafikteki diğer araçların daha iyi aydınlatılması planlanmaktadır. 

Aydınlatma rengi seçilirken ışığın en az kırıldığı ve aynı zamanda aydınlatma sağladığı sarı renk 
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seçilmektedir. Aydınlatma sistemi armatürlerinin 6m uzaklığı aydınlatabilecek güçte olması ve 

aydınlatmanın sürekliliğinin sağlanması adına 12m de bir konumlandırılarak tasarımı yapılmaktadır. 

Armatür enerjisi, tasarruf amacıyla güneş enerji panellerinden sağlanmaktadır. SBAS akıllı ulaşım 

sistemleri ile entegre edilip merkezden kontrol edilerek aydınlatma yapabilmekte veya sensör 

kurularak sisi algılayıp otomatik aydınlatma yapabilmektedir. Yapılan çalışmada SBAS ile sis farı olan 

veya olmayan araçlar için güvenlik tedbiri arttırılmış olmakta ve böylelikle trafik akışı da 

hızlanmaktadır. SBAS, akıllı ulaşım sistemlerine entegre edilip merkezden yönetilerek veya sis 

sensörü ile otomatik olarak çalıştırılarak daha etkili bir sistem haline getirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yol Sis Aydınlatması, Trafik Güvenliği, Akıllı Ulaşım Sistemleri 
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ABSTRACT  

Most of our country is foggy in the early hours of morning and evening due to the effect of air 

temperature especially in the autumn season, especially in coastal areas and mountainous areas. 

The visibility range in the fog areas is between 1000m and 10m. The drop in sight distance on the 

highway leads to traffic accidents, especially in the morning and evening when the traffic is intense, 

slowing down the traffic flow and usually not being able to adjust the follow-up distance. There are 

no measures against fog except for warning signs on the roads. Prevention of fog is generally 

provided by fog lamps and similar equipment on vehicles. However, there are also vehicles that do 

not have fog equipment in traffic. In addition, the fog lamps on the vehicles do not provide a 100% 

effect on drilling and improving visibility. On vehicles that do not have a fog lamp; most of the time 

in foggy areas, use long-beam headlights to increase the driver's sight distance. This issue poses risk 

to traffic in foggy regions, as long-beam headlamps adversely affect the drivers involved. In this 

study, in order to provide a general solution to the fog event, the foggy region lighting system (FRLS) 

design and integration into intelligent transportation systems are investigated in order to increase 

the traffic speed and increase the road safety and minimize the accidents in the foggy regions.  

Figure 1- Schematic Presentation of FLRS Design 
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It is planned to ensure that the road surface, traffic signs and other vehicles are better seen by the 

driver in foggy weather conditions by the system. Both fog lights and short or long beam headlights 

cannot provide efficient lighting because they produce bright reflections with condensation in foggy 

weather and other drivers are also affected negatively because of the reflection. Therefore, in the 

design of the FRLS, it is planned to position the fog lamps on the road surface and to better lighting 

the roads and other vehicles in traffic. When the lighting color is selected, the color of the light is at 

least broken and at the same time most lighting, the yellow color is selected. The lighting system is 

designed by positioning the luminaires at 12m in order to ensure that the distance of 6m is strong 

enough to lighting and to maintain the continuity of the lighting. The luminaire energy is provided 

from solar energy panels for energy efficiency. FRLS can be integrated with intelligent transportation 

systems and controlled from the center to make lighting or sensors can be installed to detect and 

automatically lighting the system. With the FRLS, safety measures are increased for vehicles with or 

without fog, and thus the traffic flow is increasing. The FRLS is integrated with intelligent 

transportation systems and is managed centrally or automatically by a fog sensor, making it a more 

effective system. 

Keywords: Highway Fog Lighting, Traffic Safety, Intelligent Transportation System. 
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ÖZET 

Enerji kullanımının olduğu bütün sistemlerde enerji tasarrufu büyük bir rol oynadığı gibi Raylı Toplu 

Taşıma (Metro, Tramvay, Hafif Raylı) sistemlerinde de büyük bir güç ihtiyacı gerektiği için enerji ve 

enerji tasarrufu uygulamaları büyük önem arz etmektedir. Raylı sistem araçlarında frenleme 

esnasında büyük miktarlarda enerji sönümlenmektedir. Bu atık enerji rejeneratif frenleme sistemleri 

ile geri kazanılabilmektedir. Rejeneratif frenleme; aracın sahip olduğu kinetik enerjinin frenleme 

esnasında elektrik enerjisine dönüştürülmesi olayıdır. Elektrik motorları tahrik anında ileri yönlü 

hareketi sağlarlar, sürücü tarafından frene basıldığı anda ise şebeke akımı kesilir ve stator sargılarına 

doğru akım uygulanarak rotor ve stator arasında ters yönlü manyetik alan oluşması sağlanır. Bu 

oluşan zıt yönlü manyetik alan dönen rotora direnç gösterir ve rotorun dönüş devrinin düşmesini 

sağlarken enerji üretir yani motorumuz jeneratör gibi davranmaya başlar. 

Faydalı frenleme olarak da adlandırılan bu sistemlerde batarya ve araç teknolojileri üzerinde yapılan 

çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmada araç üzerindeki mevcut enerji kayıpları belirlenerek 

üretilen net rejeneratif enerjinin miktarı hesaplanmıştır. Yapılan bu hesaplamalarda aracın üzerinde 

bulunan toplam kinetik enerjinin, rejeneratif frenleme prosesinde aerodinamik ve sürtünme 

kayıplarına ayrılan miktarı belirlenmiştir. Aerodinamik kayıplar; araçların tasarımlarına ve hızlarına 

bağlı olarak hava sürtünmesinden kaynaklanan kayıpları ifade etmektedir. Sürtünme kayıpları ise 

teker-ray sürtünmesinden kaynaklı kayıplar, dişli çark mekanizmasında oluşan mekanik kayıplar ve 

motor kayıpları olmak üzere üç sınıfta incelenmiştir.  Ray-teker sürtünmesi aracın toplam kütlesine 

ve arazi yapısına göre değişiklik göstermektedir. Dişli çark mekanizmasında oluşan mekanik kayıplar 

ve elektrik motoru kayıpları sabit alınarak hesaplamalar yapılmıştır. 

Bu çalışmada, tüm aerodinamik ve sürtünme kayıpları hesaplandıktan sonra bu kayıpların toplam 

enerji tüketim miktarı hesaplanmıştır. Hesaplanan değer, motorda üretilen rejeneratif enerji 

miktarından çıkartılarak şebekeye aktarılabilecek net enerji miktarı elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Rejeneratif Frenleme, Kent İçi Metro  

 



 
 

39 
 

Energy Efficiency by Regenerative Braking in Urban Metro Systems 

M. Hüseyin ÇETİN1, Huriye BURKUCU2 

1Karabük Üniversitesi, Karabük, 78050, Türkiye, hcetin@karabuk.edu.tr 

2Karabük Üniversitesi, Karabük, 78050, Türkiye, huriyeeburkucu@gmail.com 

ABSTRACT  

Energy saving plays a major role in all systems where energy is used, and energy and energy saving 

applications are of great importance as it requires a great deal of power in Railway Mass Transit 

(Metro, Tramway, Light Rail) systems. During braking in rail system vehicles, energy is damped in 

large quantities. This waste energy can be recovered by regenerative braking systems. Regenerative 

braking is the conversion of the kinetic energy of the vehicle into electrical energy during braking. 

The electric motors provide forward motion at the moment of drive and when the driver presses the 

brakes, the mains current is cut off and a direct current is applied to the stator windings to generate 

a reverse magnetic field between the rotor and the stator. The resulting opposing magnetic field 

resists the rotating rotor and by reducing the rotation speed of the rotor, produces the energy, that 

is, our motor starts acting like a generator. The works are being carried out on batteries and vehicle 

technologies in these systems also called as useful braking. In this study, the amount of net 

regenerative energy produced was calculated by calculating the energy losses on the vehicle. In 

these calculations, the total kinetic energy on the vehicle was determined for the aerodynamic and 

friction losses in the regenerative braking process. Aerodynamic losses; refers to losses due to air 

friction depending on the design and speed of the vehicles. Friction losses were investigated in three 

classes: losses due to wheel-rail friction, mechanical losses occurring in gear mechanism and motor 

losses. Rail-wheel friction varies according to the total mass of the vehicle and the terrain structure. 

The electric motor losses and the mechanical losses that occurred in the gear mechanism were 

calculated by taking them constant. 

In this study, the total energy consumption of these losses was calculated after calculating all the 

aerodynamic and friction losses. By subtracting the calculated value from the amount of 

regenerative energy produced in the motors, the net energy amount that can be transferred to the 

network is obtained. 

Keywords: Regenerative Braking, Urban Metro Systems 
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ÖZET 

Raylı sistem araçları için önemli olan kavramları sıralamak gerekirse ilk akla gelenler; güvenlik, 

konfor, hız ve verimliliktir. Güvenlik kavramı için araç en kısa mesafede durdurulurken, hız için daha 

güçlü motorlar kullanılır, verimliliğin arttırılması için rejeneretif frenleme kullanılırken, konfor için 

hızlanma ve yavaşlama durumlarında sarsıntının önlenmesi için motor kontrolünün uygun yapılması 

bu kavramlara örnek olarak verilebilir. 

Demiryolu araçlarına 4 farklı direnç kuvveti etki etmektedir. Bunlar; hava direnci, yuvarlanma direnci, 

kurb direnci ve eğim direncidir. Bu direnç kuvvetleri aracın basit modelinin oluşturulması aşamasında 

kullanılır. Eğim ve kurp değerleri gerçek bir raylı sistem hattı göz önüne alınarak seçilmiştir. Raylı 

sistem aracının çalıştığı ortam şartlarını göz önünde bulundurularak simülasyonun gerçekleştirilmesi 

ile elde ettiğimiz sonuçların gerçek ortamda elde edilen sonuçlara yakın bulunması amaçlanmaktadır. 

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte raylı sistem araçları cer motorları için alternatif akım 

motoları tercih edilmektedir. Bunun nedeni alternatif akım motorlarının, doğru akım motorları ve 

içten yanmalı motorlara olan avantajlarıdır. En önemli avantajlarını sıralamak gerekirse asenkron 

motorlar verimliliği yüksek, bakım maliyetleri düşük ve daha güvenilir yapıdadır. Günümüzde raylı 

sistem araçlarında asenkron motor diğer motorlara oranla daha fazla kullanılmaktadır. 

Doğrudan moment kontrol yöntemi son zamanlarda üzerinde yoğun bir şekilde çalışılan asenkron 

motor kontrol yöntemlerinden biridir. Doğrudan moment kontrol yönteminin diğer kontrol 

yöntemlerine göre avantajları mevcuttur. Bunların birkaçını söylemek gerekirse motor 

parametrelerinin sisteme olan etkisini azaltmak ve moment cevabının hızlı bir şekilde 

oluşturulabilmesini sağlamaktır. Raylı sistem aracı elektrik cer motor kontrol yöntemi olarak 

doğrudan moment kontrol yönteminin kullanılmasının nedeni diğer kontrol yöntemlerine olan 

avantajlarından kaynaklanmaktadır. 

Matlab/Simulink ortamında üretilen simülasyonun gerçekleştirilmesi sonucunda, referans rotor hız 

grafiği ile simülasyonda görülen rotor hız grafiği karşılaştırılması yapıldı, moment-zaman grafiğinde 
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yolun ve referans hızın etkisi incelendi, katener geriliminin hızlanma ve frenleme ile değişimleri 

görüldü. Ayrıca rotor akımı - zaman grafiği ve akı-zaman grafiği oluşturuldu.  

 

Anahtar Kelimeler: Raylı sistem aracı, cer motoru, cer motor kontrol sistemi, raylı sistem aracına etki 

eden direnç kuvvetleri, doğrudan moment kontrol yöntemi. 

 



 
 

42 
 

Electrical Railway Traction System Control And Simulation With Using Direct 

Torque Control 

Fatih Tuna CERRAH 1, Metin GÖKAŞAN 2 

1Metro İstanbul A.Ş., İstanbul, 34220, Türkiye, fatih.cerrah@metro.istanbul 

2İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 34485, Türkiye, gokasan@itu.edu.tr 

ABSTRACT  

In the railway industry, there are four important topics which are safety, comfort, speed and 

efficiency. For safety, ability of stopping at suitable distance in the international standard is 

important. For speed, powerfull motors are used. For efficiency, regenerative braking is using and 

some of the energy is regained. For comfort, vehicle traction should work smooth and shouldn’t jerk 

passenger. 

There are four resistive force on effecting rail vehicle. These resistive effects which can be said as air 

resistance, roll resistance, curve resistance, grade resistance and accelaration resistance, isn’t same 

all condution. They are changeable for different condutions. Railway construction is important for 

resistive effects. Real curve and grade parameters were used and shaft with a motor moved in this 

line in the simulation. Creating the refferance speed curve comes from rail vehicle drives behavior. 

DC motors mostly had been using from begininig of the using electrical motor in the rail vehicle to 

90’s. With the evolution of semiconducting technology, AC motors was begun to use for rail vehicles. 

Especially induction motor can be controled easly by this way using DC motor decrased.  

There are few things prefering AC motors to DC motors. First of all maintainability of AC motors is 

easy than DC motor. The other one, AC motors are cheaper than DC motors. 

There are many control technique for induction machine. Direct torque control technique was used 

for simulation because effect of the specific motor parameters were wanted to decrease in the 

system. The other cause for using direct torque control technique is decreasing to effect of rapid 

chainging torque and flux error. Thus, sudden torque control response is used for induction motor. 

This can be possiable in the inverter switching positions. 

As a result of simulation, graph of reference rotor speed compared with result of simulation rotor 

speed. Graph of motor torque-time was studied in a line condution as curve, grade and in a 

condution of acceleration. Overflow condutions were decreased by tuning the control parameter. 
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Keywords: Rail vehicle, traction system, traction control systems, rail vehicle resistive effects, direct 
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ÖZET 

Çevresel bir bilginin tespit edilip ana bir istasyona analiz için aktarımı etrafımızda bulunan bütün 

sistemlerin verimli tasarımı için kritiktir. Bu yapıyı sağlayan ve son yıllarda çok çalışılan konu olan 

kablosuz algılayıcı ağlar konusu nesnelerin internet ile daha işlevsel hala gelmiştir. Tespit edilen 

bilginin ana bir istasyona aktarımı için internet kullanımını ön plana koyan nesnelerin internet 

mimarisi akıllı ulaşım sistemleri için ciddi bir araştırma alanı teşkil edecektir. Ulaşım hizmetlerinin en 

yüksek kalitede sağlanması için nesnelerin internet mimarisi ilerleyen yıllarda sıkça karışımıza 

çıkacaktır. Bu çalışmada, kablosuz algılayıcı ağ yaklaşımı ve nesnelerin internet kullanan bir donanım 

tasarlanmıştır. Tasarlanan donanımın akıllı ulaşım hizmetlerine uyarlanması için örnek senaryolar 

kurulmuştur. Ulaşım alanında bazı problemlerin çözümü için geliştirilen donanım tespit ettiği bilgileri 

internete aktaracaktır. Internet bağlantısı olan her noktadan bu bilgiler gözlemlenip istenilen kararlar 

veya analizler yapılacaktır.  
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Detecting an environmental information and delivering it to a remote base-station is a crucial task 

for designing any system efficiently around us. In order to make this system practical, a lot of 

attention has been put on wireless sensor networks (WSNs). The operation of WSNs is now more 

efficient due to the integration of internet of things (IoT).  The architecture of IoT has changed the 

theme of WSNs, from delivering a sensed data to a base-station to sending the sensed data to 

Internet. This idea has a potential to conduct new research for intelligent transportation systems 

(ITSs). It is believed that IoT will provide us with a significant advantage for future ITS applications 

with the highest quality of transportation services. This study designs a new hardware combining 

approaches of WSN and IoT. The hardware, so-called object, is adapted to ITS applications through 

suitable scenarios. The object transfers the information to the internet in order to bring new 

solutions for problems in transportation. Therefore, observing and analyzing the information will be 

possible in any place with internet connection.   

 
Keywords: Wireless sensor networks, intelligent transportation, internet of things, object. 
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ÖZET 

İki gemi arasında çatışma riski söz konusu olduğunda, Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü 

(COLREGs) uyarınca yol vermesi gereken tekne çatışmayı önlemek amacıyla yolunu veya hızını 

değiştirmek zorundadır. Bu gibi durumlarda, ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) operatöre destek 

sağlayan bir köprüüstü cihazıdır. Bu radar, gemiler arasında potansiyel bir çatışma riski olduğu 

uyarısını verir fakat çatışmayı önleyici herhangi bir aksiyon önermez. Buradan hareketle bu 

çalışmada, denizde çatışmadan kaçınma manevra optimizasyonu için bir meta-sezgisel algoritma 

tabanlı Karar Destek Sistemi (KDS) geliştirilmiştir. Bu sistem, seyir emniyetinin artırılmasına, deniz 

çevresinin korunmasına ve öznel yargıdan kaynaklanan insan hatalarını azaltmaya katkıda 

bulunacaktır. Bu şekilde bir sistem şüphesiz ki operatörler üzerindeki psikolojik ve fiziksel yükü de 

azaltacaktır. Bu nedenle, önerilen yöntem, karar verme sürecinde GTH (Gemi Trafik Hizmetleri) 

operatörü ve zabitler için kaynak referans olacaktır. Böylece, sistem operatörü tarafından algısal 

olarak gerçekleştirilen çatışmayı önleyici manevra hareketi KDS'ye bağlanacaktır. Amaç fonksiyonu 

olarak en kısa çatışmadan kaçınma rotası uzunluğu belirlenmiş ve Genetik Algoritma (GA) 

uygulanarak çözülmüştür. Yöntemin oluşturduğu optimal çatışmadan kaçınma rotası, etkinlik 

sağlayan yakıt ve zaman tasarrufu da sağlayacaktır. Algoritma yapısının oluşturulması sürecinde 

değişken kısıtları, zabit ve kaptanlardan oluşan uzmanlarla yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda 

belirlenmiştir. Algoritmanın verdiği sonuçlar ve sistemin yeterliği, köprüüstü seyir simülatörü 

kullanılarak test edilmiştir. Yapılan test sonucunda, sistemin tutarlı ve uygulanabilir olduğu ortaya 

çıkmıştır. Geliştirilen yöntemin gemi kullanma otomasyonu ve e-seyir uygulamalarının yanı sıra 

operatör ve kaptanlara yönelik emniyetli seyir amaçlı ilgili karar destek sistemlerinin geliştirilmesine 

katkıda bulunacağı beklenmektedir. 
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ABSTRACT  

In case of a collision risk between two ships, according to International Regulations for Preventing 

Collisions at Sea (COLREGs), the give way vessel must alter course or speed to avoid collision. In such 

cases ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) can provide assistance to the operator. The radar reports 

that there is a potential risk of collision between ships, but it does not propose any action to avoid 

collision. In this respect, a meta-heuristic algorithm-based Decision Support System (DSS) for 

collision avoidance maneuver optimization at sea has been developed in this study. The system can 

contribute enhancing navigation safety at sea, contribute protecting marine environment by 

reducing human error caused by subjective judgment. Such a system can undoubtedly reduce the 

psychological and physical burden on operators, as well. For this reason, the proposed method can 

be a source reference for VTS (Vessel Traffic Services) operators and officers on ship’s bridge in 

decision making process. Thus, collision avoidance maneuver performed by the system operator 

perceptively will be connected to DSS. The objective function which is following the safest and the 

shortest track during maneuvering to avoid collision has been solved by implementing Genetic 

Algorithm (GA). The collision avoidance course formed by the method also saves time and decreases 

fuel consumption which leads to efficiency. In the process of building the algorithm structure, 

parameter constraints were determined as the result of face-to-face interview with experts who 

were senior and junior officers. The experimental results and the ability of the system were tested 

with full mission bridge simulator. The test process showed that the system was consistent and 

practicable. It is expected that the method will contribute ship handling automation and e-

navigation, as well as development of related decision support systems to assist officers and 

operators for safer navigation at sea. 

Keywords: Ship, Decision Support, Artificial Intelligence, Collision Avoidance. 
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ÖZET 

Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS), insanların ulaşım ihtiyaçlarını yerine getirirken, daha kısa sürede, 

kolayca ve güvenli bir şekilde ulaşım problemlerini çözen sistemler olarak tanımlanabilir.  

Milyonlarca turistin kendi ülkesinde ya da yabancı ülkelere seyahatini içeren turizm sektöründe; 

AUS’nin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Tatil planlarını kısıtlı süreler içerisinde gerçekleştirmeye 

çalışan turistler gittikleri destinasyonda ve katıldıkları turlarda daha güvenli ve hızlı ulaşım 

sistemlerini talep etmektedirler. 

Günümüzde sıcak hava balonculuğu, turizm sektörü içerisinde hızla gelişerek önemli bir dal haline 

gelmiş ve ülkemizde balon uçuşlarının yapıldığı bölgelerde turizm gelirinin önemli bir kısmının elde 

edildiği alternatif bir turizm çeşidi olmuştur. Dünyanın birçok bölgesinde yapılan sıcak hava 

balonculuğunun ticari anlamda en yoğun yapıldığı yer; UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde de 

bulunan Kapadokya bölgesidir. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM); 

Sivil Havacılığın uçuş, emniyet ve güvenliği ile sürdürülebilir gelişimini sağlamak ve sivil havacılık 

faaliyetlerinin uluslararası kurallar ve standartlarda yürütülmesini amaçlamaktadır. Ülkemizde balon 

ile her türlü ticari hava taşımacılığı yapacak işletmeciler; Genel Müdürlükten aldıkları işletme ruhsatı 

kapsamında taşımacılık faaliyetlerinde bulunabilirler. Balon uçuşlarının emniyetli bir şekilde 

gerçekleştirilmesi amacıyla SHGM ve Balon İşletmecileri birçok sistemi balon turlarında 

kullanmaktadırlar. Tüm balonlar SHGM tarafından belirlenen rotayı takip ederken, her balonda 

bulunması gerekli olan; telsiz, varyometre, barometrik altimetreli ve kayıt tutan GPS cihazları hız ve 

yönü kaydeder.  

Yapılan bu çalışmada, Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren sıcak hava balonlarında kullanılan 

sistemler ele alınarak, akıllı ulaştırma sistemlerinin balon turizmine sağlayacağı katkılar (güvenlik-

emniyet, ülke-bölge imajı) incelenmiştir. Uygulanan ve geliştirilmekte olan bu sistemler sayesinde 

güvenli bir şekilde seyahat eden ve turlara katılan turistlerin ülkemizden memnun bir şekilde 
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ayrılacakları ve bununda ilerleyen yıllarda ülkemize gelecek turist sayısında ve elde edilen gelir 

miktarında artış sağlayacağı düşünülmektedir. 
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ABSTRACT 

Intelligent Transportation Systems (ITM) can be defined as systems that solve transportation 

problems in a shorter period, easily and safely, while meeting people's transportation needs. 

The significance of ITM gradually increases day by day in tourism sector, which involves domestic 

and international trips of millions of tourists. Tourists who are trying to realize their vacation plans in 

limited time demand more secure and faster transportation systems in the destination and on the 

tours they attend.  
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Today, hot air ballooning has developed rapidly in the tourism sector and it has become an 

important branch, and in the regions where balloon flights are made in our country, it has become 

an alternative tourism type where a significant part of tourism income is obtained. Cappadocia 

region, which is also on the list of UNESCO World Cultural Heritage, is the most intensely 

commercialized place for hot air ballooning that takes place in several different parts of the world.  

General Directorate of Civil Aviation (GDCA) affiliated to the Ministry of Transport, Maritime Affairs 

and Communication aims to ensure the sustainable development of Civil Aviation with flight, safety, 

and security and to carry out civil aviation activities under international rules and standards. The 

operators who will perform all kinds of commercial air transport with balloon in our country may 

carry out transportation activities within the scope of the business license they receive from the 

General Directorate. In order to ensure safety in balloon flights, GDCA and Balloon Operators use 

many systems for balloon tours. While all the balloons must follow the route determined by the 

GDCA; the walky talky, variometer, GPS devices with barometric altimeter recording speed and 

direction have to be placed in each balloon.  

In this study, the benefits that intelligent transportation systems may provide for balloon tourism 

(safety- security, country-region image) have been investigated through examining the systems used 

in hot air balloons operating in Cappadocia region.  Thanks to these systems being implemented and 

developed, it is considered that tourists who travel safely and participate in tours will be satisfied 

with our country, and in the following years these will increase the number of tourists coming to our 

country and the amount of income obtained. 
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ÖZET 

Günümüzde artan nüfus ile birlikte kentlerin büyüyüp gelişmesi ulaşım talebini arttırmaktadır. Bu 

nüfusun beraberinde getirdiği kentsel alanda motorlu taşıt kullanımının artması, sosyal, çevresel ve 

ekonomik sorunlara yol açmaktadır. Trafik, yaya güvenliği, hava kirliliği, gürültü ve geri dönüşümü 

mümkün olmayan enerji tüketimi gibi problemler, modern şehirlerdeki yaşam kalitesini 

düşürmektedir.  Böylece bu sorunları en aza indirgemek için sürdürülebilir ulaşım türlerinin gerekliliği 

gittikçe önem kazanmaktadır. Pek çok ülke, motorlu taşıtların kullanımı sonucunda ortaya çıkan 

sorunları gidermek ve sürdürülebilir ulaşım sistemleri oluşturmak için belirli politikalar izlemektedir. 

Bu politikalardan bazıları; özellikle toplu taşıma araçlarının kullanımının arttırılması ya da trafikteki 

araç sayısını azaltmaya yönelik çalışmalardır. Sürdürülebilirlik açısından en iyi değerlendirme seçimi, 

nitel ve nicel birçok kriterin dikkate alınmasını gerektiren çok kriterli bir karar verme problemidir. Bu 

tür problemleri çözmek için kullanılan yöntemlerden biri de Bulanık VIKOR yöntemidir. Bulanık VIKOR 

yöntemi, karar verme sürecinde birbiri ile çelişen kriterler bulunduğunda alternatifleri sıralayarak en 

uygun alternatifin seçimine odaklanmaktadır. Yöntemin amacı, sıralamada ve seçimde uzlaştırıcı 

çözümü bulabilmektir. Bu çalışmada Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yaklaşımlarından bulanık VIKOR 

yöntemi kullanılarak sürdürülebilir ulaşım sistemleri değerlendirilmiştir. Bu süreçte üç sürdürülebilir 

ulaşım alternatifi (Araç paylaşımı, Seyahat paylaşımı, Park Et Devam Et), üç karar verici tarafından, 24 

kritere göre değerlendirilmiş ve hesaplanan indekslere göre bir sıralama yapılmıştır. Kriterler 

içerisinde; gürültü, GHG emisyonları, enerji tüketimi, ekonomiye fayda ve fosil yakıtların kullanımı, 

sürdürülebilirliği önemli derecede etkileyen faktörler olarak belirlenmiştir. Uygulama sonucuna göre 

sürdürülebilir ulaşım sistemleri değerlendirmesinde ortak seyahat paylaşımı (Ride sharing) ilk sırada, 

Park Et Devam Et ise ikinci sırada yer almaktadır. Bulanık VIKOR kullanılan bu yaklaşımın, 

sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin değerlendirilmesinde ve seçilmesinde şehirler tarafından pratik 

olarak uygulanabilir olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Bulanık VIKOR, Sürdürülebilir Ulaşım, Park Et Devam Et 
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ABSTRACT  

Nowadays, with the increasing of the population, the growth and development of the cities increase 

the demand of transportation. The increase in the use of motorized vehicles in urban areas brought 

by this population leads to social, environmental and economic problems. Problems such as traffic, 

pedestrian safety, air pollution, noise and non-recyclable energy consumption are decreasing the 

quality of life in modern cities. So in order to minimize these problems, the necessity of sustainable 

transportation systems is gaining importance more and more. Many countries are following certain 

policies in order to overcome the problems resulting from the use of motor vehicles and to create 

sustainable transport systems. Some of these policies in particular are to increase the use of public 

transport vehicles or to reduce the number of vehicles in traffic. The best assessment choice in 

terms of sustainability is a multi-criteria decision-making problem that requires consideration of 

many qualitative and quantitative criteria. One of the methods used to solve such problems is the 

Fuzzy VIKOR method. The fuzzy VIKOR method focuses on the selection of the most appropriate 

alternative by ranking the alternatives when there are conflicting criteria in the decision making 

process. The aim of the method is to find a conciliatory solution in ranking and selection. In this 

study, sustainable transportation systems have been evaluated by using the fuzzy VIKOR method 

which is one of Multi Criteria Decision Making (MCDM) approaches. In this process, three 

sustainable transportation alternatives (Car Sharing, Ride Sharing, Park&Ride) have been evaluated 

by three decision makers according to 24 criteria and sorted according to the calculated indexes. 

Within the criteria; noise, GHG emissions, energy consumption, economic benefits, and the use of 

fossil fuels have been identified as significantly important factors affecting sustainability. In the 

evaluation of sustainable transportation systems according to the application result, Ride sharing is 

at the first place and Park&Ride is at the second place. It has been seen that this approach using 

fuzzy VIKOR can be practically applied by cities in the evaluation and selection of sustainable 

transport systems. 

Keywords: Fuzzy VIKOR, Sustainable Transportation, Park&Ride 
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Elektrikli Araçların Çevresel Avantajları 
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ÖZET 

Trafiğin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla dünyadaki birçok belediye kendi toplu taşıma filolarına 

elektrikli otobüsleri eklemekte ya da eklemek için test çalışmaları yapmaktadır. Elektrikli araçlar 

sadece gaz emisyonlarını değil gürültü emisyonunu da azaltmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Metrobüs 

hattında ve Fatih ilçesinde mevcutta işletilen otobüslerin yerine elektrikli araçların işletime 

konulmasıyla hava kirletici gazlar, sera gazları ve gürültü seviyelerindeki değişimi göstermektedir. Bu 

kapsamda, Metrobüste 544 dizel otobüsün yerine elektrikli otobüslerin işletilmesinin sera gazları, 

hava kirletici emisyonlar ve gürültü seviyelerine olan etkisi; Fatih İlçesi’nde mevcutta işletilen 1197 

araçtan 531 adet CNG ve dizel otobüsün re-organize edilerek Edirnekapı Transfer merkezinde 

kesilmesi ve sonrasında 200 elektrikli araçla hizmet verilmesinin sera gazları, hava kirletici emisyonlar 

ve gürültü seviyelerine olan etkisi incelenmiştir. Elektrikli araçların Metrobüs hattı ve Fatih İlçesinde 

işletimiyle hareket halindeki sera gazı (sera gazı eşdeğeri-GHG100) ve hava kirletici gaz salınımları 

yaklaşık %74 azalma gösterecektir. Metrobüs hattında elektrikli araç filosunun kullanılmasıyla D-100 

trafiğinin neden olduğu gürültü seviyesindeki iyileşme yaklaşık olarak 2 dB(A), Fatih ilçesinde ise 

elektrikli otobüslerin işletimiyle trafiğin neden olduğu gürültü seviyesindeki iyileşme yaklaşık olarak 4 

dB(A) kadar olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: trafik, çevresel etki, elektrikli araç, gürültü emisyonu, gaz emisyonu 
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ABSTRACT  

Most of the municipalities in the world add electric buses to their bus fleet in order to reduce 

negative effects of traffic or start to test for adding. Electric vehicles not only reduce gas emissions 

but also decrease noise emissions too. The aim of the study is to show the change in air pollutant 

gases, greenhouse gases, and noise levels by the operation of electric vehicles instead of present 

buses operating in Metrobus line and Fatih district. In this context, impact of the operation of 
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electric buses instead of 544 diesel buses in Metrobus line on air pollutant gases, greenhouse gases, 

and noise level; by re-organization of 531 CNG and diesel buses of 1197 buses lines that will be cut 

at Edirnekapi Transfer Center, the impact of operation of 200 electric buses which will be managed 

instead of 531 CNG and diesel buses in the same lines on air pollutant, greenhouse gases, and noise 

levels has been examined. By operation of electric vehicles in Metrobus line and Fatih district, the 

greenhouse (greenhouse equivalent-GHG100) and air pollutant gases emissions in motion will be 

decreased %74. By operation of electric buses in Metrobus line, the noise level because of the traffic 

on D-100 highway will be improved around 2 dB(A), in Fatih district, the improvement in noise level 

due to electric buses operation will be approximately 4 dB(A).  

Keywords: traffic, environmental effect, electric vehicle, noise emission, gas emission 
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ÖZET 

Küreselleşmenin etkisiyle kıtalar arası ticaret artmakta ve lojistik kavramı önemli hale gelmektedir. 

Ulaştırma da lojistik üzerine yapılan çalışmalarda böylelikle popülerlik kazanmaktadır. Bu çalışmada, 

lojistik faaliyetlerinde yükün nakliye aşaması incelenmektedir. Çalışmanın birinci aşamasında yükün 

nakliyesinde güzergâhların belirlenmesi hususunda gezgin satıcı problemleri (GSP) baz alınarak 

hesaplar yapılmaktadır. Farklı taşımacılık modlarının kesiştiği yerlerde aktarma istasyonları ve lojistik 

köy alanları belirlenerek çok türlü taşımacılık güzergâhları oluşturulmaktadır. Güzergâhlar 

oluşturulurken yük taşımacılığına uygun olan karayolu, demiryolu ve denizyolu taşımacılık türleri 

kullanılmaktadır. Çok türlü ve tek türlü taşımacılık güzergâhları Türkiye de her il ile diğer iller 

arasında oluşturulmaktadır. Mesafe, maliyet ve zamana göre optimum güzergahlar belirlenmektedir. 

Çalışmanın ikinci aşamasında, oluşturulan çok türlü ve tek türlü taşımacılık güzergâhları ile yük 

taşımacılığında güzergâh planlama programı oluşturulmaktadır.  

Güzergâh planlama programı ile yükün çıkış ve varış birimi arasındaki tek türlü ve çok türlü 

taşımacılık güzergâh seçenekleri, türler arası mesafe, yaklaşık maliyet ve zaman bakımından 

karşılaştırılabilmektedir. Böylelikle en az mesafe, en az taşıma maliyeti ve ya en az nakliye süresine 

bağlı olarak güzergâh seçimi yapılabilmektedir. Ayrıca yükün birden fazla dağıtım yeri olduğunda 

programa ara durak yerleri girilebilmektedir. Girilen ara durak yerlerine en yakın ulaştırma mod 

değişiminin olduğu lojistik köylerde yük aktarımı yapılabilmektedir. Böylece taşıma aracı ana 

güzergâh dışına çıkmadan aktarma istasyonlarında yükleme boşaltma yapabilmektedir. Program ile 

lojistikte, çok türlü taşımacılığın tek türlü taşımacılığa kıyasla daha avantajlı olduğu 

vurgulanmaktadır. Kıtalar arası taşımacılığın dışında şehirlerarası taşımacılıkta da çok türlü taşımacılık 

yapılmasının maliyet ve zaman açısından uygun olduğu gösterilmektedir. Böylelikle tek türlü 



 
 

57 
 

taşımacılık modlarında, özellikle karayolundaki trafik yoğunluğu azaltılmakta ve firmalar çok türlü 

taşımacılığa teşvik edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gezgin Satıcı Problemleri, Güzergâh Tasarımı, Akıllı Ulaşım Sistemleri 
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ABSTRACT  

With the impact of globalization, intercontinental trade is increasing and the concept of logistics 

becomes important. Transportation is thus gaining popularity in studies on logistics. In this study, 

the transportation phase of the logistics activities is examined. In the first stage of the work, 

calculations are made on the basis of traveling salesman problems (TSP) in order to determine the 

best routes during the transportation of freight. Transit stations and freight village areas are 

identified at the intersection of different modes of transport, designing multimodal transportation 

routes. Routes are designed according to the types of highway, rail and maritime transportation 

suitable for freight transport. Multimodal and unimodal transport routes in Turkey are also formed 

between each city with other cities. Optimal routes are determined according to distance, cost and 

time. In the second phase of the work, a route planning program is designed for freight transport 

with the multimodal and unimodal transportation routes.  

Route planning program allows comparison of unimodal and multimodal transportation routes 

between departure and arrival units, according to distance between transportation types, 

approximate cost and time. Thus, it is possible to select the route according to the minimum 

distance, the minimum transportation cost or the minimum transportation time. In addition, when 

the freight is more than one distribution place, intermediate stops can be entered in the program. 

Handling of freight can be carried out in freight villages where the closest transport modes change to 

the entered intermediate stops. Thus, the transport vehicle can load and unload at transit stations 

without going out of the main route. It is emphasized that in the logistics with the program, 

multimodal transportation are more advantageous than unimodal transportation. Besides 

intercontinental transportation, it is shown that it is convenient in terms of cost and time to carry 

out multimodal transportation in intercity transportation. In this way, traffic density in unimodal 
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transport, especially on the highway, is reduced and companies are encouraged to multimodal 

transport.  

 

Keywords: Traveling Salesman Problems, Route Designing, Intelligent Transportation Systems 
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ÖZET 

Kavşaklar yolların kesişim noktalarıdır ve bu yüzden bu noktalarda trafik yoğunluğu fazladır. Yoğun 

olmasıyla birlikte kazaların da büyük bir kısmı bu noktalarda olmaktadır. Kazalara gerekçe olarak 

birçok şey sayılabilir. Kavşaktaki sinyal sürelerinin doğru ayarlanmamış olması bu kazalar için sayılan 

sebeplere örnek olabilir. Kavşakların sebep olduğu başka problemlerden biri de vakit kaybıdır. Aynı 

kavşak üzerindeki bir yolda hiç taşıt olmadığı halde yeşil ışığın yandığına ve kavşaktaki diğer bir yolda 

birçok araç olduğu halde kırmızı yandığına çokça tanıklık edilmektedir. Bu vakit kaybı hem araçların 

yakıt tüketiminin artmasına hem de kavşağı kullanan insanların sabrının tükenmesine sebep 

olabilmektedir. Yani hem yakıt hem vakit kaybı oluşturmaktadır. Diğer bir açıdan kavşaklardaki 

sinyalizasyonlardaki aksaklıklar yayaların da yanlış yönlendirilmesine neden olabilmektedir. Bu 

saydığımız olumsuzluklar gibi birçok olumsuzluğu gidermek için hiç kuşkusuz bir takım düzenlemeler 

yapılmalıdır. Konuyla ilgili düzenleme yapılabilmesi için teknolojinin kullanılması zorunlu bir durum 

olmaktadır. Çünkü teknoloji sayesinde birçok analiz ve kontrol yapılabilmektedir. Bu yüzden 

teknolojinin de ilerlemesi ile akıllı ulaşım sistemleri sayesinde tüm bu negatif durumları minimize 

edebilmek için çalışmalar yapılmaktadır. Kavşaklardaki farklı sayım tekniklerinin kullanılmasıyla her 

geçen gün bir adım daha ileriye gidilmektedir. Bu çalışmanın içeriği de kavşak tasarımı amacıyla 

düzenlenen hem araç hem yaya için kullanılan sayım türlerini analiz etmektedir. Kullanılan 

yöntemlerden; el ile kavşak yerinde yapılan araç sayımları, yola yerleştirilen sensörler yardımı ile 

yapılan sayımlar ve çeşitli kameralar ile yapılan sayımlar değerlendirilmiş olup doğruluk payları analiz 

edilmiştir. Doğruluk payları ile birlikte yakıt tüketimine, vakit kaybının giderilmesine ve insanlara 

sağladığı faydalar ele alınmıştır. En doğru sonuca ulaşıp kavşakların maksimum verimde çalışabilmesi 

için birtakım tavsiyelerde bulunulmuştur.  
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ABSTRACT  

Intersections are the junction of roads, and so traffic density is high at these points. Along with being 

intense, a large part of the accidents are at these points. Many things can be said as a reason. The 

signal times at the intersections are not set correctly which, can be an example of the reasons for 

these accidents. One of the other problem caused by the intersections is a waste of time. It is much 
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witnessed that the green light when there is no vehicle in the road at the same intersection where 

the red is light when there are many vehicles on the other road at the intersection. This time loss can 

cause both the fuel consumption of the vehicles to increase and the exhaustion of the people 

patience who use the intersections. Namely it is both a fuel and a waste of time. On the other hand, 

disturbances in the signaling at the intersections can cause the guidance to be misdirected. Certainly 

a number of regulations must be made in order to avoid many negativities such as this. The use of 

technology is compulsory for the arrangement of the subject. Because of technology, many analysis 

and control can be done. So that, technology is being developed and intelligent transport systems 

are being used to minimize all these negative situations. With the use of different census techniques 

at the intersections, each day is one step ahead. The content of this study also analyzes the types of 

census used for intersection design, both vehicle and pedestrian. From the methods used; the 

census made by hand at the intersection, the census made with the help of sensors installed on the 

road, and the census made with various cameras were evaluated and the accuracy shares were 

analyzed. Accuracy shares as well as fuel consumption, time lost and benefits provided to people are 

evaluated. Some recommendations have been made in order to reach the right result and work the 

intersections at maximum efficiency. 

Keywords: Intelligent signalization, intelligent transport systems, census at intersection 
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ÖZET 

Ulaştırma, insan hayatı üzerinde sosyal ve ekonomik gelişime etkileri göz önüne alındığında önemli 

bir role sahiptir. Sürdürülebilir, güvenilir, çevre dostu ve verimli sistemler ulaştırmada anahtar 

başlıklardır. Bunu sağlamak teknik gelişime bağlı olarak akıllı ulaştırma sistemlerinin uygulanmasına 

bağlıdır. Türkiye altyapı konusunda, konvansiyonel ve yüksek hızlı raylı ulaştırma sistemlerini de 

kapsayan yüksek bütçeli yatırımlar yapmaktadır.  Bu çalışmada raylı sistemlerde güvenilir ulaşım için 

insan kaynaklı hataları azaltan, kritik akıllı ulaştırma sistemleri (AUS) uygulamaları incelenmiştir. 

Demiryolu endüstrisinde yer alan akıllı ulaştırma sistemlerinin ana bileşenleri, sistemlerin mimarisini 

içeren bir akış diyagramı ile değerlendirilmiştir.AUS’un kaynak yönetimi, demiryolu altyapı ve 

üstyapısı, modlar arası taşımacılık sistemleri, sinyal ve bilgi sistemleri gibi kritik uygulamalrı, 

Türkiye’nin mevcut yatırımları dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelere göre 

birtakım önerilerde bulunulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Akıllı ulaştırma sistemleri, demiryolu altyapısı, demiryolu üstyapısı, modlararası 
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ABSTRACT  

Transportation plays a key role in our lives and it has impacts on social and economic development. 

Sustainable, reliable, environmentally friendly and efficient systems are the key topics in 

transportation. Securing these key parameters strongly depends on applications of intelligent 

systems due to technical development. Turkey invests huge amount of budgets for infrastructure 

including the railway transportation systems in both conventional and high speed lines. This paper 
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reviews the critical applications of intelligent transportation systems which decreases the human 

originated faults for reliable operations in railway systems. Main components of intelligent 

transportation systems in railway industry were investigated by using a flow chart that includes the 

architecture of the systems. Critical applications of ITS in source management, railway infrastructure 

and superstructure, intermodal transportation systems, signal and information systems were 

evaluated considering the Turkeys current investments. Some suggestions made according to these 

evaluations. 

 

Keywords: Intelligent transportation systems, railway infrastructure, railway superstructure, 

intermodal transport, train-traffic control systems  
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Mükemmel/İdeal Şehiriçi Ulaşım Sisteminin Diğerleriyle Karşılaştırılması: 

Toplam Seyahat Zamanları 

Ahmet Hakan SELÇUK1 

1Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, 10100, Türkiye, aselcuk@balikesir.edu.tr 

ÖZET 

Tüm nakliye ve ulaşım sistemleri için en önemli hususlardan bir tanesi de zamandır. İnsan nakil 

sistemleri için ise zaman daha fazla önem arz eder. O halde, zaman ve maliyeti azaltmak ve emniyeti 

arttırmak üzerinde çalışmalar yapılmalıdır. Çalışmamızda şehiriçi insan aktarımı için tasarlanabilecek 

bir sistemin özelliklerinin neler olması gerektiği ortaya konularak böyle bir sistemin nasıl 

olabileceğine dair bir örnek sunulmuştur. Bu özellikleri taşıyan sistemlere de bu çalışmada 

mükemmel/ideal sistem denilmiştir. Bu çalışma, mevcut/geleneksel sistemlerle, teklif edilen 

mükemmel/ideal sistemin seyahat zamanları açısından bir mukayesesini ortaya koymaktadır. Şehiriçi 

ulaşımı özellikle büyük şehirlerde zaman, enerji ve kaynak kaybına sebep olmakta ve insan vücudu ve 

ruhu üzerinde olumsuz etkiler yapmaktadır. Mevcut şehiriçi insan nakliyat şekilleri olması 

gerekenden çok daha yavaş, tehlikeli ve zordur.  Şehiriçi insan ulaşımı günümüzde gereklidir çünki 

şehirler artık eskisi gibi küçük kasabalar halinde değillerdir. İnsanların pek az bir kısmı işlerine yaya 

olarak gidebilirler. Arkadaş veya akrabalarını ziyaret etmek isteyenler çoğu zaman uzun mesafeler 

almak zorundadırlar.  Mevcut sistemler bu zorluklara çare olamamışlardır. Tavsiye edilen sistemin 

hemen her meseleyi çözdüğü ve seyahat için harcanan zaman açısından önceki tüm sistemlerden iyi 

olduğu gösterilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Akıllı ulaşım sistemleri, raylı sistem, yolculuk zamanı, hızlı taşımacılık, ulaşım 

güvenliği. 

 

Comparison of Perfect/Ideal Urban Transportation System with The Others: 

Total Travel Times 

Ahmet Hakan SELÇUK1 
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ABSTRACT  

For all types of transportations, one of the most important parameters is the total travel time. Time 

becomes more important especially for human transportation systems. So, the studies must be 
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focused on reducing the total travel time and cost, while increasing safety. In our work, the needs 

and constraints that a perfect/ ideal urban human transportation system must satisfy have been 

declared and an example of such a system is presented.  This work is a comparison of total travel 

times of present/traditional systems and the perfect/ideal system proposed by the author. Urban 

transportation causes waste of time, energy and resources and has negative effects on the health of 

human body and soul, especially in big cities. Transportation in cities is much slower, risky and 

difficult than it should be. Urban transportation is necessary today, because unlike the previous 

times, the cities are not small towns. Most people cannot go to their working places just by walking. 

People also have to travel long distances to visit their relatives and friends. Present systems cannot 

solve these difficulties in anyway. It is proven in this paper that the suggested system solves almost 

all the problems and calculations show that the travel time becomes much shorter. Each abstract 

should be between 200-400 words and follow New Roman Style with 11 punto as provided here. 

Abstract is required to highlight the Fundamentals, methodology and results of the work. The details 

of the work will be presented in oral presentation. Author is allowed to present the work in Turkish 

or English.  

 

Keywords: İntelligent transportation systems, railed systems, travel time, fast transportation, 

transportation safety. 
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Dinamik Yeşil Dalga Sistemleri için Bilimsel Bir Yöntem Geliştirilmesi  
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ÖZET 

Artan taşıt, yol uzunluğu ve kavşak sayısı nedeniyle son yıllarda Yeşil Dalga Sistemleri (YDS) Türkiye 

dâhil gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede efektif olarak kullanılmaktadır. Özellikle ülkemizde 

artan taşıt sayısı sebebiyle ana arterlerdeki sinyalize kavşaklarda taşıtların bekleme sürelerini 

azaltarak hızlarını sınırlamak amacıyla tasarlanan ve uygulanan bu sistemler, sabit süreli olmasının 

yanı sıra zirve saatlerde taşıt sayısının fazla olması, sürücü karakteristikleri, taşıt gecikmeleri vb. 

parametreleri göz önünde bulundurmadığından efektif bir performans göstermemektedir. İhmal 

edilen bu parametreler sebebiyle, tasarlanan mevcut YDS sistemlerinde herhangi bir kavşaktan 

harekete başlayan bir taşıt bir sonraki kavşağa önerilen sistem için hızla gitmek istese bile kırmızı 

ışığa yakalanarak durmak zorunda kalmaktadır. YDS’lerdeki bu sorun, sistemlerin olduğu sinyalize 

kavşakları sıklıkla kullanan sürücüleri kırmızı ışığa yakalanmadan geçmek için farklı (yüksek) hızlarda 

hareket etmeye teşvik ederek; yol ağlarında karmaşaya ve kazalara sebep olabilmektedir. Bu amaçla 

özellikle ülkemizde son yıllarda aktif olarak uygulanan YDS’de sürekli gözlemlenen sorunlara çözüm 

bulmak ve sistemleri daha efektif hale getirebilmek amacıyla yeni bir dinamik sistem geliştirilmesi 

gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında, bu amaca yönelik olarak dinamik bir yeşil dalga sisteminin 

(DYDS) nasıl tasarlanabileceğine yönelik bilimsel bir yöntem önerilecektir. Önerilecek bu yöntem ile 

dinamik yeşil dalga sistemi tasarımı için farklı durumlar değerlendirecek ve bu durumlara yönelik 

farklı senaryolar hazırlanacaktır. Hazırlanacak olan bu senaryolar, arazide gözlemlenen birçok farklı 

durumu kapsayarak; YDS tasarımcılarına sistemin uygulanacağı bölge için nasıl bir tasarım yapmaları 

gerektiği hususunda yol gösterici olacaktır. Ayrıca, bu çalışma kapsamında elde edilecek sonuçlar ile 

ülkemizde uygulanan mevcut YDS’lerin performansı arttırılarak; DYDS tasarımı yapan özgün bir 

yazılım geliştirilmesine ve ülkemizin 2023 yılı hedefleri arasında bulunan Akıllı Ulaşım Sistemleri 

hedefine ulaşılmasına önemli bir katkı sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Dinamik Yeşil Dalga Sistemi, Kavşak, Gecikme, Sürücü Karakteristikleri 
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ABSTRACT  

In recent years, the utilization of the Green Wave Systems (GWS) in developing countries including 

Turkey is increasing primarily resulted from the transport activities, road network expansions and 

increasing of road lengths. In Turkey, the vast majority of the GWS applications are speed limitation 

systems and control systems implemented for signalized intersections. GWS applications in Turkey is 

often poorly designed and implemented as these systems are not properly evaluating the peak 

volumes at rush hours and considering the constant operational time intervals. Also, the driving 

characteristics and vehicle trip delays are the main factors influencing the performance of the GWS 

systems. Under the influence of these aforementioned problems, a properly released vehicle from 

the GWS system cannot catch up with the green wave and as a result, vehicle is delayed by the next 

traffic light. This problematic GWS application is a direct contributor to the decreased road safety 

issues because the drivers tend to catch up with the next traffic light by speedy and dangerous 

driving. To eliminate these issues, it is obligatory to provide an effective as a novel dynamic control 

system for direct implementation for the road network. In this study, a novel scientific methodology 

for designing a dynamic GWS system will be proposed. In this concept, different scenarios will be 

classified for the dynamic design of the system covering the wide number of field observations taken 

from a road network. Not only, the proposed methodology can be considered as a beneficial 

decision making tool for the preliminary GWS designs for the authorities and decision makers but 

also; the results from this study can be utilized for increasing the efficiency and performances of the 

existing GWS systems used in Turkey. Also a contribution will be made to the development of a 

unique software that designs GWS and to the achievement of the goal of the Turkey’s 2023 goals for 

the Intelligent Transportation System.  

 

Keywords: Dynamic Green Wave System, Intersection, Delay, Driver Characteristics. 
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Neuristor Tabanlı Lojik OR Kapısının Yeni Bir Devre Tasarımı  

Yunus BABACAN 

Erzincan University, Erzincan, 24100, Turkey, ybabacan@erzincan.edu.tr  

ÖZET 

Bu çalışmada yeni neuristor tabanlı OR kapısınının gerçeklenmesi sunulmuştur. Lojik kapılar üstün 

özelliklerinden dolayı geniş uygulama alanine sahiptirler. Bu yüzyılda ulaşım sistemleri karmaşıktırlar 

ve akıllı kontrol mekanizmalarına ihtiyaç duyarlar. Sinir sisteminin önemli bir parçası olan nöronlar 

çalışma mekanizmaları açısından çok düşük enerji tüketirler. Milyarlarca sinir hücrelerinden oluşan 

beynimiz sadece 20W enerji tüketmektedir. Nöronlar adaptif yapılardadırlar ve sinapslar aracılığıyla 

birbirleri ile bağlantı kurarlar. Nöronlar eğer eşik gerilimlerini geçmezse çıkışta herhangi bir ateşleme 

yapmazlar. Kullanılan nöron devresi regular spiking (RS), intrinsic bursting (IB), chattering (CH) and 

fast spiking (FS) gibi kortikal nöron davranışlarını sergiler. Nöron gibi davranan devre bir ader 

işlemsel geçişiletkenliği yükselteci, birkaç transistor ve kapasitörlerden oluşmaktadır. Çıkış spike türü 

ise elektornik olarak VB gerilim kontrolü yardımıyla değiştirilebilir. Örneğin, VB geerilm kaynağı 

arttıkça spike türü regular spiketan fast spike türüne dönüşmektedir. Bu nedenle, OR kapılarının 

enerji tüketiminin azaltılması için yeni tasarlnamış elektronik eleman olan neuristor tabanlı OR kapısı 

tasarlanmıştır. Tasarlanmış olan üç girişli tek çıkışlı OR kapısı sadece dört adet neuristorden 

oluşmaktadır. İlk üç parallel bağlı neuristor sonraki neuristore seri bağlıdır. Tüm devre benzetimleri 

TSMC CMOS 0.18 um üretim parametreleri ile başarılı bir şekilde elde edilmiştir ve önceki 

çalışmalarla uyumludur.  

Anahtar Kelimeler: Kortikal sinir hücresi, Devre, Lojik kapılar, OR kapıları, Akılı ulaşım sistemleri. 

 

A Novel Circuit Design of Neuristor Based Logic OR Gate 

Yunus BABACAN 
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ABSTRACT  

In this study, a novel neuristor based OR gate implementation has been presented. Logic gates have 

extensively implementation area because of their superior properties. Transportations systems in 

this century are very complex and need intelligent control mechanisms. Logic gate based circuits are 

extensively used in intelligent transportation systems. Neurons which are important part of nervous 

system consume ultra-low energy because of their operation mechanism. Our brain, composed of 
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billions of billions of neural cells, consumes only 20 W of power.  The neurons have adaptive 

structures that make connections between each other via synapses. The neuron doesn’t fire any 

signal when input signals reach the threshold level of neuron. The used neuron circuit mimics the 

behavior of cortical neurons, such as regular spiking (RS), intrinsic bursting (IB), chattering (CH) and 

fast spiking (FS). The circuit which emulates neuron composed of one Operational Transconductance 

Amplifier (OTA), several transistors and capacitors. The output spike shape can be controlled 

electronically using VB voltage controller. For example, the shape of the spike changes from regular 

spikes to fast spike when increase the VB voltage controller. For this reason, we design OR gate 

based on neuristor which is novel designed electronic component to reduce the power consumption 

of OR gate circuit energy dissipation. The designed OR gate which has three inputs and one output 

consist of only four neuristors.  The first three neuristors which connected parallel are connected 

serial to the last neuristor circuit. All simulations are obtained successfully with TSMC CMOS 0.18 um 

process parameters and compatible with previous studies.  

Keywords: Cortical Neuron, Circuit, Logic gates, OR Gates, Intelligent transportation systems.  
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ÖZET 

Bir kavşaktaki sinyal sürelerinin doğru ve mantıklı bir şekilde ayarlanması kavşak hizmet düzeyini 

arttıran en önemli unsurlardan birisidir. Bu tür düzenlemeler ile kavşaktaki duruş sayıları, gecikmeler 

ve kuyruk uzunlukları önemli oranda azalmakta ve kavşak kapasitesinde artış görülmektedir. Mevcut 

trafik koşulları dikkate alınmaksızın yapılan sinyal süresi atamaları ise sürücülerin kavşakta çok fazla 

zaman kaybetmesine neden olmakta ve sürücülerin psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu 

yüzden, yaklaşımlardaki şerit sayıları, harekete dayalı trafik hacimleri, şeritlere ait doygun akım 

değerleri vb. göz önünde bulundurularak yapılan doğru ve mantıklı bir sinyal süresi düzenlemesi 

trafik mühendisliği açısından büyük önem teşkil etmektedir. 

Sinyalize kavşaklarda gözlemlenen ortalama gecikme değerinin yaklaşık olarak belirlenebilmesi için 

birçok bilim adamı veya kuruluş tarafından çeşitli analitik formüller geliştirilmiştir. Webster, Akçelik, 

Kanada, HCM gecikme bağıntıları bunlardan bazılarıdır. Bu çalışmada, Akçelik gecikme bağıntısı göz 

önünde bulundurularak 3 yaklaşım kollu bir kavşak için sinyal süresi optimizasyonu amaçlanmıştır. 

Çalışmada öncelikli olarak 15 farklı trafik senaryosu oluşturulmuştur. Farklı trafik hacimlerine sahip 

her bir senaryo, 12 farklı devre süresi ve Akçelik optimum devre süresi yaklaşımı göz önünde 

bulundurularak ayrı ayrı analiz edilmiş ve ortalama gecikme değerleri tespit edilmiştir. Bir sonraki 

aşamada, Akçelik gecikme bağıntısı kullanılarak, diferansiyel gelişim algoritması ile 15 farklı senaryo 

için optimum süreler ve ortalama gecikmeler yeniden tespit edilmiştir. 

Çalışma kapsamında, her bir senaryo için, 14 farklı durum dikkate alınarak elde edilen sinyal süreleri 

ve ortalama taşıt gecikmeleri birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, diferansiyel gelişim 

algoritması kullanılarak elde edilen sinyal sürelerinin, gecikme minimizasyonu için oldukça başarılı ve 

etkin sonuçlar sağladığı görülmüştür. Bunun yanı sıra, sezgisel algoritmaların çeşitli trafik 

mühendisliği problemlerinde kullanılabileceği açıkça görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Gecikme, Diferansiyel gelişim algoritması, Sinyalizasyon, Sinyalize kavşak. 
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ABSTRACT  

Most appropriate adjustment and determination of traffic signal timings at an intersection is one of 

the most important elements which increase the level of service of intersection. Number of stops, 

delays, emissions, fuel consumptions and queue lengths can be decreased and intersection capacity 

can be increased with the appropriate signal timing adjustment. Signal timings which are assigned 

regardless of existing traffic conditions at an intersection cause more waste of time for drivers. This 

situation may also adversely affect the psychology of drivers. Therefore, most appropriate and 

logical signal timing assignment achieved by considering the number of lanes at intersection 

approaches, movement (lane) or approach based traffic volumes, saturation flows for each lane and 

etc. has a great importance in terms of traffic engineering.  

For last 60 years, various analytical delay formulas have been developed by many traffic scientists or 

traffic institutions for the approximately determination of average delays observed at signalized 

intersections. Webster, Akcelik, Canadian and HCM delay formulas are some of them. In this study, 

signal timing optimization for an interseciton which has 3 approaches is aimed considering to the 

Akcelik delay formula. 

In the first step of the study, 15 different traffic scenarios are created. Each scenario is analysed 

separately considering to 12 different cycle time and Akcelik optimum cycle time approach and then 

average vehicle delay values are obtained for each case. In the second step, using the Akcelik delay 

formula, optimum signal timings and average vehicle delays for 15 different traffic scenarios are re-

calculated with differential evolution algorithm. 

In the scope of the study, signal timings and average vehicle delays obtained by considering 14 

different case for each scenarios are compared with each other. As a result, It can be concluded that 

the signal timings which are obtained by differential evolution algorithm are quite effective and 

succesful for intersection delay minimization. Besides, it can be said that meta-heuristic algorithms 

can be used for various traffic engineering and transport planning problems. 
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ÖZET 

Akıllı ulaşım sistemlerini kapsamında aktif filtre, doğrultama, kuvvetlendirici, işlemsel fonksiyonları 

yerine getiren devrelerde CMOS tabanlı aktif elemanlar kullanılmaktadır. Bu çalışmada, CMOS 

tabanlı aktif elemanların iç yapılarındaki transistorlar yapay zeka yöntemleri ile gerçek benzetim 

sonuçları kullanılarak boyutlandırılacaktır. Böylelikle yapay zekâ yöntemleri ile seçilen sonuçlar ile 

benzetim sonuçları arasında hata farkı olmayacaktır. Dahası, tüm topoloji üzerinden benzetim 

sonuçları alınacağı için iç yapı üzerinde hiç bir ihmal yapılmayacak ve topoloji üzerinde oluşan 

parazitik empedanslar hesaba katılacaktır. Bu çalışma kapsamında, aynı anda topoloji üzerindeki 

istenilen parametrelerin optimizasyon edilmesine olanak sağlayacaktır.  

Bu sebepten dolayı benzetim sonuçlarından elde edilen datalar yapay zeka yöntemlerinin etkin 

kullanımı ile optimum bir çözüme ulaşılması hedeflenmektedir. Literatürde yapılan yapay zeka 

yöntemleri genelde sezgisel algoritmalar ve yapay sinir ağlarından mevcuttur. Sezgisel algoritmalar 

örneğin karıncaların en kısa yoldan yiyeceğe ulaşması veya arıların en iyi poleni bulup kovan içinde 

diğer arılara yön ve mesafe tarif etmeleri gibi hayvanların yiyecek bulma prensibinden yola çıkılarak 

modellenmiş optimizasyon metotlarıdır. Yapay sinir ağları ise beyin nöron fonksiyonlarının öğrenme 

prensibinden esinlenerek geliştirilmiş bir sınıflama ve optimizasyon algoritmasıdır. Bu algoritmalar 

sayesinde bir fonksiyonun değişkenlerinin minimum veya maksimum yakınsamaları optimize edilir. 

Bu optimizasyon algoritmaları yüksek başarımlı ve kolay geliştirilebilir yöntemler olması sebebiyle 

çok tercih edilir. 

Sonuç olarak, CMOS tabanlı aktif elemanların iç yapıları maksimum performansta çalıştırılması 

beklenmektedir. Böylelikle aynı performanslar için; düşük güç harcaması ve/veya cip alanı üzerinde 

minimum yer kaplaması planlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Analog tümdevre, CMOS gerçeklemesi, aktif elemanlar, yapay zekâ yöntemleri 



 
 

75 
 

Sizing of CMOS Realization of Active Elements Using Real Simulation Results 

with Artificial Intelligence Methods 

Abdullah YEŞİL1, Ufuk ÇELİK2 
1Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği, Denizcilik Fakültesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 

Balıkesir, 10200, Türkiye, e-mail: ayesil@bandirma.edu.tr 

2Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bandırma Onyedi Eylül 
Üniversitesi, Balıkesir, 10200, Türkiye, e-mail: ucelik@bandirma.edu.tr 

ABSTRACT  

In the context of intelligent transportation systems, CMOS based active elements are utilized in 

circuits that perform active filters, rectification, amplification and operational functions. In this work, 

the internal structure of the transistors in CMOS-based active elements will be sized using artificial 

intelligence methods and data acquired from simulation results. Thus, there will be no error 

difference between the results obtained with artificial intelligence methods and the simulated 

results. No negligence will be made on the internal structure and the parasitic impedances on the 

topology will be added to the account because of obtaining the simulation results over the whole 

topology. At the same time, this procedure will allow to optimize the desired parameters on the 

topology. 

For this reason, it is aimed to achieve an optimum solution by using efficiently artificial intelligence 

methods and data obtained from simulation results. In the literature, artificial intelligence methods 

are generally available from heuristic algorithms and artificial neural networks. Heuristic algorithms 

are the modeling of optimization methods. For example, from the principle of foraging, such as how 

the ants find the shortest path towards to the food or how the bees reach the best pollen and return 

to the hive in a specific direction. Artificial neural networks are a classification and optimization 

algorithm that is developed based on the learning principle of biological neuron functions. These 

algorithms optimize the minimum or maximum convergence of a function's variables. These 

optimization algorithms are highly preferred because they have high performance and easy to 

develop methods. 

As a result, it is expected that the CMOS based internal structures of the active elements will be 

operated at maximum performance. Thus, low power consumption and / or minimum space 

occupancy on the chip area is planned for the same performance. 
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ÖZET 

Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS), ulaşım ile ilgili hizmetleri sağlamak için bilgi, sensör, kontrol ve iletişim 

teknolojilerini bütünleştirir. Ulaşım altyapısından maksimum çalışma kapasitesi elde etmek için trafik 

kontrolü, sıkışıklığı azaltmak, daha iyi hava kalitesi, karayolu gözetimi, nakliye yönetimi ve genel 

sistem yönetimi gibi alanlarda AUS sistemlerine gereksinim duyulmaktadır. Bu sistemlerin 

karmaşıklığı göz önüne alındığında, gerçek ortamda yapılan çalışmalar sıklıkla gerçekleştirilemez. 

Simülasyonlar bu sorunun çözümünde yardımcı olmakla birlikte kendi sorunlarını ortaya koyar. 

Kullanılan modellerden kod yazımına geçişte istenmeyen hatalar, platformlarda çalışma zorluğu veya 

uyumsuzluğu, farklı model ve araçlar kullanan eserleri karşılaştırmada zorluklar olabilir. Bu 

çalışmamızda bu tür sorunların üstesinden gelmek için, simülasyonların gelişimi için bir çerçeve 

önerilmektedir. AUS simülasyonları ulaşımın çok yönlü özelliklerini destekleyen belirli bir modelleme 

diline dayanır. O dil ile uyumlu özellikleri üretmek için bir model düzenleyicisi ve platform 

özelliklerini kullanarak kod üreticisi gerekir. Kodlar ülkenin AUS ulaşım güvenliği alanında önemli bir 

rol oynamaktadır. Bu simülasyon ve modelleme uygulamasında araştırmacılara yardımcı olacak görüş 

ve öneriler bulunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: AUS, Ulaşım, Simülasyon, Modelleme, Analiz 
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ABSTRACT  

Intelligent Transportation Systems (ITS) integrates information, sensors, control and communication 

technologies to provide transportation-related services. ITS systems are needed in areas such as 

traffic control, traffic jam reduction, better air quality, road surveillance, transportation 

management and general system management in order to obtain maximum working capacity from 

the transportation infrastructure. Given the complexity of these systems, work done in a real 

environment is often not feasible. The simulations reveal their own problems with helping to solve 

this problem. There may be difficulties in comparing the models that are using the different models 

and tools, from the used models to the writing of the codes to the unwanted mistakes, the difficulty 

or incompatibility to work on the platforms. In this work, a framework for model-driven 

development of different simulations is proposed to overcome such problems. ITS simulations are 

based on a specific model language that supports the versatility of transportation. He needs code 

generator using a model editor and platform properties to produce features that are compatible 

with the language. Codes play an important role in the AUS security of the country. In this simulation 

and modeling application, there are opinions and suggestions to help researchers. 

Keywords: ITS, Transportation, Simulation, Modeling, Analysis 
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ÖZET 

Elektrikli araçlarda kullanılan tahrik motorları bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Elektrikli 

ulaşım sistemleri genel olarak harici beslemeli ve batarya beslemeli sistemler olarak iki ana gruba 

ayrılabilir. Klasik raylı sistemlerde cer motoru olarak da bilinen seri doğru akım motorları, indüksiyon 

motorları veya üniversal motorlar tercih edilmektedir. Harici bir elektrik hattının olmadığı raylı sistem 

taşıtlarında da dizel generatör kullanılarak üretilen elektrik enerjisi ile lokomotifi tahrik eden cer 

motoru beslemesi sağlanmaktadır. 1950'li yıllardan itibaren üzerinde çalışmaların devam ettiği, 

1990’lı yıllardan sonra günlük hayatta da kullanılmaya başlanan “hızlı tren” kavramı ile birlikte bu 

motorların kullanımı devam etmektedir. Özellikle lineer indüksiyon motorları, lineer anahtarlamalı 

relüktans motorları temelinde süper hızlı tren teknolojileri de geliştirilmiştir. Japonya, Fransa, 

Almanya ve ABD bu alandaki çalışmalarda öncülük eden ülkelerdir. Batarya beslemeli elektrikli 

ulaşım araçları karayollarında kullanılan ve son yıllarda giderek yaygınlaşan sistemlerdir. Tarihi 

geçmişleri oldukça gerilere doğru uzanmaktadır. Ancak özellikle son on yılda yükselen bir ivme ile 

yaygınlaşmaktadırlar. Bu araçlar; hibrid, şarjlı hibrid ve tamamen batarya beslemeli olmak üzere üç 

ana grupta incelenebilir. Bu taşıtlar için de farklı özellikte elektrik motorları tercih edilebilmektedir. 

Bu araçlarda kullanılan elektrik motorları bataryalardan beslenmektedir ve bu özellik, seçim 

kriterlerinde en belirleyici parametredir. Klasik indüksiyon motorlarında yapılan verim arttırıcı 

çalışmalar, bu motorların basit yapı, düşük maliyet ve çok az bakım gerektirme gibi çok önemli 

avantajları ile birleşince bu sektör için ilgi çekici bir seçenek haline gelmiştir. İndüksiyon motorlarının 

yanısıra fırçalı ve fırçasız doğru akım motorları, sabit mıknatıslı senkron motorlar ve anahtarlamalı 

relüktans motorları da elektrikli araçlarda kullanılmaktadır. Burada temel amaç, en iyi performansa 

sahip konforlu bir sürüş teknolojisi geliştirmektir. Ekonomik sürüş teknikleri ve geliştirilmiş 

aerodinamik yapıya ilave olarak, daha uzun seyahat süresi sağlamak için bütün enerji dönüşüm 

elemanları ve kontrol sistemlerinde mümkün olan en yüksek verim elde edilmeye çalışılır. Bunun 

yanı sıra tüm ekipmanların mümkün olan en düşük ağırlıkta, zorlu dış ortam şartlarına dayanıklı 

yapıda olması ve özellikle motorun sessiz çalışması yukarıdaki amaçlara ulaşmada temel etkenlerdir. 

Bu noktada elektrik motorları tüm sistemin özelliklerini belirleyen en önemli bileşendir. Kullanılan 

motorun teknik özelliklerine göre mekanik sistemler, aerodinamik özellikler ve kontrol sistemleri 
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değişecektir. Bu çalışmada, raylı sistemler ve elektrikli karayolu taşıtlarında kullanılan tahrik 

sistemleri genel olarak tanıtılmıştır. Elektrikli araçların çalışma prensipleri, ana elektrifikasyon 

modelleri açıklanarak kullanılan elektrik motoru çeşitleri başlıklar halinde incelenmiştir. Faklı motor 

yapılarının tahrik elemanı olarak teknik özellikleri üzerinde durulmuştur. Elektrik motorlarında 

yapılan verim arttırıcı çalışmalar dikkate alınarak gelecekte muhtemel gelişme trendleri analiz 

edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Elektrikli araçlar, akıllı ulaşım sistemleri, elektrik makineleri, lineer motor, 

indüksiyon motorları 
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ABSTRACT  

Motors used in electric vehicles are the main theme of this study. Electric transport systems can 

generally be classified as two main group external power supply and battery power supply. In 

conventional rail systems, direct current motors, induction motors or universal motors are 

preferred. In railway vehicles where there is no external power line, the electric energy produced by 

using a diesel generator feeds the motor that drives the locomotive. The use of these electric motors 

continues with the concept of "high-speed trains", which have been working on since 1950's.  In 

particular, super-fast train technologies based on linear induction motors and linear switched 

reluctance motors have also been developed. Japan, France, Germany and the United States are the 

leading countries in these studies. Battery powered electric vehicles are systems used on the roads 

and become increasingly widespread in recent years. The historical developments of these systems 

are quite elongated. However, they have become widespread, especially in the last decade, with a 

rising momentum. These vehicles can be examined in three main groups, hybrid, plug-in hybrid and 

fully battery-powered. Electric motors with different characteristics can be preferred in these 

vehicles. The electric motors used in these vehicles are fed from batteries and this is the most 

important parameter in selection criteria. Efficiency improvements in induction motors have 

become an attractive option for this industry, combined with the considerable advantages of these 

motors, such as simple construction, low cost and very little maintenance requirement. In addition 

to induction motors, brush-collector and brushless direct current motors, permanent magnet 

synchronous motors, switched reluctance motors are also used. The main purpose here is to develop 

a comfortable driving technology with the best performance. In addition to economic driving 

techniques and improved aerodynamic structure, the highest possible efficiency is achieved in all 

energy conversion elements and control systems to ensure a longer travel time. The fact that all 

equipment is of the lowest possible weight and resistant to harsh outdoor conditions and especially 

the silent operation of the motor is a key factor in achieving the above objectives. At this point, 

electrical motors are the most critical component that determines specifications of the whole 

system. Mechanical systems, aerodynamic properties and control techniques will change according 

to the specifications of the electrical motor. In this study, drive systems used in railway systems and 
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electric road vehicles are introduced in general. The working principles of electric vehicles, the main 

electrification models are explained and the types of electric motors used are examined in titles. The 

technical features of different motor constructions are explained in terms of their use as drive 

elements. Possible development trends have been analyzed taking into account the efficiency 

enhancements made in electric motors.  

 

Keywords: Electric vehicles, intelligent transport systems, electric machines, linear motors, induction 

motors 
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ÖZET 

Mürettebat çizelgeleme, bir grup işin tamamlanabilmesi için gerekli personel kaynağının atandığı 

işlerin, bu işlerin gerçekleştirilme zamanlarının belirlenmesi ve dolayısıyla bu kaynağın kullanım 

sürelerinin planlanmasıdır. Karayolu, demiryolu ve havayolu ulaşım sistemlerini işleten kurum ve 

firmaların sıklıkla ele almak durumunda oldukları önemli problemlerden biri mürettebat 

çizelgelemedir. Özellikle şehiriçi toplu ulaşımı gerçekleştiren operatör firma ve kurumlarda bu 

çizelgeleme sürecinin otomasyon yoluyla yapılması, iş atamalarındaki hata sayısı ve personel maliyet 

giderlerinin azaltılması açısından artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Örneğin, toplam maliyeti 

düşürebilmek için planlanmış seferleri gerçekleştirebilecek minimum personel sayısının belirlenmesi 

gerekmektedir. Mürettebat çizelgeleme, ilgili literatürdeki zor ve karmaşık problemler sınıfında yer 

almaktadır. Çözüm yöntemleri olarak matematiksel programlama, meta sezgiseller, yapay zekâ 

yaklaşımları ve kısıt programlama gibi yaklaşımlar kullanılmaktadır. Bu çalışmada, problemin 

çözümünde kullanılan mevcut önemli algoritmalar özetlenmiş ve bir şehiriçi otobüs operatörünün 

tanımlı hatlarına optimale yakın sayıda sürücü ataması için geliştirilen iki algoritmanın çizelgeleme 

çözümleri web ortamında sunulmaktadır. Problemin başlıca kısıtları, çalışanların mesai tipi ve mesai 

saat limitlerinin dikkate alınarak planlanmış tüm seferlerin minimum toplam maliyetle 

tamamlanmasıdır. Geliştirilen algoritmaların ilkinde, kullanılan farklı otobüs türlerine atanabilecek 

sürücü tip ayrımı yapılmış, diğerindeyse tüm sürücülerin her otobüs türünü kullanabilecekleri 

varsayılmıştır. Uygulamada, veri tabanında kayıtlı seferlere en uygun sürücü atamaları yapılarak 

sonuçlar listelenmektedir. Programın üç farklı arayüzünden ilki, hatlar bazında sefer saatlerini ve bu 

saatlere atanan sürücüleri, ikincisi hatlara atanan sürücülerin toplam çalışma sürelerini ve üçüncü 

arayüz ise sürücüler bazında atanan hat ve sefer bilgilerini göstermektedir. Kullanılan algoritmaların 

uygulamadaki geçerliliklerini test etmek için, seferlere atanan sürücülerin mesai limitlerinin yüzde 

kaçında çalıştıkları hesaplanmıştır. Ele alınan gerçekçi problem senaryolarının çözümleriyle elde 
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edilen sürücü çalışma süreleri kullanım oranları ve toplam maliyet tutarları, geliştirilen algoritmalarla 

mevcut uygulamadaki değerlerin önemli ölçüde iyileştirebileceğini göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Atama problemleri, Çizelgeleme, Toplu ulaşım. 

 



 
 

85 
 

Approximate Algorithms for Crew Scheduling and a Web Application 

Melike GÖKSOY1, Uğur ELİİYİ 2, Efendi NASİBOĞLU 3 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı, İzmir,  35390, Türkiye, 
mlkgksyyy@gmail.com 

2Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi, Bilgisayar Bilimleri Bölümü,  İzmir,  35390, Türkiye, 
ugur.eliiyi@deu.edu.tr 

3Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi, Bilgisayar Bilimleri Bölümü,  İzmir,  35390, Türkiye, 
efendi.nasibov@deu.edu.tr 

ABSTRACT 

Crew scheduling involves determining the group of tasks assigned to a staff resource and the 

execution times of these tasks, namely corresponding to the time planning of crew utilization. It is 

one of the most significant problems, which is have to be considered regularly by the land, rail and 

air transit operators. Especially in the case of urban public transit operators and authorities, 

automating this scheduling process has become a standard requirement for reducing the number of 

errors in job assignments and the incurred personnel cost. For example, the minimum crew size that 

can perform the scheduled tasks at hand should be identified in order to reduce total cost tactically. 

Crew scheduling belongs to the class of difficult problems regarding computability in the related 

literature. Mathematical programming, metaheuristics, artificial intelligence and constraint 

programming are among the frequently used solution approaches for this problem. In this study, 

some well-known algorithms used for solving the problem are introduced first, and two algorithms 

developed for assigning the optimal number of drivers to the scheduled trips of a public bus 

operator are presented, along with their software implementations for solutions using a web 

interface. The major constraints of the problem are the completion of all scheduled routes with a 

minimum total crew cost, considering different shift types and corresponding working time limits. 

One of the algorithms developed employs eligibility constraints that allow certain driver types to be 

assigned only to certain types of buses used for the scheduled trips, whereas there is no such 

distinction in the other algorithm allowing all drivers to drive any bus type operated in the fleet. The 

web application lists the most appropriate driver assignment to the scheduled trips in the route 

database. The three main interfaces of the program show the drivers assigned to trips of each route, 

the total working times, and route-specific time information for each driver, respectively. For testing 

the validity of the algorithms, shift utilization rates regarding working time limits of the drivers are 

evaluated on realistic scenarios. Besides these working time utilization rates, the total crew cost 
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solution figures obtained show that the developed algorithms might significantly improve the 

current planning performance of the public bus authority. 

 
Keywords: Assignment problems, Scheduling, Public transport. 
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ÖZET 

Turizmin gelişmesindeki en önemli unsurlardan biri, turizm destinasyonlarına olan ulaştırma 

alternatiflerinin mevcudiyetidir. Turist çekim merkezlerinin sahip olduğu ulaştırma olanakları, bu 

bölgelerin popülerliğini ve ziyaretçi sayısını artırmaktadır. Yoğun kent yaşamının getirdiği baskı ile 

insanlar daha kısa sürelerde nihai varış noktalarına güvenli şekilde ulaşmak isteği içerisindedir. Ayrıca 

bazı turizm destinasyonlarında, özellikle de yüksek sezonda turizme olan talep, mevcut kapasitelerin 

üstüne çıkmaktadır. Bu talep artışları; trafik yoğunluğu, ulaşımda aksaklıklar, kazalar, park 

problemleri ve toplu taşıma araçlarından ve şahsi araçlardan kaynaklı hava kirliliğine neden 

olmaktadır. Bu tür durumlar ulaştırma teknolojisindeki gelişmelere olan ihtiyacı artırmaktadır. 

Bu çalışmada Ege Bölgesinin özellikle yaz dönemlerinde iki önemli turizm cazibe merkezi olan 

Kuşadası ve Çeşme ilçelerinde yaşanan ulaştırma sorunları ele alınarak mevcut sorunların çözümüne 

yönelik kullanılabilecek çevre dostu akıllı teknolojiler incelenmiştir. Ayrıca söz konusu ilçelere ulaşım 

esnasında (özellikle havaalanı ve büyükşehirlerden bu güzergahlara ulaşım) yaşanan trafik 

yoğunluğuna yönelik çözüm önerilerinde bulunulmuştur (haberleşme altyapısı, bilgi aktarımı, izleme 

ve geçiş sistemleri, alternatif araç ve yakıt teknolojileri, akıllı otopark sistemleri, vs.). Yaşanan 

sıkıntılar ve çözüm önerileri özetlenirken, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Vizyon 2023 Ulaştırma ve 

Turizm Paneli Raporu’nun bulguları da göz önünde bulundurulmuştur. Çalışmanın bulguları, özellikle 

turizm destinasyonlarına ulaşırken ve ulaştıktan sonra yaşanan sorunlara (hava, çevre ve görüntü 

kirliliği) çözümler bulmada önemli katkılar sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Akıllı Ulaşım, Sürdürülebilirlik 



 
 

88 
 

Transportation Technology Applications in The Tourism Industry: The Case of 

Aegeon Region 

Havva GÖZGEÇ1, Elif KOÇ TEKİN 2 

1Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir, 10200, TÜRKİYE, hgozgec@bandirma.edu.tr 

2Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir, 10200, TÜRKİYE, elifkoc@bandirma.edu.tr 

ABSTRACT  

One of the vital elements of tourism development is the availability of transportation alternatives to 

tourism destinations. The transportation possibilities of tourist attraction centers increase the 

popularity of these regions and the number of visitors. With the pressure brought by the intense 

urban life, people want to reach safely their final destination in a shorter period. In addition, 

demand in some tourism destinations, especially in high season, exceeds the current capacities. 

Excess demand also causes traffic pollution, transportation disruptions, accidents, parking problems, 

and air pollution from public transport vehicles and from private cars. Such situations enhance the 

need for developments in transportation technology.  

In this study, the transportation problems experienced in Kusadasi and Cesme districts, which are 

two strong tourism attraction centers in the Aegean region particularly during summer time, are 

handled and environmentally friendly intelligent technologies that can be used to solve existing 

problems are discussed. Besides, it has been suggested several solutions (e.g. communication 

infrastructure, information transfer, monitoring and passage systems, alternative vehicles and fuel 

technologies, intelligent parking systems, etc.) for the traffic density during the transportation to the 

subjected cities (specifically from airport and metropolitans). While the existing troubles and the 

solution proposals were summarized, the findings of the Vision 2023 Transportation and Tourism 

Panel Report organized by TÜBİTAK were also taken into consideration. The findings of the study will 

provide essential contributions to deal with the existing problems (air, environmental and visual 

pollution) especially in reaching the destinations and after arrival.  

 

Keywords: Tourism, Intelligent Transportation, Sustainability 
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ÖZET 

Teknoloji her şeyi değiştirdi! Ve değiştirmeye devam ediyor. İnsanoğlu dünya üzerindeki yaşamında 

teknolojinin sağladığı kolaylığı gördükten sonra ondan hiçbir zaman vaz geçmedi. Hatta onun kendisi 

için düşünüp en doğru kararı verebileceğini keşfetmesi ile birlikte yeni bir dönem başlattı. Artık 

teknolojiyi yalnızca günlük yaşamındaki sistemlerin bir parçası olarak değil bu sistemlere “akıllı” 

nitelik kazandırmak için kullanmaya başladı. Bunlardan birisi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

ulaştırma sistemlerinde kullanılması sonucu ortaya çıkan Akıllı Ulaşım Sistemleridir (AUS).  

Trafikte yayalara ve sürücülere geçiş sıralaması vererek yönlendirme yapan trafik ışıkları, insan yerine 

karar veriyor olması açısından bakıldığında ilk AUS uygulamaları olduğu söylenebilir. Ancak AUS 

kavramının bilgi ve iletişim teknolojilerini de içerecek şekilde günümüzde ulaştığı kapsam açısından 

bakıldığında ilk uygulama, 1960’lı yıllar sonrasında kullanılmaya başlayan elektronik değişken mesaj 

işaretleri ve kırmızı ışık kameralarıdır. Türkiye’de ise AUS, 2000’li yıllarda çeşitli ulusal politika 

dokümanları içerisine girerek bir ihtiyaç olduğunu göstermiştir. Ancak özel olarak üzerinde çalışılması 

gereken bir konu olduğunun tescili ve izlenecek yolların belirlenmesi, 2014 yılında hazırlanan Ulusal 

Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ile olabilmiştir. 

AUS gibi ulusal kalkınmaya katkısı olabilecek birçok kritik konuyu resmi olarak tespit eden Kalkınma 

Bakanlığı, bölgesel kalkınmada kurumsal bir araç olan kalkınma ajanslarının kurulmasında 

Koordinatör olarak aktif rol almıştır. Bu çalışmanın amacı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 

bakış açısıyla ulusal seviyede ele alınan AUS’a bölgesel düzeyde faaliyet gösteren kalkınma 

ajanslarının katkılarının neler olabileceğinin incelenmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Ulusal AUS Stratejisi, Kalkınma Ajansı, Ajans Desteği  
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ABSTRACT  

Technology changed everything! And continue to change. Human being has never given up it after 

experiencing the ease provided by technology in his life on the earth. Indeed, he has opened a new 

era with discovering it could think and make the best choice for him.  Not only that he is interested 

in technology as part of systems in his daily life, he has started to use it for adding "smart" 

qualification to these systems. One of them is Intelligent Transportation Systems (ITS) resulting from 

use of information and communication technologies in transportation systems.  

The traffic lights, directing pedestrians and drivers in traffic by giving the transition sequence, can be 

said that the first ITS applications from the perspective of deciding instead of people. However, from 

the perspective of ITS concept reached today including information and communication 

technologies, the first applications are electronic variable message signs and red light cameras that 

started to be used after the 1960s. As for Turkey, ITS shown itself as a need by means of entering 

into the various national policy documents in the 2000s.  But its indication of as a private issue that 

needs to be worked on and dedication of walkthrough was able to be with National Intelligent 

Transportation Systems Strategy Document prepared in the year 2014. 

The Ministry of Development, determining officially many critical subjects such as ITS which may 

have contribution to the national development, has taken an active role as Coordinator in 

establishing the development agencies that are corporation tool for regional development. The aim 

of this study is to investigate what the development agencies activating on regional level might have 

contributions to ITS discussed at the national level with the South Marmara Development Agency’s 

(SMDA) point of view. 

 

Keywords: National ITS Strategy, Development Agency, Agency Support 
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ÖZET 

Akıllı ulaştırma sistemleri geleceğin dünyasını şekillendirmek adına topluma sunulan yüksek 

teknolojili hizmetleri içermektedir. Bu hizmetlerin sunulması aşamasında, toplumun faydalanması 

amaçlanan tüm araçlar ve teknolojilerden yüksek verimlilik, maliyetlerin azaltılması ve insan 

yaşamına maksimum katkıyı sağlaması beklenmektedir. Akademik yazında verimliliğin artırılması ve 

maliyetlerin düşürülmesi gibi eylemler çokça inovasyon ile ilişkilendirilmektedir. İnovasyon, 

toplumlara miras kalmadığı gibi toplum üyelerinin birlikte gösterdikleri çabaları ile ortaya koyulması 

gereken geliştirme ve değişim olarak ifade edilebilmektedir. Günümüzde, inovasyon kapasitesi 

yeterli olmayan kurumlar, ihtiyaç duydukları geliştirmeleri, ülke dışından tedarik etmeye çalışırlar. 

Ayrıca inovasyon kapasitesi yeterli olan toplumların da düşük maliyet avantajından yararlanmak için 

bu inovasyonları yurt dışından tedarik ettikleri görülmektedir. Akıllı ulaştırma sistemleri sektörü, 

inovasyona dayalı ve katma değeri yüksek bir sektör olarak her zaman tedarikin yurt içinden 

yapılması mümkün olmamaktadır. Bu anlamda, akıllı ulaştırma sistemleri sektöründe tedarik yeri 

konusu büyük önem taşımaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde akıllı ulaştırma sistemleri içerisinde 

demiryollarına verilen önem hemen hemen herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Ülkemizde de son 

yıllarda yapılan atılımlar ile demiryolları üzerinde büyük yatırımlar yapılmaktadır. Demiryolları ile 

diğer yolların bağlandığı veya çok yakın olduğu bölgeler üzerinde planlanan lojistik köyler ve projeler 

ülkemizde yapılması planlanan akıllı ulaştırma sistemleri projeleriyle ilişkilendirilebilir. Bu bilgiler 

ışığında, ülkemizde akıllı ulaştırma sistemlerinin geliştirilmesi aşamasında yapılacak demiryolu 

yatırımları açısından yurt dışından ithal edilme potansiyeli olan ürünler için ucuza tedarik 

edilebilmesi için analiz yapılması fikri söz konusu olmaktadır. Böylelikle, gelecekte akıllı ulaştırma 

sistemlerinin yapılandırılması için ülkemize ithal edilecek ürünler açısından düşük maliyetli satıcıların 

saptanması ve ithalat maliyetlerinin azaltılması amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşmak için çalışmada 

demiryollarına dair bazı ürün kalemlerinin maliyet, ticari önlemler, ikili ticaret anlaşmaları ve pazar 

payları bağlamında tedarik analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda dünya piyasalarından 
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hangi pazarların tedarikçi olarak seçilmesi gerektiği ortaya konulmuş ve hedef satıcı ülkeler 

saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı ulaştırma sistemleri, tedarik analizi, demiryolu tedarik analizi, maliyet ve 
verimlilik 
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ABSTRACT  

Intelligent transportation systems include high-tech services that are offered to the public in order 

to shape the world of the future. In the process of providing these services, it is expected that high 

efficiency, cost reduction and maximum contribution to human life from all vehicles and 

technologies that are intended to benefit the society. Actions such as increasing productivity and 

reducing costs in academic writing are often associated with innovation. Innovation can be 

expressed as the development and change that need not be inherited to the society, but must be 

demonstrated by the efforts of the members of the society together. Today institutions with 

insufficient innovation capacity try to supply the improvements they need from outside the country. 

It is also seen that societies with adequate innovation capacity are supplying these innovations from 

abroad in order to benefit from the low cost advantage. Intelligent transportation systems sector is 

based on innovation, and as a high added value sector, it is not always possible to procure from the 

domestic market. In this sense, supplier issue is of great importance in the field of intelligent 

transportation systems. Especially in developed countries, the importance given to railways within 

intelligent transport systems is a fact known by almost everybody. Major investments are being 

made on the railways with the breakthroughs made in recent years in Turkey. Logistic villages and 

projects planned on areas where railways and other roads are connected or very close can be linked 

to projects of intelligent transportation systems planned to be built in Turkey. In light of this 

information, the idea of conducting analysis in order to be able to supply cheaply for the products 

imported from abroad in terms of railway investments to be made during the development of 

intelligent transportation systems in Turkey is raised to the surface. Thus, it is aimed that identifying 

low-cost sellers and reducing import costs in terms of products to be imported into the country for 

the construction of intelligent transportation systems in the future. In order to achieve this aim, 

supply analyzes were carried out in the context of cost, commercial policies, bilateral trade 

agreements and market shares of some product items for railways. As a result of analyzes made, it 
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was determined which markets should be selected as suppliers from the world markets and the 

target exporter countries were determined. 

Keywords: Intelligent transportation systems, supply analysis, railways supply analysis, cost and 

efficiency 
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ÖZET 

Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS); yolcuların, sürücülerin ve yayaların ulaşım ve seyahat kalitesini 

arttırmaya yönelik çözümler ve alternatif uygulamalar üretmeyi amaçlamaktadır. Son yıllarda birçok 

ülkede nüfusun artması ile ortaya çıkan değişimler akıllı ulaşım sistemlerinin kullanılması 

zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Nüfusun giderek yaşlanması ve engellilerin topluma 

kazandırılmasına yönelik çalışmaların artması ile birlikte erişilebilir ulaşım ülkelerin önemli politikaları 

haline  gelmiştir. 2016 yılı verilerine göre, Dünya’da nüfusun yaklaşık %8.7’sini 65 yaş üzeri yaşlı 

nüfus oluştururken bu oran Türkiye’de %8.3 civarındadır. Engelli bireylerin oranı ise dünyada %15 

seviyesinde iken Türkiye’de aynı oran nüfusun yaklaşık %6’sı kadardır. Erişilebilir ulaşım hem 

yaşlıların hem de engellilerin sosyal yaşamları açısından önemli bir unsurdur. Ulaşım altyapısı, 

planlaması ve taşıma modları arasındaki entegrasyon gibi önemli konularda özellikle nüfusta yaşanan 

değişikliklerin de ele alınması gerekmektedir.  Bu çalışmada, engelli ve yaşlı yolcular açısından 

özellikle kentsel ulaşım problemlerinin çözümünde uygulanan akıllı ulaşım örnekleri incelenecektir. 

Son yıllarda Türkiye’de de özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılan sesli hatırlatma ve akıllı durak 

gibi uygulamalar ulaşım hizmetlerinde konforu ve güvenliği arttırmayı hedeflemektedir. Ayrıca 

seyahat sırasında yolcuların ve sürücülerin emniyetini ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak çeşitli 

sistemler geliştirilmektedir. Kentsel ulaşım çerçevesinde değerlendirildiğinde AUS’un yaşlı ve engelli 

yolcuların beklentilerini karşılamaya yönelik olarak modellenmesi önem arz etmektedir. Yaşlı ve 

engelli yolcular; özellikle kent yaşamında diğer yolculara göre yaşanan problemlerden dolayı daha 

düşük ulaşım kalitesi ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Toplu taşıma açısından kent içerisinde yoğun 

şekilde kullanılan otobüs ve raylı araçların engelli ve yaşlı yolculara uygun dizayn edilmemesi ve bu 

araçlara erişebilme problemleri AUS’un çözüm ortağı olarak devreye girmesini gerekli kılmaktadır. Bu 

çalışmada ayrıca yaşlı ve engelli yolculara yönelik Türkiye’de kentsel ulaşım sürecinde emniyet, 

konfor ve güvenliği arttıracak akıllı uygulamalara yönelik geliştirilebilecek öneriler de sunulacaktır. 
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ABSTRACT  

Intelligent Transportation Systems (ITS) aims to create solutions and alternatives for increasing the 

quality of transportation for passengers, drivers and pedestrians. In recent years, changes resulting 

from the increase in population in many countries have led to the necessity of using intelligent 

transportation systems. With an increase in the people of aging and living with disabilities, 

accessibility of transportation has come into prominence as a priority area of transportation policies 

of the countries that have been established in many studies regarding population. According to the 

data in Turkey, 8.7% of the population is aged over 65 people and in the world, this statistic was 

8.3%. The percentage of people with disabilities in the world was 15% while 6% of the same 

proportion was notable in Turkey. Accessibility of transportation is a critical aspect in terms of social 

lives of both elderly and disabled people. Important issues such as transportation, infrastructure, 

planning and integration between modes of transport need to be addressed, because of changes in 

the population. In this study, examples of intelligent transportation which can be applied to urban 

transportation problems facing elderly and disabled passengers will be examined. In recent years, 

applications such as voice recall and smart stop in Turkey have been used. These applications, 

especially in public transport aim to increase the comfort and security of transport services. In 

addition, various systems have been developed to ensure the safety and security of passengers and 

drivers during travel. With regards to evaluated in the context of urban transport, it becomes more 

of an issue to model ITS towards expectations of elderly and disabled passengers. Elderly and 

disabled passengers are faced with lower quality of transportation due to problems experienced 

especially in city life compared to other passengers. In terms of public transportation, buses and 

railed vehicles used in the city are not designed to be accessible to disabled and elderly passengers. 

For this reason, smart transportation systems should be used as solution partners in order to easily 

access to these vehicles. This study will also focus on safety in the urban transport process in Turkey 

for the elderly and disabled passengers. Furthermore, it considers comfort and safety suggestions 

that could be developed for intelligent applications regarding to the aging and disabled passengers. 
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ÖZET 

Çevre sorunlarının çözümü için geliştirilen politikaların sorunun karmaşık doğası ve hemen her alanla 

alakalı olması nedeniyle bütünleşik bir yaklaşımla geliştirilmesi gerekmektedir. Son dönemde 

gündemde olan hava kirliliği ve iklim değişikliğine yönelik politikaların hemen her politika alanıyla 

ilişkisi olup, bu sorunlara bütünleşik bir çerçeveden yaklaşılması gerekmektedir. İklim değişikliği 

karşısında geliştirilen politikaların uyum ve azaltım hedefleri mevcuttur. Uyum sistemleri ve 

altyapıları tasarlarken iklim değişikliği sonrası oluşacak koşulların hesaba katılmasını gerektirirken, 

iklim değişikliğiyle mücadele sera gazı salımlarında bir azaltımı ve her politika alanında daha az enerji 

tüketen, daha verimli ve kaynakları etkili bir şekilde kullanan yaklaşımı gerektirir. İklim değişikliği 

açısından ulaşımdan kaynaklanan hava kirliliğinin önemli bir sorun kaynağı olduğu görülmektedir. 

CO2 salımları incelendiğinde Avrupa Birliği ülkelerinden kaynaklanan CO2 salımlarının % 20’si ve ABD 

kaynaklı CO2 salımlarının da % 29’u ulaşım kaynaklıdır. Bu noktada ulaşım sistemleri hem hava 

kirliliğinin hem de küresel iklim değişikliğinin başlıca nedenleri arasında yer almakta olup, ulaşım 

sistemlerinin kullandıkları alan, hammadde ve doğal kaynaklar ve doğaya bıraktıkları atıklar ve 

yaptıkları salımlar nedeniyle hem eleştirilerin hem de iyileştirme çağrılarının odağında olan bir 

alandır. Yine BM Sürdürülebilir Kalınma Hedefleri incelendiğinde ulaşımın en az altı hedefle alakalı 

olduğu daha sürdürülebilir bir gelecek için öncelikli eylem alanları arasında yer aldığı görülür.  

Bu bildirinin çıkış noktası, hava kirliliği ve iklim değişikliğine katkıları nedeniyle eleştirilerin odağında 

olan ulaşım sektörünün aynı zamanda iyileştirme çabalarının da kaynağı olabileceği varsayımıdır. 

Bildiride son dönemde geliştirilen ve akıllı ulaşım sistemleri olarak adlandırılan ve temelde gelişmiş 

algılama, bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin ve yönetim stratejilerinin bütünleşik olarak ulaşım 

sistemlerinin güvenliği ve verimliliğini arttırmak amacıyla kullanılmasını amaçlayan uygulamaların 

ekolojik modernizasyon perspektifinde öngörülen kazan-kazan sonuçlarını sağlama potansiyeli 

incelenecektir. Akıllı ulaşım sistemlerinin güvenlik, zaman kazandırma ve verimlilik hedefleriyle 

geliştirilmesi yanında diğer bazı sorun alanlarındaki çözümlere katkıda bulunması mümkündür. Çifte 

getiri olarak tanımlanabilecek bu türden durumlarda bu sistemlerin kullanımı hem ulaştırmayı daha 

güvenli ve verimli kılarken kent yaşamının en önemli değerlerinden olan zaman kaybını azaltmaya 

hem de hava kirliliği gibi çevre sorunlarının çözümüne ve uzun vadede küresel iklim değişikliği gibi 
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karmaşık sorunlarla mücadeleye katkıda bulunma potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte akıllı ön 

ekinin kullanıldığı diğer bazı alanlarda gözlemlenen ve sorunun çözümünü sadece teknoloji 

kullanımına indirgeyen ve ulaşımın diğer alanlarla etkileşimine dikkat etmeyen yaklaşımlar yeni 

türden sorunların gelişmesine katkıda bulunma riskini taşımaktadırlar.  

Anahtar Kelimeler: Akıllı ulaşım sistemleri,  ekolojik modernizasyon, hava kirliliği, iklim değişikliği  
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ABSTRACT  

Complex and interdependent nature of environmental problems requires a holistic and integrated 

approach. Since air pollution and climate change problems are interrelated to a number of policy 

areas, they also necessitate policy integration as a viable policy option. Adaptation and mitigation 

are main pillars of climate change policies. Adaptation involves developing resilient infrastructure for 

changing circumstances. Mitigation is about reductions in greenhouse gas emissions and 

development of energy efficient and effective systems for that purpose. Carbon emissions stemming 

from transport systems has been a major source of air pollution and climate change, 20 % and 29 % 

respectively in EU and the USA.  Although transport systems’ are criticised for their environmental 

performance, they also entail a potential for solutions. Furthermore, transport systems are linked to 

six sustainable development goals and prioritised for a sustainable future.  

This article departs from the idea that transport systems, which are heavily criticised for their 

environmental footprint, may also be the part of the solution. Article aims to analyse intelligent 

transport systems, the application of advanced sensor, computer, electronics, and communications 

technologies and management strategies in an integrated manner to increase the safety and 

efficiency of the transportation system with reference to their potential for win-win solutions 

envisaged in ecological modernisation theories. Intelligent transport systems could contribute to 

other policy areas along with safety, time saving and efficiency objectives. Intelligent transport 

systems could produce double dividends in developing integrated approaches, which may produce 

benefits like safe and efficient mobility along with improved environmental performance and 

climate change mitigation. Meanwhile, solutions may not lie in technology itself, as observed in 

some policy areas, rather interrelations with other policy areas should be respected and policies 

should be developed in a holistic and integrated manner.  

Keywords: Intelligent transport systems, ecological modernisation, air pollution, climate change.    
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ÖZET 

Ülkemizdeki ekonomik gelişmelere bağlı olarak, kentlerin yapısal olarak büyümesiyle birlikte trafik 

yoğunluğunda büyük miktarda artış olduğu görülmektedir. Bu durum ise insanların hayatına olumsuz 

yönde etki ederek stres ve kaygılarının artmasına, iş yerlerine ya da randevularına geç kalmalarına, 

trafikteki araçların gürültülerine maruz kalmalarına ve trafikteki araçların egzozlarından çıkan zehirli 

gazlar sebebiyle oluşan hava kirliliğinin artmasına neden olmaktadır. Günümüzde bu tip durumların 

önüne geçmek ya da en aza indirmek amacıyla akıllı ulaştırma sistemlerine başvurulmaktadır. Akıllı 

ulaştırma sistemlerinin mobil ve web trafik bilgisi uygulamaları kapsamında değerlendirilen çeşitli 

uygulamalar bulunmaktadır. Bu uygulamalardan birisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 

geliştirilen, trafik durum bilgisinin kameralar ve yoğunluk haritası ile anlık olarak almamızı sağlayan 

ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki trafik sensörlerinden alınan hız bilgilerine, 

trafik kamera görüntülerine ve Trafik Kontrol Merkezi tarafından yayınlanan trafiğe ilişkin duyurulara 

ulaşılabilen İBB Cep Trafik uygulamasıdır. Mobil ve web trafik bilgisi uygulamaları kapsamında 

değerlendirilen bir diğer uygulama ise Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü 

tarafından geliştirilen anayol, bulvar, cadde ve sokakların anlık trafik yoğunluğunun izlenebildiği ve 

Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki birçok noktada bulunan kameralar vasıtasıyla 

kullanıcıların trafik durumunu canlı olarak izlemesini sağlayan ABB Trafik uygulamasıdır. Bu 

çalışmanın amacı, akıllı ulaştırma sistemlerinin mobil ve web trafik bilgisi uygulamaları kapsamında 

değerlendirilen İBB Cep Trafik ve ABB Trafik uygulamalarının arayüz, trafik yoğunluğu haritası, canlı 

kamera, yol bilgileri, yol çalışma bilgileri, rota belirleme, adres arama ve konum belirleme vb. 

kriterler kapsamında karşılaştırılmasını yapmaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Akıllı ulaşım sistemleri, AUS, mobil trafik uygulaması, İBB cep trafik, ABB trafik 
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ABSTRACT 

Depending on the economic developments in our country, it is seen that there is a large increase in 

the traffic intensity together with the structural growth of the cities. This causes people to have a 

negative impact on their lives, causing stress and anxiety, lagging at work or appointments, being 

exposed to the noises of vehicles in traffic, and increasing air pollution due to toxic gases from the 

exhausts of vehicles in traffic. Today, intelligent transportation systems (ITS) are being used to 

prevent such situations or to reduce the most. Intelligent transport systems have various 

applications that are evaluated within the scope of mobile and web traffic information applications. 

One of these applications is İBB Mobile Traffic which is developed by Istanbul Metropolitan 

Municipality and can be used to get instant traffic information by using cameras and density maps, 

speed information from traffic sensors within the borders of Istanbul Metropolitan Municipality, 

traffic camera images and traffic announcements issued by the Traffic Control Center. Another 

application evaluated within the scope of mobile and web traffic information applications is the Abb 

Traffic application, which is developed by the Ankara Metropolitan Municipality EGO General 

Directorate and can monitor the traffic intensity of highways, boulevards, streets and streets. The 

aim of this study is to compare the İBB Mobile Traffic and ABB Traffic applications which are 

evaluated within the scope of mobile and web traffic information applications of intelligent 

transportation systems within the context of interface, traffic intensity map, live camera, road 

information, road operation information, route determination, address search and location 

determination criteria. 

 
Keywords: Intelligent transport systems, ITS, mobile traffic application, IBB mobile traffic, ABB traffic 
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ÖZET 

Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul’da toplu taşıma sıkça başvurulan bir ulaştırma yöntemidir. 

2016 yılında günde yaklaşık 13 milyon insanın kullandığı toplu taşımanın, yaklaşık yüzde 25’lik kısmı 

otobüslerle sağlanmaktadır. Bu bağlamda otobüsle sağlanan toplu taşıma hizmetinin 

değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. Yapılan bu çalışmada, ilk olarak, müşteri 

memnuniyeti anket sonuçları kullanılarak istatistik analiz yapılmıştır. Ardından, toplu taşımada 

otobüsü tercih eden müşterilerin, memnuniyet seviyeleri yeni bir yöntem olan bütünleşik Fuzzy AHP-

CODAS yöntemi ile değerlendirilmiştir. Böylece, farklı otobüs alternatiflerinin hizmet seviyeleri 

belirlenmiştir. Ayrıca, her bir toplu taşıma alternatifi için geliştirilmesi gereken kriterler belirlenmiş 

ve yapılabilecek iyileştirmeler önerilmiştir. 
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ABSTRACT  

Public transport is frequently used in Istanbul, the largest city of Turkey. Daily 13 millions of people 

used public transportation in 2016. Approximately 25 percent of these people prefers buses. In this 

context, it is necessary to evaluate and improve public transport service quality provided by the 

buses. In this study, first, statistical analysis was performed using customer satisfaction survey 

results. Then, the customers’ satisfaction levels who prefer buses on public transportation have 
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been evaluated by an integrated novel Fuzzy AHP-CODAS method. Thus, the service levels of 

different bus alternatives were determined. Also, the criteria to be developed for each public 

transport alternative have been identified and suggestions for possible improvements have been 

proposed. 

 

Keywords: Public Transportation, Bus, Fuzzy AHP, CODAS 
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ÖZET 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde nüfus ve buna bağlı olarak trafikteki araç sayısındaki artış 

dikkat çekici faktörlerdendir. Modern ekonomik ve teknolojik gelişmelerin hızla artmasıyla akıllı 

ulaşım sistemleri (AUS), gittikçe daha önemli ve gerekli hale gelmektedir. AUS'nin amacı, gelişmiş 

trafik güvenliği, ulaşım verimliliği ve seyahat konforunu gerçekleştirmek ve en ileri iletişim 

teknolojilerini kullanarak yollar ve araçlar arasındaki haberleşme yoluyla çevre korumasına katkıda 

bulunmak olarak belirtilebilir. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de yaygınlaşan AUS, 

algılayıcı ve kontrol teknolojileri, ulaşım, mühendislik, telekomünikasyon, bilgisayar bilimi, finans, 

elektronik ticaret, enformatik ve otomobil üretimi gibi disiplinlerle bütünleşmektedir. Anahtar 

teknoloji olarak da nitelendirilen haberleşme teknolojisinin akıllı ulaşım sistemlerindeki uygulamaları 

incelendiğinde, sıklıkla kablosuz haberleşmenin alt alanlarına rastlanmaktadır. Ayrıca yol kazalarını ve 

ölümleri en aza indirgemek için, araç-altyapı (V2I), araçtan araca (V2V) ve altyapı-araç (I2V) gibi 

çeşitli araç iletişim modları üzerinde de çalışmalar yapılmaktadır. Karşılaşılan bu üç araç haberleşme 

modunda da konum belirleme sistemleri, kablosuz (telsiz), mobil, kızıl ötesi, görünür ışık, yakın 

mesafe haberleşme teknolojileri etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bunlar içerisinde en çok dikkat 

çeken teknolojik gelişme, optik kablosuz haberleşmenin kapsamında yer alan görünür ışık 

haberleşmesidir. Görünür ışık haberleşmesi (VLC) temelde, daha iyi enerji verimliliği, daha uzun 

ömür, insana zararsız ve çevre dostu gibi birçok avantaja sahip olan ışık yayan diyotlara (LED) 

dayanmaktadır. VLC sistemleri yol trafik güvenliği bilgilerini yayınlayabilir, böylece yol kazalarını en 

aza indirmeye ve trafik akışını düzenlemeye yardımcı olur.  VLC sistemleri, mevcut bir altyapıya 

dayandığı için maliyeti düşünüldüğünde etkin bir çözümdür. Bu çalışmada kablosuz haberleşme 

teknolojilerinin akıllı ulaşım sistemlerindeki uygulamalarına hem Türkiye’de hem de diğer dünya 

ülkelerinde (özellikle G20 ülkelerinde) karşılaşılan örnekler verilmiş; yeni nesil kablosuz haberleşme 

teknolojilerinin uygulanabilmesi için gerekli olabilecek düzenlemeler üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı ulaşım sistemleri; kablosuz haberleşme; görünür ışık haberleşmesi. 
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ABSTRACT  

In developed and developing countries, the increase in population and consequently the number of 

vehicles in traffic is a striking factor. With the rapid increase of modern economic and technological 

developments, intelligent transportation systems (ITS) are becoming increasingly important and 

necessary. The aim of ITS is to realize improved traffic safety, transport efficiency and travel comfort, 

and to contribute to environmental protection by means of communication between vehicles using 

the most advanced communication technologies. ITS is spreading in our country as it is in many 

countries of the world and it is integrated with disciplines such as sensing and control technologies, 

transportation, engineering, telecommunication, computer science, finance, electronic commerce, 

informatics and automobile manufacturing. When the applications of the communication 

technology, which is also known as the key technology, are examined in the intelligent 

transportation systems, the sub areas of the wireless communication are frequently encountered. 

Various vehicle communication modes such as Vehicle-to-Infrastructure (V2I), Vehicle-to-Vehicle 

(V2V) and Infrastructure-to-Vehicle (I2V) to minimize road accidents and deaths are also discussed. 

Global positioning systems, wireless (wireless), mobile, infrared, visible light, near field 

communication technologies are effectively used in these three vehicle communication modes. 

Among them, the most remarkable technological development is visible light communication which 

is included in the scope of optical wireless communication. Visible light communication (VLC) is 

mainly based on light emitting diodes (LEDs), which have many advantages such as better energy 

efficiency, longer life, human harmless and environmentally friendly. VLC system can publish 

information on road traffic safety, thereby helping to regulate the flow of traffic and to minimize 

road accidents. VLC systems are an effective solution when considering cost because they are based 

on an existing infrastructure. In this study, wireless communication technology for intelligent 

transport system applications in both in Turkey and in other countries of the world (particularly in 
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the G20) encountered examples are given; the regulations that may be necessary for the application 

of the next generation wireless communication technologies are emphasized.  

 

Keywords: Intelligent transportation systems; wireless communication; visible light communication. 
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ÖZET 

IoT (Nesnelerin İnterneti)’nin yeni dönemi, her geçen gün artan sayıda cihaz ve zeka kavramı ile 

bağlantılı hale geldiği için sürekli genişliyor. IoT bilgisayarlar, telefonlar, akıllı sistemler ve giyilebilir 

teknolojileri de içeren internet üzerinden birbirlerine bağlanabilen tüm farklı fiziksel aygıtları içerir. 

IoT sayesinde algılayıcı ve eyleyicilere uzaktan erişim imkanı kolaylaşmaktadır. Bulunduğumuz 

şehirlerdeki araçların internet üzerinden etkileşimi, hava koşulları ile ilişkili trafik kazalarının 

azaltılması için bir çözüm yöntemi olabilir. Dünya Sağlık Örgütü (2009 verilerine göre), dünyadaki 

ölümlerin %90'ından fazlasının araçların % 48'ine sahip olan düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana 

geldiğini bildirmektedir. Kazaların sebepleri çoğunlukla yol, sürücü, yaya ve yolcu kusurlarıyla 

ilişkilidir. Yollardaki eksik işaretler, kışın tuzlanmamış buzlu yollar, kör noktalar, çukurlar, gizli 

buzlanma ve kaygan yollar gibi etkenler trafik kazalarının sebepleri ile ilişkilidir. Diğer yandan, mobil 

algılayıcılar ve eyleciler kullanarak trafik kazalarının azaltılması için uygulanabilir ve maliyetsiz bir IoT 

çözümü mümkündür. Günümüzde akıllı telefonlar, bir dizi algılayıcılar (ör. hız, yönlendirme ve 

konum) ve eyleciler (örneğin parlaklık, titreşim ve seslendirme) içerir. Bu çalışmada, mobil 

algılayıcılar ve eyleciler kullanarak yol ve hava koşulları ile ilişkili trafik kazalarının azaltılması için 

uygulanabilir ve maliyetsiz bir çözüm önerilmiştir. Bu çalışma, üç aşamada ele alınmıştır: (i) Yol ile 

ilişkili trafik kazalarının nedenlerinin ve yollarda kullanılan uyarı işaretleri durumlarının incelenmesi 

(ii) Akıllı telefonlardaki mobil algılayıcılar ve eylecilerin kullanılması ile trafik kazaları nedenlerinin 

ilişkisinin incelenmesi (iii) Yol ile ilişkili trafik kazalarının azaltılması için çözümler ve mobil algılayıcılar 

ve eyleciler kullanma koşullarının uygun olup olmadığının araştırılması. 

 

Anahtar Kelimeler: Taşınırlık, algılayıcı, eyleyici, neslerin interneti, trafik kazaları 
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ABSTRACT  

The new era of Internet of Things (IoT) is continously growing as more and more devices are 

becoming connected with ubiquitous intelligence. The Internet of things (also known as Internet of 

Objects) involves all the different physical devices, including computers, phones, smart systems and 

wearable technologies, that are able to connect to each other over the Internet. The physical world 

could be controlled from a distance because the Internet of things enable us to have remote 

accessibility of things with sensor and actuators. The interactivity of vehicles through the Internet in 

our cities might be a solution for the mitigation of traffic accidents associated with road and 

wheather conditions. The World Health Organization (2009) reports that over 90% of the world’s 

fatalities on the roads occur in low- and middle-income countries, which have only 48% of the 

world’s vehicles. The causes of road traffic injuries are mainly associated with the flaws of driver, 

pedestrian, passenger and defects in roads. Several things associated with road and whether 

conditions can contribute to traffic accidents such as missing signs, not-salted roads in winter, blind 

curves, potholes, black ice, and slippery roads. On the other hand, an applicable and no-cost IoT 

solution is possible for the mitigation of traffic accidents with road and wheather conditions using 

mobile sensors and actuators. Nowadays, smartphones involves a number of different sensors (e.g. 

velocity, orientation & position) and actuators (e.g. brightness, vibration,& vocalisation). In this 

study, an applicable and no-cost IoT solution is proposed for the mitigation of traffic accidents 

associated with road and whether conditions using mobile sensors and actuators. Hence, the goald 

of this study is three-fold: First, we aim to understand the causes of traffic accidents associated with 

the road and whether conditions using cautionary signs used on roads. Second, we investigate the 

sensors and actuators used in smartphones to deal with the causes of traffic accidents. Third, we 

focus on solutions for the for the mitigation of traffic accidents associated with road and whether 

conditions using mobile sensors and actuators. 

Keywords: Mobility, sensor, actuator, internet of things, traffic accidents 
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ÖZET 

Raylı sistemler, günümüzde en çok tercih edilen ulaşım ve taşımacılık sistemidir. Gelişen teknoloji ile 

birlikte her geçen gün daha yenilikçi sistemler ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra artan nüfusla 

birlikte, ulaşım sistemlerinde alternatif çözümler aranmaktadır. Kent içi ulaşım sistemlerinde yolcu 

kapasitesi, işletme hızı, işletme zamanı, işletme ömrü, enerji maliyeti ve emisyon faktörleri göz 

önüne alındığında raylı ulaşım sistemleri büyük avantajlar sağlamaktadır. Fakat her şehrin altyapısı ve 

geometrik yapısı, raylı ulaşım sistemlerinin kurulmasına müsaade etmemektedir. Çarpık 

kentleşmenin yanı sıra, yüksek eğimli rampaların olması, raylı sistemler araçları için büyük sorun 

teşkil etmektedir. Ray-teker arasındaki etkileşimin düşük olması, yüksek tonajlı yüklerin düşük 

kuvvetlerle taşınmasını sağlamaktadır. Fakat düşük ray-teker etkileşimleri hızlanma, frenleme ve 

eğim çıkma esnasında karşımıza dezavantaj olarak çıkmaktadır. Hızlanma ve frenleme esnasında ray-

teker arasındaki aderans kuvvetini artırmak için kullanılan kumlama sistemi eğim çıkma esnasında 

yetersiz kalmaktadır. Bu yetersizliği gidermek için kablolu, füniküler ve dişli olmak üzere üç farklı 

ilave tahrik yöntemi kullanılmaktadır. Bu çalışmada dişli-kremayer sistemiyle %25’e kadar eğim 

çıkabilen, %100 alçak tabanlı bir tramvay aracının konsept tasarımı yapılmıştır. Raylı ulaşım sistemine 

göre değişmekte olup en yüksek eğim değeri %8’dir. Örnek uygulama alanının uzunluğu 1680 metre, 

maksimum eğimi %16 ve 7 istasyondan oluşmaktadır. Kremayer dişlinin, demiryolu güzergahı 

boyunca konumunun ve dişlinin boji üzerine nasıl yerleştirileceğinin tasarımı yapılmıştır. Alçak 

tabanlı tramvayın, tam kapasite ve ilave tahrik sistemiyle birlikte ne kadar enerji harcadığının 

hesaplamaları yapılmıştır. Cer gücünde, daha çevreci olduğu için elektrikli tahrik sistemi tercih 

edilmiştir. Dişli ve tekerlek arasındaki güç aktarımı redüktörle sağlanmıştır. Bu çalışmayla, yüksek 

eğimli bölgelerde, raylı sistemler işletmeciliğinin yapılabilmesi amaçlanmıştır. Dişli-kremayer sistemli, 

%100 alçak tabanlı tramvay aracının dünya üzerinde örneği bulunmamaktadır. Bu nedenle, verimli 



 
 

113 
 

bir işletmecilik açısından, daha ulaşılabilir ve düşük enerjiyle işletme imkanı sağlamak için %100 alçak 

tabanlı, dişli ilave tahrik sistemli tramvay aracının konsept tasarımı yapılmıştır. 
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ABSTRACT  

Rail systems are today's most preferred transportation and transport systems. Technologies are 

rapidly emerging every day with more innovative systems. Besides, alternative solutions are 

searched in transportation systems with increasing population. Railway transport systems offer 

great advantages when considering urban passenger capacity, speed of operation, operating time, 

operating life, energy cost and emission factors in urban transportation systems. However, the 

infrastructure and geometric structure of each city does not allow the establishment of rail transport 

systems. In addition to the conurbation, the presence of high-slope ramps is a big problem for 

vehicles of rail system. The low rail-to-wheel interaction ensures that high tonnage loads are 

transported with low forces. But, low track-to-wheel interactions are a disadvantage during 

acceleration, braking and slope climb. The use of the rail-wheel during acceleration and braking is 

not sufficient during sanding system to increase the adherence strength. To overcome this 

inefficiency, three additional drive methods are used: cable, funicular and gear. In this work, a 

conceptual design of a 100% low-floor tram vehicle is made, which can be inclined up to 25% with a 

gear-rack system. Rail transport system varies according to the highest slope value is 8%. The 

example application area has a length of 1680 meters, a maximum slope of 16% and 7 stations. The 

design of the rack-and-pinion gear, the position along the railway track and how the gear is to be 

placed on the bogie. The calculation of how much energy you have consumed together with the low 

capacity tram, full capacity and additional drive system has been made. The electric drive system is 

preferred because it is more environmentally friendly. The power transmission between the gear 

and the wheel will be provided by the reducer. To provide a more accessible and low-energy 

operation possibility, a concept tramway vehicle with 100% low-profile, gear-assisted drive system 

was designed. With this work, it is aimed to be able to operate railed systems in high slope areas. 

There is no worldwide example of a 100% low-bottom tram vehicle with gear-rack system. For this 

reason, the concept design of a tram vehicle with a 100% low-profile, gear-driven propulsion system 
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has been designed to provide more accessible and low-energy operation possibilities in terms of 

efficient operation. 

 
Keywords: Gear-rack railway, adherence, slope 
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ÖZET 

Akıllı telefonlar günlük eylemlerimizin önemli bir kısmında kendine yer bulmaktadır. Akıllı telefonlar, 

çevresel şartları takip etmek için çok sayıda algılayıcıyı içermekle kalmayıp, bu algılayıcılardan 

toplanan verileri işlemek için de bir bilişim ortamı sunarlar. Çoğu akıllı telefon kısa ve uzun menzilli 

erişim metotlarına sahiptir. Böylece, algılayıcılardan toplanan veriler yorumlanmak ve karar verme 

mekanizmalarında kullanılmak üzere uzakta bulunan bir işlem birimine gönderilebilirler. Fırsatçı 

hareketli topluluk algılama (FHTA), geniş bir alandaki olayların umumi katılımla izlenebilmesine 

olanak sağlayan bir algılama modelidir. Bu algılama modeli, insanların aktif katılımını gerektirmez ve 

insanların doğal olarak sunduğu hareketlilikten faydalanır. Dahası, özel donanımların kurulumunu ve 

bakımını gerektirmez. FHTA tarafından sunulan büyük miktardaki veri, akıllı şehirleri gerçek 

kılabilecek çok sayıda yenilikçi fikre kapı aralar. Geleneksel hizmet ve altyapı araçlarının büyük veri ile 

entegrasyonu neticesinde, sağlık, ulaşım, enerji dahil olmak üzere farklı uygulama alanlarında büyük 

fırsatlar bulunmaktadır. Bu makalede, akıllı şehir dönüşümünü hızlandırarak hizmet etkinliğini ve 

sürdürülebilirliği arttıracak özgün bir akıllı şehir platformu olan HotSpotsi sunuyoruz. HotSpots 

tarafından sunulan çözümlerden bazıları kalabalıkların tespiti ve nüfus yoğunluğu ölçümüdür. Şehir 

ölçeğinde kalabalıkların tespiti ve nüfus yoğunluğunun ölçülmesinin sunacağı faydalardan bazıları; 

hastane kuyruklarında beklemenin ve dolu park alanlarıyla karşılaşılmasının önüne geçilmesi, 

geceleri yayalara daha güvenli olan yolların önerilmesi ve polis araçlarının devriye için etkin şekilde 

yönlendirilmesi olarak belirtilebilir. HotSpots, ilgili alandaki kalabalığın ölçülmesi amacıyla bölgenin 

karakterine (halka açık alanlar, yerleşim bölgeleri, ulaşım ağları) bağlı olarak üç farklı yöntem sunar. 

Literatürde bulunan uygulamalar, tekil bir yaklaşımla bir bölgenin kalabalığını ölçmeye çalışırlar. Bu 

çalışmamızda, Bluetooth gibi uçtan uca uzaklık temelli benzer yaklaşımlar yerine, farklı durumlar için 

farklı yaklaşımları göz önüne aldık. Wi-Fi erişim noktaları, nüfus yoğunluğunun tespiti için 
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kullanılırken, halka açık alanlardaki kalabalığın tespiti için sosyal medyadan faydalanıldı. Ulaşım 

ağlarındaki yoğunluğun tespiti içinse konum bazlı hareket takibi yapıldı. 

 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Şehirler, Hareketlilik, Akıllı Ulaşım Sistemleri İçin Web ve Mobil 

Uygulamalar. 
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ABSTRACT  

Smartphones represent a substantial fragment of our daily activities. Modern smartphones not only 

contain a rich set of built-in sensors and services to monitor ambient conditions, but also provide a 

pervasive computing environment to process the sampled data. Most smartphones are equipped 

with both short-range and long-range wireless communication means so that the sensor data can be 

forwarded to a remote server for further analysis and collective decision-making. Opportunistic 

mobile crowdsensing (OMCS) is a sensing model where the phenomena at a larger scale can be 

monitored through public involvement without requiring active user involvement. Since this model 

facilitates human-accompanied devices, it leverages inherent mobility provided by humans. 

Furthermore, installation of custom hardware and its maintenance is avoided. The mass amount of 

data obtained from OMCS paves the way for a wide array of potential innovations to enable smart 

cities. Ample opportunities exist in applications including healthcare, transport and energy with the 

transformation of traditional services and infrastructures by the integration of big data. In this 

paper, we present a novel smart city platform, HotSpots, to stimulate smart city transformation in 

order to improve service efficiency and environmental sustainability. In particular, crowd detection 

and population density evaluation are some of the challenges that are addressed by HotSpots. A city 

scale crowd detector and population density evaluator would have various benefits such as 

preventing citizens from encountering long hospital queues and full parking lots, recommending safe 

streets to anxious pedestrians at night and dispatching patrol cars in an efficient manner for the 

police department. HotSpots suggests three different schemes to evaluate the crowdedness of a 

point of interest depending on the area characteristics, namely public place, residential area and 

transportation system. Existing approaches evaluate the crowdedness of a place using a single 

neighbor discovery technique such as Bluetooth. Instead of relying on similar peer-to-peer proximity 
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based means, we considered different approaches for various use cases. The amount of Wi-Fi 

networks in a certain area is a good indicator of density. Social media activity is used to evaluate the 

crowdedness of a public place and geo-location based movement tracking is used to determine the 

state of traffic. 

 

Keywords: Smart Cities, Mobility, ITS Web and Mobile Applications. 
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ÖZET 

Akıllı Ulaştırma Sistemleri (AUS), 1990'lı yıllardan beri iletişim ve hesaplama alanlarındaki hızlı 

gelişimi takip ederek ulaşım sistemlerinde hareketliliği, etkinliği ve güvenliği artırmak ve 

avantajlarından faydalanan bir araştırma ve uygulama alanı olmuştur. Günümüzde, özellikle gelişmiş 

ülkelerin AUS konusundaki son yirmi yıldaki bilgi birikimi ve deneyimleri, AUS’un gelişme sürecinde 

yaşanan problemlerin yanısıra başarısının da değerlendirilmesine imkan sağlamaktadır. Bu literatür 

sağlıklı ve başarılı bir AUS gelişim yol haritasının belirlenebilmesi için, son yıllarda yeni yeni AUS 

deneyimi yaşayan Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için son derece önemlidir. 

Bu çalışma, AUS deneyiminin başarısını etkileyen temel faktörleri belirlemek için hem A.B.D hem de 

Avrupa Birliği bölgesindeki esas politika ve değerlendirme raporlarının değerlendirilmesine 

odaklanmaktadır. İki bölge arasındaki temel fark, AUS’un değerlendirme kapsamıdır: A.B.D’de daha 

çok AUS yapılanması üzerinde durulurken, Avrupa bölgesinde ise sürdürülebilir kalkınma alanı ve 

akıllı şehirler anlayışı altında AUS etkileri ön planda tutulmaktadır. Ancak, daha yakın tarihli 

çalışmalar, bir bölgedeki AUS’un başarılı gelişiminin gözlemlenmesi için, ABD Federal Karayolu 

Yönetimi AUS değerlendirme araştırma programında değinildiği gibi, her iki bölge yaklaşımını 

(etkilerin yanında AUS yapılanmasını) da içeren bir birleşim noktası gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Bu çalışma, AUS değerlendirme endeksi geliştirme araştırmasının bir parçası olarak, hem a) dünyada 

mevcut olan AUS uygulamalarının sınıflandırmasını ve b) literatürde yaygın bir şekilde ifade edilen 

anahtar performans göstergelerini (Key Performance Indicators - KPI) hem de bunları izlemek için 

kullanılan ölçütleri sunmaktadır. Sınıflandırma, gelişimle ilgili bir AUS vizyonu/politikasının varlığı, 

eğitimli personel kapasitesi, varlık yönetimi vb. konuları içererek, AUS gelişiminin değerlendirilmesi 
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için daha geniş bir çerçeve önermesinin yanında, KPI’lar, finansal sürdürülebilirlik, yönetişim 

kapasitesi, talep duyarlılığı gibi AUS başarısını etkileyen yeni kavramlarla ilişkilendirilmekte ve AUS 

etkisinin değerlendirme çerçevesini oluşturmaktadır. 

Geliştirilen endeks yapısı, geliştirilen yapı üzerinde çoğunlukla hem fikir olan ve Türkiye için 41 AUS 

uygulamasına öncelik veren, Türkiye’deki 115 AUS uzmanı (63 sektör temsilcisi ve 32 akademisyen 

olmak üzere) tarafından değerlendirilmiştir. Sonuçlar, ağ trafik yönetimi ve trafik güvenliği alanlarının 

ivedilikle ve ciddi bir şekilde AUS uygulamalarına ihtiyaç duyduğunu, buna karşın ticari araç işletimi 

ile elektronik ödeme ve ücret toplama sistemlerindeki ihtiyaç önceliğinin tam tersi durumda 

olduğunu göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Akıllı ulaştırma sistemleri (AUS), Değerlendirme indeksi,  Anahtar performans 

göstergeleri (KPI) 
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ABSTRACT  

Since 1990s, Intelligent Transportation Systems (ITS) has been an area of research and 

implementation following the rapid development in communication and computational fields of 

research, which has always taken advantage of advances to promote mobility, efficiency and safety 

in transportation systems. The last two decades of experience in mostly the developed countries, 

the accumulation of knowledge and experience on ITS enabled the discussions on how to evaluate 

its success. This literature is highly critical for developing countries such as Turkey who has been 
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experiencing ITS recently so that a healthy and successful ITS deployment road map can be 

determined.  

This study focused on evaluation of key policy and assessment reports both from the USA and 

European region, to determine the key factors affecting the success of ITS experience. The main 

difference between the two regions is observed as the scope of evaluation of ITS: while the former 

mostly dealt with deployment of ITS, the latter has focused on impact of ITS on the sustainable 

development realm and smart city concept. However, more recent studies showed a merging point 

for both literature such that successful development of ITS in a region must be monitored from both 

sides, the deployment as well as the impacts, as stated in the scope of the US Federal Highway 

Administration ITS evaluation research program.  

As a part of a research developing an evaluation index for ITS, this study presents a) the taxonomy of 

ITS applications currently available in the world and b) the key performance indicators (KPIs) 

commonly stated in the literature and measures used to monitor them. The taxonomy is further 

enhanced by deployment issues, such as existence of an ITS vision/policy, trained personnel 

capacity, assessment management, etc, to propose a broader framework for the evaluation of ITS 

deployment evaluation. Secondly, the KPIs are associated with the new concepts affecting ITS 

success such as, financial sustainability, governance capacity, demand responsiveness, etc. to 

develop the evaluation framework for ITS impact.  

The developed index structure has been assessed by 115 ITS experts from Turkey (including 63 

sector representatives and 32 academicians) who agreed mostly on the developed structure and 

prioritized 41 listed ITS applications for Turkey. The results showed that network traffic management 

and traffic safety areas needed ITS applications urgently and severely, while commercial vehicle 

operations and electronic payment and toll collection systems received diverse response. 

 

Keywords: Intelligent Transportation Systems (ITS), ITS Evaluation, Key Performance Indicators (KPIs) 
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ÖZET 

Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) verileri anlık olarak gemi hareketlerinin izlenmesine olanak 

sağladığı gibi geçmiş veriler kullanılarak deniz trafik analizlerinin gerçekleştirilmesi de mümkün 

olmaktadır. Bu çalışmada Çanakkale Boğazı’na yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün deniz 

trafiğine etkisi OTS verileri ile analiz edilmiş ve yapılacak olan köprünün mevcut trafiğe etkisi 

incelenmiştir. Çalışmada öncelikle mevcut deniz trafiğine ait yoğunluk haritaları görsel hale 

getirilmiştir. Daha sonra köprünün inşa edileceği koordinatlardan kesit alınarak gemi dağılımları 

incelenmiş ve etkilenecek olan gemi trafiği ortaya çıkarılmıştır. 1915 Çanakkale Köprüsü kesiti 

üzerindeki 50’şer metrelik slotlarda oluşan gemi sayısı, ortalama gemi boyu, ortalama hız, ortalama 

draft gibi analizler Antonio (1992) tarafından önerilen kesişim algoritması ile birlikte mesafe hesabı 

kullanılarak ortaya çıkarılmıştır.  

2016 yılına ait bir yıllık OTS verileri kullanılarak yapılan çalışmada kargo gemilerinin slotlar üzerindeki 

dağılımı analiz edildiğinde, kargo gemilerinin %18,59’unun, tanker gemilerinin %11,37’sinin, 200 

metreden büyük tanker gemilerinin %3,74’ünün ve bütün gemi trafiğinin %18,92’sinin yapılacak olan 

köprüden etkileneceği tespit edilmiştir. Bütün gemi trafiğine ait verilere göre güneyli trafiğin dibe 

göre ortalama hızı 11,72 Knot iken kuzeyli trafiğin dibe göre ortalama hızı ise 11,77 Knot olarak tespit 

edilmiştir. Güneyli trafiğin ortalama draftı 5,57 m iken kuzeyli trafiğin ortalama draftı 6,0 m olarak 

tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak,  

• Gemilerin Gocuk Burnu ile Gelibolu arasındaki yoğunluk haritası incelendiğinde, rota 

değiştirme konusunda en az dönüş yapma eğilimleri olduğunu, deniz trafiğinin ise doğrusala 

yakın bir rota izlediği, 

• Gocuk Burnu ile Gelibolu arasında trafik ayrım düzeninin körfez içlerine doğru yapmış olduğu 

genişlemelerin tercih edilmediği, Gelibolu’nun güneyindeki körfeze doğru genişleyen trafik 

ayrım düzeni ve Gocuk Burnu’nu kuzeyindeki körfeze doğru genişleyen trafik ayrım 

düzeninin dış sınırlarının gemiler tarafından pek tercih edilmediği, 
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• Tankerlerin kendi trafik ayrım düzenleri içerisinde orta hatta yakın seyir yapmayı tercih 

ettikleri, 

• Güneyli seyir yapan gemilerin ortalama hızının ise 11,72 Knot olduğu, tankerlerin ortalama 

hızlarının ise 12 Knot üzerinde olduğu tespitleri yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: 1915 Çanakkale Köprüsü, Deniz Trafiği, Deniz Trafik Analizi. 
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ABSTRACT  

The Automatic Identification System (AIS) allows instant monitoring of vessel movements, as well as 

the use of historical data to perform marine traffic analyzes. In this study, the effect of the 1915 

Çanakkale Bridge to the Çanakkale Strait was analyzed by AIS data and the effect of the bridge on 

the existing traffic was investigated. In the study, at first, the density maps of the existing marine 

traffic were visualized. Afterwards, the cross sections are taken from the coordinates of the bridge 

to be constructed and the ship distributions are analyzed and then the marine traffic to be affected 

has been revealed. Analyzes such as the number of vessels, average ship length overall, average 

speed, average draft, which are formed in the 50 meters slots on the 1915 Çanakkale Bridge section 

were revealed by using the distance algorithm together with the intersection algorithm proposed by 

Antonio (1992).  

In a study using one year of AIS data for 2016, distribution of ships on the slots shows that 18.59% of 

the cargo ships, 11.37% of the tanker ships, 3.74% of the tanker ships larger than 200 meters, 

18.92% of the all marine traffic will be affected by the bridge to be constructed. According to the 

one year of AIS data, the average speed over ground (SOG) of the southern traffic was 11,72 knots, 

while the average SOG of the northern traffic was 11,77 knots. The average draft of the southern 

traffic was 5.57 m while the average draft of the northern traffic was 6.0 m. 

As a result, those are seen that 

• When the density map of the ships between Gocuk Burnu and Gelibolu is examined, there is 

a tendency to make the least turn about altering the course, 

• The widening of traffic separation inside the gulfs between Gocuk Burnu and Gelibolu are 

not preferred by the ships, the widening of the traffic separation in the south of Gelibolu 

and north of the Gocuk Burnu are not preferred by the ships, 

• Tankers prefer to navigate in the middle of their own traffic separation schemes, 

• The average speed of the southern traffic ships was 11,72 knots and the average speed of 

the tankers was above 12 knots. 
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ÖZET 

Günümüzde havayolu ile seyahat edecek olan yolcular uçuş öncesi check-in işlemi sırasında 

bagajlarını havayolu firmasına teslim etmek zorundadırlar. Havayolu firması bagajları teslim alırken 

bagaj üzerine bagaj bilgilerini içeren etiket/etiketler yapıştırmakta ve yolcuya da üzerinde bagaj 

bilgileri bulunan bir etiket vermektedirler. Bagaj, üzerinde bulunan etiketlere göre sınıflandırılarak 

konveyör taşıyıcılar üzerinden hava aracına yüklenmektedir. Uçuş sonrası yolcular kendi bagajlarını 

bir konveyör taşıyıcı üzerinden kendileri almakta ve herhangi bir kontrol mekanizmasına tabi 

olmadan havaalanından ayrılmaktadırlar. Mevcut yöntemde yolcuların kendi bagajları zannederek 

yanlışlıkla ya da kötü niyetli olarak diğer yolcuların bagajlarını alabilmeleri söz konusu olabilmektedir. 

Bagaj üzerinde bulunan etikette yer alan bilgiler ile yolcuya verilen etiketin eşdeğer olup olmadığını 

kontrol eden bir mekanizma olmadığı için bu tür durumlarla sıklıkla karşılaşılmakta ve bu durum hem 

yolcuların mağduriyetine hem de havayolu firmalarının itibar kaybetmesine sebep olmaktadır. Ayrıca 

havayolu firmaları bu tür durumlar için yüksek miktarlarda tazminat ödemek durumunda da 

kalabilmektedirler. Öte yandan yolcular çok sayıda bagajla yolculuk yaptıklarında, uçuş sonrası, 

bagajların tamamını almadan havaalanını terk edebilmektedirler.  

Bu çalışma Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılmış olan bir buluşa ait patent başvurusu niteliğinde 

olup çalışmanın amacı uçuş sonrası yolcuların teslim aldıkları bagaj/bagajların kendilerine ait olup 

olmadığını kontrol eden bir sistem temin etmektir. Çalışmanın diğer bir amacı da yolcuların teslim 

ettikleri bagajların tamamının yolcu tarafından teslim alınıp almadığını kontrol eden bir sistem temin 

etmektedir. Buluşa konu olan sistemde, yolcular uçuş öncesi havayolu firmalarına bagajları teslim 

ederken havayolu firması görevlileri yolcu ve bagaj bilgilerini elektronik olarak veri tabanına 

işlemekte ve bu bilgiler RFID etiketlerine aktarılmaktadır. Bu etiketlerin biri yolcuya verilen uçuş 

kartına adapte edilirken diğer etiket/etiketler de bagaj/bagajların üzerine yapıştırılmaktadır. Yolcular 

uçuş sonrası bagajlarını kendileri teslim alarak çıkış kapısı üzerinden havaalanını terk etmektedirler. 

Yöntemde çıkış kapısına yaklaşan yolcularda ve/veya bagajlarda bulunan etiketler çıkış kapısı 

çevresine konumlandırılmış RFID alıcılar tarafından algılanmaktadır. Algılanan bagaj etiketleri ile 

yolcu biniş kartları eşleştirilmekte ve bir eşleşmeme durumunda çıkış kapısı çevresine 

konumlandırılmış ekran sayesinde sesli ve görüntülü uyarı verilmektedir. Bu sayede yanlış/eksik/fazla 
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bagaj alımlarının önüne geçilmesi ve dolayısıyla gerek yolcuların gerekse havayolu firmalarının 

mağduriyetlerinin önlenmesi planlanmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Bagaj takip sistemi, Yolcu güvenliği, RFID, Akıllı takip 
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ABSTRACT  

Nowadays, passengers traveling by airline, must deliver their baggage to the airline company during 

check-in operation before the flight. When the airline company handles the baggage, it attaches 

label(s) on the baggage which include the baggage information and gives a label passenger which 

include same information. The baggage is classified according to the labels on it and loaded on the 

aircraft by conveyors. After the flight, the passengers take their own baggage on a conveyor carrier 

and are exit from the airport without any control mechanism. In the current method, it may be 

possible for passengers to mistakenly assume their own baggage or take other passengers baggage 

in bad faith. On the other hand, if the passengers travel with a large number of baggage, they can 

leave the airport without taking the all of baggage after the flight. 

This study is a patent application of an invention made in the Turkish Patent and Trademark 

Authority and provides a system to check whether the intended baggage to be handled by 

passengers after flight is their own. Another goal of the invention is to provide a system that checks 

whether all of the baggage that the passengers have delivered has been checked in by the 

passenger. 

In this system, when delivering baggage to airline companies, the airline company electronically 

processes the passenger and baggage information into the data base and the information is 

transferred to the RFID tags. 

One of these labels is adhered to the flight card given to the passenger while the other labels are 

attached on the baggage. Passengers take their baggage after flight and leave the airport through 

the exit door. In the method, the tags on the passengers and baggage approaching the exit door are 

detected by RFID receivers positioned around the exit door. Detected baggage tags are paired with 

passenger boarding cards and, in the event of a mismatch, audible and visual alerts are provided 

thanks to the screen positioned around the exit door. In this respect, it is planned to prevent false / 

incomplete / excess baggage purchases and therefore to prevent the grievances of either airline 

companies or passengers. 

 

Keywords: Bagage Tracking System, Passenger Security, RFID, Intelligent Tracking 
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 ÖZET 

Türkiye’de ulaşım sektörünün %90’ın üzerinde bir bölümü kara taşımacılığı ile yapılmaktadır. Son 

yıllarda ülkemizdeki artan refah oranı, nüfus artış oranı ve bunlara bağlı araç sayısında son 10 yılda 

%60’ların üzerinde bir artış meydana gelmiştir. Fakat bu artışı karşılayabilecek düzeyde herhangi bir 

kontrol mekanizması geliştirilmemiştir. Yapılan uygulamalar ise daha küçük çapta kalmıştır. Artan 

araç sayısına bağlı olarak da meydana gelen kazalarda son 10 yılın ortalamasına göre %72’lik bir artış 

meydana gelmiştir. Bu çalışmada, yapay zekâ tekniklerinden olan Öğretme-Öğrenme tabanlı 

optimizasyon (TLBO) algoritması ile kara yolları kaza tahmini yapılmıştır. Kaza tahmini için TLBO-

linear ve TLBO-quadratic modeller oluşturulmuş ve 2007 ile 2016 yılları arasında nüfus, gayri safi 

yurtiçi hasıla, toplam bölünmüş yol ve taşıt sayısı verileri her bir modelin giriş göstergeleri olarak 

alınmıştır. Düşük, beklenen ve yüksek senaryolar oluşturularak 2023 yılına kadar oluşabilecek kaza 

tahmini yapılmıştır Akıllı ulaşım sistemleri (AUS) ise karayolu alt yapısı ve iş gücü verimliliğini 

arttırmasının yanında emniyet ve güvenlik önlemleri sayesinde kaza unsurlarının azaltılması ile insan 

yaşamını koruyucu önlemleri de bulunmaktadır. İnsan yaşamının kalitesini doğrudan etkileyecek 

unsurları içerisinde barındırmaktadır. Bu sebeple Türkiye’de AUS’un uygulamaya geçilmesi ile birlikte 

tahminini yürüttüğümüz oluşabilecek kaza ve buna bağlı ölüm, yaralanma oranlarının, bugüne kadar 

daha küçük çapta yapılmış yurtiçi uygulamaları ve yurtdışı uygulamaları sonuçların da 

gözlemlenebileceği gibi bu rakamların azalacağı bir gerçektir. Çalışma, bu sebepler ve oluşabilecek 

can kaybı ve maddi kayıplarının önüne geçilmesi adına ileriye dönük bir öngörüde bulunacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: TLBO algoritması, Karayolları Kaza Tahmini, Akıllı Ulaşım Sistemleri 
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ABSTRACT  

More than 90% of the transportation in Turkey is performed via highway. In the last 10 years, the 

number of vehicles in our country has increased more than 60% with the increasing prosperity and 

population. Yet, there is no control mechanism that is sufficient to meet this increase. The measures 

taken have remained at lower level. With the increasing number of vehicles, the amount of 

accidents has increased 72% compared to the average of the last 10 years. In this study, accident 

prediction has been performed with the Teaching-Learning-based optimization algorithm (TLBO). 

TLBO-linear and TLBO-quadratic models were established for accident prediction. The population, 

gross domestic product and the total number of divided roads and vehicles between the years 2007 

and 2016 were taken as the input indicators of each model. By creating low, expected and high 

scenarios, accident predictions until the year 2023, were made. Intelligent transportation systems 

(ITS) aim to improve the highway infrastructure and labor force efficiency, reduce the elements 

causing accidents and protect the human life thanks to the security and safety measures. They also 

involve elements that would directly influence the quality of human life. For this reason, with the 

application of ITS in Turkey, the predicted accidents and related mortality, injury and death rates will 

obviously decrease, as can be observed in the smaller-size domestic and foreign applications 

performed until today. Consequently, the study will enable prediction to prevent any future loss of 

life or materials. 

 
Keywords: TLBO algorithm, Highways Accident Prediction, Intelligent Transportation Systems 
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ÖZET 

Dünyanın tüm büyük şehirlerinin kendi sakinlerine sunduğu en temel hizmet, güçlü bir altyapıya 

sahip ve yaygın bir ulaşım ağı oluşturmaktır. Şehirler büyüyüp nüfusları arttıkça ulaşım ağının 

yaygınlaşması ve altyapısının güçlendirilmesi gerekmektedir. Şehir yönetimlerinin temel hedefi, 

ulaşım sistemini şehrin yeni gelişen bölgelerine olabildiğince hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırmaktır. 

Günümüzün gelişen dünyasında özellikle büyük şehirlerin en önemli sorunlarından birisi bahsedilen 

bu ulaşım ağının hangi parametrelere göre geliştirileceğidir. Ulaşım ağını şehrin yeni gelişen 

bölgelerine ulaştırmak, eski şehir bölgelerinde geliştirmelere gitmek ve daha gelişkin bir ağ sistemi 

oluşturmak artık modası geçmeye başlayan bir anlayış olup şehrin ulaşım sistemini kullanan 

insanların bireysel ve toplumsal karakteristiklerini belirleyip ulaşım ağını bu karakteristiklere göre 

revize etmek şehir yönetimlerinin öncelikli hedefi haline gelmektedir. 

İstanbul, çoğu büyük şehirden farklı olarak kara ve deniz ulaşımından yoğun olarak faydalanılmasına 

imkân tanıyan bir coğrafyada kurulmuş bir şehirdir. Geçmişten günümüze İstanbul’da şehir içi ulaşım 

her daim kara ve deniz ağlarının entegre bir şekilde çalışmasıyla mümkün olmuştur. Kara trafiğinin 

şehri yaşanmaz bir hale getirmeye başlaması nedeniyle deniz ulaşımının önemi gün geçtikte 

artmaktadır. Gelişen toplu taşıma ağının denizle birleştirilmesi sayesinde de kara trafiğinin yükünün 

hafifletilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu çalışmada İstanbul’daki kara ve deniz ulaşım ağının entegrasyonunun geliştirilmesi için bir akıllı 

sistem uygulanması öngörülmüştür. Buna göre geliştirilecek olan sistem, kara ulaşımından deniz 

ulaşımına aktarma yapan insan profilini tanımlanacak çeşitli parametrelere göre belirleyerek kara 

ulaşımını deniz ulaşımına erişmek için aktarma sistemi olarak kullanan nüfus, bu nüfusun şehrin 

hangi bölgelerinden geldiği ve nereye gittiği, yolculukların toplam süresi, yolcuların çeşitli 

karakteristik özellikleri gibi verileri toplayarak ulaşım ağının daha verimli hale gelmesine katkıda 

bulunmak ana hedeftir. 

Anahtar Kelimeler: Şehir içi ulaşım, deniz ulaşımı, akıllı ulaşım sistemleri 
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ABSTRACT  

The most basic service offered by all the major cities of the world to their residents is to build a 

widespread transportation network with a strong infrastructure. As the cities grow and the 

population increases, the transportation network needs to be widespread and the infrastructure 

needs to be strengthened. The main objective of the city administrations is to bring the 

transportation system to the newly developed regions of the city as quickly and efficiently as 

possible. In today's developing world, one of the most important problems of big cities in particular 

is what parameters will be developed according to this mentioned transportation network. It is an 

outdated understanding that to bring the transportation network to the new developing regions of 

the city, go to develop in old city areas and create a more sophisticated network systems. Cause of 

that determine the individual and societal characteristics of people using the city's transportation 

systems, revise the transportation network according to these characteristics has become the 

primary target of the city administrations. 

Istanbul, unlike most major cities, is a city established on a geographical area that allows intensive 

use of land and marine transportation. From past to present city transport in Istanbul has been 

possible with the integrated operation of land and sea nets. Due to the fact that land traffic begins 

to make the city uninhabitable, the importance of marine transportation is increasing day by day. It 

is aimed to alleviate the burden of land traffic by combining the developing transport network with 

the sea. 

In this study, it is envisaged to implement an intelligent system for the integration of land and 

marine transport network in Istanbul. According to this, the system which will be developed will 

define the human profile that transfers from land transportation to maritime transportation and 

determine the population using land transportation as a transfer system to access sea transportation 

according to various parameters. It is the main goal to contribute to making the transportation 

network more efficient by gathering data such as which regions of the city it came from and where it 

went, the total duration of the trips, various characteristics of the passengers. 
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ÖZET 

BALO Projesi, BALO A.Ş. olarak kurulmuş ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteklediği 

93 ortaklı yapıya sahip, açık adı Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonu olan bir projedir. Bandırma 

merkezli bu yapı içerisinde Bandırma Organize Sanayi Bölgesi, Bandırma Ticaret Odası ve Borsası da 

yer almaktadır. Türkiye’nin dört bir yanındaki ihracatçılarımızın ürünlerinin konteynerlere yüklenerek 

trenle Bandırma’ya getirilmesi ve buradan tren feribotu ile Tekirdağ’a, oradan da Avrupa’nın çeşitli 

merkezlerine gönderilmesi amaçlanmaktadır. Bu projenin önemli olmasının bir nedeni de Türkiye’nin 

2023 yılındaki 500 milyar $’lık ihracat hedefleridir. Ayrıca günümüzde gelişen ve teknolojik olarak 

ilerleyen dünya pazarlarında rekabet avantajı elde edebilmek konusunda maliyetler çok önemli yer 

tutmaktadır.  

Bu maliyetlerin en önemli kalemlerinden birini de lojistik konusu oluşturmaktadır. Maliyet avantajları 

açısından bakıldığında karayoluyla İzmir’den Almanya’nın bir kentine bir konteynerin taşıma maliyeti 

yaklaşık olarak 2.500 Euro düzeylerindedir. Fakat aynı yükün alternatif olarak demiryolu ile taşınması 

halinde çok daha ucuz, aynı zamanda daha hızlı ve çevreye duyarlı yani daha yaşanabilir bir çevrede 

avantajlı bir şekilde yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Ülkemizde özellikle ihracat konusunda 

demiryolu taşımacılığı oran olarak maalesef yok denecek kadar az bir durumda olup % 1 gibi bir paya 

sahiptir. Bu projenin ana amaçlarından birisi de daha ucuz olan demiryolunun kullanımını çoğaltarak 

ihracatçımızın maliyet kalemlerinde en azından lojistik konusuna ayırdıkları bütçeyi azaltarak dünya 

genelinde rekabet konusunda avantaj yakalamasını sağlamak ve bu tabloyu tersine çevirmektir. 

Çalışmamızda bu süreçlerin Bandırma gibi hemen hemen tüm ulaşım türlerinin mevcut olduğu bir 

lokasyona yapacağı ve tabii ki ülkemiz ekonomisine yapacağı katkılar incelenmeye çalışılacaktır.    
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ABSTRACT 

BALO Project, BALO A.Ş. as it established and Turkey Union of Chambers and Commodity Exchanges 

(TOBB), with the support of 93 partner structure, clear name Great Anatolia Logistics Organization, 

which is a project. This structure, which is based in Bandırma, also includes Bandırma Organized 

Industrial Zone, Bandırma Chamber of Commerce and Stock Exchange. It is aimed that the products 

of our exporters all over Turkey are loaded into containers and transported by train to Bandırma and 

from there by train ferry to Tekirdağ and then to various European centers. One reason why this 

project is important is Turkey's export targets of $500 billion in 2023. In addition, in order to gain 

competitive advantage in the developing and technologically advanced world markets, the costs are 

very important. 

One of the most important items of these costs is the logistic issue. In terms of cost advantages, the 

cost of transporting a container by road from İzmir to a city in Germany is about 2,500 Euro. 

However, if the same burden is alternatively transported by rail, it is possible to make it much 

cheaper, at the same time, in an advantageous way in a faster and environmentally sensitive, more 

livable environment. In our country, the railway transportation rate in terms of exports is 

unfortunately too low to be tried and has a share of 1%. One of the main objectives of this project is 

to increase the use of cheaper railway and to reduce the budget that our exporters allocate in terms 

of logistics at least in terms of cost and to ensure that they have an advantage in competition 

around the world and reverse this situation. 

In our work, we will try to examine the contributions of these processes to a location where almost 

all types of transportation such as Bandırma are available and of course to contribute to our 

country's economy. 
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ÖZET 

Dünya üzerinde karayolu, demiryolu, denizyolu ve yerine göre havayolu erişimi ile kombine 

taşımacılık imkanlarının olduğu, depolama ve ulaştırma hizmetlerinin birlikte sunulduğu lojistik 

merkezler, gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Global ekonomik yapılar, mesafelerin uzamasına, 

müşteri çeşitliliğinin artmasına ve bunun sonucunda da müşteri beklentilerinin değişimine sebep 

olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında gözler, tüm ulaştırma türlerini verimli kullanan ve bütünleştiren 

bir sistem olarak tanımlanabilecek global lojistiğe çevrilmiş durumdadır. 

Lojistik Sektörünün her geçen gün artan önemiyle birlikte, bu çalışma, lojistik sektöründe çalışan 

yöneticilerin Türkiye’de ulusal ve uluslararası lojistik faaliyetlerde yaşanan problemleri tespit etmek 

ve bu problemlerin çözümü için yaklaşımlar önermek ve sektörün gelişimine katkı sağlamak amacıyla 

yapılmıştır. Çalışmada nitel veri toplama ve analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcısı 

olarak, Türkiye’de ulusal ve uluslararası lojistik hizmeti veren farklı şirketlerin çalışanı olan 6 orta ve 

üst düzey yönetici belirlenmiştir. Nitel veri, yarı-yapılandırılmış yüz yüze görüşme yolu ile 

derinlemesine yapılan görüşmelerden elde edilip analiz edilmiştir. 

Nitel verilerin analizi sonucunda gerek ulusal ve gerekse uluslararası lojistik problemlerin araştırma 

desenlerine ulaşılmış ve yine derinlemesine görüşmelerden elde edilen ulusal ve uluslararası lojistik 

çözüm önerileri sunulmuştur. 

Yapılan nitel veri analizi sonucunda, ülke içindeki ticari faaliyetin dengesiz dağılımı, taşıma modlarına 

bağlı problemler, alt yapı problemleri, eğitim ve işgücü problemleri, yasalar ve uygulamaya yönelik 

problemler, finansal problemler ve riskler, lojistik sektöründeki kurumsallaşma eksikliği gibi ulusal 

lojistik sektörü problemlerinin, araştırma desenlerine ulaşılmıştır. Diğer taraftan, uluslararası lojistik 

sektörü problemleri olarak ta, personel ve işgücüne ait problemler, müşteri hizmetleri ve müşteri 

beklentileri ile ilgili problemler, sınır kapılarında yaşanan problemler, gümrüklerde ve gümrükleme 

işlemlerinde yaşanan problemler, çevresel problemler ve teknolojiye bağlı problemler ve 

problemlerin çözümüne dönük görüşler analiz sonucunda desenler olarak ortaya konmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye Lojistik Sektörü, Ulusal Lojistik Problemler, Uluslararası Lojistik 

Problemler 
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ABSTRACT  

As around the world, there are combined transportation opportunities of highway, railway, sea way 

and depending on situations air way, logistics centres where services of storage and transportation 

are provided are becoming more and more important day by day. Global economic bodies extend 

the distances, increase the variety of consumers. Consequently, expectations of customers change. 

When considered from this point of view, global logistics that can be described as system which uses 

and integrates all kinds of transportation efficiently is the centre of attention. 

This study aims to determine the problems of the administrations of the national and international 

logistics companies based in Turkey. It also aims to propose some recommendations and contribute 

the progress of the sector. Qualitative data was collected through semi-structured questions and in-

dept face to face interviews and analysed accordingly.  

Qualitative method is used to collect and analyse the data. In order to collect data, 6 middle level or 

top executives of different logistics companies in Turkey providing national and international 

services were identified.  

As a result of data analysis, research designs of both national and international problems of logistics 

were discovered and proposals are suggested for both national and international logistics.  

As a consequence of qualitative data analysis; unbalanced business activities around the country, the 

problems related to transports service connection-mode, infra structure problems, training and 

labour force issues, difficulties caused by laws and practices, financial and risk problems, lack of 

institutionalization in the logistics sector were identified. On the other hand; such problems of staff 

and labour force, customer services and customer expectations, issues at borders, customs and 

clearance of goods, environmental issues, and technology based issues were identified as 

international problems and proposals are set out.  

Keywords: Turkish logistics sector, national problems of logistics, global problems in logistics 
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ÖZET 

Hemen hemen her alanda atılıma geçilen ülkemizde, raylı sistemler alanında da büyük gelişmeler 

göstermektedir. Dünya çapında mega projelerinin yanında, şehirler arası ulaşımda yüksek hızlı ve 

hızlı tren projeleri; kentsel ulaşımda, metro, hafif raylı sistem, monoray ve tramvay projeleri hayata 

geçirilmektedir. Bu gelişmeler yerli üretimi hareketlendirmekte ve verilen teşviklerle çeşitli alanlarda 

yerli üretimler söz konusu olmaktadır. Birçok şehirde yeni tramvay hatları yapılmakta ve 

projelendirme süreçleri devam etmektedir. Bu hatlarda yerli üretim oranına dikkat edilmek üzere 

tramvay setleri alımı yapılmaktadır. Bu çalışmada %100 yerli üretim olan tramvay da ele alınarak 

kentsel raylı ulaşım için 4 farklı set arasından AHP ve bulanık AHP yöntemleri kullanılarak seçim 

yapılmıştır. Yerli üretim tramvayın da tanıtıldığı bu çalışmada, kullanan yöntemlerin sonuçları 

karşılaştırılmış ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. 
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Nowadays, it has been realized many breakthroughs in many sectors, also, major developments are 

seen in the field of rail systems. The high-speed train projects in the intercity transport; metro, light 

rail system, monorail and tram projects in the urban transport, alongside the mega-projects in the 

worldwide, are put into practice. New tramway lines are being built in many cities and there 

projecting process is ongoing. In these lines, tramway sets are purchased to pay attention to the 

domestic production rate. In this study, a tramway which is 100% domestic production was taken 

into consideration and it is made seleciton for urban transport among the 4 different sets by using 

AHP and fuzzy AHP methods. At last, it was introduced the domestic production tramway in this 

study, then the most apropriate system are selected and the results of the used methods were 

compared and evaluated for analyz. 

 

Keywords: Tramway, Urban transport, rail systems, AHP/Fuzzy AHP  
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ÖZET 

Mobil robotlar ve otonom araçlar farklı alanlarda farklı uygulamalar için kullanılmaktadırlar. Bu 

araçların kullanım aranları; endüstriyel uygulamalardan savunma sanayisine, tarımsal 

uygulamalardan orman endüstrisi çalışmalarına, otonom kara aracı kullanımından otonom sualtı ve 

hava araçlarına kadar uzanmaktadır. Bugün, otonom araç alanında elde edilen gelişmelerde 

göstermektedir ki; yakın gelecekte insanın olduğu her alanda kullanımları büyük bir hızla artacaktır. 

Mevcut durumda, otonom araçlar tekerlekli, paletli ya da bacaklı olarak tasarlanmaktadırlar. 

Endüstriyel uygulamalarda, bu sınıftan en çok tekerlekli olanları kullanılmaktadır. Sebebi; tasarım, 

imalat, montaj ve kontrol aşamalarının diğerlerine oranla daha kolay olmasıdır. Bu çalışma 

kapsamında endüstriyel otonom robot tasarımına yeni bir bakış açısı getirilmiştir. Çalışmada 

hedeflenen robot araç endüstriyel bölgelerde bulunan stok sahalarında kullanılacaktır. Tasarlanan 

otonom araç altı tekerleğe sahiptir ve her bir tekeri bağımsız olarak kontrol edilebilmektedir. Bu da 

araca stok sahasında maksimum hareket kabiliyeti sağlamaktadır. Ayrıca, tekerleklerin ana şaseye 

bağlantılarına süspansiyon sistemi de eklenmiştir. Üç aksa sahip otonom aracın sürüşü ortada 

bulunan aks yardımı ile sağlanmaktadır. Bu aks üzerinde bulunan tekerlekler DC motorlar vasıtasıyla 

sürülmektedir. Motorlar ayrıca yüksek çözünürlüklü enkoderler ile donatılmıştır. Orta aksta bulunan 

tekerlekler diferansiyel sürüş özelliğine sahip olmakla birlikte, bir adım motoru yardımı ile ikinci bir 

dönüş özelliğine de sahiptir. Ön ve arkada bulunan aksların dönüş kontrolleri yine bir dönüş 

mekanizması yardımı ile sağlanmaktadır. Bu sayede otonom araç üzerinde bulunan bütün akslar 

birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebilmektedir. Sistem üzerinde kullanılan bütün motorlar için 

uygun hareket kontrolcüleri seçilmiş ve bu kontrolcüler için gerekli komutlar sisteme dahil edilen 

mikroişlemciler ile üretilmiştir. Ana kontrol, bir bilgisayar ve Android tabanlı bir cep telefonu ortaklığı 

ile kurgulanmıştır. Tasarım, benzetim, imalat, mekanik ve elektrik-elektronik parçaların montajı, 

kontrol sistemi tasarımı ve sisteme entegrasyonu ve yapılan deneysel çalışmaların detayları bu 

çalışma ile verilecektir. 
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ABSTRACT  

Mobile robots and autonomous vehicles have been using in different areas for different applications. 

The usage boundaries are ranging from industrial applications to defense industry, agricultural 

operations to forestry use, autonomous ground vehicles to submarines and unmanned aerial 

vehicles. Today, developments and use of autonomous vehicles show about the near future that the 

need for autonomous vehicles will be dramatically increasing since they are going to be used almost 

in anywhere in the human life. Autonomous vehicles, in the current state, are designed based on 

wheels, tracks or legs. In the industrial tasks, the wheeled versions are the most common used ones 

since the design, manufacturing, assembly and control stages of the wheeled autonomous vehicles 

involve less challenges. In this study, a new perspective for the industrial autonomous vehicles is 

proposed. The autonomous vehicle is targeted to work for transporting items in a storage area of an 

industrial zone. The proposed system includes all-wheel-controllable six-wheeled autonomous 

vehicle. All wheels of the vehicle are equipped with suspension systems. The vehicle is designed with 

three axles; two of them are located at front and rear and the one is placed at the middle of the 

vehicle. The drive wheels, which are actuated using dc-motors suited with gearheads and 

incremental encoders, are coupled to the middle shaft. In addition to having differential drive 

control capability of the middle drive shaft of the vehicle, the shaft is also connected to a mechanism 

actuated via a stepper motor for adding an extra rotational ability to the system. The stepper motor 

based mechanisms are mounted to the shafts located at front and rear of the vehicle as well in order 

to give more flexible rotational talent to the vehicle. By this way, three shafts can be independently 

controlled. Appropriate motion controllers for the dc and stepper actuators are integrated to the 

system so that each system can be able to be controlled via external control commands. The main 

control unit is constructed using a collaboration of Atmel based microprocessor and Android based 

phone. All the details of the steps related to design, simulation, manufacturing, assembly and 

construction, integration of mechanical and electrical-electronical subsystems, design and 

implementation of the control system, and experiments are to be given in this study.  
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ÖZET 

Tüneller karayollarının en önemli bileşenlerinden biridir. Coğrafi engellerin tüneller vasıtasıyla 

aşılması karayolu taşımacılığında büyük kolaylık sağlamaktadır. Yapıları itibariyle tüneller silindirik 

tüp şeklinde kapalı hacimlerdir. Bu sebeple tüneller yapay aydınlatmaya ihtiyaç duyarlar. Tünellerin 

enerji tüketimlerinde yapay aydınlatma ihtiyaçları en büyük paya sahiptir. Bunun sebebi tünellerde 

yılın 365 gün 24 saat aydınlatılmaya ihtiyaç duyulmasıdır.  

Tüneller dış bölge (yaklaşma bölgesi), eşik bölgesi, geçiş bölgesi, iç bölge ve çıkış bölgesi olarak 

bölgelere ayılırlar. Dış bölge; tünelden önce başlayıp tünel girişiyle sona eren bölgedir. Eşik bölgesi; 

tünel girişi ile geçiş bölgesi arasında kalan ve tünel içinde en çok aydınlatılan bölgedir. Geçiş bölgesi; 

eşik bölgesi ile iç bölge arasında kalan ve aydınlık düzeyi değerinin kademeli olarak düşürüldüğü 

bölgedir. İç bölge; aydınlık düzeyinin sabit olduğu bölgedir. Çıkış bölgesi; iç bölge ile tünelin bitişi 

arasındaki bölgedir. 

Tünel aydınlatması ile tasarım hızında tünelde ilerleyen bir aracın tehlikeli bir cismi fren mesafesi 

kadar uzaklıkta fark edebilecek ölçüde aydınlatılması amaçlanır. Tünel aydınlatmasında enerji 

tüketiminin en yüksek olduğu zaman dilimi gündüz saatleridir. Çünkü tüneller hızla yaklaşan 

araçlardaki sürücüler için bir kara delik gibi görünür. Bu sorunun çözümü için tünel eşik bölgesi 

aydınlık düzeyinin tünel dışı yaklaşım bölgesi aydınlık düzeyine yakın olması gerekir. Bu sebeple 

tüneller üzerine yapılan enerji tasarrufu çalışmaları, sürüş güvenliği ve görsel konfor koşullarından 

taviz vermeden enerji tüketimini minimize etmek üzerine odaklanmaktadır.  

Bu çalışmada tünellerde en önemli enerji tüketim konularından olan aydınlatma enerjisinin minimize 

edilmesi için yapılması gereken enerji verimliliği metotları tartışılmıştır. Tünel uzunluklarına ve arazi 

yapılarına göre optimum aydınlatma koşulları için çözüm önerileri getirilmiştir. 
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ABSTRACT  

Tunnels are one of the most important components of highways. Overlapping of the geographical 

obstacles through the tunnel provides great convenience in road transportation. The tunnels are a 

cylindrical tubular enclosed volume due to their characteristics. For this reason, tunnels need 

artificial lighting. The artificial lighting needs of the tunnels have the biggest share in their energy 

consumptions. The need to be illuminated 24 hours a day 365 days a year is the main reason for this. 

The tunnels are divided into 5 zones as access zone, threshold zone, transition zone, interior zone 

and exit zone. Access zone; is the area that started before the tunnel and ends with the entrance of 

the tunnel. Threshold zone; is the area between tunnel entrance and transition area and is the most 

illuminated area in the tunnel. Transition zone; is the area between the threshold zone and the 

interior zone, where the brightness level value is gradually reduced. Interior zone; where the 

brightness level is constant. Exit zone; is the region between the interior zone and the end of the 

tunnel. 

With tunnel lighting, it is aimed to illuminate so that a vehicle traveling in the tunnel at design speed 

must be able to detect a dangerous object as far as the brake distance. In tunnel lighting, the time of 

day when energy consumption is highest is the daytime hours. Because the tunnels look like a black 

hole for the drivers in vehicles approaching quickly. To solve this problem, the tunnel threshold zone 

lighting level should be close to the approach zone lighting level. So, energy saving researches on 

tunnels focuses on minimizing energy consumption without compromising on driving safety and 

visual comfort. 

In this study, energy efficiency methods that should be done in order to minimize the lighting energy 

from the most important energy consumption areas in the tunnels are discussed. The solution 

suggestions has been proposed for optimal lighting conditions according to tunnel lengths and 

terrain. 
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ÖZET 

Günümüzde küreselleşmenin arttığı dünyada, lojistik faaliyetleri büyük önem kazanmıştır. Bu süreçte 

rekabetin artmasıyla birlikte, şirketlerin ürünlerini müşterilere zamanında, doğru ve yüksek kalitede 

teslim etmeleri önemli bir performans kriteri haline gelmiştir. Türkiye'nin lojistik endüstrisi giderek 

gelişmekte ve Türkiye ekonomisini etkilemektedir. Lojistik sektörünün ve lojistik faaliyetlerinin en 

önemli unsurlarından biri lojistik köylerdir. Lojistik köyler, lojistikle ilgili tüm faaliyetlerin çeşitli 

kuruluşlar tarafından yürütülmekte olduğu alanlardır. Bu faaliyetler arasında dağıtım merkezleri, 

ambarlar, entrepotlar, ulaşım terminalleri ve ofisler bulunmaktadır. Lojistik köyler, kombine 

taşımacılığa imkan vererek ve farklı sektörlerden şirketlerin taşımacılık faaliyetlerinin birlikte 

yürütülmesini sağlayarak, daha düşük maliyetli, daha hızlı ve daha güvenli hizmetler sunmaktadırlar. 

Lojistik köylerin gelişmesi için, gelişmekte olan teknolojinin lojistik köy etkinliklerinde kullanılması, 

akıllı lojistik köylere önem verilmesi gerekmektedir. Teknolojinin etkin kullanımı ile oluşturulacak 

akıllı sistemler, lojistik köylere ekonomik, çevresel ve sosyal olarak sürdürülebilir çözümler 

sağlayacak ve daha hızlı ve verimli bilgi akışına olanak sağlayacaklardır. Bu çalışmada, akıllı lojistik 

köylerin oluşturulması için ihtiyaçlar belirlenmiş ve Kalite Fonksiyonu Göçerimi yaklaşımı kullanılarak 

bu ihtiyaçlar teknik özelliklere dönüştürülmüştür. Çalışma sonucunda, "Akıllı ulaşım ve dağıtım 

sistemleri" ve "Akıllı depolama ve raf sistemleri" lojistik köyler için en önemli teknik gereklilikler 

olarak değerlendirilmiştir. Devamında, "Çalışanlar için akıllı ofisler" ve "Akıllı intermodal ve 

multimodal terminaller" sırasıyla en yüksek önem derecesine sahip teknik gereklilikler olarak 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı lojistik köyler, lojistik, kalite fonksiyon göçerimi 
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ABSTRACT  

In today's world of increasing globalization, logistics activities have gained great importance. In this 

process, with the increase in competition, it has become an important performance criterion for 

companies to deliver their products to customers in a timely, accurately and with high quality. 

Turkey's logistics industry is gradually developing and impacts the economy of Turkey. One of the 

most important elements of the logistics sector and logistics activities is the logistics villages. 

Logistics villages are areas where all activities related to logistics are carried out by various 

enterprises. These activities include distribution centers, warehouses, entrepots, transport terminals 

and offices. Logistics villages provide lower cost, faster and safer services by allowing the combined 

transportation and allowing transportation activities of companies from different sectors to be 

carried out together. For the development of logistics villages, it will be important to use the 

developing technology in logistics village activities, that is, to give importance to smart logistics 

villages. Smart systems that will be created with efficient use of technology will provide economical, 

environmentally and socially sustainable solutions to logistics villages and will provide informations 

fast and efficiently. In this study, the necessities for the formation of smart logistics villages were 

determined and the needs were transformed into technical characteristics by using Quality Function 

Deployment approach. As a result of the study, “Smart transportation and distribution systems” and 

“Smart storage and shelving systems” are evaluated as the most important technical requirements 

for logistics villages. After them, “Smart offices for workers” and “Smart intermodal and multimodal 

terminals” are evaluated with the highest rates, respectively. 
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ÖZET 

Modern düşünce, Descartes’in birinci varlık yasası olan “düşünüyorum öyleyse varım” önermesinden 

hareketle insanî özneyi varlığın tam da merkezine yerleştirdi. Başlangıçta epistemolojik bir varlık 

delili olarak kabul edilen cogito önermesi, müteal bir var edicinin varlığına vurgu yapan ikinci varlık 

yasasının yadsınmasıyla, aşkın bir metafiziğe dönüştü. İnsan ve rasyo (Aydınlanma aklı) merkezli bu 

yeni metafizik, arı bilincin hakikati bütünüyle kuşatabileceğini ve şeylerin ancak bilincin idrakiyle var 

olabileceğini savunuyordu. Günümüzde gerçekleştirilen yapay zeka (Aİ) çalışmaları, bilinçli ve 

bilincinin farkında olan duygulu makineler üretme sınırının neredeyse eşiğine yaklaştı. Günün 

birinde, insanlar gibi akıllı ve insanlar gibi hisli makinelerle karşılaşmak hiç kimseyi şaşırtmayacaktır. 

Peki, bu akıllı makineler de “düşünüyoruz öyleyse varız” derlerse ya da hümanistik öznenin bütün bir 

varlığı nesneleştirişi gibi, insanları kendi bilinçlerinin nesnesi kılmak isterlerse, bu durumda insanlığı 

nasıl bir gelecek beklemektedir? Aşkın öznesi insanlar olan “Modernizm 1. 0” çağının sanal bir 

simülakrı olarak robotistik bir “Modernizm -1. 0” çağı mı doğacaktır? Böyle bir robotistik Aydınlanma 

çağı ortaya çıkarsa, hümanistik modernizm ve postmodernizm çağının sonu gelecek midir? Bildiride, 

bu ve benzeri sorulara, felsefi bir zemin üzerinde kalmaya gayret edilerek, uygun cevaplar 

aranacaktır. 
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ABSTRACT  

Modern Thought located the human being at the very center of the existence with the proposition “I 

think, therefore I am” which was the first code of existence of Descartes. The proposition of cogito 

that was accepted a proof of existence at the first place, has become a transcendental metaphysics 

after negligence of the second code of existence emphasizing the existence of a transcendental 
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creator. This new metaphysics whose center is human being and ratio (that is the reason of 

enlightenment) argued that the pure mind could manage to grasp the truth wholly and that things 

could be existed only with the comprehension of mind. Contemporary researches of artificial 

intellect (AI) are on the edge of producing sensitive machines that are conscious and aware of their 

consciousness. One would not be surprised to meet intelligent and sensitive machines like human 

beings, some day. What if these machines say “we think, therefore we are” or want to make humans 

the object of their consciousness like humanistic subject’s objectification of whole existence, what 

future would wait for humanity? Would a robotistic age “Modernism -1.0” that is a virtual 

simulacrum of the age of “Modernism 1.0” whose transcental subject are humans emerge? If such a 

robotistic age of enlightenment would emerge, would the age of humanistic modernism and 

postmodernism end? In this paper, we will seek answers for these and similar questions without 

leaving the philosophical basis. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı sistem odalarında çalışan sistemin ve bilgilerin yedekli olmasının gerekliliğini ve 

bu bağlamda yapılan yanlışları incelemektir. Çalışma kapsamında bilginin gerekliliği ve nasıl 

büyüdüğüne değinilmiş, günümüz dünyasında bilginin neden bu kadar önemli olduğundan ve 

verilerin korunmasının neleri kapsadığından bahsedilmiştir. Yedekliliğin ne anlama geldiği ve 

yedeklilik kavramındaki bilinen eksikliklere değinilerek bu konudaki bilinen yanlışların giderilmesi için 

yapılacak araştırmalara göz atılmıştır. Bilginin gerekli olduğu durumlarda kolayca ulaşılabilir olması 

gerekliliği üzerinde durulmuş,  yetki kısıtlamalarından ve güvenlik politikalarından bahsedilerek 

verinin bütünlüğü hakkında bilgi verilmiştir. Herhangi bir felaket durumunda sistem kaynaklarının 

saatler, günler, haftalar hatta aylar boyunca ulaşılamaz hale gelmemesi için gerekli olan yatırımların 

neler olduğuna ve bu şekilde bir durumla karşılaşıldığında neler yapılabileceği tartışmaya açılmaya 

çalışılmıştır. Felaket kurtarma ile ilgili bilinmesi gerekenler kısaca anlatılmıştır. Felaketin nelerden 

kaynaklanabileceğine değinilmiş ve bu felaket senaryolarından en az zararla nasıl çıkılabileceği 

anlatılmıştır. 
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ABSTRACT  

The aim of this research is to study on the necessity of backing up the system and information in the 

system control room and the mistakes made in this context. The necessity of the information and 
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how to increase it is stated in the research. Why the information is so important in today’s world and 

what the data protection includes are mentioned in the study. It is studied what the backup means, 

the researches and the deficiency known in the concept of backup. It is stated that it is necessary to 

access the information when it is necessary to access, information is given about data integrity by 

emphasizing authority limitation and security policies. It is stated about the investments on system 

resources that will not be accessible through hours, days, weeks or months in case of a disaster and 

what to do if it happens. The information should be known about disaster recovery is mentioned 

shortly. The reasons of a disaster and how to get over from it with minimum loss are stated in the 

study.  
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ÖZET 

Arazi araçları ve otonom taşıtlar için navigasyon sistemi teknolojisi oldukça önemlidir. Küresel 

Konumlandırma Sistemi (GPS), bu tür sistemlerdeki konumlandırma için yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Fakat GPS tek başına, harici elektromanyetik sinyallere olan bağımlılığı nedeniyle, 

kapalı ortamlarda çalışamamaktadır ve güvenilir pozisyon verme yeteneği sınırlıdır. Ataletsel 

seyrüsefer sistemi, bir aracın konumunu ve yönünü belirlemek için ataletsel sensörler kullanır. INS 

sisteminde ölçüm hataları ve sıfırlama hatalarından dolayı devamlı bir hata birikimi oluşmaktadır. 

Hatanın zamanla birikmesi daha büyük hatalara sebep olmakta ve hata/sıklık oranını arttırmaktadır, 

bu yüzden farklı bir referansla karşılaştırılması gerekmektedir. Düşük maliyetli Mikro Elektro Mekanik 

Sistem (MEMS) ataletsel sensörlerinin varlığı, bu sistemlerin taleplerini yerine getirmek için GPS ile 

bağlantılı olarak ataletsel ölçüm birimi (IMU) kullanarak Ataletsel Navigasyon Sistemi (INS) 

geliştirmenin artık mümkün olmasını sağlamıştır. Bu iki sistemin entegre işlemi için genellikle 

yazılımsal filtreler kullanılmaktadır. Bu projede yazılımsal filtre olarak Kalman filtresi kullanılacaktır. 

Kalman filtresi genellikle gelen iki farklı veriyi karşılaştırarak bir sonraki adımda oluşacak olan hatayı 

tahmin etmekte kullanılmaktadır. Bu yazının amacı, bir kara taşıtının seyrüseferine uygun doğruluk 

seviyelerine sahip bir navigasyon çözümü sağlayabilen bir GPS / MEMS INS entegre sistemi 

geliştirmektir. Kullanılan temel ekipman, bir MEMS tabanlı Altimu-V4 (Pololu Inc.) ve bir Ublox GPS 

modülü (hem alıcı hem de anten) kullanılmıştır. GPS'in INS ile entegrasyonu genişletilmiş bir Kalman 

filtresi kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu entegrasyon yönteminde INS hata durumu, herhangi bir 

seyir durumu (konum, hız ve durum) ve diğer bilinmeyen ilgi parametreleri ile birlikte GPS ölçümleri 

kullanılarak tahmin edilir. 

Bu makale kapsamında INS ve GPS sistemleri incelenmiş ve entegrasyon yöntemleri araştırılmıştır. 

Genişletilmiş kalman filtresi yardımıyla bu sistemlerdeki hatalar bir arazi taşıtı için giderilerek doğru 

bir konum verisi üretilmeye çalışılmıştır. 
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ABSTRACT  

Navigation system technology for off-road vehicles and autonomous vehicles is very important. 

Global Positioning System (GPS) is commonly used for positioning in such systems. However, GPS 

alone can not work in closed environments due to its dependence on external electromagnetic 

signals, and its ability to provide reliable positioning is limited. Inertial navigation system uses 

inertial sensors to determine the position and direction of a vehicle. In the INS system there is a 

continuous error accumulation due to measurement errors and reset errors. Accumulation of the 

error over time causes a larger error and increases the error / frequency ratio, so it needs to be 

compared to a different reference. The availability of low cost Micro Electro Mechanical Systems 

(MEMS) inertia sensors has now made it possible to develop an Inertial Navigation System (INS) 

using GPS inertial measurement unit (IMU) to fulfill the requirements of these systems. For the 

integrated operation of these two systems, software filters are generally used. In this project, 

Kalman filter will be used as software filter. The Kalman filter is usually used to estimate the error 

that will occur in the next step by comparing the two incoming data. The purpose of this article is to 

develop a GPS / MEMS INS integrated system that can provide a navigational solution with accuracy 

levels appropriate to the navigation of a land vehicle. The basic equipment used was a MEMS-based 

Altimu-V4 (Pololu Inc.) and a Ublox GPS module (both receiver and antenna). Integration of the GPS 

with the INS can be accomplished using an extended Kalman filter. In this integration mode, the INS 

error state is estimated using GPS measurements along with any navigational conditions (position, 

speed and condition) and other unknown interest parameters. In this article, INS and GPS systems 

will be examined and integration methods was investigated. With the help of the extended thick 

filter, faults in these systems was removed for a terrain vehicle to try to produce a correct position 

data. 
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ÖZET 

Son yıllarda, teknolojinin ve yapay zeka yöntemlerindeki önemli gelişmelerin sonucu olarak, farklı 

sürücüsüz taşıtlar tasarlanmış ve karayolu trafiğinde deneme sürüşlerine başlamıştır. Yakın gelecekte 

gün geçtikçe daha fazla sürücüsüz taşıtın gündelik hayatta trafiğe katılacakları, daha uzak bir 

gelecekte ise trafikte tamamen sürücüsüz taşıtların işleyeceği beklenmektedir. Sürücüsüz taşıtlar, 

diğer taşıtlarla hızlı ve kesintisiz iletişim kurduklarından, insan sürücülere kıyasla çok daha düşük 

intikal ve reaksiyon sürelerine sahiptirler. Bu nedenle sürücüsüz taşıtlar, önlerindeki taşıtları daha 

düşük bir takip süresi ile güvenli bir biçimde izleyebildikleri görülmektedir. Bu özellikleri sayesinde, 

sadece sürücüsüz taşıtların işlediği trafik koşullarında, yol kapasitelerini önemli ölçüde arttıracağı ön 

görülmektedir. Bunun yanı sıra, trafik akım hızının artması ve dolayısıyla yolculuk sürelerinin daha da 

azalmasını sağlayacağı beklentiler arasındadır. Buna karşın, sürücüsüz taşıtların, insan sürücülerle 

birlikte işlediği trafik koşulları çok daha karmaşıktır. Gerçekleştirilen çalışmalar, sürücüsüz taşıtların 

karma trafik koşullarında trafik hızlarını olumsuz etkileyebildiğini göstermektedir. Trafik koşullarında 

olması beklenen değişimlerin önceden belirlenmesi ve gereken önlemlerin alınması sayesinde, 

tamamen sürücüsüz taşıtların işletildiği koşullardan, tamamen sürücüsüz taşıtların işletildiği koşullara 

geçiş sürecindeki karma trafik koşullarında ortalama akım hızlarının en iyi değerde bulunmasını 

sağlayabilir. Bu çalışmada bir trafik ağında farklı talep düzeylerinde ve farklı oranlarda sürücüsüz 

taşıtların bulunması halinde ortalama akım hızlarının değişimi PARAMICS ince boyutlu benzetim 

yazılımı ile incelenmiştir. PARAMICS, iyi görselleştirme ve analitik özellikleri, farklı senaryoların 

etkinliğinin ölçülmesine yardımcı olan geniş raporlama seçenekleri gibi özellikleri sayesinde, pek çok 

önceki çalışmada başarılı bir benzetim aracı olduğunu kanıtlamıştır. PARAMICS’de benzetimi 

gerçekleştirilen, farklı sürücüsüz taşıt oranlarına sahip senaryolardan elde edilen trafik akım hızı 

verisi, yapay sinir ağları (YSA) ile incelenmiş ve modellenmiştir. Elde edilen verilen, farklı ağ yapıları 

ya da farklı taşıt oranları için gelecekteki trafik hızlarının kestiriminde ve en iyilenmesinde yararlı 

olacaktır.  
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ABSTRACT  

In recent years, as a result of significant developments in technology and artificial intelligence 

methods, various autonomous vehicles have been designed and they have started test drives in 

actual traffic. In the near future, it is expected that more and more autonomous vehicles will join the 

traffic in daily life, and in the far future only autonomous vehicles will operate in the traffic. Since 

the autonomous vehicles have fast and continious communication with other vehicles, they have 

much lower detection and response times than the human drivers. For this reason, it is predicted 

that road capacities will increase significantly if the traffic is comprised of only the autonomous 

vehicles. Besides, it is among the expectations that the traffic speed will increase and thus the travel 

times will be further reduced. However, the traffic conditions that autonomus vehicles operate 

together with human drivers are much more complex. The studies show that autonomus vehicles 

can impact traffic speeds negatively in mixed traffic conditions. By predetermining the expected 

changes in traffic conditions and taking the necessary precautions, it is possible to achieve the 

optimum traffic speeds in the mixed traffic conditions during the transition of the traffic operations 

from totally human drivers to the totally autonomous vehicles. In this study, the variation of average 

traffic speeds in a traffic network at different demand levels and in the presence of autonomus 

vehicles at different rates is investigated using PARAMICS microsimulation software. PARAMICS has 

proven to be a successful benchmark tool in many previous studies, with features such as good 

visualization and analytical features, and extensive reporting options that help evaluation of the 

effectiveness of different scenarios. The traffic speed data obtained from scenarios with different 

autonomous vehicle ratios simulated in PARAMICS were examined and modeled with artificial neural 

networks (ANN). The resulting data will be useful for estimating and optimizing future traffic speeds 

for different network structures or different autonomous vehicle rates. 
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ÖZET 

Kent içi ulaşım konforlu bir kent yaşamının en önemli bileşenidir. Bu çalışmada, Çanakkale kent içi 

ulaşım sorunları tespit edilmiştir. İnsanların büyük çoğunluğu araçlardaki yolcu yoğunluğundan 

şikâyetçidir. Bu nedenle, yatırımcılar artan talebi karşılamak için araç sayısını arttırmışlardır. Fakat 

araç sayısındaki artış, araçlardaki yolcu yoğunluğunu azaltmak için yeterli olmamıştır. Bu bağlamda, 

otobüs duraklarındaki yolcu yoğunluğu, yolcuların talepleri ve araç özellikleri çalışma bölgesinde 

incelenmiştir. Veriler toplanırken, araçların içindeki kamera kayıtlarından ve akıllı kart sisteminden 

faydalanılmıştır. Elde edilen veriler, Coğrafi Bilgi Sistemi veritabanına aktarılmıştır. Böylece, her 

otobüs durağı ve aralıkları için yolcu yoğunluğu analizleri yapılmıştır. Bu analizler ışığında, Lineer 

Programlama yöntemi yardımıyla problemin durumu modellenmiştir. Kısıtlamalar, çalışma 

bölgesindeki araçların nitelikleri ve yolcu taleplerinden oluşmaktadır. Oluşturulan matematiksel 

modeller farklı kapasitelerde araç kombinasyonları ile elde edilmiştir. Böylece, talepler dikkate 

alınarak güzergâhlardaki uygun sayıda araç ve kapasitenin modellenmesi hedeflenmiştir. Bilimsel bir 

yöntem olarak Doğrusal Programlamanın ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin entegrasonuyla 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın yöneticiler için bir karar destek sistemi olduğu düşünülmektedir. 
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Urban transportation is the most important component for a comfortable urban life. In this study, it 

has been determined Çanakkale urban transportation problems. The great majority of people 

complain about the passenger density in the vehicles. In this reason, the investors increased the 

number of vehicle so as to supply with increased demand. However, the increase in number of 

vehicle was not enough to reduce the passenger density in the vehicles. Concordantly, the passenger 

density at bus stops, the demands of passengers and the vehicle features have been examined in the 

study region. While the data was collected, the camera records which in the vehicles and smartcard 

system have been utilized. The obtained data has been transferred to the Geographic Information 

System database. Thus, the passenger density analyses have been performed for each bus stops and 

their intervals. In the view of these analyses, a problem situation has been modeled by the aid of 

Linear Programming method. The constraints have been made of the qualifications of the vehicles 

and the passenger demands in the study region.  The created mathematical models have been 

obtained with combinations of vehicles at different capacities. In this way, It has been targeted that 

the optimal number and the capacity of vehicles on the routes has been modeled by taking into 

consideration the demands. It has been got with the integration of Geographic Information Systems 

and Linear Programming as a scientific method. It was intended that this study is a decision support 

system for managers. 

 

Keywords: Smartcard, Linear Programming, Urban Transportation Systems, Database, Geographic 

Information System  
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ÖZET 

Akıllı kart olarak da adlandırılan Otomatik Ücret Toplama sistemleri, son yıllarda transit operatörleri 

arasında oldukça popülerdir. Akıllı kartlar, toplu taşıma kullanıcılarının ücretlerini toplama 

konusundaki kolaylığı ve zaman tasarrufu sebebi ile Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) için oldukça 

kullanışlı bir araçtır. Aynı zamanda, yolcuların hareketliliklerini ve taleplerini analiz etmek için çok 

miktarda veri toplama imkanı sağlar. Toplu taşıma aracı kullanan yolculara ait biniş konumu bilgisine 

her zaman ulaşılabilirken iniş konumu ve iniş zamanı hakkında çoğu zaman bilgi olmamasından dolayı 

talebin tahmini kolay bir iş değildir. İniş konumlarının kestirimi, stratejik planlama ve trafik kontrolü 

ve yönetimi gibi pek çok ulaştırma uygulamasında kullanılan Başlangıç-Varış (B-V) matrislerinin 

oluşturulması için önemlidir. Ayrıca, hizmet stratejilerini yeniden tasarlamak ve şehrin çevresindeki 

yerleşim alanlarında gerekli yatırımları planlamak için bu yolcuların zamansal ve konumsal yolculuk 

kalıpları ve kullanıcı davranışları hakkında bilgi üretmek önemlidir. Bu çalışmanın temel amacı, çok 

modlu (otobüs, metro, hafif raylı sistem, tramvay ve feribot) transit ağa sahip olan İzmir kenti için 

daha az nüfusa sahip şehir çevresindeki yerleşim alanları ile şehir merkezi arasındaki hareketliliğin 

modellenmesidir. Otomatik veri toplama sisteminden elde edilen verileri kullanarak B-V matrisi 

oluşturulmuştur. Yolcuların düzenliliği, bir veri madenciliği aracı olan K-ortalama algoritması ile 

günlük yolculuk sayılarına göre incelenmiştir. Ek olarak, yolcuların zamansal ve konumsal kalıpları 

istatistiksel olarak analiz edilmiştir. 
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ABSTRACT  

In the recent times, Automated Fare Collection, also called smart card, system is quite popular 

among transit operators. Smart cards are very useful tools of Intelligent Transportation Systems 

because of its easiness and time effectiveness on collecting payment for public transit users. It also 

makes possible for collecting the huge amount of data for analyzing the mobility and demand of the 

passengers. However, estimation of the demand is not an easy task, since, the information about the 

boarding locations are always attainable but mostly there is no information about the alighting 

locations and alighting times of the passengers who use public transportation vehicles. Estimation of 

alighting locations is important for generation of Origin-Destination (O-D) matrices which are used in 

many transportation applications like strategic planning and traffic control and management. Also, it 

is important to generate information about the temporal and spatial travel patterns and user 

behavior of these passengers in order to re-design the service strategies and plan the necessary 

investments in sub-urban areas. The main aim of this study is modelling the mobility of the 

passengers in less populated sub-urban areas and city center for city of Izmir in Turkey, which has a 

multimodal (bus, subway, light rail, tram and ferry) transit network. We focus on generating O-D 

matrix by using the data collected from automated fare collection system. Regularity of the 

passengers is examined based on number of trips per day by using K-means algorithm as a data 

mining tool. In addition, temporal and spatial patterns of the passengers are statistically analyzed. 
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ÖZET 

Çevre duyarlılığı her geçen gün daha artmakta ve önemli hal almaktadır. Yapılabilecek küçük 

faaliyetlerin çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük sonuçlar doğuracağı açıktır. Bu çalışmada yeşil 

ulaşım ele alınmış ve kampüs içi ulaşımda çevre dostu elektrikli araçların kullanımı önerilerek, çeşitli 

özellikleri ile ön plana çıkan üç araç arasından AHP ve TOPSIS yöntemleri ile seçim yapılmıştır. 

Neticede, Kırıkkale Üniversitesi kampüsü için çevreye duyarlı en uygun elektrikli araçların seçimi 

yapılarak değerlendirmelerde bulunulmuştur. Değerlendirmede kapasite, estetik görünüm, hız, 

teknik özellikler ve maliyet kriterleri kullanılmıştır. 
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ABSTRACT  

Environmental awareness is increasing day by day and becoming critical. It is obviously going to give 

big consequences with the practicable small activities in terms of environmental sustainability. In 

this study, green transportation was handled and it was proposed to used environmentally friendly 

electric vehicles in the campus transportation, and the most appropriate tramway vehicle were 

selected among the three vehicles with various features by using AHP and TOPSIS methods. As a 

result, evaluations were made for the Kırıkkale University campus by choosing the most 

environmentally friendly electric vehicles. İt was used capacity, aesthetic appearance, speed, 

technical features and cost criteria in the evaluation. 

 

Keywords: Electrical vehicle, Green Transportation, AHP, TOPSIS 
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ÖZET 

Teknolojinin hızla ilerlediği bir çağda yaşıyoruz. Artan yaşam temposu, zaman kavramının yetersizliği 

ile ilgili şikâyetleri de beraberinde getirmiştir. Bu nedenle günümüz insanı için zaman ve hız 

kavramları önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle artan nüfus ve refah imkânları çerçevesinde 

karayollarının kullanım talebinin ve yoğunluğunun artması ile birlikte, ulaşımda konfor, hız, düşük 

maliyet ve güvenlik isteklerini de beraberinde açığa çıkarmıştır. Bu makalemizde Türkiye için 

geliştirdiğimiz sistem ile birlikte şehir içinde kalan yollar dışındaki tüm Türkiye karayolu ağının 

mantıksal olarak birbirine bağlanması ve yollardan geçen tüm araçlara ait sayım, ağırlık, hız ve buna 

benzer bilgileri, ayrı ayrı ve güncel olmayan sistemlerle ölçülen bu bilgileri bütünleşmiş bir sistemle 

ölçüp verilerin ortak bir veri tabanı sistemine aktarılarak değerlendirilmesi ve uygulamalar 

geliştirilmesi planlanmıştır. Bu uygulamalardaki ana hedef yol akıllandırılması üzerine olmuştur. 

Öncelikli olarak Akıllı Ulaşım Sistemleri açısından Türkiye’de öncelik arz eden çalışma alanlarının 

çıkarılması ve bu alanlarda geliştirilebilecek uygulama alanlarını ortaya koymak olacaktır. Ayrıca bu 

çalışmamız gelişmekte olan ülkelere örnek olabilecek bir sistem olmakla birlikte, gelişmiş ülkelerin de 

birçok ihtiyacını karşılayabilecek özellikler taşıyacaktır. Aynı zamanda var olan süreçlerin, daha etkin 

ve hızlı bir şekilde kullanılmasını sağlayacak olan uygulamalar geliştirilebilecektir. Çalışmalarımız 

neticesinde elde ettiğimiz bilgi ve tecrübelerimiz ile hedeflediğimiz nokta, elimizdeki kaynakları en 

ideal şekilde kullanarak, ayrı ayrı, birbirinden kopuk bir yapıda olan işlemlerin, merkezi bütünleşik bir 

sistem vasıtasıyla toplanacağı, pek çok veri akış sürecine hız katılarak, gelecekte çok daha ileri 

uygulamaların entegre edilebileceği bir çalışma ile Akıllı ulaşım mimarisi ortaya çıkarılması 

hedeflenmiştir. Çalışmamızda öncelikle AUS’a neden ihtiyaç duyulduğu, AUS’u oluşturacak sistemin 

unsurları, sistemden elde edilen veriler ve bu verilerin işleyişinin nasıl sağlanacağı üzerinde 

durulmuştur. 
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167 
 

The Example of Turkey on Central and Multifunctional Intelligent 

Transportation Systems 

Muhammed ARSLAN1 

1 Department of Computer Technology, Kaman Vocational School, Ahi Evran University, Kırşehir,40300 Turkey, 
marslan@ahievran.edu.tr 

ABSTRACT  

We live in an era in which technology is rapidly advancing. The increasing pace of life has brought 

complaints concerning the inadequacy of the concept of time. For this reason, the concepts of time 

and speed for today's people are beginning to gain importance. As a result of the increasing 

population and welfare opportunities, the demand and usage of highways has increased, which has 

brought requests for things such as comfort, speed, low cost, and security in transportation. In this 

article, our plan was to make a logical connection between all the road networks of Turkey (except 

the ones within city limits) with the system we developed, and to create a database for evaluation 

by gathering all separate data, which has been acquired by measuring the number, speed, weight, 

etc. of all passing vehicles separately, into one database system and developing applications for this 

purpose. The main aim of these applications was creating smarter roads. The priority is to reveal the 

areas of study that have priority in the context of Intelligent Transportation Systems for Turkey and 

to reveal the applications that can be developed in this field. Furthermore, while this study can 

reveal a system that can be an example to developing countries, it will also carry many features that 

can benefit developed countries as well. It will also help in developing applications that can allow the 

use of existing processes in a faster, more efficient way. The point we aim for, with the help of our 

knowledge and experiences that we have gained thanks to our study, is to use the resources we 

have in an ideal way, and to plan the Intelligent transport architecture by combining the separate 

processes into a centralized system, which will allow for a study that can be easily integrated with 

future applications. In our study, we first explored why ITS is needed, the elements of the system 

that will generate ITS, the data obtained from the system, and how to handle these data. 

 

Keywords:  Intelligent Transportation Systems, Smart Road, Intelligent Transportation Architecture  
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ÖZET 

Türkiye’de demiryolu ağı yeni projeler ile genişletilmektedir. Özellikle yüksek hızlı ve hızlı demiryolu 

projeleri ile şehirlerarası ulaşımda raylı sistemler ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada yapımı devam 

eden Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hat güzergahının değerlendirilmesini kapsamaktadır. 

Değerlendirmede çok kriterli karar verme yöntemlerinden AHP kullanılmıştır. Mevcut ve yapılması 

düşünülen raylı sistem ağları ile entegrasyon, hattın geçtiği şehirler ve yakın bölge, bölgenin nüfus 

yoğunluğu, erişilebilirlik, yolculuk üreten önemli noktalara erişim ve hatta olan talep kriterleri ile çok 

yönlü bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışmanın neticesinde değerlendirme sonuçları paylaşılmış ve 

Ankara-Sivas hattın önemi vurgulanmıştır. 
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Railway network of Turkey is expanding with new projects. Especially, intercity rail systems come to 

the forefront with high speed rail and fast railway projects. This study includes the evaluation of 

Ankara-Sivas high speed rail line which is under construction. It has been used AHP method in the 

evaluation for decision making. A multi-dimensional evaluation has been made with criteria of the 

existing and planned railway system networks, the integration of the cities with the lines, the 

population density of the region, the accessibility, generating the journey access to important points 

and the demand. As a result of the study, the evaluation results were shared and the importance of 

the Ankara-Sivas line was emphasized.  

 

Keywords: Ankara-Sivas high speed rail, AHP, Railway 
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ÖZET 

İletişim ve bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ulaştırma sistemlerini de olumlu yönde etkilemiştir. 

Akıllı Ulaşım Sistemleri olarak ifade ettiğimiz bu kavram, seyahat sürelerinin kısaltılması, yol ve sürüş 

güvenliğinin ve mobilitenin arttırılması, ulaşımdan kaynaklı karbon salınımının arttırılması, konforlu, 

güvenli ve erişilebilir ulaşım amaçlarına yönelik yapılan çalışmaların hepsini içerir. Türkiye İstatistik 

Kurumu’nun 14 Eylül 2017 yılında yaptığı açıklamaya göre Türkiye’de otomobil sayısı 11 milyon 740 

bine ulaşmış olup her 6,8 kişiye bir otomobil düşmektedir. Bu rakam bile tek başına göz önüne 

alındığında ülkemizde ulaşımın büyük bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. Bu araçların otopark, kaza, 

yakıt, yol, sürüş vb parametreleri ele alınarak ulaşım sorunu incelendiğinde güvenli, ekonomik, 

konforlu, kolay ve çevre dostu ulaşım açısından Akıllı Ulaşım Sistemleri çözüm seçeneklerinin başında 

gelmektedir.  

Bu nedenle, çalışmamızın amacı, bireylerin Akıllı Ulaşım Sistemleri hakkındaki bilgi ve düşüncelerinin 

ne olduğunu incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmamızda veri madenciliğinin bir alt dalı 

olarak kabul edilen, doğal dil işleme yöntemi ile özellik çıkarımında bulunulan ve daha çok 

istatistiksel olarak metin üzerinden sonuçlara ulaşmayı hedefleyen metin madenciliği tekniği 

uygulanmıştır. 

Analizimizde Rapidminer programı aracılığıyla “Akıllı Ulaşım Sistemleri”, “Otonom Araçlar” ve “Trafik 

Yoğunluğu” kelimelerinin twitter sosyal ağında kaç defa tekrar edildiğine dair sayısal sonuçlar 

incelenecektir. Daha sonra AYLIEN Text Analysis uygulamasındaki duygu analizi yöntemi kullanılarak 

belirlediğimiz üç anahtar kelime üzerinde bireylerin olumlu, olumsuz veya tarafsız 

yaklaşımıincelenerek çıkan sonuçlar grafikler ile yorumlanacaktır. 
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ABSTRACT 

The rapid development of communication and information technology has also affected 

transportation systems positively. This concept, which we refer to as Intelligent Transportation 

Systems, includes all of the studies for the purpose of shortening travel times, increasing road and 

driving safety and mobility, increasing transportation freight carbon emissions, comfortable, safe 

and accessible transportation. According to the Turkish Statistical Institute's announcement on 

September 14, 2017, the number of automobiles in Turkey has reached 11 million 740 thousand and 

an automobile has fallen to 6,8 people each. Even considering this figure alone, we can say that 

transportation is a big problem in our country. When the transportation problem is examined by 

considering the parameters of these vehicles such as parking, accident, fuel, road, driving etc., 

Intelligent transportation systems are one of the important solutions in terms of safe, economical, 

comfortable, easy and environmentally friendly transportation.  

Therefore, the aim of our study is to examine the knowledge and opinions of individuals about 

Intelligent transportation systems. For this purpose, the text mining technique, which is accepted as 

a sub-branch of data mining, has been applied with the natural language processing method and 

which aims to reach the results more statistically over the text. In our analysis, we will examine the 

numerical results on how many times the words “Intelligent transportation systems”, “Autonomous 

vehicles” and “traffic density” are repeated on Twitter social network through the Rapidminer 

program. The results obtained by analyzing the positive, negative, or objective approach of 

individuals on the three keywords that we have determined using the emotion analysis method in a 

monthly text analysis application will be interpreted with graphics. 
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 ÖZET 

Gelişen evrensel imkanlar neticesinde karayolları ağında ve araçlarda muazzam artışlar ve 

düzenlemeler olmuş, özellikle trafik akışının koordine edilmesi zorlaşmıştır. Ülkelerin veya yerel 

yönetimlerin ve kurumların yaptıkları düzenlemeler, yeterli koordinasyonu sağlayamaz hale gelmiş, 

pek çok aksaklıklar ortaya çıkmıştır. Bu aşamada akıllı ulaşım sistemi (şehir dışı) adına nasıl bir yenilik 

/ teknoloji geliştirilebilir sorusuna cevap aramaya çalıştığımız süreçte şuan için varolan işleyişlere 

etkin ve etkili bir kullanım getirerek daha hızlı işleyen bir süreç elde etme adına yeni bir akıllı ulaşım 

mimarisi geliştirmesi amaçlanmıştır. Çalışmamız, şehir giriş çıkışları ve şehirlerarası yolların belli 

aralıklarında kurulacak ölçüm sistemleri sayesinde yoldan gelen / geçen araçların ağırlık, hız, tür vb. 

özelliklerini ölçerek pek çok konuda elde edilen veriler sayesinde ve dizayn edilen mimari ile verinin 

paylaşımının sağlanarak yeni uygulamalar yapabilmeye dayanmaktadır. Çalışma ağır vasıtaların 

gerekli kontrollerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlamayı hedeflemektedir. 

Türkiye’de kamyonet, kamyon ve çekici gibi araçlar için maksimum hız değerlerine baktığımız zaman 

şehirlerarası yollarda 80km/h bölünmüş yollarda 85 km/h ve otoyollarda 90km/h olduğunu 

görmekteyiz. Çalışmamızda 4 sensör ve 2 şerit için 70 km hızlardaki doğruluk değeri %97-%98 

aralığında; Yapmış olduğumuz testlerde ise 80km/h da 3 ve 5 akslı araç için ölçülen değerlerin ise 

sonuçlarının doğruluk oranının %97-%99 aralığında olduğu gözlenmiştir. 100km/h hızda dahi 

%95’lerin üzerinde bir ölçüm değerine ulaşıldığı tarafımızdan gerçekleştirilen testlerde de 

gözlemlenmiştir. Ağır Vasıtaların (Kamyon ve Çekici) en yüksek yasal hız sınıra ulaşabileceği 

otoyollarda ise bu hız değeri 90km/h’dir. Bu sınır değerlerdeki tartım doğruluk oranları %98 doğruluk 

değerlerine ulaşılmıştır. Şu an için yüksek hızda gerçekleştirilen ağırlık kontrollerinde verilen yasal 

sınırın araç toplam ağırlığına %3,75+500 kiloluk bir tolerans tanındığı (KUGM,2018) hesap edildiğinde 

ve ayrıca karayolu trafik yönetmeliği 128.madde Karayollarında yapılacak sabit veya seyyar ağırlık 

kontrolü esnasında, aracın azami yüklü ağırlığının en çok %5’i kadar tartı toleransı tanınır. 

(KGM,2018) iki ayrı yönetmelikte belirtilen tolerans değerleri ile test sonuçlarını incelediğimizde 

sensörden alınan verilerin belirtilen tolerans değerlerinin yarısından daha küçük hata paylarına sahip 
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olduğunu görmekteyiz. Bu sonuçlarla denetim istasyonlarına gerek kalmadan ağırlık kontrolünün 

daha hızlı ve daha işlevsel bir şekilde yapılabileceği görülmektedir. Türkiye’de ağır vasıta sayısının 

Avrupa toplamının 10 katına eşit olduğunu düşünürsek denetimin daha etkin ve hızlı yapılabilmesi, 

sistemin yeniden yapılandırılması mümkün kılmaktadır. 
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ABSTRACT  

As a result of expanding universal opportunities, there has been a tremendous increase in the 
number of cars and changes to regulations on the highways, where traffic flow has been especially 
difficult to coordinate. The regulatory changes that have been made by countries or local 
governments and institutions, have been insufficient in providing coordination and as a result many 
difficulties have arisen. At this stage, while we ask ourselves how to innovate and what to do to 
improve the intelligent transport system (out of town), in order to obtain an efficient and effective 
use of the existing processes, we aim to develop a new intelligent transport system architecture. Our 
works aims to build a measuring system that will be installed at city entry and exit points and at 
certain intervals on roads which will detect various data such as weight, speed and type of the 
vehicles passing by. With the data obtained, the design of the architecture and the measured data 
can be shared and new applications can be made. The aim of this study is to make the necessary 
controls of the heavy vehicles more quickly and efficiently. When we look the maximum speed 
values of the vehicles such as trucks, pickup trucks, and tow trucks in Turkey, we can see that it is 
80km/h on interurban roads, 85 km/h on dual carriageways and 90km/h on highways. For 4 sensors 
and 2 lanes, 97% -98% accuracy value was observed at 70 km/h speed, and, 97% -99% accuracy 
value was observed for 3 and 5 axis vehicle at 80 km/h. Even at 100 km/h, tests have proven that a 
measurement value of over 95% was reached. On highways where heavy vehicles (trucks and tow 
trucks) can reach the highest legal speed limit, the speed is 90km/h. The weighing accuracy ratios at 
these limit values have reached 98%. At present, the legal limit given in high speed speed controls 
ensures a tolerance of %3,75 + 500 kg (KUGM, 2018) to the total weight of the vehicle, and 
furthermore, during fixed or mobile weight controls carried out according to Road Traffic Regulation 
128, weighing tolerances of up to 5% are recognized. (KGM, 2018). When we examine the test 
results according to the tolerance values specified in the two separate regulations, we see that the 
data from the sensor has smaller error rates than half of the specified tolerance values. These results 
show that weight control can be conducted more quickly and in a more functional way without the 
need for inspection stations. At present, these technologies and technologies similar to those that 
are used as pre-notification systems around the world can be taken further and different 
applications can be realized. With these conclusions on the data sets about how and when to use 
each data, the design of our planned architecture for intelligent transportation was begun. These 
results show us that weight control can be made faster and more functionally without needing 
weight station.  Considering that the total number heavy vehicle in Turkey almost ten times more 
than Europe, it makes possible to reconfigure the system in order to make the inspection more 
efficient and faster. 
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ÖZET 

Son yıllarda, ulaştırma alanındaki gelişmelerle birlikte hayatımıza yeni teknolojiler girmektedir. 

Ulaşımda güvenlik ve verimliliği artırmak için çeşitli sensör, enformasyon, veri işleme ve iletişim 

tekniklerinin kullanıldığı Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) bu teknolojilerden biridir. AUS’nin temel amacı 

var olan ulaşım altyapısına önemli ölçüde üretkenlik katmaktır ve bu kapsamda Otomatik Ücret 

Toplama (akıllı kart), trafik ışığı kameraları vb. değişik platformlarda çok büyük boyutlarda veri 

toplanmaktadır. Kümeleme, bu verilerin analizi ile ulaşım planlamasında kullanılacak değerli bilgilerin 

üretilmesinde kullanılan yöntemlerden biridir. Bu çalışmada, ulaştırma alanında başarıyla uygulanmış 

olan kümeleme metotları incelenmiştir. Bu metotlar üç kategoriye ayrılabilir. İlk grup, k-means 

kümeleme yönteminin yaygın kullanımı ile oldukça popülerlik kazanmış olan merkez-bazlı kümeleme 

metotlarıdır. Bu metotlarda, her bir küme bir merkez vektörü ile temsil edilir ve birimler küme 

merkezlerine olan uzaklıklarına bağlı olarak kümelere atanır. İkinci grup, hiyerarşik kümeleme olarak 

da bilinen, kümelerin belli bir dahil olma hiyerarşisi ile oluşturulduğu bağlantılılık-bazlı kümeleme 

metotlarıdır. Sonuncusu ise, veri setinin dağılım bilgisinin kullanıldığı dağılım-bazlı kümeleme 

metotlarıdır. Bunlara ek olarak tabakalama-sonrası kümeleme yapılan yeni bir yöntem de öneriyoruz. 

Özetle, Sıralı Küme Örneklemesi, Tabakalama Sonrası Karar Örneklemesi gibi tabakalama sonrası 

örnekleme metotları veri toplamada kullanılan gelişmiş örnekleme metotlarıdır. Bu metotların temel 

farklılığı rassal seçilen kümelerdeki elemanların sıralanması ve bu sıra bilgisinin örneklemede 

kullanılmasıdır. Yeni yöntemimizde bu “örneklemeden önce sıralama” mantığını kümelemeye adapte 

ediyoruz.        

Anahtar Kelimeler: Akıllı Ulaşım Sistemleri, kümeleme, tabakalama sonrası örnekleme 
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ABSTRACT  

New technologies enter our lives and society with the development of the transportation in recent 

years. Intelligent transportation system (ITS) is one of these technologies which use different 

sensing, information, data processing and communications techniques to improve safety and 

efficiency of the transportation. While the main purpose of ITS is to add considerable productivity to 

existing transportation infrastructure, large amount of data is also produced in different platforms 

such as Automatic Fare Collection (smart card) Systems, traffic light cameras, etc. Clustering is one of 

the widely used methods for analyzing this kind of data to provide valuable information for 

transportation planning. In this study, we investigate clustering methods which have been 

successfully applied in transportation. These methods can be categorized into three groups. First 

group is centroid-based clustering methods which are very popular because of the widespread use 

of k-means clustering. In these methods, each cluster is represented by a central vector, and the 

units are assigned to the clusters based on the distance to cluster centers. Second group is 

connectivity-based clustering methods which are also known as hierarchical clustering methods, 

where clustering analysis builds the cluster with a hierarchy. Third one is distribution-based 

clustering methods which use the information contained in the distribution of data sequences. We 

also introduce a new clustering method based on post stratification. Briefly, Post-stratified sampling 

methods, such as Ranked Set Sampling (RSS) and Judgment Post Stratification (JPS) sampling, are 

advanced method for data collection. The main impact of these methods is to rank the units in the 

randomly-chosen sets and to use this ranking information in sampling. We develop the new 

unsupervised clustering method by adapting this "ranking before sampling" idea to clustering.  

Keywords: intelligent transportation systems, clustering, post stratification 
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ÖZET 

Dünyada ulaştırmaya verilen önem giderek artmakta ve yapılan yatırımlar ilgi çekici boyutlara 

ulaşmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin ulaştırma altyapılarını geliştirmek için yaptığı sürekli 

yatırımlar dikkat çekmektedir. Bu ülkeleri takip edecek az gelişmiş ülkeler olduğu göz önüne 

alındığında akıllı ulaştırma sistemlerinde yapılacak atılımların küresel piyasalarda ülke payını artırmak 

adına önemli olduğuna inanılmaktadır. Ayrıca dünya nüfusu ve yaşam alanlarının sayısı arttıkça 

hayatı kolaylaştıracak daha yenilikçi sistemlere olan ihtiyaçta artacaktır. Bu bağlamda akıllı ulaştırma 

sistemleri dünya geleceğinde kilit rol oynayacaktır. Elbette devletler ulaşımı ve dolayısıyla 

vatandaşlarının hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Ancak bu sistemlerin büyük bir zenginlik 

kaynağı olabileceği de unutulmamalıdır. Neticede inovasyon ve teknolojiye dayalı olarak gelişim 

gösteren akıllı ulaştırma sistemleri ve alt sektörlerinin, ürettikleri ürünler ile ülke ekonomisine katkı 

sağlaması beklenmektedir. Üretim ile sağlanacak bu katkının geliştirilmesi, üretilen ürünlerin ihracatı 

ile mümkün olacak ve katma değeri yüksek olan bu ürünlerin ihracatı ile döviz gelirlerinin artırılması 

sağlanacaktır. Bu noktadan hareketle, bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan akıllı ulaştırma sistemleri 

sektöründe kullanılan elektronik sistemler ve sinyalizasyon ürünleri için dünya piyasalarındaki 

rekabeti gözlemleyerek Türkiye’den bu sektörde ihracat yapmayı planlayan girişimciler açısından 

hedef pazarlar ortaya koymaktır. Bu amaca ulaşmak için çalışmada öncelikle küresel rekabet 

gücünün analiz edilmesine dair yapılan geçmiş araştırmalara yer verilmiştir. Çalışmanın son kısmında 

Türkiye’deki akıllı ulaştırma sistemleri sektörüne dair bilgiler incelenmiştir. İstatistik veriler ve Türkiye 

Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı açısından stratejik hedef olarak belirlenen ülkeler ele alınarak hedef 

pazar analizleri yapılmıştır. Analiz sonucunda, satış yapılabilecek hedef ülkeler belirlenmiştir. 

Böylelikle, Türkiye için önemli bir araştırma ve yatırım alanı olan akıllı ulaştırma sistemlerinin, yeterli 

gelişme sağlandıktan sonra aranacak potansiyel yurt dışı alıcıları ortaya konulmaya çalışılmıştır.  
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ABSTRACT  

The importance given to transportation in the world is increasing and the investments made reached 

interesting dimensions. Continuous investments made by developing countries especially to improve 

their transportation infrastructure are remarkable. Given that, these countries being followed by 

underdeveloped countries. Therefore, it is believed that the breakthroughs in intelligent transport 

systems are important to increase country share in global markets. As the world population and the 

number of living spaces increase, the need for more innovative systems that will make life easier will 

increase. In this context, intelligent transportation systems will play a key role in the future of the 

world. Of course, governments aim to facilitate transportation systems in order to make citizens 

lives easier. However, it should not be forgotten that these systems can be a great source of wealth. 

As a result, it is expected that intelligent transportation systems and sub-sectors which are 

developed based on innovation and technology, will contribute to the country’s economy with 

products they manufactured. This contribution to be provided by the production will be improved as 

exports leading foreign exchange incomes which are possible with the export of the high value 

added products. From this point on, the aim of this study is to reveal target markets for exporters 

from Turkey which operates in electronic and signaling industry within the intelligent transportation 

systems. To reach this aim literature on global competition analysis is presented firstly. Secondly 

information about intelligent transportation systems industry in Turkey is examined. Last of all 

competition and target market analysis is made within the scope of statistical data, and strategic 

target countries. As a result of the analysis, target countries where sales can be made are 

determined. Thus, potential foreign buyers are revealed for the intelligent transportation systems as 

an important research and investment area for Turkey’s industry, which might be able to export its 

products after sufficient developments achieved. 
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ÖZET 

Son zamanlarda, akıllı ulaşım sistemleri üzerinde yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Sürücü destek 

sistemlerinin gelişimleri ile her geçen gün daha yenilikçi yöntemler ortaya çıkmaktadır. Akıllı sürüş 

destek sistemleri ile hem konforlu sürüş ortamının sağlanması hem de meydana gelebilecek trafik 

kazalarının önlenmesi hedeflenmektedir. Böylece ölüm, yaralanma ve maddi kayıpların önüne 

geçilmesi sağlanabilecektir. Trafik kazalarının çoğu yaya ve taşıtların kesiştiği noktalarda meydana 

gelmektedir. Yaya ve araçların yoğun olarak etkileşime geçtikleri alanlar, yaya yolları ve yaya geçitleri 

olarak görülür. Yaya geçitlerinde araçların veya yayaların trafik kurallarına uymaması, yaya 

geçitlerinin tümünde ışıklandırma sinyalizasyon sistemlerinin olmaması, sürücülerin hareket 

halindeyken dikkatlerin dağılması ve daha birçok neden ölüm ve yaralanmalı trafik kazalarına yol 

açmaktadır. Bu çalışmada, yaya geçitlerinde oluşabilecek kazaları önlemek için yaya geçidinin 

otomotik tanınmasında derin öğrenme tabanlı bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu makalenin uygulama 

aşamasında Frida projesinden elde edilen sentetik yaya geçidi görüntülerinin farklı hava şartlarında 

artırılarak oluşturulan veriseti kullanılmıştır. Çalışmada, günümüzde oldukça popüler olan ve görüntü 

işleme alanında sıkça kullanılan konvolüsyonel sinir ağları (KSA) yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışma 

için hazırlanan KSA modeli ve literatürde yaygın kullanılan modellerin ayrı ayrı başarı oranları test 

edilmiştir. Bu test sonucunda, çalışmada önerilen KSA modelinin performansının daha yüksek çıktığı, 

literatürdeki diğer çalışmalara göre daha avantajlı olduğu ve önerilebilir faydalı bir model olduğu 

görülmüştür. 
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ABSTRACT  

Recently, intensive researches on intelligent transportation systems have been carried out. With the 

development of driver support systems, more innovative methods are emerging each day. With 

intelligent driving support systems, it is aimed both to provide a comfortable driving environment 

and to prevent traffic accidents that may occur. Thus, death, injury and financial losses will be 

prevented. Most of the traffic accidents happen at the intersection point of pedestrians and 

vehicles. Areas where pedestrians and vehicles interact extensively are seen as pedestrian paths and 

pedestrian crossings. Disobey to traffic rules of vehicles or pedestrians in pedestrian crossings, 

absence of signaling systems throughout pedestrian crossings, distraction of drivers when they are 

on the move and many more reasons lead to death and injured traffic accidents. In this study, a 

deep learning-based approach was developed for the automatic recognition of the pedestrian 

crossing to prevent accidents at pedestrian crossings. In the application phase of this article, the 

synthetic pedestrian crossings images obtained from the Frida project were used to the dataset 

created by increasing in different weather conditions. In the study, convolutional neural networks 

(CNN) method, which is very popular today and used frequently in image processing field, is used. 

The success rates of the KSA model prepared for this study and the models commonly used in the 

literature have been tested. As a result of this test, it was seen that the higher performance of the 

KSA model suggested in the study was more advantageous than the other studies in the literature 

and it is a suggestable useful model.  

 

Keywords: Driving support systems, pedestrian crossing detection, deep learning. 
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ÖZET 

Dünya ticaretinin hacim olarak %80’den fazlası, değer olarak ise %70’ten fazlası deniz yolu aracılığı ile 

gerçekleştirildiği bilinmektedir. Bu hacmin önemli bir kısmı ise (yaklaşık %16) konteyner taşımacılığı 

aracılığı ile sağlanmaktadır. Konteyner taşımacılığına olan artan talep de göz önünde 

bulundurulduğunda, taşımanın gerçekleştirildiği konteynerlerde teknolojik iyileştirmeler gereksinimi 

doğmuştur. Özellikle müşteri memnuniyetini attırmak ve veri yönetimi aracılığı ile operasyonel 

verimliliği yükseltmek gibi amaçlarla deniz taşımacılığında kullanılan konteynerlerde teknolojik 

dönüşüm ihtiyacı söz konusu olmuştur. Türkiye’de halen hem özel hem de kamu işletmelerinde 

konteynerlere yönelik takip ve elektronik mühür sistemleri aktif olarak kullanılmaktadır (Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı konteyner takip sistemi, Marport konteyner bilgi sistemi, Arkas Line konteyner takip 

sistemi vb.). Ancak bu sistemlerin konteynerlerin sadece güvenliğini ve/veya konumunu takip 

edebilmektedir. Akıllı konteyner uygulaması ise konteynerin içindeki yükün durumu, konteyner içi 

sıcaklığı ve bilgilerin otomasyonu gibi daha fazla hizmet sunmaktadır. Araştırmada ikinci el veri 

kaynaklarına dayanarak dünya konteyner taşımacılığı lideri olan APM-Maersk işletmesinin kendini bu 

teknolojiye erken adapte ettiği gözlemlenmiştir. Ancak akıllı konteyner uygulamalarının deniz 

taşımacılığı sektöründe bir geçiş süreci yaşamasından dolayı dünya üzerinde kullanımı henüz 

yaygınlaşmadığı anlaşılmıştır. Türkiye’ye yönelik yapılan araştırmada ise akıllı konteyner 

uygulamasını kullanmaya başlayan herhangi bir işletmeye rastlanmamıştır. Yarı-yapılandırılmış 

görüşmelerde sektör insanlarının söz konusu teknolojiye bakışının olumlu olduğu ancak gerek yatırım 

maliyetinin yüksek olması gerekse pazarda bu hizmete yönelik henüz bir talebin var olmaması gibi 

sebeplerle geçişin mümkün olmadığı vurgulanmıştır.  Akıllı konteyner uygulamaları henüz tam olarak 

sadece sektörün öncü işletmelerince sunulmaktadır. Önümüzdeki yıllarda, denizcilik sektörü dijital 

dönüşüme adapte oldukça, bu tür uygulamaların daha da önem kazanacağı düşünülmektedir. 
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ABSTRACT  

It is known that world trade is carried out by more than 80% by volume, more than 70% by maritime 

transportation. An important part of this volume (about 16%) is provided through container trade. 

Given the increasing demand for container transport, there is a need for technological 

improvements in the containers where the transport is carried out. Especially in order to increase 

customer satisfaction and to increase operational efficiency through data management, the need for 

technological transformation has been a problem in containers used for maritime transport. 

Currently, both private and public enterprises are actively using tracking and electronic seals for 

containers in Turkey (Customs and Trade Ministry of the container tracking system, Marport 

container information system, Arkas Line container tracking system and so on.). However, these 

systems can only monitor the safety and / or location of the containers. Intelligent container 

applications provide more services such as cargo status inside the container, temperature inside the 

container and automation of the information. In this study, based on second-hand data sources, it 

was observed that APM-Maersk operation, which is the leader of world container transportation, 

adapts itself to this technology early. However, it has been observed that smart container 

applications have not yet become widespread in the world because of the transition process in the 

maritime transport sector. In the survey conducted for Turkey, can not find any company started 

using the smart container applications. Semi-structured interviews emphasized that the 

technological view of the sector people is positive, but the cost of investment is high and it is not 

possible to switch due to the fact that there is not yet a demand for this service in the market. 

Intelligent container applications are yet to be presented exclusively to industry leading companies. 

In the coming years, as the maritime industry is adapting to digital transformation, such applications 

are thought to be even more important. 
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ÖZET 

Sensör teknolojileri ve IOT uygulamalarının yaygınlaşmasıyla beraber “Büyük Veri Analizi” konusunun 

önemi her geçen gün artıyor. Toplu taşıma sektörü de büyük veri analizine ihtiyaç duyan sektörlerin 

başında geliyor.  

Teknoloji ilerledikçe toplu taşımada kullanılan araçlardan elde edilen dijital bilgiler artıyor ve adeta 

veri dağlarına dönüşüyor. Bu verilerin büyük bir kısmı veri tabanlarına kaydediliyor. Bu veriler farklı 

sektörlerde değişik amaçlar için kullanılabiliyor. Kaydedilen bu büyük veriler operatör veya bireyler 

için herhangi bir anlam teşkil etmeyebilir. Ancak bu devasa verilerden anlamlı çıkarımlar yapıldığı 

takdirde, sistemlerin sürdürülebilirliği ve çalışma performanslarında iyileştirme yapma imkanı 

doğacaktır. 

Metro İstanbul bünyesinde geliştirilen ve İstanbul’da T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında kurulan 

Tramvay Takip Sisteminde RFID algılayıcılar kullanılarak hat 300 küçük bölgeye bölünmüş durumda. 

Her bölge için çeşitli işlemler yapılıyor. Bu bölgeler sayesinde hangi aracın nereden geçtiği tespit 

edilerek bölge bazlı konum bilgisi elde edilmektedir. Aynı zamanda tramvay araçlarından alınan 

çeşitli sinyal verileri ile araçların gidiş yönü, araç numarası, hız bilgileri, kuplaj, hareket süreleri, kapı 

açma-kapama bilgisi vb. veriler toplanmaktadır. Tramvay Takip Sisteminde araçlardan elde edilen 

veriler anlık olarak Kumanda merkezine iletilmekte ve veri tabanına kaydedilmektedir. Hat üzerinde 

ve araçlarda, toplamda 1100’e yakın noktadan alınan verilerin değerlendirilmesi ile son kullanıcıya 

anlamlı bilgiler çıkarılmaktadır.  

Veri tabanına kaydedilen veriler sistem operatörü tarafından anlık olarak gözlemlenebiliyor. Veri 

madenciliği ile Tramvay Takip Sistemi’nden elde edilen veriler peron yoğunluk oranı ve bogi aşınma 

miktarıyla ilgili somut bilgilere dönüştürülmektedir. Bu somut bilgilerden ilki, araç kapı sinyallerinden 

elde edilen açma-kapama bilgileri ile aracın her bir peronda harcadığı süre analiz edilip, günün farklı 

zaman periyotlarında peronlarda oluşabilecek yoğunluk bilgisinin yaklaşımsal metotla tahmini 

sonucu elde edilmekte ve yoğunluğa göre sefer plan revizyonları yapılmasını sağlayabilmektedir 

İkincisi ise bir aracın gün içinde kat ettiği toplam mesafeden yola çıkılarak, bogi aşınma miktarının 
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minimize edilmesi ve bogi ömrünü uzatmak için araçta yön değişimi yapılma zamanının takibini 

sağlamaktadır. 
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ABSTRACT  

“Big Data Analytics” subject becomes more important day by day with the spread of sensor 

Technologies and IOT applications. The mass transportation sector is also at the forefront of the 

sectors that need big data analytics. 

As technology develops, digital information gained from vehicles used in public transport is 

increasing and turning into big data. Most of these data’s are stored in databases. These data’s are 

used for different purposes in different sectors. These recorded large size data’s may not have any 

meaning for operator or people. However, if significant implications are made from these gigantic 

data, systems will be able to improve sustainability and operational performance. 

Tram Tracking System in Metro Istanbul was established in Istanbul on the T1 tram line and the line 

is divided into 300 small sections with using RFID sensors in system. Various operations are being 

done for each section. Section based location information is sent to the system with being 

determined where the vehicle pass. At the same time with the Tram Tracking System, the direction 

of vehicles, vehicle number, speed information, coupling, operation duration, door opening-closing 

information etc. data is being collected. The data obtained from the vehicles in the Tram Tracking 

System are transmitted to the Command Center instantaneously and recorded in the database. On 

the line and vehicles, meaningful information is extracted to the end user by evaluating the data 

collected from near 1100 points in total. 

Data stored in the database can be monitored instantaneously by the system operator. Data 

obtained from the Tram Tracking System with data mining is transforming into concrete information 

about ratio of platform density and amount of bogie abrasion. First information is estimation of 

platform density with approach method according to duration of door opening-closing period at 

every vehicle. The second is to set the time for changing the direction of the vehicle in order to 

extend the length of the bogie life and reduce the amount of bogie abrasion depending kilometer 

that a vehicle has made during the day. 
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ÖZET 

Dünya ticaretindeki mal üretim ve dağıtımındaki değişimler, uluslararası tedarik zincirinin içinde 

bulunan aktörlerin daha etkin ve verimli çalışmasını zorunlu hale getirmiştir. Ayrıca, günümüzde 

müşterilerin istek ve beklentileri de her geçen gün daha karmaşık hale gelmiştir. Müşteriler aldığı 

malı tam zamanlı takip edebilmenin yanında; kapıdan kapıya taşıma, fatura, gümrük işleri, envanter 

yönetimi hizmetlerinin ve diğer tüm hizmetlerin satıcı tarafından verilmesini beklemektedir. Akıllı 

ulaştırma sistemleri verilen bu hizmetleri tam zamanlı ve koordineli bir şekilde minimum hatayla 

sunulmasını sağlamaktadır.  

Uluslararası yük trafiğinin sürekli büyümesi, tedarik zincirinin en önemli düğüm noktası olan limanları 

daha hızlı operasyon yapmaya ve kullanıcılarına katma değerli hizmetler sunmaya zorlamaktadır. Bu 

süreçte limanlar teknolojik alt yapılarına daha fazla yatırım yapmak zorunda kalmaktadır. Bu 

kapsamda, akıllı ulaştırma sistemlerinin konteyner limanlarında kullanımı her geçen gün artmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı dünyada faaliyet gösteren konteyner limanlarında kullanılan akıllı ulaştırma 

sistemlerini kullanım amaçlarına göre kategorize etmektir. Ayrıca bu çalışmada gelecekte 

kullanılması planlanan akıllı sistemler hakkında bilgiler verilmiştir. Akıllı ulaştırma sistemleri 

limanlardaki trafik akışıyla doğrudan bağlantılı olan yük, araç ve altyapı operasyonlarıyla doğrudan 

ilişkili olduğu için araştırmada yük akışını ilgilendiren her konu ile akıllı ulaştırma sistemleri arasındaki 

ilişki incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma bulgularında liman kullanıcılarının akıllı ulaştırma 

sistemlerinin koordineli bir şekilde kullanımı halinde limanda yapılan işlerin üretkenliğini artırdığı 

görülmüştür. Ayrıca bu sistemler güvenlik ve taşıma hizmetlerini daha verimli, rekabetçi ve 

sürdürülebilir hale getirmiştir. 
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ABSTRACT  

Changes in world production and distribution of goods have made it necessary for actors in the 

international supply chain to operate more effectively and efficiently. In addition, the demands and 

expectations of customers are becoming more complex today. Customers expect to keep track of 

their goods on-time, and also expect door-to-door transportation, invoices, customs clearance, 

inventory management services and all other services to be provided by the seller. Intelligent 

transport systems ensure that these services are delivered in a timely and coordinated manner with 

minimal errors.  

  The constant growth of international freight traffic forces the ports, which are the most important 

nodes of the supply chain, to operate faster and provide value added services to its users. In this 

process, ports have to invest more in technological infrastructure. In this context, the use of 

intelligent transportation systems in container ports is continuously increasing. 

The purpose of this study is to categorize intelligent transportation systems used in container ports 

operating in the world according to their intended use. In this study, information about intelligent 

systems planned to be used in the future is given. Since intelligent transport systems are directly 

related to the load, vehicle and infrastructure operations associated with the traffic flow at the 

ports, the relationship between intelligent transport systems and each issue that concerns the load 

flow in the survey has been tried to be investigated. In the research findings, it has been seen that 

port users increase the productivity of port-based jobs when coordinated use of intelligent 

transportation systems. In addition, these systems have made security and transportation services 

more efficient, competitive and sustainable. 
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ÖZET 

Türkiye’nin ilk yıllarında özellikle demiryollarında yapılan yatırımlar öne çıkarılmıştır. Ülkemizde 

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) kurulmasıyla birlikte karayolu ulaşım ağında ve karayolu 

taşıtlarında yaşanan gelişmeler demiryolu ağına ve taşıtlarına oranla daha hızlı gerçekleşmiştir. Bu 

gelişmeler ile birlikte nüfus yoğunluğunun artması ve sosyoekonomik gelişmelerden dolayı trafikteki 

taşıt sayısı da artmaktadır. Bunun yanında özellikle kentsel bölgelerde artan taşıt sayısı çeşitli 

problemlere yol açmaktadır. Özellikle kış mevsiminin yoğun olarak yaşandığı ülkemizin doğu 

kesiminde, kar ve buzlanmadan dolayı trafik güvenliği olumsuz olarak etkilenmektedir. Türkiye’nin 

Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Erzurum ili kentler arası ulaşımda geçiş noktası olması bakımından 

transit yollara sahiptir. Bu nedenle ülkemizin doğu kesiminde ulaşımda etkin bir rol oynamaktadır. 

Kent trafiği, sıcaklığın kış aylarında sıfırın altına inmesinden dolayı kar ve buzlanmadan olumsuz 

olarak etkilenmektedir. Ulaşımda özellikle eğimli yollarda, köprülerde ve trafiğin yoğun olduğu 

bölgelerde kar ve buzlanmadan dolayı meydana gelen kazaların sayısı her geçen gün artış 

göstermektedir. Bu kazalarda meydana gelen can ve mal kayıpları önemli ölçüde maddi ve manevi 

sonuçları beraberinde getirmektedir. KGM ve yerel yönetimler tarafından kar ve buzlanma ile 

mücadele edilmektedir. Ancak yol ağlarının çok geniş olması bu hizmetin yapılmasını 

güçleştirmektedir. Bunun yanında buzlanma ile mücadelede tuz ve yola zarar veren kimyasal 

maddelerin kullanılması karayolu üst yapısına zarar vermektedir. Ülke ekonomisi ve bütçesi 

düşünüldüğünde bu durumun maliyeti önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada bir Akıllı Ulaşım 

Sistemi (AUS) uygulaması olan buzlanmayı algılayıcı ve önleyici sistemlerin Erzurum ilinde meydana 

gelen trafik kazalarının önlenmesinde kullanılabileceği öngörülmüştür. Bu sayede trafik güvenliği ve 
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konforu artacak, ulaşım rahatlayacaktır. Bununla birlikte trafik kazalarından kaynaklı maddi, manevi 

kayıplar ve ülke ekonomisine verilen zararın önüne geçilmesi sağlanmış olacaktır. 
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ABSTRACT  

The early years of Turkey especially investment made in railway are highlighted. With the 

establishment of the General Directorate of Highways (GDH) in our country, the developments 

experienced in road transport network and road vehicles have been realized faster than railway 

network and vehicles. Along with these developments, the number of vehicles in traffic is also 

increasing due to the increase in population density and socioeconomic developments. In addition, 

increasing number of vehicles, especially in urban areas, leads to various problems. Especially in the 

eastern part of our country where the winter season is heavily affected, traffic safety is adversely 

affected due to snow and ice. Erzurum province in Turkey's Eastern Anatolia Region has the 

transition point in terms of being a transit road for inter-city transportation. For this reason, 

transport in the eastern part of our country also plays an active role. Urban traffic is adversely 

affected by snow and ice because the temperature drops below zero in the winter months. 

Especially in sloping roads, bridges and areas where heavy of traffic in transportation occurring the 

number of traffic accidents due to snow and ice indicate increasing day by day. Occurring loses of life 

and material in these accidents bring along with considerably material and spiritual conclusions. 

GDH and local governments are fighting snow and ice. However, the wide range of road networks 

makes this service difficult. Besides, the use of chemical substances damaging the road and salt in 

the struggle against icing damage the road superstructure. When the country economy and budget 

are considered, the cost of this situation is important. In this study, it is predicted that an Intelligent 

Transportation System application, ice detection and prevention systems, could be used to prevent 

traffic accidents in the city of Erzurum. In this way traffic safety and comfort will be increased, 
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transportation will be relaxed. At the same time, it will be ensured that the material and spiritual 

losses caused by traffic accidents and the damage to the economy of the country preventing. 

 

Keywords: Detecting and preventing icing system, intelligent transportation system, traffic safety 
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ÖZET 

Liman operasyonları geminin yanaşma süreci ile başlayarak geminin limandan ayrılması ile son bulan 

planlama, yönetme, kontrol ve takibinin son derece önemli olduğu süreçleri ihtiva etmektedir. 

Özellikle, liman yanaşma operasyonu içerisindeki kılavuz kaptan alma noktasından yanaşma 

rıhtımına kadar geçen sürede yaşanabilecek zaman kayıpları tüm yükü etkileyebilmektedir. 

Dolayısıyla, liman operasyonel süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için günümüz 

teknolojilerinin yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Bu noktada, gemilerin liman 

yanaşma operasyonlarının emniyetli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için otonom su üstü araçlardan 

alınabilecek yardımlar son derece önem arz etmektedir. Gerek kılavuz kaptan sevki konusunda 

gerekse yanaşma manevralarına yardım edecek otonom römorkör yardımıyla, istenirse kılavuz 

kaptan kontrolünde istenirse de Terminal Operasyon Sistemi aracılığı ile tek noktadan kumanda 

edilerek süreç izlenip emniyetli ve en hızlı şekilde yanaşma manevrası yapılabilir. Ayrıca, kılavuz 

kaptan ve gemi kaptanı sorumluluğundaki önceden planlanacak yanaşma operasyonu insan 

kumandasından kontrolüne geçirilerek yorgunluk, dikkatsizlik, tecrübe/bilgi eksikliği gibi konulardan 

kaynaklanabilecek insan hatalarının önüne geçilebilir. Bu çalışma kapsamında, otonom 

römorkörlerinin liman sahası içerisindeki gemi yanaşma ve ayrılma manevralarında kullanımının 

sağlayacağı olası etkiler SWOT-AHP yöntemleri ile incelenmiştir. Önerilen yöntemlerden, SWOT 

analizi otonom römorkör kullanımın sağlayacağı olası tüm etkilerin tespit edilmiş, AHP yöntemi ile de 

tespit edilen etkilerin önceliklendirilmeleri gerçekleştirmiştir. 
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ABSTRACT  

Port operations include that planning, management, control and follow-up processes which are very 

important from beginning of berthing maneuver to cast-off. Especially, the time losses from the pilot 

point to the docking point in the berthing operations can affect entire port operation. Therefore, it 

appears that today's technologies are beginning to be used intensively in order to carried out the 

port operational effectively. At this point, to carried out berthing operations safely, it is so crucial 

that assistances which can be obtained from autonomous surface vehicles. With the help of an 

autonomous tugboat which will assist the berthing maneuvers or transporting pilot, the berthing 

operation can be controlled from the single point either through the Terminal Operation System or 

under supervision of pilot to ensure safe and fast berthing maneuver. Besides that, human errors 

caused by such factors as fatigue, carelessness, lack of experience might be avoided by the advance 

planned berthing operation under the responsibility of the pilot and the captain of the ship which is 

transferred from the human operator to the computer control. In this research, the potential 

impacts of the use of autonomous tugboats on berthing and unmooring maneuvers within the 

harbor were examined by SWOT-AHP methods. From the proposed methods, all the possible effects 

of using the SWOT analysis autonomous tugboat were identified and the priorities of the effects 

determined by the AHP method were realized.  

Keywords: Mooring Operations, Ship Maneuver, Autonomous Surface Vehicles, SWOT, AHP 
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ÖZET 

Şehirlerin nüfuslarının artmasıyla birlikte ulaşımda yeni gereksinimler ortaya çıkmaktadır. Mobil 

teknolojilerin hızla gelişmesi ile birlikte kurumlar da hizmet anlayışında değişikliğe gitmekte, hizmet 

standartlarını teknolojiye uygun hale getirmek için çalışmalar yapmaktadır. Belediyelerin 

vatandaşlara sunduğu en önemli hizmetlerin başında toplu ulaşım gelmektedir. Belediyeler toplu 

ulaşımda Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) uygulamaları ile vatandaşlara hizmet vermektedir. 

Vatandaşların ulaşım hizmetlerinden en etkin şekilde yararlanabilmesi için AUS uygulamalarının 

geliştirilmesi gerekmektedir. İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Sakarya gibi büyükşehirlerin 

kullandığı uygulamalara bakıldığında farklı fonksiyonlar ve gereksinimler öne çıkmaktadır. Bu 

uygulamaların geliştirilmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), GPS teknolojisi, RFID teknolojisi, 

manyetik okuyucular ve mobil telefonlar en önemli yeri tutmaktadır. 

Akıllı ulaşım sistemleri vatandaşların “Hangi duraktan, hangi araca binebilirim?”, “otobüsüm ne 

zaman gelir?”, “Araçta yer var mı?”, “yolculuğum ne kadar sürecek?”, “engelliyim hangi araca 

binebilirim?” gibi birçok sorusuna cevap vermek üzerine tasarlanmaktadır. Elde edilen verilerin de 

sistemin geliştirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir. Bu sorulara cevap verecek fonksiyonları 

oluşturmak için hangi yöntem ve teknolojinin kullanılacağı da önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada mevcut sistemlerin değerlendirmesi yapılmış ve eksikler tespit edilerek yolcu ve 

idarecilerin sistemi daha fonksiyonel kullanmasına yönelik sonuçlar ortaya çıkarılmıştır.  Toplu ulaşım 

araçlarının yolcu kapasitesi, araçta seyahat eden anlık yolcu sayısı, durakta bekleyen yolcuların sayısı 

gibi verilerin sistem tarafından nasıl işleyebileceği ve hangi teknolojilerin kullanılacağı 

değerlendirilmiştir. Toplu ulaşım araçlarının ve akıllı ulaşım sistemlerinin yaşlı ve engellilerin toplu 

ulaşım araçlarını kullanımına uygunluğuna yönelik araştırma yapılmıştır. Yapılan bu araştırmanın 

sonucunda toplu ulaşım araçları ve uygulamaların yaşlı ve engellilerin kullanımına nasıl uygun hale 

getirilebileceği konusunda önerilerde bulunulmuş ve değerlendirme ölçütleri belirlenmiştir.   
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen SAKUS uygulaması İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara 

ve Konya da yapılan AUS uygulamaları ile karşılaştırılmıştır. Mevcut uygulamalar ve araştırmanın 

sonuçları göz önünde bulundurularak Sakarya özelinde yeni bir AUS uygulaması modeli önerilmiştir. 
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ABSTRACT  

With the increase of the population of cities, new requirements are emerging in transportation. 

With the rapid development of mobile technologies, organizations are changing their service 

understanding and are working to make service standards compatible with the technology. One of 

the most critical services the municipalities offer to citizens is public transportation. The 

municipalities provide services to citizens through Intelligent Transportation Systems (ITS) 

applications in public transportation. ITS applications need to be developed so that citizens can 

benefit most efficiently from transportation services. Different functions and requirements come to 

the fore when looking at the applications used by major cities such as Istanbul, Bursa, İzmir, Ankara, 

Konya, and Sakarya. Geographic Information Systems (GIS), GPS technology, RFID technology, 

magnetic readers and mobile phones have the most crucial place in the development of these 

applications. 

Intelligent transportation systems respond to many questions such as: " Which bus stop should I use 

to go my destination?”, “Which bus should I get on?”, “When does the bus come to the bus stop?”, 

“Does the bus have available seat/seats?”, “How long will it take to go my destination? “, “I am 

disabled which bus has the requirements for the disabled people?” It is expected that the obtained 

data will contribute to the improvement of the system. It is also important to know which method 

and technology can be used to create the functions that will answer these questions. 

In this study, an evaluation of existing transportation systems is made, and results are found out to 

use the system more functional for the passengers and administrators by detecting the failures. It 

has been evaluated: How the system can handle data such as the passenger capacity of public 

vehicles, the number of instant passengers traveling in the bus, the number of passengers waiting at 

the bus stop and which technologies can be used. Research has been conducted on the suitability of 

public transport and intelligent transportation systems for the use of the elderly and disabled 

people. As a result of this research, proposals have been made about how public transportation and 
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applications can be adapted to the use of elderly and disabled people, and evaluation criteria have 

been determined. 

The SAKUS application developed by Sakarya Metropolitan Municipality is compared with the ITS 

applications in Istanbul, Bursa, İzmir, Ankara, and Konya. A new ITS application model has been 

proposed for Sakarya considering the current applications and the results of the research. 

 

Keywords: Mobile Technologies, Intelligent Transportation Systems, Public Transportation 
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ÖZET 

Günümüzde büyük şehirlerin en önemli sorunu ulaşım problemleridir. Ulaşım problemlerini en aza 

indirmenin yolu da raylı sistem toplu taşımacılığıdır. Demiryolu hızlı, güvenli olması ve daha fazla 

yolcu taşınabilmesi nedeniyle tercih edilmektedir. Bir yerden diğer bir yere emniyetli, hızlı ve 

kesintisiz ulaşabilmek için sinyalizasyon sistemlerinden yararlanılmaktadır. Demiryolu sinyalizasyon 

sistemleri, aynı güzergah üzerinde birbirini takip eden trenler arasındaki emniyet uzaklığının 

korunması, hat kapasitesinin arttırılması, personel ve ekipman tasarrufu için kullanılmaktadır. 

Eskiden mekanik ve elektromekanik olarak yapılan bu sistemler, günümüzde teknolojinin gelişmesine 

bağlı olarak elektronik ve bilgisayar tabanlı yapılmaktadır. 

Avrupa ülkeleri arasında trenlerin kesintisiz gidebilmeleri için ERTMS( European Train Management 

System ) adı altında ortak bir sistem ve bu sistem içerisinde de ETCS ( European Train Control System 

) olarak adlandırılan bir alt sistem kurulmuştur. Bu sayede trenlerin üzerinde bulunan araçüstü 

ekipmanlar diğer ülkelerdeki sinyalizasyon sistemi tarafından tanınabilmektedir. Marmaray’da ve 

Yüksek Hızlı Tren hatlarında ERTMS/ETCS sistemi kullanılmaktadır. Marmaray’ın işletmeciliğe 

açılmasıyla banliyö hatlarında ilk defa CBTC (Communication Based Train Control) sistemi 

kullanılmaktadır. Bu sisteme göre trenler fren mesafesinde birbirlerini takip edebilmektedir. 

Marmaray demiryolu boğaz geçişi ile Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlamaktadır. Bu sayede 

Londra’dan Pekin’e kesintisiz taşımacılık yapılabilecektir.  

Bu çalışmada sinyalizasyon sisteminin ekipmanları açıklanmıştır. Ekipmanların birbirleri ile 

anlaşmasını sağlayan ve elektronik kilitleme yapan anklaşman sistemine değinilmiştir. Marmaray 

Projesinde birlikte uygulanan  ERTMS ve CBTC sistemlerinin detayları verilmiştir. Anklaşman sistemi 

Mitsubishi PLC ile programlanmış ve SCADA programı ile simülasyonu  yapılmıştır. 
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ABSTRACT  

 The most important problem of big cities today is transportation problems. The way to get the most 

out of transport problems is the rail system public transport. The railway is preferred because it is 

fast, safe and can carry more passengers. Signaling systems are used to provide safe, fast and 

smoothly access from one location to another. Railway signaling systems are used to maintain safety 

distance between consecutive trains on the same route, to increase line capacity and to save 

personnel and equipment. These systems, formerly mechanically and electromechanically 

constructed, are now made electronically and computer based, depending on the development of 

technology. 

A common system under the name of European Train Management System (ERTMS) and a 

subsystem called ETCS (European Train Control System) have been established in order to enable the 

trains to be uninterrupted among European countries. In this way, train onboard equipment can be 

recognized by the signaling system in other countries. ERTMS / ETCS system is used in Marmaray and 

High Speed Train lines. With the opening of Marmaray, CBTC (Communication Based Train Control) 

system is used for the first time in suburban lines. According to this system, the trains can follow 

each other at the brake distance. The Marmaray railway connects the throat passage with the Asian 

and European continents. In this regard, uninterrupted transport from London to Beijing will be 

possible. 

In this study, the equipment of the signaling system is explained. The interlocking system, which 

enables the equipment to negotiate with each other and locks it electronically is explained.. The 

details of ERTMS and CBTC systems applied together at Marmaray Project are given. The interlocking 

system is programmed with Mitsubishi PLC and simulated with the SCADA program. 

 

Keywords: Interlocking Systems, CBTC, ERTMS, Marmaray, Signalling 
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ÖZET 

Uçak rötarları tüm dünya gibi Türkiye’de de yaygın bir problemdir. Artan uçuş gecikmeleri ülke uçuş 

sistemine, hava yolları şirketlerine, yolculara her yıl büyük maliyetler oluşturmaktadır. Bu nedenle 

uçuş gecikmelerini minimuma indirgemekle birlikte, gerçekleşebilecek gecikmeleri de tahmin 

edebilmek maliyetleri düşürmek açısından önemlidir. Bu çalışmada, Türkiye’deki en büyük 

havalimanlarından birinde gerçekleşen uçuşlar değerlendirilmiştir. Gerçekleştirilen istatistiksel 

analizler sonucunda yeni bir Yapay Sinir Ağları modeli geliştirilerek uçuş gecikmeleri tahmin edilmeye 

çalışılmıştır. Bu çalışmanın kararlarında yöneticileri desteklemesi amaçlanmıştır ve aynı zamanda 

yolculara da bilet alırken karar verme aşamasında yardımcı olması hedeflenmektedir. 
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ABSTRACT  

Flight delay is a widespread problem in Turkey, like all over the world. Increased flight delays are 

causing great costs to the country's air travel system, airlines and passengers every year. For this 
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reason, it is important to reduce the flight delays to a minimum, but also to estimate the possible 

delays in terms of reducing costs. In this study, the flights from one of the biggest airports in Turkey 

were evaluated. As a result of the statistical analyzes performed, a new Artificial Neural Network 

model was developed to estimate flight delays. This work is aimed to support managers’ decisions, 

and also designed to assist passengers in their decision-making process when they are getting 

tickets. 

 

Keywords: Flight Delay, Estmation, Artifical Neural Networks 
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ÖZET 

Birleşmiş Milletlerin Eylül 2015’te kabul ettiği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH), çevresel 

duyarlılıkla birlikte tüm insanların barış ve refah içinde yaşamalarını garanti etmek ve yoksulluğu 

ortadan kaldırmak üzere Ocak 2016’da resmi olarak yürürlüğe girmiştir. SKH’ler 2030’da ulaşılmak 

istenen 17 hedeften oluşmaktadır. Bu hedeflerin sağlık, temiz enerji, altyapı, sürdürülebilir şehirler, 

sorumlu tüketim ve iklim değişikliği gibi dikkate değer bir kısmı doğrudan ulaştırmayla ilgilidir. 

SKH’ler küresel ölçekte trafik kazalarından kaynaklanan ölümleri azaltmak, enerji verimliliğini 

artırmak, yol güvenliği geliştirmek, toplu ulaşımı yaygınlaştırmak vb. alt başlıklar içermektedir. Bu 

durum ulaştırmanın ekonomik kalkınmanın itici gücü olduğunu göstermektedir. Fakat hızlı 

kentleşme, kentsel planlama ve yönetiminin yetkinlikten uzak olması nedeniyle yetersiz ulaşım 

altyapısına sebep olmaktadır. Sonuç olarak Dünya genelinde her yıl 1,24 milyon insan trafik 

kazalarında hayatını kaybetmektedir ve bu ölümlerin sadece %10’luk bir bölümü yüksek-gelirli 

ülkelerde olmaktadır. Bu gerçek, ulaştırmanın ekonomik kalkınmanın sadece itici gücü değil aynı 

zamanda göstergesi de olduğunu işaret etmektedir. Bununla birlikte ulaştırma, halk sağlığını ciddi 

riske sokan enerji-ilintili sera gazı salınımının dörtte birinden sorumludur. 

Bu bağlamda ileri bilgi ve haberleşme teknolojilerinin kullanımı ile yaşam, zaman, para, enerji ve 

çevreyi kurtaran Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS), üye ülkelerin SKH’leri gerçekleştirebilmelerinde kilit 

role sahip olabilir. Bu çalışma Dünya genelinde mevcut AUS’nin bazı örneklerini ve bunların SKH’lere 

katkılarını ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, kalkınma, ulaştırma. 
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ABSTRACT  

The United Nations (UN) Development Summit adopted Sustainable Development Goals (SDGs) in 

September 2015 and the SDGs officially came into force in January 2016 to eradicate poverty and 

ensure that all people live in peace and prosperity within environmental concerns.  The SDGs 

consists of 17 goals to be achieved in 2030. A remarkable number of these goals such as good 

health, clean energy, infrastructure, sustainable cities, responsible consumption and climate action 

are directly related with transportation. In particular, these SDGs involve targets like reducing the 

number of global deaths from traffic accidents, increasing energy efficiency, improving road safety, 

expanding public transport, etc. This is a clear sign of that transportation is a fundamental driver of 

the economic development. However, rapid urbanization causes inadequate transport infrastructure 

due to the lack of qualified planning and management of the urban growth. Consequently, 1.24 

million people die every year in traffic accidents all over the world and only 10 percent of these road 

fatalities occur in high-income countries. This fact proofs that transportation must be accepted as 

not only a driver but also a marker of economic development. In addition, transportation is 

responsible for approximately one fourth of the energy-related greenhouse gas emissions which 

puts public health in a serious risk.   

In this context, Intelligent Transportation Systems (ITS) using advanced information and 

communication technologies to save lives, time, money, energy and environment can play a key role 

in ensuring the member States of UN to reach the targets set out in the SDGs. This study provides an 

outline of some examples of existing ITS projects worldwide and focuses on their contributions to 

SDGs.  
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ÖZET 

Özellikle 21. yüzyılın başlangıcı ile otomobil sahipliliği daha dik bir eğilim ile artış göstermeye 

başlamıştır. Bu eğilim otoyollar, yollar ve park alanlarındaki sıkışıklık ile özellikle kentsel yaşama 

yansımaktadır. Otomobil sahipliliğindeki artış ve ticari ulaştırmadaki gelişim, trafik yüklerini ve bu 

yüklerin tekrar sayılarını arttırmıştır. Ayrıca gelişen kişisel ve ticari ulaşım, yollardaki kaza riskini 

yükseltmiştir. Bu doğrultuda 20. Yüzyıl kapsamında akla gelen ilk yaklaşım altyapı ve üstyapının 

geliştirilmesiyken yeni yüzyıl kapsamında sürdürülebilir çözümler tercih edilmektedir. Bu çözümler 

arasında Akıllı Ulaştırma Sistemleri (AUS) en çok tercih edilen alternatiftir. 

AUS, güvenlik ve güvenlik harici uygulamaların amaçlarını gerçekleştirebilmek için tasarlanmış, 

önemli, kritik ve bütünleşik bir sistemdir. Ulusal karayolu ağının verimliliğini arttırmak için AUS 

kapsamındaki ileri teknolojilerin araştırma, geliştirme, deneme, konuşlandırma ve entegrasyonu için 

ciddi çaba sarf edilmiştir. Günümüzde ise araştırmalar, iletişim ve uzaktan algılama teknolojilerinin 

kombinasyonu ve entegrasyonu üzerine yoğunlaşmıştır. 

Son dönemlerde piezoelektrik malzemeler büyük bir gelişme kaydederek, aktuator ve sensor 

kapsamında tüm branşlarda ticari pazara girmeyi başarmıştır. Ulaştırma endüstrisinde ise son yirmi 

yıllık dönemde piezoelektrik malzemelerin çok farklı uygulama alanları bilim insanları tarafından 

önerilmiştir. Bu önerilerin bazıları ticari anlamda uygulanma imkânı da bulmuştur. Yakıt enjeksiyon 

sistemleri için geliştirilen piezoelektrik akyuatorler, yakın geçmişin yaygın uygulaması iken aktif 

gürültü ve titreşim sönümleme uygulamaları günümüzün araştırmaları konumundadır. Titreşen 

yapılardan elektrik üretimi ise piezoelektik malzemelerin yakın gelecekteki çalışma alanı olarak 

görülmektedir. Bu çalışma kapsamında; AUS’un bir parçası olarak piezoelektrik sensorlerin uygulama 

metotları, olasılıkları ve hassasiyetleri, farklı uluslararası uygulamalar kapsamında incelenmiştir.          
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ABSTRACT  

Especially with the beginning of 21st century car ownership is started to increase with a steeper 

trend. This trend is especially reflected to urban life as congestion on highways, streets and parking 

lots. The increase in car ownership and development in commercial transport are both enhanced 

traffic loads and number of cyclic loading. The development in both commercial and personal 

transportation have also multiplied accident risk on highways. First thing come to mind was to 

improve infrastructure and superstructure in 20th century. However sustainable solutions are 

preferred in the scope of new century. Intelligent Transportation System (ITS) is one of the 

overemphasized alternative among these solutions. 

ITS is an important and critical embedded system which should be carefully designed to fulfill the 

goals for safety and non-safety applications. In order to improve the effectiveness of national 

highway network, significant efforts have been conducted in research, development, testing, 

deployment and integration of advanced technologies within ITS applications. Nowadays researches 

are focused on integration and combination of communication and remote sensing technologies. 

During the last decades, piezoelectric materials made huge progress in entering commercial mass 

markets throughout all branches, where piezoelectric are used as the basis materials for actuators as 

well as sensors. Numerous application fields in transportation industry have proposed by the 

researchers in the last two decades. Some of these proposals have found place in commercial 

applications. The development of piezoelectric actuators for fuel injection systems is a popular 

application of the near past, active noise and vibration reduction is a current activity, and the use of 

piezoelectric materials for energy harvesting in vibrating structures is one possible future trend. In 

this paper application methods, possibilities and precisions of piezoelectric sensors as a part of ITS in 

different international applications is investigated.  

 

Keywords: Piezoelectric devices, intelligent transportation systems, sensors, sustainability. 
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ÖZET 

Akıllı ulaştırma sistemlerinin(AUS) kullanımı ve yaygınlaştırılması sağlamış olduğu önemli katkılar 

nedeniyle modern dünyanın bir zorluğu haline gelmektedir. Gelişmiş ekonomiler AUS’nin 

yaygınlaştırılması için önemli inovasyon yatırımları yapmakta ve ciddi bütçeler ayırmaktadırlar. 

Ulaşım maliyetleri ekonomik ve ticari kararlarda etkili olan en önemli faktörler arasında yer 

almaktadır. Ulaşım maliyetlerinin artması üretim kararları üzerinde etkili olmaktadır. Bu anlamda 

AUS’nin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ülke ekonomilerinin geliştirilmesi ve ticaret hacimlerinin 

artırılması hususunda önemli etkiler yapacağı değerlendirilmektedir. Gerek ekonomik gerekse sosyal 

faydaları nedeniyle AUS’nin tercih edilirliğinde önemli artışlar gözlemlenmektedir. AUS’nin 

yaygınlaştırılması için önemli teknolojik altyapı gerektirmekte ve ciddi yatırım hacimleri 

gerektirmektedir. Bu anlamda teknolojinin ulaşımda etkin kullanımını sağlayacak olan AUS 

yatırımları;  trafik tıkanıklıklarının ve ölümlü kaza oranlarının azaltılması, enerji giderlerinin 

düşürülmesi ve CO2 salınımının azaltılarak çevreye verilen zararın azaltılmasına katkı sağlamaktadır. 

Bu anlamda ekonomik katkısının yanında yaşam kalitesi artırması gibi sosyal faydası da 

bulunmaktadır. Makroekonomik anlamda AUS’nin yaygın biçimde kullanılması ülkelere ekonomik ve 

ticari katkılar sağlarken, mikro düzeyde de bireylerin zamanı etkin biçimde kullanımını, seyahat 

sürelerini doğru biçimde hesaplayarak yolda geçen zamanı kısaltma olanakları sunmaktadır. Bu 

çalışma ile hem makro hem de mikroekonomik düzeyde AUS’nin geliştirilmesinin sağlayacağı 

ekonomik faydalar ele alınacak, AUS’nin genel kullanımı ve başarılı ülke örnekleri ile ele alınacaktır. 

ABD, İngiltere ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerde kullanılan AUS’nin ekonomik katkıları ve gelecek 

projeksiyonları istatistiklerle incelenerek, AUS’nin ekonomik etkinliği tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Akıllı Ulaştırma Sistemi, Ekonomik büyüme, Fayda-Maliyet Analizi. 
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ABSTRACT  

The use of intelligent transport systems (ITS) has become a challenge to the modern world because 

of the significant contributions it has made to its dissemination. Developed economies invest 

significant innovation in the dissemination of ITS and allocate significant budgets. Transportation 

costs are among the most important factors influencing economic and commercial decisions. 

Increasing transportation costs have a negative impact on production decisions. In this sense, the 

development and dissemination of ITS is considered to have a significant impact on the development 

of the country's economies and the increase in trade volumes. Significant increases have been 

observed in the preference of ITS for both economic and social benefits. The dissemination of ITS is 

required heavy technological infrastructure and investment volumes. ITS investments provides 

efficient use of technology in transportation, reducing traffic congestion and mortal accident rates, 

reducing energy costs, reducing damage to the environment and reducing CO2 emissions. Besides its 

economic contribution, there is also social benefit such as increasing quality of life, time saving and 

greener environment. In the Macro economical meaning, the widespread use of ITS provides 

countries with economic and commercial contributions, while at the micro level, it provides 

individuals with the opportunity to use time effectively, calculate travel times correctly, and shorten 

the time on the road. This paper will discuss the economic benefits of ITS both macro and 

microeconomic level, and the general use of ITS and successful samples. Economic contributions of 

ITS used in developed countries such as USA, UK and Japan and future projections will be also 

analyzed with statistics and the efficiency of ITS will be discussed. 

Keywords: Intelligent Transportation System, Economic Growth, Cost-Benefit Analysis. 
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ÖZET 

Taşımacılık, taşınanın türü bakımından yük ve yolcu taşımacılığı olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu 

çalışmada yük taşımacılığında ulaşım ağının tek türlü taşımacılıktan çok türlü taşımacılığa aktarılması, 

çok türlü taşımacılığın tek türlü taşımacılığa göre üstünlükleri araştırılmaktadır. Öncelikle iki 

taşımacılık türünü karşılaştırmak amacıyla, güzergâh seçimini etkileyen parametreler belirlenmeye 

çalışılmaktadır. Nakliye sürecinde güzergâh seçimini etkileyen en önemli parametrelerden biri olarak 

maliyet birinci etken alınmaktadır. Günümüz lojistik sektörünün rekabet ortamında nakliye süresi 

önemli hale gelmektedir. Bu nedenle nakliye süresi de güzergâhları değerlendirme kriteri olarak 

alınmaktadır. Çevre açısından karbondioksit salınımı da performans indeksi hesaplarken diğer bir 

kıstas olarak alınmaktadır. Güzergâhlar tasarlanırken karayolu, denizyolu, demiryolu ulaşım türleri 

ele alınmaktadır. İki şehir arasında güzergâh tasarımı yapılırken öncelikle tek türlü taşımacılık 

güzergâhları en kısa mesafe dikkate alınarak belirlenmektedir. Çok türlü taşımacılıkta güzergâhlar 

tasarlanırken ise yolu uzatan ulaşım türünden daha kısa mesafede giden farklı bir ulaşım türüne 

geçerek optimum güzergahlar elde edilmektedir. Çok türlü taşımacılık güzergâhları oluşturulurken 

maliyet açısından uygun olan demiryolu ve denizyolu ağırlıklı taşımacılık kombinasyonları tercih 

edilmektedir.  

Her çıkış ve varış biriminde mümkün olduğunca birden fazla çok türlü taşımacılık güzergâhı 

geliştirilmektedir. İki şehir arasında geliştirilen çok türlü taşımacılık güzergâhlarının maliyetleri 

hesaplanmakta ve en az maliyetli olan güzergâh seçilmektedir. Oluşturulan güzergahların 

performanslarının karşılaştırılması için maliyet, zaman, emisyon etkenleri baz alınarak güzergahların 

performans indeksi hesaplanmaktadır. Şehirlerarası tek türlü ve çok türlü taşımacılık güzergâhları 

belirlendikten sonra lojistik ve kargo firmalarına rehber olması için bir güzergâh planlama programı 

geliştirilmektedir. Geliştirilen program ile firmalar güzergah performans indeksine göre en uygun tek 
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türlü ve çok türlü taşımacılık güzergâhlarını görebilmekte ve karşılaştırma yapabilmektedir. Önceden 

yapılmış olan güzergâh planlama programlarında sadece tek türlü taşımacılığa dayanan sonuçlar 

alınmaktadır. Bu programla çok türlü taşımacılığın tek türlü taşımacılığa göre üstünlükleri firmalar 

tarafından görülmekte ve firmalar bu hususta bilinçlendirilmektedir. Bu sayede tek türlü taşımacılığın 

yarattığı trafik yoğunluğunun, enerji sarfiyatının önüne geçilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Çok Türlü Taşımacılık, Güzergâh Planlama, Güzergâh Performans İndeksi 
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ABSTRACT  

Transportation is divided into freight and passenger transportation in terms of type of transported. 

In this study, it is investigated that the transportation network in freight transportation is converted 

from unimodal transportation to multimodal transportation, and the advantages of multimodal 

transportation are compared with unimodal transportation. Firstly, in order to compare two types of 

transport, it is tried to determine the parameters affecting the route selection. As one of the most 

important parameters affecting route selection in transportation process, cost is the first factor. 

Transportation time is becoming more important in the competitive logistics sector. For this reason, 

the transportation time is taken as the evaluation criterion of the routes. Carbon dioxide emissions 

for the environment are also taken as another criterion when calculating the performance index. 

While the routes are designed, highway, maritime and rail transportation modes are considered. 

When designing the route between two cities, firstly unimodal transportation routes are determined 

by considering the shortest distance. When routes are designed for multimodal transportation, 

optimum routes are obtained by passing through a different type of transportation, which takes a 

shorter distance than the type of transportation that extends the route.  

While multimodal transportation routes are being designed, railway and maritime transportation 

combinations are preferred in terms of cost. As many multimodal transportation routes as possible 

are developed for each exit and destination city. The costs of the various transportation routes 

developed between the two cities are calculated and the least cost route is selected. To compare the 

performance of the designed routes, the performance index of the routes is calculated on the basis 

of cost, time, emission factors. A route planning program is developed to provide guidance to 

logistics and cargo companies after long distance intercity and multimodal transportation routes are 

identified. With the developed program, the most suitable unimodal and multimodal transportation 

routes can be seen and compared with the route performance index. Pre-existing route planning 
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programs only receive results based on unimodal transport. With this program, the superiority of 

multimodal transportation is seen by the companies according to the unimodal transportation and 

companies are made aware of this issue. In this view, traffic jam and energy consumption created by 

unimodal transportation are prevented.  

 

Keywords: Multimodal Transportation, Route Designing, Route Performance Index 
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ÖZET 

Kurvaziyer liman işletmeciliği, kendine özgü dinamikleri olan diğer liman ve kıyı tesisi işletmelerinden 

farklı özellikler barındıran bir niteliktedir. Günümüzde hala kurvaziyer müşterileri yüksek oranda üst 

gelir düzeyinden oluşmaktadır. Lüks segmentte hizmet sunan yüksek kaliteli Kurvaziyer gemilerin 

müşterileri doğal olarak limanlardan aynı kaliteyi ve hizmeti beklemektedirler. Kurvaziyer liman 

işletmelerinin başarısı iç faktörler ve dış faktörler olarak ikiye ayrılabilir. Limanın cazibe merkezi olan 

tarihi, turistik, doğal ve folklorik özellikleri olan bir bölgede yer alması tercih nedeninde önemli bir 

belirleyicidir. Diğer önemli belirleyici limanın bulunduğu bölgedeki ulaştırma olanaklarıdır. Kara yolu 

bağlantılarının sağlıklı işlemesi trafik sıkışıklığının olmaması oldukça önemlidir. Diğer ulaştırma 

merkezlerine yakınlık tren yolu, hava yolu, metro, gezi tekneleri, iskeleler, otogar oldukça önemlidir. 

Kent içi ulaşım olanakları bir limanın tercihini belirleyen en önemli dışsal faktörlerden biridir.  Liman 

yönetiminde önemli belirleyici içsel faktörler limanın fiziksel özeliklerinin yanında yönetim ve 

organizasyonudur.  Kurvaziyer limanın oto park yeri, feribotlara araçların çıkış ve giriş güzergâhları, 

tur otobüslerinin park etme alanları, yolcuların giriş çıkış işlemlerinin hızlı ve emniyetli şekilde 

yapılması, tabela ve yönlendirmelerin en anlaşılır şekilde olması, iş güvenliği önlemleri, yolcuların 

emniyeti, gemi yanaşma operasyonlarının sorunsuz gerçekleşmesi, limanda römorkör, palamar botu, 

kılavuz botu gibi deniz araçlarının emniyetli yerlere konumlandırıp, denizci personelin nitelikli olması 

yönetim ve organizasyonun başarısını belirleyen unsurlardır. Bu hizmetlerin ortalama 24 saatliğine 

limanlara gelen gemilere ve yolculara verilmesi ihtiyaçlara cevap verecek hızlı ve başarılı bir 

organizasyonu gerektirmektedir. Kurvaziyer limanın başarısı insan unsuru ile sıkı bir ilişki halindedir. 

Yeniliklerin işletmeye kazandırılması süreçlerin sorunsuz şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır. 

Kurumda personelin güçlendirilmesi, yetkilerinin genişletilmesi karar alma süreçlerinin hızlanmasını 

sağlayacaktır. Çalışanların yaratıcıklarını etkileyecek politikalar belirlenmelidir. İşe ve örgüte bağlı, iş 

doyumu yüksek, motive olmuş çalışanlar kurumun inovasyon kapasitesini arttırabilecektir. İnovasyon 

yönetimi için kuruma iç girişimcilik potansiyelinin kazandırılması gereklidir. Kurum içinde öğrenmenin 

teşvik edilmesi öğrenen bir organizasyonun oluşturulması gerekir Yeni teknolojiler barkod okuma, 

rfid teknolojileri, yeni yazılımlar ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmalıdır.  Liman işletmesinde 

kullanılacak donanım ve yazılımlar çalışanlarca önerilmelidir. Kullanılması önerilen ve planlanan 

teknolojiler çalışanlar tarafından etkin kullanımı için eğitim planlaması yapılmalıdır. İnsana yatırım 
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yapılmadan teknolojiye yapılana yatırım sürdürülebilir olamaz. Bu nedenle inovasyonun sürekli 

kılınması gerekir. İnovasyon yönetimi uygulayan kurvaziyer liman işletmeleri sorunsuz ve müşteri 

memnuniyetini üst seviyede sağlayabilecek limanlar olacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yenilik Yönetimi, Deniz Turizmi, Kruvaziyer Liman Yönetimi,  Kalite Yönetimi 
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ABSTRACT  

Cruise Port, Innovation Management, Port Organization       Cruise port management has unique 

dynamics and features apart from other port facilities. Cruises passengers still belong to high-income 

class of society. Cruise ship passengers bestowed luxury products and activities demand also high 

quality services from port facilities. The success of cruise tourism enterprises rely upon internal and 

external factors. To establish a port surrounding by touristic, cultural and folkloric features is a 

selective criterion for tourists. A further selective criterion is having diversified transport means. 

Efficient road transportation and minimum traffic congestion are reasonably important. Proximity of 

different important areas, encompassing metro, train and bus station facilities are also essential. 

Transportation facilities of city is the most important selective feature of external factors. The 

distinctive internal factor for port management, apart from physical facilities, organization and 

management. Parking lots of tour buses and cars, fast and secure entry and exit system for 

passengers, lucid signage and guidance, work safety measures, passenger safety, smooth operations 

of berthing ships, to locate tugs, mooring boats etc. in secure areas and qualified staffs are decisive 

elements to achieve success in terms of management and organization. Providing these services 

successfully to cruise ships docking for 24 hours requires rapid and thriving organization. The success 

of cruise ports and human element are highly correlated. Adapting innovations to enterprises leads 

to smooth functioning of processes. To qualify and personnel and extending their authority in 

organization result in accelerating decision-making process. It is crucial to determine policies which 

raises staffs’ creativity. Staffs devoted to organization and work, and had high job satisfaction 

increase the innovation capacity of enterprises. Innovation management requires to gain internal 

entrepreneur amongst organization personals. It is required to encourage in-house learning and to 

educate the organization in itself. The cutting-edge technologies including rfid and, barcode 

scanning should be applied in parallel with the requirements. Equipment’s and software applied in 

port management should be suggested by organization personnel. In order to use these equipment’s 

and software efficiently, in-house learning programs should be arranged. To advance technology in 

organization is not sustainable without investing human resources. Therefore, the innovation 

policies should be rejuvenated. Cruise ports applying innovation strategies will be trouble-free and 

acquire the highest customer satisfaction.   Local Governments, Related Other Works 
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ÖZET 

Savunmasız yol kullanıcıları olarak isimlendirilen yayalar, bisikletliler ve engellilere kentiçi ulaşım 

planlamasında ve trafik düzenlemelerinde öncelik verilmesi, sürdürülebilir gelişim kapsamında tüm 

yol kullanıcılarının birlikte düşünülerek planlama ve düzenleme yapılması gerekliliği bilinen bir 

gerçektir. Günümüzde, kentiçi güzergâh seçimlerinde en güncel ve kullanımı ücretsiz olan 

platformlar, navigasyon sistemleri ile desteklenerek çok çeşitli veri çözümleri sağlanmaktadır. 

Bununla birlikte, sınırlı hareket kabiliyeti olan insanlar ve engelliler için uzmanlaşmış yol bulma, 

navigasyon sistemleri ve Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS)’nin birlikte kullanılabildiği, güzergâh seçim 

gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş haritalar mevcut değildir. 

AUS kalitesi, büyük ölçüde, toplanan veri kümelerinin kalitesi ve kullanılabilirliğine bağlıdır. Örneğin 

engellilerin kullanabileceği güzergâhların tespitinde kaldırım genişlikleri, eğimleri, yol ve kavşak 

koşulları gibi yol geometrik ve trafik özellikleri ile ilgili nitelik verilerinin yanı sıra referans veri 

setlerinin sınırlı olması, mevcut veri kaynaklarını yetersiz kılmaktadır. Ayrıca, veri toplama, arşivleme 

ve analizleri, AUS yapılanmasında gerekli olan temel birimlerdir. Özellikle engellilerin kentiçi güvenli 

güzergâh seçiminin bilgilendirme sistemleri ile desteklenebilmesi için onlarla ilgili güncel bir veri 

tabanının oluşturulmasına oldukça ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma, AUS’nin yapılanmasında 

önemli bir ara eleman olan veri analiz kısmını desteklemek amacıyla, engelli bireylerin kentiçi 

seyahatleri sırasında güzergâh seçimlerini etkileyecek parametrelerin tespiti ve bu parametrelerin 

güzergâh seçiminde kullanılmasını kolaylaştırıcı mekânsal analiz yöntemleri ile desteklenmesini 

kapsamaktadır. Çalışmada güzergâh seçiminde etkili parametreleri belirlemek için, Isparta’da 

Ortopedik Engelliler Derneğine kayıtlı 44 engelli yol kullanıcısına anket yapılmıştır. Anket soruları 

engelli bireylerin güzergâh seçimlerini etkileyen parametreleri tespit etmek ve hangi parametrenin 

kendileri için daha önemli olduğunu ortaya koymak amacı ile hazırlanmıştır. Bu amaçla etkili 

parametrelerden yol veya kaldırım kullanımı, kaldırımdaki engel durumu, kaldırım yüksekliği ve 

genişliği, yol yüzey kaplaması durumu, boyuna eğimi, rampa durumu, yol kenarı park durumu, 
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kavşakların sinyalizasyon durumu, sinyalizasyon süreleri ve sinyalizasyonuz kavşaktaki görüş durumu 

hakkında bilgi alınmıştır. Sonrasında bu parametreler engelliler tarafından gruplandırılarak önem 

durumuna göre puanlandırılmıştır. Yüz yüze yapılan anketlerin sonuçları çok kriterli analiz 

yöntemlerinden Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHP) ile değerlendirilmiş ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) 

programı kullanılarak Isparta kent merkezi sayısal haritası ile ilişkilendirilerek bir veri tabanı 

oluşturulmuştur. Oluşturulan veri tabanında AHY’den elde edilen parametre ağırlıkları kullanılarak 

mevcut durumda ortopedik engellilerin kullanabileceği güvenli güzergâhlar seçilmiş ve harita 

üzerinde gösterilmiştir.  Tespit edilen güzergâhlar, aynı zamanda öncelikli iyileştirme yapılacak ve 

AUS ile desteklenecek kavşakları bulunduran güzergâhlar olarak tanımlanmıştır. Böylece çalışma 

kapsamında hazırlanan bu engelli güzergâh haritaları, gelecekte navigasyon cihazları ve internet 

haritalarına entegre edilerek engelli kullanımına açılabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Analitik Hiyerarşi Yöntemi, Akıllı Ulaşım Sistemleri, 

Erişebilirlik. 
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ABSTRACT  

Giving priority to pedestrians, vulnerable road users and cyclists called as defenseless road users in 

urban transportation planning and the necessity of planning and arranging by considering the whole 

road-users in the comprehension of sustainable development is a well-known fact. Today, the 

platforms which are the latest and free to use for urban route selections supply various data 

solutions by being supported navigation systems. In addition to this, the maps which are developed 

for the route selections in which specialist route selection systems, navigation systems and 

intelligent transportation systems can be used together for vulnerable and disabled persons aren’t 

available.  

The quality of ITS depends mostly the quality and the vulnerability of data. For example, the lack of 

attribute data which is related with road geometrical and traffic features such as road, intersection 

conditions, slop and wideness of side walk make the available data sources inadequate. In addition, 

data collection, archiving and analyzing are the main units required for ITS structuring. The 

composing of a current database is needed mostly especially for being able to support the disabled 

persons’ safe urban road selection informing systems. This study includes determination of the 

parameters affecting the route choices of the disabled individuals and supporting spatial analysis 

methods that facilitate the use of these parameters in route selection, in order to support the data 

analysis which is an important intermediate element in the construction of ITS. For determining 

effective parameters, a questionnaire has been made to 44 disabled road users, registered in 

Orthopedic Handicaps Association in Isparta in the study. Survey questions are prepared to 

determine the parameters affecting the route choices of disabled individuals and to reveal which 

parameters are more important for them. For this purpose, information was obtained about the 

effective parameters such as pavement or sidewalk usage, sidewalk obstacle condition, sidewalk 

height and width, pavement surface type, longitudinal slope, ramp condition, roadside parking, 
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intersection signalization and signalization time or unsignalized situation. Subsequently, these 

parameters were grouped by the disabled and scored according to their importance. The results of 

the face-to-face surveys were evaluated with the Analytic Hierarchy Process (AHP) method of multi-

criteria analysis methods and a database was created using Geographic Information System (GIS) 

program by linking with Isparta city center digital map. Safe routes that orthopedic disabled people 

can use in the current situation are selected and shown on the map by using the parameter weights 

obtained from AHP in the created database. The identified routes are also defined as routes 

including intersections having priority for possible conditioning and intersections to be supported by 

ITS. Thus, these disabled route maps prepared within the scope of the study can be opened for the 

use of disabled by integrating into navigation devices and internet maps in the future. 

 

Keywords: Geographic Information Systems, Analytic Hierarchy Process, Intelligent Transportation 

Systems, Accessibility. 
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ÖZET 

Denizyolu taşımacılığı tarih boyunca uluslararası ticaretin arkasındaki itici güçlerden birisi olmuştur. 

Tek seferde çeşitli, büyük miktarlarda, hızlı ve güvenilir taşımacılık yapılabilmesinin getirdiği 

avantajlar (ölçek ekonomisi vs.) sayesinde denizyolu taşımacılığı uzun mesafe yük taşımacılığında 

sıkça tercih edilmektedir. Limanlar ise bu taşımacılığın gerçekleştirilmesinde kilit bir rol üstlenir. Kara 

ve deniz taşıma türleri arasındaki geçişin sağlanması limanlar aracılığıyla yapılmaktadır. Bütünsel 

açıdan limanların operasyonel verimliliği tüm lojistik sürecinin işleyişini şüphesiz etkilemektedir. 

Akıllı ulaşım sistemleri hareketlilik, verimlilik ve güvenliği arttırmak için algılama, analiz, kontrol ve 

iletişim teknolojilerinin yük ve yolcu taşımacılığında uygulanmasıdır. Bu sistemler denizcilik açısından 

bakıldığında liman işleyişi ve verimliliği üzerine birçok avantajı beraberinde getirmektedir. Konteyner 

limanlarındaki akıllı ulaşım sistemleri uygulamaları; fiziksel açıdan konteynerlerin taşınması ve istifi, 

kablosuz bilgisayarlı sistemler ile saha operasyonlarının insansız yürütülmesi ve izlenebilirliğin 

sağlanması, yük elleçleme ekipmanlarının en uygun hareket ile doğru rotada çalışması sağlanarak 

operasyonel verimliliğin arttırılması gibi faydalar sağlamaktadır. Bununla beraber istif sahasının daha 

verimli kullanımı, entegrasyon sorunlarından kaynaklanabilen hata payının mümkün olan en az 

seviyeye indirilmesi, işçilik maliyetlerinin azaltılması, bilgi transferinin kolaylığı ile etkin bir kontrolün 

sağlanması, operasyonların dijitalleşme sayesinde insan sağlığını daha az riske edecek şekilde güvenli 

hale gelmesi de bu faydalar arasında gösterilebilir. Dünya’nın önde gelen limanları ve konteyner 

terminalleri bu sebeplerden dolayı liman içi saha operasyonlarında otomatikleştirilmiş istif 

araçlarının (ASC) ve rehberli araçların (AGV) kullanımına yönelmektedir.  

Bu çalışma kapsamında Türkiye’deki belirli konteyner limanlarında teknik ve fiziksel alt-üstyapı 

uygunluğu ile liman çalışanlarının farkındalığı yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmeler ile incelenerek 

modern akıllı ulaşım sistemlerinin Türkiye limanlarındaki uygulanabilirliği saptanmaya çalışılmıştır. 

Yapılan araştırmanın bulguları Türkiye’deki limanların bu dönüşüme hazır olmadığını göstermektedir. 

Gelecekte bu sistemlerin uygulanması adına mevcut kısıtlar ve engeller belirlenmeye çalışılmıştır. 
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Çalışmanın odak noktası otomatikleştirilmiş istif araçlarının (ASC) ve rehberli araçların (AGV) 

uygulanabilirliğini görmek ve bu doğrultuda çözüm önerileri geliştirmektir. 

Anahtar Kelimeler: Liman Operasyonları, ASC, AGV, Akıllı Ulaşım Sistemleri  
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ABSTRACT  

Throughout history, maritime transportation has been one of the driving forces behind international 

trade. Maritime transport is often preferred for long haul freight transport thanks to the advantages 

of such (scale economies etc.) that it allows goods to be transported quickly and reliably in various 

forms and/or large quantities in one single haul. Ports have a key role in the realization of maritime 

transport. Transition between land and sea transportation modes is provided through ports. From 

the overall perspective, the operational efficiency of the ports undoubtedly influences the 

functioning of the entire logistics chain. 

Intelligent transportation system (ITS) is the application of sensing, analysis, control and 

communication technologies in cargo and passenger transportation in order to improve mobility, 

efficiency and safety. These systems, when viewed from the maritime point of view, provide many 

advantages for port operations and efficiency. Applications of intelligent transportation systems in 

container terminals cover; physical transportation and stacking of containers, unmanned handling 

equipment utilization using the wireless technology while improving traceability, sustaining 

optimum movement of handling equipments in the stacking area and apron to attain operational 

efficiency. On the other hand such benefits can be achieved; better utilization of the stacking area, 

decreasing the error margin resulting from operational integration problems, lowering labor costs, 

ensuring effective control with the ease of access and transfer of information, and safe operation 

with less risk of accidents for human health through obtaining cyber-physical systems (such as RFID). 

The world's leading ports and container terminals therefore benefit from the use of automated 

stacking vehicles (ASC) and guided vehicles (AGV) in port field operations. 

In this study, it has been attempted to determine the applicability of modern intelligent 

transportation systems in selected container ports in Turkey, investigating the infra-superstructures 

and awareness of employees by applying semi-structured interviews. However, findings of the 
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research prove that the ports in Turkey are not ready for this transformation at the moment. In 

order to implement these systems, study tries to investigate the existing constraints and obstacles. 

The focus of the study is to see the applicability of automated stacking vehicles (ASC) and guided 

vehicles (AGV) and to develop recommendations for solution accordingly. 

 

Keywords: Port Operations, ASC, AGV, Intelligent Transport Systems 
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ÖZET 

Limanlar bir ülkenin dış dünya ile bağlantı kurdukları, taşınan yüklerin ulaştırma türlerinin 

değiştirildiği önemli lojistik merkezleridir. Bir limanın yük elleçleme performansı, limanda hizmet 

veren rıhtım vinçleri, stok saha vinçleri ve diğer yatay ve dikey taşımacılık ekipmanlarının 

üretkenlikleri ile doğrudan ilişkilidir. Özellikle konteyner limanlarında, rıhtım vinçleri ile stok sahaları 

arasındaki konteyner akışı ile stok sahaları ve diğer liman tesisleri arasındaki konteyner taşımacılığı 

faaliyetleri, liman traktörü, straddle carrier, şase sistemi gibi birçok farklı ekipman ile 

yapılabilmektedir. Son yıllarda özellikle otonom liman konsepti içerisinde kullanılan ve dünyadaki 

gelişmiş limanlarda uygulaması yapılan sürücüsüz, otonom araçlar ile liman içi konteyner yük 

taşımacılığı sürücüsüz ve otonom bir şekilde yapılmaktadır. Bu çalışmada otonom konteyner 

taşımacılığı sistemi için bir simülasyon modeli öne sürülmüş olup çalışma kapsamında otonom 

konteyner taşımacılığı konsept modelinin tipik bir liman üzerinde uygulanması ile modelin liman 

elleçleme performansı üzerine olan etkisi ile farklı senaryo parametreleri ile hazırlanan simülasyon 

modeli ile test edilerek en uygun otonom araç sayısı belirlenmiştir. Çalışmada otonom araçların 

liman içerisindeki hareketleri detaylı bir şekilde kurulan tek yönlü ulaşım ağı ile tasvir edilmiş olup, 

araçların liman içerisinde oluşturdukları trafik, vinçlerin otonom araçları kullanım öncelikleri gibi 

ayrıntılı bir modelleme çalışması yapılmış olup çalışma sonucunda ortaya konan çıkarımlar özellikle 

ülkemiz için otonom liman konseptinin uygulanması açısından önemli bir katkı sağlayacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Otonom Liman Taşımacılığı, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Limanlar, Akıllı Liman, 

Simülasyon. 
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ABSTRACT  

Seaports are among the vital transportation hubs for a countries trade which are nodes for changing 

the transportation modes of freights. The handling performance or throughput of a specific seaport 

is directly related with the performances and capacities of the handling equipments such as quay 

cranes, storage yard cranes and horizontal transportation equipment such as port tractors, trailers, 

straddle carriers or reach stackers. For the recent years, with the advancements of the technology 

and computerization, autonomous port handling systems became popular. Especially, automated 

guided vehicles (AGV’s) for container transportation in seaports are used in numerous advanced 

ports without the availability of any drivers or control staff. In this study, the application of the AGV 

system for a typical seaport is implemented within a discrete event simulation software. In this 

model, AGV’s are considered as replacements of the port trucks without any drivers.  The model was 

prepared in details such as the traffic intensity and the vehicle assignment priorities are also 

considered in this scope. The influences of implementing the AGV system for the seaport are 

demonstrated in manner of container throughout and the model also proposed the optimum 

number of AGV’s to eliminate any bottleneck or traffic intensity. This detailed simulation study aims 

demonstrate the implementation of the AGV systems especially preferable for Turkish seaports 

under the continuous trade demand growth. 

 

Keywords: Autonomous Port Transportation, Intelligent Transportation Systems, Ports, Intelligent 

Port, Simulation 
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ÖZET 

Kıyı şehirleri ve nehir kenarındaki şehirler uzun çağlar boyunca yerleşim için cazibe merkezleri 

olmuşlardır. Bundaki payın en büyüğü genel itibariyle şehir limanları dolayısıyla da ticaret merkezleri 

olmasıdır. İş olanaklarının azalmak bir yana sürekli artış göstermesi nedeniyle hızla büyüyen bu tip 

şehirlerin, kalabalıklaşma hızına ve beklentisine uygun olarak kendini yenilemesi ve iyileştirmesi 

gerekir. Kontrollü yerleşim, bu gelişim prosesinin önemli bir ayağıdır. Şehrin mevcut yerleşim 

yerlerinin, göç alımına bağlı olarak ileriki yıllara dönük şehir planlarında belirlenmesi gereken 

yerleşim bölgelerinin ve iş merkezlerinin birbirine bağlanmasındaki en önemli adım ise toplu taşıma 

sistemleridir.  

Yaşam kalitesini arttırmaya yönelik toplu taşıma sistemleri, uygulanacağı coğrafyadan bağımsız 

düşünülemez tasarımlardır. Toplu taşıma sistemi düzenlenecek bölgelerin, su, demir ve kara yolu 

imkanlarının araştırılması; ekonomik açıdan uygunluğunun etüdü bu yüzden önem taşımaktadır.  

Mevcut toplu taşıma sisteminin iyileştirilmesi, yerleşime yeni açılan bölgelerin şehir merkezi ve 

çalışma alanlarına bağlanması, ve bağlantısı kurulan bölgelerdeki özel araç trafik yükünün azaltılması 

gibi hedefler bahsedilen etüt sonucunda değerlendirilmelidirler.  

Bu çalışmada, toplu taşıma sistemlerinin ön tasarım aşamasında ekonomik analizleri tartışılmış ve iki 

nehir ile çevrelenip okyanusa bağlantısı sağlanan ve Itchen Nehri’nin etrafında konutlaşma artışının 

hızlı olduğu Southampton şehrinin, imkanları dahilinde, hidrojen yakıtlı bir feribot hattı ve buna 

entegre hidrojen yakıtlı otobüsler kullanılarak konsept olarak oluşturulan şehir içi kısmi ulaşım hattı 

sistemi önerilmiştir. Doğrudan şehrin ana toplu taşıma noktasına bağlanması önerilen sistemlerin 

ekonomik analizleri yapılmıştır. Sonuç olarak, literatürde daha önce önerilen çalışmalarla 

karşılaştırılmış ve bu yönde yatırımlar yapılmasının ekonomik açıdan karlı ve sürdürülebilirlik 

açısından faydalı olduğu gözlemlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Toplu taşıma, hidrojen ekonomisi, kıyı şehirleri, Southampton, ekonomik analiz. 
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ABSTRACT  

Coastal cities and riverside cities have been centers of attraction for settlement over long periods of 

time. The largest share of this attraction is the city ports and therefore the trade centers. These 

types of rapidly growing cities need to renew and improve themselves in accordance with the speed 

and anticipation of crowdedness, as business opportunities have increased rapidly. Controlled 

settlement is an important step in this development process. Public transport systems are the most 

important step in connecting existing urban settlements, new settlement areas due to migration and 

business centers that needs to be determined in future city plans. 

Public transport systems aimed at increasing the quality of life are designs that cannot be considered 

independent of geography. Investigation of the possibilities of waterways, railways and roads to be 

organized in the public transportation system, thus the study of economic appropriateness are 

important. Improvements in the existing public transport system, connection of new residential 

areas to the city center and workplaces, and reduction of private car traffic in the connected regions 

should be evaluated as the result of aforementioned study. 

In this study, the economic analysis of public transport systems in the preliminary design phase was 

discussed. The concept of using a hydrogen-fueled ferry line and integrated hydrogen-fueled buses 

has been proposed with integration to the local intra-city transportation system of Southampton 

City, which is surrounded by the two rivers and connected to the ocean. Moreover, the residential 

growth around the Itchen River was fast. Economic analysis of the proposed systems, which directly 

connect the city to the main public transport point, has been carried out. As a result, it has been 

observed that it is economically profitable and sustainable to invest in this field compared with the 

previous studies in the literature. 

 

Keywords: Public transport, hydrogen economy, coastal city, Southampton, economic analysis. 



 
 

234 
 

Tehlikeli Madde Taşımacılığı (SRC5) Eğitimi Online Test Mobil Uygulaması  

Ufuk ÇELİK1, Burak KÜÇÜK2, Eyüp AKÇETİN3, Şafak ÇELİK4  

1Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir, 10900, Türkiye, ucelik@bandirma.edu.tr 

2Maltepe Üniversitesi, İstanbul, 34857, Türkiye, burakkucuk@maltepe.edu.tr 

3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, 4800, Türkiye, eyup.akcetin@mu.edu.tr 

4Maltepe Üniversitesi, İstanbul, 34857, Türkiye, safakcelik@gmail.com 

ÖZET 

Tehlikeli madde taşımacılığı normal taşımacılıktan risk unsuru ile ayrılır. Kaza ve sabotaj gibi etkenler 

haricinde tehlikeli madde taşımacılığının kendine özgü riskleri vardır. Bu risklerin asgari seviyeye 

indirilmesinde eğitimin rolü büyüktür. Bu sebeple tehlikeli madde taşımacılığı özel sertifikalı kişiler 

tarafından yapılmaktadır. Bu kişilerde ADR yönetmeliğine göre verilen eğitim sonrası sertifika almaya 

hak kazanırlar. Sertifika almak isteyen kişiler, bu eğitimlere destek oluşturmak için geliştirilmiş mobil 

bir uygulama ile konu hakkında kendilerini daha etkin bir şekilde geliştireceklerdir. Bu uygulama ile 

kullanıcılardan alınan bilgilerle analizler yapılarak personelin eğitimdeki gelişim seviyeleri tespit 

edilecektir. Bu analizler ile personelin hangi zamanlarda sistemi kullandığı, en çok hangi konularda 

başarılı veya başarısız olduğu, sorular ve yanıtlar arasında farklı ilişkiler belirlenecektir. Böylece 

personelin aldığı eğitimlerin eksiklikleri giderilmeye çalışılarak iş gücü performansı artırılacaktır ve 

tehlikeli madde taşımacılığında risk azaltılacaktır. Ayrıca soruların zorluk dereceleri tespit edilerek 

eğitim için daha uygun farklı sorular ve içerikler geliştirilerek bu konuda eğitim veren kuruluşlar 

içinde bir destek sistemi olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tehlikeli Madde Taşımacılığı, Mobil Uygulama, Eğitim, Android, iOS 
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ABSTRACT  
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Hazardous materials transport is separated from normal transport by a risk factor. Apart from those 

factors such as accident and sabotage, transportation of dangerous materials has its own risks. The 

role of education is great when these risks are reduced to minimum levels. For this reason, the 

transport of dangerous goods is carried out by special certified persons. These people are entitled to 

receive a certificate after training according to ADR regulations. Those who want to get a certificate 

will develop themselves more effectively on the subject with a mobile application which was 

developed to support these trainings. With this application, the development of staff level will be 

determined by analyzing the information obtained from the users. With these analyzes, different 

relationships will be determined between the questions and answers, when and where the staff uses 

the system, which issues are most successful or unsuccessful. By doing so, the workforce 

performance will be improved by reducing the shortcomings of the trainings that the people have 

taken and the risk will be reduced in transportation of dangerous goods. In addition, by determining 

the difficulty ratings of the questions, different questions and contents that are more suitable for 

education will be developed and a support system will be provided within the institutions that 

provide education in this regard.  

 

Keywords: Hazardous Materials Transportation, Mobil Application, Education, Android, iOS 
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ÖZET 

Raylı sistemlerin konvansiyonel hatlarında lokomotiflerin rampa aşağı seyir halindeyken fren 

sistemlerinin arıza yapması ciddi kazalara sebebiyet vermektedir. Bu çalışmada, fren arızası kaynaklı 

oluşabilecek kazaları engelleyebilecek çözüm yolları üzerinde durulmuştur. Gerçekleştirilen 

çalışmada demiryolu hattı üzerine tasarımsal olarak bazı eklemeler ve geliştirmeler yapılmış olup, 

oluşabilecek maddi hasarların ve can kayıplarının önüne geçilmesi hedeflenmiştir.  

Birinci adımda mevcut hattan ayrı, aynı zamanda bu hatla bütünleşmiş veya makas olarak da 

adlandırabilen bir kaçış yolu tasarlanması düşünülmüştür. İkinci adımda, trenin kaçış yoluna 

girebilecek uygun hıza inebilmesi için hız yavaşlatma sistemi uygulanmıştır. Bir diğer yapılmış olan 

tasarım ise kaçış yolunda yer alacak olan ‘durdurucu tampon’ sayesinde trenin durdurulması 

hedeflenmiştir. Bu kaçış yoluna ek olarak sayding bölgesi bulunmaktadır. Bu sayede kaza olmaması 

ihtimaline karşın olası maddi yatırımların boşa gitmesinin önüne geçilebilecektir. Sayding bölgesi, 

raylı sistem araçlarının trafiğin akıcılığını ve hat kabiliyetini artırmak amacı ile istasyonlar arasında 

buluşma ve öne geçmelerin yapıldığı yardımcı hatlar olarak bilinmektedir.  

Sistem için yapılmış olan tasarımlarda en uygun malzemenin seçilmesi sağlanmıştır. Bu tasarımlar 

sonucunda yapılmış olan sistemler sayesinde trenin deray etmeden güvenli bir şekilde durdurulması 

sağlanacaktır. Yapılan tasarımlar sonucunda trenin etki edeceği maksimum hıza ve ağırlığına göre bir 

enerji dengesi ve tren dinamiğine ait hesaplamalar yapılmıştır. Enerji dengesi sayesinde sistemin etki 

ettiği ilk enerjinin son enerjiye eşit olup olmadığı karşılaştırılmıştır. Yapılmış olan hesaplamalar 

sonucunda, sistem tasarımlarının trenden etki edecek kuvvetleri absorbe edip etmeyeceği 

tartışılmıştır. İlk enerjinin son enerjiye eşit olmadığı incelenmiş olup, bu çalışma da geliştirilmeye 

gidilmesine karar verilmiştir. Sonuç olarak bu çalışma kapsamında işletmecilik maliyetinin en aza 

düşürülmesi ve demiryollarında oluşabilecek kaza risklerinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir.   

 Çalışması yapılmış olan parametreler:  
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ü Tren dinamiği hesaplamaları,  
ü Buffer stop tasarımı,  
ü Hat planlaması,  
ü Sayding hattının eklenmesi,  
ü Hız yavaşlatma sistemi tasarımı 
ü Dinamik ve enerji dengelenmesi hesaplamaları,  
ü Bufferstop-Tren arasında çarpışma sonucu meydana gelen hasarın analizi [ Damper ve Yay da 

görülen etkilerin tespiti ] (ANSYS)  
ü Malzeme seçimi ve uygulanabilirliği 

 
Anahtar Kelimeler: Sayding, durdurucu tampon, kaçış yolu, deray, konvansiyonel 
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ABSTRACT  

Failure of the brake systems when the locomotives are moving down the ramp in the conventional 

lines of the railway systems cause serious accidents. In this work focuses on solutions that can 

prevent accidents caused by brake failure. In the work carried out, some joints and developments 

have been made on the railway line that aimed to prevent material losses and loss of life that may 

occur. 

In the first step, the existing hattan is considered to design an escape route which is also integrated 

with this line or which can be called as scissors. In the second step, a speed deceleration system is 

applied so that the train can reach the appropriate speed to enter the escape route. Another design 

is to stop the train by means of the 'stopper buffer' which will take place in the escape route. In 

addition to this escape route, there is a siding district. In this case, it is possible to avoid the 

possibility of accidental disposal of potential financial investments. Siding district, railway system 

vehicles are known as auxiliary lines to increase the flow and line capability of the traffic and to meet 

and advance between the aim and stations.  

In the designs made for the system, the most suitable material was selected. Thanks to the systems 

that have been built as a result of these designs, it will be possible to stop the train safely without 

bend. As a result of these designs, energy balance and train dynamics are calculated according to the 

maximum speed and weight that the train will affect. The energy balance makes it possible to 

compare whether the first energy effected by the system is equal to the last energy. As a result of 

the calculations made, it has been argued that system designs will absorb the forces that will have a 

transient effect. It has been examined that the first energy is not equal to the last energy, and this 

work has been decided to be improved. As a result, it is aimed to reduce the cost of business 

administration and to prevent the accident risks that may occur in the railways. 

Parameters that have been studied: 
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ü Train dynamics calculations 

ü Line planning, 

ü The addition of the sayding line, 

ü Speed deceleration system design 

ü Dynamic and energy balance calculations, 

ü Analysis of the damage from the collision post-flow between the Bufferstop and the train 

[Detection of effects on damper and spring] (ANSYS) 

ü Material selection and applicability 

 

Keywords: Sayding, stopper bumper, escape route, bend, conventional  
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ÖZET 

Günümüzde artan trafiğin, güvenli bir şekilde devamının sağlanması için trafik kontrol sistemlerinden 

yararlanılmaktadır. Bu sistemler, trafiğin akışı ve kontrolünün yanı sıra, acil durum, hız limiti bilgileri, 

hava durumu vb. hakkında gerçek zamanlı olarak bilgi vermektedir.  Akıllı ulaşım sistemlerinde 

güvenli ve hızlı veri iletimi, optik haberleşme ile mümkün olabilmektedir. Optik haberleşmede iletim 

ortamı, optik fiberlerdir. Hammaddesinin doğada bol miktarda bulunması, bant genişliğinin büyük 

olmasına bağlı olarak veri iletim kapasitesinin fazla olması, kayıplarının azlığı, elektromanyetik 

girişime karşı yüksek bağışıklığı, az yer kaplaması ve var olan sistemlerle uyumlu çalışabilmesi gibi 

nedenlerle optik fiberler kendisine alternatif olan iletişim ortamlarına göre daha fazla tercih 

edilmektedir. Özellikle trafik kazaları her yıl önemli sayıda can ve mal kaybına ve ciddi yaralanmalara 

neden olmakta; karayollarında tıkanıklığa da sebep olmaktadır. Tek bir kaza trafiğin gecikmesine 

neden olabileceğinden eşit derecede yıkıcı ikincil olaylara neden olabilmektedir. Bu durumda, bir 

kaza ne kadar hızlı algılanır, doğrulanır ve çözüme kavuşturulursa, sonuçta o kadar az etki ortaya 

çıkar. Bu amaçla trafik kameraları ve diğer teknolojiler yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde 

artan trafiğe ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ulaşım zorluklarına raylı sistemler ile hızlı bir şekilde 

çözüm üretilmeye çalışılmıştır. Özellikle İstanbul ilimizdeki Marmaray ve metrolarda günlük 1,5 

milyonun üzerinde insanın seyahat ettiği dikkate alınırsa, mega kentimizin ulaşımda ana omurgasını 

Marmaray ve metroların oluşturduğu açıkça görülmektedir. Bu taşıma sistemlerinin güvenli ve 

verimli bir şekilde işlevlerini yerine getirebilmesi için büyük boyutlu kontrol verilerinin kayıpsız ve 

hızlı bir şekilde trafik kontrol merkezlerine iletilmesi gerekmektedir ve bunun için fiber optik 

haberleşmesinden yararlanılmaktadır. Sonuç olarak bu çalışmada, fiber optik haberleşmenin akıllı 

ulaşım sistemlerinde uygulama alanları üzerinde durulmuş; ülkemizdeki uygulama örnekleri 

sunulmaya çalışılmıştır.  
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ABSTRACT  

Today, traffic control systems are being used to ensure the continuation of increasing traffic in a safe 

manner. In addition to traffic flow and control, these systems provide emergency, speed limit 

information, weather, and so on, in real time. Secure and fast data transmission in intelligent 

transport systems is possible with optical communication. The transmission medium for optical 

communication is optical fibers. Optical fibers are more preferred than alternative communication 

media because of the abundance of raw material in the nature, due to the large data transmission 

capacity, low loss, low immunity to electromagnetic interference, small space occupation and 

compatibility with existing systems. Especially traffic accidents cause significant loss of life and 

property and serious injuries every year; It also causes blockage on roads. A single accident can 

cause disruptive secondary events to occur at the same rate as it can cause traffic to be delayed. In 

this case, the more quickly an accident is perceived, verified and resolved, the less likely it will be. 

Traffic cameras and other technologies are widely used for this purpose. It has been tried to solve 

the transportation problems that are caused by the increasing traffic in our country by means of 

railway systems. Especially considering that 1.5 million people are traveling daily in Marmaray and 

the subway of Istanbul, it is obvious that the main spine of our mega city is composed of Marmaray 

and metro lines. In order for these transport systems to function safely and efficiently, large-scale 

control data must be transmitted to the traffic control centers in a lossless and fast manner, and 

fiber optic communication is used for this. As a result, in this study, application areas of fiber optic 

communications in intelligent transportation systems are emphasized; examples of applications in 

our country have been tried to be presented. 
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ÖZET 

Günümüzde akıllı şehirlerin gelişimi ile sürücü ve araçlar için her geçen gün daha yenilikçi yöntemler 

üretilmektedir. Araç sayılarının artması, karayollarında ağır vasıtaların uygunsuz şekilde kullanılması 

ve hava şartlarına bağlı olarak karayollarında zamanla bozulmalar, çökmeler ve çatlaklar 

oluşmaktadır. Bu bozulmalar araçlara maddi hasarlar vermekte ve sürücünün yol hakimiyetine de 

engel olmaktadır. Sürücü destek sistemlerinde, karayollarındaki bozukluklarının önceden tespit 

edilmesi ve bu tespitler doğrultusunda sürücü ve araç için uyarı sistemlerinin oluşturulması araç ve 

sürüş konforu için oldukça önemlidir. Yol yüzeyi, hava şartlarına ve kullanıma bağlı olarak zamanla 

bozulmakta ve bu bozulmaların önceden tespit edilmesi gerekmektedir. Karayollarını kullanan 

araçların içine yerleştirilebilen gerçek zamanlı görüntü alma aracı ile yolları sürekli izlemek, kullanılan 

yolun kalitesi hakkında sonuç çıkarmak mümkündür. Elde edilen bu tespitler Vehicle-to-Vehicle(V2V), 

Vehicle-to-Infrastructure (V2I) teknolojileri kullanılarak belli mesafedeki sürücü, araç ve altyapı ile 

paylaşılabilir. Bu çalışmada, görüntü işleme yöntemleri kullanılarak yoldaki bozuklukların tespiti için 

bir derin öğrenme modeli önerilmiştir. Önerilen bu yöntemde konvolüsyonel sinir ağları (KSA) 

yöntemi kullanılmış ve tanımadaki başarımı test edilmiştir. Çalışmada, veriseti olarak CrackIT 

projesinden elde edilen çatlak yol görüntüleri ile street view ortamından elde edilen çukur-bozuk 

asfalt yol görüntüleri kullanılmıştır. Bu çalışmada, KSA ile hazırlanan model ve literatürde yaygın 

kullanılan modellerin başarımları test edilmiştir. Önerdiğimiz modelin performansının yüksek çıktığı 

ve literatürdeki diğer çalışmalara göre daha avantajlı olduğu görülmüştür. 
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ABSTRACT  

Nowadays, With the development of smart cities, more innovative methods are being developed for 

drivers and vehicles. Increase in vehicle numbers, improper use of heavy vehicles on roads and 

depending on the weather conditions, there are deteriorations, collapses and cracks in the roads 

over time. These distortions give material damage to the vehicles and prevent the driver from 

dominating the road. In driver assistance systems, it is very important for vehicle and driving comfort 

to determine the disturbances in the roads and to form warning systems for drivers and vehicles in 

line with these determinations. The road surface deteriorates with time due to weather conditions 

and usage, and these deterioration must be determined previously. It is possible to observe the 

roads continuously with the real time image taking tool which can be placed in the vehicles that use 

the highways and to extract conclusions about the quality of the roads used. These findings can be 

shared with drivers, vehicles and infrastructure at certain distances using Vehicle-to-Vehicle (V2V) 

and Vehicle-to-Infrastructure (V2I) technologies. In this study, a deep learning model is proposed to 

detect the road defects using image processing methods. In this proposed method, convolutional 

neural networks (KSA) method is used and the performance of the recognition is tested. In the 

study, crack road images obtained from CrackIT project and hole-bad asphalt road images obtained 

from street view environment are used as dataset. In this study, the performances of models 

prepared with KSA and models widely used in literature have been tested. It is seen that the 

performance of the proposed model is higher and it is more advantageous than the other studies in 

the literature.  
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ÖZET 

Akıllı Ulaşım Sistemlerinin (AUS) dünyada ve ülkemizde karşılaştığı problemlerden biriside doğru veri 

kontrolüdür. Hızla gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği veri kontrolü kavramı içinde kişisel 

verilerin gizliliği, veri güvenliği, veri erişim hızı, verinin depolanması gibi farklı konular bulunmaktadır. 

Genel bir bakış açısı ile tüm bu kavramlar Büyük Veri denilen yeni bir teknolojiyi işaret etmektedir. 

Büyük veri sayesinde depolama, erişim ve analiz işlemleri etkin yöntemlerle yürütülebilir. Büyük veri 

teknolojisinden başka alternatifi olmayan AUS, ülkemiz için de karşı konulamaz bir gelişimdir. Ancak 

bu gelişimde doğru bir planlama ve altyapı oluşumu sayesinde gelecek dönemlerde geri dönüşü 

olmayan problemlerin önüne geçilebilir. Bu bağlamda ise doğru ve güvenilir bilginin hızlı bir şekilde 

elde edilmesi elzemdir. 
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ABSTRACT  

One of the problems that Intelligent Transportation Systems (ITS) faces in the world and in our 

country is the right data control. In the concept of data control brought by the rapidly developing 

technology, there are different issues such as confidentiality of personal data, data security, speed of 

data access, storage of data. From a general point of view, all these concepts point to a new 

technology called Big Data. Storage, access and analysis operations can be carried out with efficient 

methods by using big data technology. ITS, which is no other alternative than big data technology is 

an irresistible development for our country as well. However, due to proper planning and 

infrastructure formation in this development, problems that cannot be recovered in future periods 

can be prevented. In this context, it is essential to obtain accurate and reliable information quickly.  
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ÖZET 

Ulaştırma faaliyetlerinde yenilik, işletmelerin ayakta kalması ve büyümesi için hayati önem taşır ve 

firmaların müşterilerinin talep ve taleplerine uyum sağlamasına olanak tanır. Çoklu taşımacılığın 

toplam ulaştırma içerisindeki pazar payı her geçen gün artmaktadır ve bu durum yenilikçi 

uygulamaların hayata geçirilmesini gerekmektirmektedir. Bu tür taşımacılık operasyonları pazar 

beklentilerini karşılamak için kesintisiz ağlara ve dijitalleştirilmiş sistemlere ihtiyaç duymaktadır. Bu 

akıllı çözümler operasyonların eşgüdümünü gerçek zamanlı olarak arttırmakta ve zincirin her 

adımında işlerin daha kısa sürede ve daha az maliyetle yapılmasını sağlamaktadır. Kısacası, çoklu 

taşımacılık zincirini kolaylaştırmakta ve operasyonların verimliliğini arttırmaktadırlar. Fakat, ortaya 

atılan tüm yenilikler somutlaştırılamamaktadır ve bir takım yenilikçi girişimler uygulanamaz hale 

gelebilmektedir. 

Bu çalışmada, çoklu taşımacılık operasyonlarındaki çeşitli yenilikler literatür taramasına dayalı şekilde 

sunulmuş, sunulurken de Maxwell (2008) 'in inovasyon türleri sınıflandırılması; ürün, süreç, hizmet 

ve iş modelleri; dikkate alınmıştır. Ayrıca belirlenen yeniliklerin potansiyel başarı veya başarısızlıkları 

değerlendirilmiş, bunların başarılı bir şekilde hayata geçirilmemesine neden olabilecek engeller 

belirtilmiştir. Temel engeller özellikle teknik (örn. altyapı mevcudiyeti, BİT entegrasyonu), hukuki 

(örn. ilgili düzenlemelerin eksikliği, standardizasyon eksikliği), ekonomik (örn. yüksek yatırım 

maliyetleri, uzun geri ödeme süresi) sorunlar altında gruplandırılmıştır (örn., örgütsel aksamalar).  
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ABSTRACT  

Innovation in transport activities is vital for the survival and growth of businesses and it enables the 

firms to adapt itself to the demand and specific requests of their customers. The market share of 

multimodal transport in total transportation is ascending day by day, and this requires innovative 

concepts to be brought into action. Such transport operations need seamlessly networked and 

digitized systems to meet market expectations. These smart solutions increase the coordination of 

the operations in real-time and make things in less time and less cost in every step of the chain. 

Briefly, they facilitate the multimodal transport chain and increase the efficiency of the operations. 

However, not all innovations could be materialized and a number of initiatives become 

unserviceable. 

In this study, it is aimed to present the variety of innovations in multimodal transport operations 

under the classification of Maxwell (2008)’s innovation types as product, process, service and 

business models based on the literature review. We further evaluate potential success or failure of 

the specified innovations and determine potential barriers to successful implementation of them. 

Main barriers are especially grouped under technical (e.g. infrastructure availability, ICT integration), 

legal (e.g. lack of related regulations, lack of standardization), economic (e.g. high investment costs, 

long payback periods) are market related (e.g. minimum required scale of operations, organizational 

disruptions) issues. 
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ÖZET 

Ülkemiz nüfusunun yaklaşık %90’ı il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır. Bu yoğun kentleşme 

sonucu, yerel yönetimlerden beklenen hizmetlerin çeşitleri de artmaktadır. Belediyeler yerel halkın 

yaşam kalitesini arttırmak ve daha sağlıklı çevre imkânları sunmak için, veri analizi, tahminleme ve 

koordinasyon gibi bilimsel yöntemleri daha etkin kullanma ihtiyacı duymaktadırlar. Şehir içindeki 

araç ve yaya trafiğinin koordinasyonu da bu yöntemlerin bir arada kullanımını gerektiren oldukça 

karmaşık süreçler içermektedir. Adaptif kontrollü trafik yönetimi; trafik hacmi, biriken araçlar, geçiş 

yapan araçlar ve seyahat koordinasyonu gibi temel sayısal çıktıları optimize ederek yöneten bir 

kontrol sistemi olarak tanımlanabilir. Bu sistem temel olarak, oluşan her yeni duruma göreen optimal 

sinyalizasyon sürelerine karar vererek trafik ışıklarını kontrol eder. Son yıllarda, araçlarla 

haberleşerek hız sabitleme sistemlerine dışarıdan müdahale ederek kavşaklardaki araç davranışlarını 

kontrol etmeye dayalı modeller de literatürdeki çalışmalara konu olmaktadır. 

Bu çalışmada, trafik kontrol sistemlerindeki son yıllarda sağlanan teknolojik gelişmeler üzerinde 

durulmuştur. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen adaptif trafik yönetim sistemi 

çalışmaları ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Uygulama örneği olarak Manisa il merkezindeki Gediz 

Kavşağı seçilmiştir. Bu kavşaktaki tam adaptif trafik yönetim sisteminin özellikleri, alınan veri 

çeşitleri, sağladığı teknik, çevresel ve ekonomik faydalar analiz edilmiştir. Bu çalışmada ele alınan 

Gediz Kavşağı, İstanbul-İzmir ve Turgutlu-İzmir-İstanbul yollarını birbirine bağlayan karmaşık bir yapı 

içermektedir. Günde yaklaşık 60 bin taşıtgeçişinin sağlandığı bu kavşakta kurulan tam adaptif akıllı 

yönetim sistemi ile araçların kavşakta bekleme sürelerinde%40 ile %50arasında azalma sağlanmıştır. 

Bu temel çıktının yakıt ekonomisi ve sera gazı salınımı açısından sağladığı faydalar da tartışılmıştır. Bu 

amaçla, sistemin kurulumundan önce toplanan verilerin, akıllı kavşak yönetim sisteminin devreye 

alınması sonrasındaki değişimleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Manisa il merkezinde akıllı trafik 

yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılması için planlanan yatırımlara da değinilmiştir. 
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ABSTRACT  

Approximately 90% of Turkey's population lives in provincial and district centers. As a result of this 

intensive urbanization, the range of services expected from local governments is also increasing. 

Municipalities need to use scientific methods such as data analysis, estimation and coordination 

more effectively in order to increase the quality of life and to offer healthier environment facilities. 

Coordination of vehicle and pedestrian traffic within the city is also a complex process that requires 

the combined use of these methods. Adaptive controlled traffic management system can be defined 

as a kind of control system which collects real-time data including traffic volume, accumulating 

vehicles, transiting vehicles and according to the information optimizes the traffic lights time period 

coordination. 

Thus, deciding on the best possible signaling time periods can be determined by the control system. 

Furthermore, currently it is possible to communicate with cruise control systems of the vehicles. 

This study focuses on the technological developments in traffic control systems in recent years. 

General information about adaptive traffic management system studies conducted by Manisa 

Metropolitan Municipality is presented. Gediz Crossroad in Manisa province center is chosen as 

application area. The characteristics of the adaptive traffic management system, the types of data 

received, the technical, environmental and economic benefits with this installation are analyzed. The 

selected location has really complicated structure connecting Istanbul-İzmir and Turgutlu-İzmir-

İstanbul roads. With a adaptive management system set up at this crossroads where approximately 

60,000 vehicles pass through the day, 40% - 50% reduction in the waiting time of vehicles has been 

achieved. The benefits of this basic output in terms of fuel economy and greenhouse gas emissions 

are also discussed. For this purpose, the changes of collected data before and after the installation 

of the system are given comparatively. Investments planned for the dissemination of intelligent 

traffic management systems in Manisa province center are also mentioned.  
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ÖZET 

Dünyada daha hızlı, daha güvenli ve daha kaliteli taşıma talepleri bu alandaki gelişmelere ivme 

kazandırmıştır. Ülkemizin ticari açıdan gelişimi için en önemli unsurların başında karayolu ulaşımı 

gelmektedir. Türkiye’de tarımsal ürünlerin büyük bir kısmı karayolu taşımacılığıyla yapılmaktadır. 

Türkiye’de ulaştırma modlarının yük taşımacılığındaki dağılımına baktığımızda karayolu üzerinden 

taşımacılığın %80’lere vardığı gözlemlenmektedir. Önümüzdeki süreçte Türkiye gibi gelişmekte olan 

bir ülke açısından tarımsal ürünlerin nakliyesi esnasında kayıplarının önlenmesi, gıda güvenliğinin 

sağlanması ve koşulların iyileştirilmesi ülke ekonomisine büyük faydalar sağlayacaktır. Tedarik 

zincirinde yapılan hataları ortadan kaldırabilmek için yüksek teknolojiye sahip altyapılar inşa etmek 

hızla gelişmekte olan dünyada bir gereklilik haline gelmiştir.   

Tarımsal ürünlerin mekanik hasara uğraması hasat sonrası yaşanan başlıca sorunlardan bir tanesidir. 

Bu hasarların başında da ürünlerin hasat sonrası sürekli olarak maruz kaldığı mekanik etkilerden olan 

titreşim etkisi gelmektedir. Bu etki sonucunda ürünler üzerinde çeşitli faktörlerin bir arada 

bulunmasıyla da kesilme, delinme, soyulma, ezilme gibi etkiler oluşmaktadır. Bu da ürünlerin raf 

ömürlerinin azalmasına, kalite kayıplarına veya ürün kayıplarına yol açar. Mekanik titreşimin ürün 

üzerinde oluşturduğu etkilerin gözlemlenmesi veya fiziksel ve kimyasal değişimlerin ölçülmesi, 

istenmeyen etkilerin azaltılması için yapılan çalışmalardandır.  

Bu çalışmada çözüm yoları bulunması amacıyla çeşitli test düzenekleri oluşturulmuş. Ürünler gerçek 

taşıma koşullarında şartlar dikkate alınarak laboratuvar ortamında teste tabi tutulmuşlardır. 

Titreşime maruz kalan ürünlerle, maruz kalmayan ürünler karşılaştırılmış ve titreşimin tarımsal 

ürünler üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 
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ABSTRACT 

The demands for faster, safer and better quality transport in the world have accelerated the 

developments in this area. One of the most important elements for the commercial development of 

our country is road transportation. Most of the agricultural products in Turkey are made by road 

transport. When we look at the distribution of freight transport modes in Turkey, it is observed that 

there are 80% of freight transports by road. In the upcoming period, for a developing country such 

as Turkey, the prevention of losses during the transportation of agricultural products, provision of 

food safety and improvement of conditions will provide great benefits to the country's economy. 

Building high-tech infrastructures to get rid of the mistakes made in the supply chain has become a 

necessity in the rapidly developing world. 

Mechanical crop damage of agricultural products is one of the main problems after harvest. At the 

beginning of these damages comes the vibrational effect of the mechanical effects that the products 

are constantly exposed to after harvest. As a result of this effect, there are effects such as cutting, 

puncturing, peeling, crushing by combination of various factors on the products. This leads to 

reduced product shelf life, loss of quality, or product loss. Observation of the effects of mechanical 

vibration on the product, or measurement of physical and chemical changes, are studies to reduce 

undesirable effects. 

In this study, various test mechanisms have been established in order to find solutions. The products 

have been tested in the laboratory environment, taking into consideration the conditions under 

actual transport conditions. The products exposed to vibration, unexposed products were compared 

and the effect on vibration of agricultural products was investigated. 

 

Keywords: Vibration, loss, packaging, agricultural product, road transport, sensor, AUS 
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ÖZET 

Gıda sektörü her ne kadar hızla gelişmekte ve modern küresel uygulamalara yetişmekte olsa da, 

gelişmekte olan her sektör gibi bazı temel sıkıntıları bulunmaktadır. Bunların en başında gelen de 

lojistik sorunudur. Sebze meyve, et ürünleri, hububat, konserveler, süt ürünleri, endüstriyel gıdalar 

gibi farklı özelliklere sahip bozulabilir gıda maddelerinin taşımacılığında akıllı ve çevreye uyumlu 

ulaşım araçlarının kullanılması kanun, yönetmelik ve anlaşmalarla zorunlu hale gelmiştir. Bu 

uygulamaların kontrolü ticari ve sağlık anlamında çok büyük önem taşıdığından Bozulabilir Gıda 

Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Taşımalarında Özel Araçların Kullanımı Antlaşması (ATP 

Konvansiyonu) gibi anlaşmalar ile gerek gıda üretimi gerekse gıda lojistiğiyle ilgili standartlar 

oluşturulmaktadır. Bu nedenle bozulabilir gıda maddelerinin nakliyesi sürdürülebilir ATP 

Konvansiyonuna uygun bir şekilde yapılabilmesi için gıda tankerlerinin üretimi önem kazanmaktadır.   

Gıda tankerlerinin tasarımı, gıda zayi oranını düşürecek, ekonomik kayıpların ve insan sağlığına 

olabilecek etkilerin en aza indirilmesi hususları dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir.   

Bu çalışmada, mevcut sıvı gıda taşımacılığında kullanılan tankerlere nazaran yaklaşık %10-15 daha 

hafif ve daha stabil tanker tasarımı, imalatı ve sürüş testleri yapılmıştır. ATP regülasyonlarının 

gerekliliklerini yerine getirmek üzere sensörler kullanılmış, aracın içerisinde taşınan malzemenin 

sıcaklığının anlık ölçümlerle lojistik firması, müşteri ve sürücü tarafından online olarak takip 

edilebilmesi sağlanmıştır. Tasarım aşamasında destek ve doğrulama için deney ve testler yapılarak 

nihai ürünün kullanılabilir olması için çalışmalar gerçekleştirilmiştir.  

Bu çalışma sonucunda bozulabilir gıda taşımacılığında kullanılan tankerlerin ağırlığı düşürülerek daha 

fazla gıda taşınabilmesi, yakıt sarfiyatı düşürülerek ekonomik kazanç ve emisyon oranlarında düşüş 

sağlanarak çevre dostu tanker yapılmıştır. Teknik özellikleri iyileştirilen tankerlere akıllı sistemler 

ilave edilerek stabilitesi artırılarak güvenliği iyileştirilmiştir. 
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ABSTRACT  

No matter how quickly the food sector is developing and catching up with modern global practices, 

there are some basic problems just like every developing sector. At the top of these is the problem 

of logistics. The use of intelligent and environmentally friendly means of transportation in the 

shipping of perishable foodstuffs that possess different qualities such as fruits, vegetables, meat 

products, grains, canned goods, dairy products, and industrial foods has become compulsory with 

the law, regulation, and agreements. Since the control of these practices carry a great importance in 

terms of commerce and health, standards are being formed relating to either food production or 

logistics with agreements like the Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs 

and on the Special Equipment to be Used for Such Carriage (ATP Convention). Therefore, the 

production of food tankers for the shipment of perishable food products to be done in a sustainable 

manner compliant with the ATP Convention is coming into prominence.   

The design of food tankers should be carried out with consideration of matters that will reduce the 

rate of food waste and of the minimization of economic losses and of the effects that it might have 

on human health.   

In this study, the design, manufacturing, and driving tests of tanks that are more stable and 

approximately 10-15% lighter compared with the tanks that are currently used in the transportation 

of liquid foodstuffs. Sensors were used to fulfill the requirements of ATP regulations, and the 

temperature of the materials being carried inside the vehicle was monitored online by the logistics 

firm, the customer, and the driver with instant measurements. By performing experiments and tests 

for support and verification in the design phase, studies were carried out for the product to 

ultimately be usable.  
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As a result of this study, the ability to transport more food by decreasing the weight of the tankers 

used in the transportation of perishable food was achieved, economic gains were attained by 

decreasing fuel consumption, and an environmentally friendly tanker was made by reducing 

emission rates. Its security was improved by adding smart systems to the tanks whose technical 

features were enhanced and increasing its stability. 

 

Keywords: ATP Convention, Transportation of Perishable Foodstuffs, tanker  
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ÖZET 

Artan ulaşım ihtiyacı daha hızlı ve daha güvenli ulaşımı hedeflerken, çevre baskıları daha az hava 

kirliliğini, maliyet baskıları ise daha ekonomik çözümleri zorunlu kılmaktadır. Kentiçi ulaşımda 

kullanılan raylı sistemler; hızlı bir ulaşım ve yüksek kaliteli hizmet sunmalarının yanında çok yüksek 

maliyetleri, uzun yapım süreleri ve sınırlı erişim alanları ile kentsel nüfusun sadece belli bir bölümüne 

hizmet verebilmektedir. Dünyada kullanılan en yaygın toplu taşıma sistemi olan otobüs ise mevcut 

işletme koşulları içerisinde yetersiz kalmakta, müşteri taleplerini karşılayamamakta ve raylı 

sistemlere karşı alternatif bir çözüm olamamaktadır. Bu noktada otobüslerin düşük ilk yatırım ve 

düşük işletim maliyetleri ile raylı sistemlerin hızlı ve yüksek kaliteli hizmet özelliklerini birleştiren 

Metrobüs (Bus Rapid Transit, BRT) sistemleri, özellikle kaynak sıkıntısı çeken gelişen ve gelişmekte 

olan ülkelerde raylı sistemlere karşı alternatif çözüm olmuştur. Bu sistem, kendisine tahsis edilen 

şeritler üzerinde tekerlekli taşıma aracı (otobüs) kullanmak suretiyle kent içi ulaşıma hizmet 

etmektedirler. Başlangıçta maliyet ve hizmet kalitesine getirdiği avantajlar sebebiyle gündeme gelen 

Metrobüs sistemi ilerleyen senelerde çevresel etkilerinin düşük olması ve hava kirliliğinin 

azaltılmasına yaptığı katkı sebebiyle de tercih edilmeye başlanmış ve dünya üzerinde 100’ün 

üzerinde uygulama alanı bulmuştur. Günlük 800 binden fazla kişiye verdiği hizmetle ülkemizin en 

önemli toplu taşıma sistemlerden biridir. 

Motorlu araçlar hakkında yapılan araştırmaların en önemli nedenlerinden biri de “düşük verim” dir. 

1800 lü yılların sonuna doğru icat edilen içten yanmalı araçların kayıpları % 80’ a varmaktadır. Zor 

şartlar altında üretilen, yakıldığında çevreye zararlı gazlar üreten ve giderek maliyeti artan fosil 

kaynaklı yakıtların bu verim seviyesinde tüketilmesi sürdürülemez bir durumdur. Gerek mevcut 

sistemlerdeki verim optimizasyonu (stop-go özelliği, entegre starter-jeneratör, HEV ve PHEV gibi 

elektrikli hibrit uygulamalar..) ve gerekse alternatif (CNG, LNG, LPG, Biodiesel, Etanol E-10 ve E-85, 

Dimetil Ether ve Methanol gibi sentetik) yakıtların kullanılması birtakım değişikler ile mevcut 

durumun devamını sağlamak için yapılmıştır. Radikal değişiklik ise mevcut içten yanmalı motorun 
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terkedilmesidir. Bu amaçla sadece elektrikli tahrik sistemine (EV, ZEV, BEV, FEV) sahip araçlar 

yollarda boy göstermeye başlamıştır.  

Bu çalışmada, İstanbul Metrobüs araçlarının hibrit/elektrik potansiyelinin değerlendirilmesi için 

işletme şartları ve kullanım tarzının analiz edilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, İETT Metrobüs 

hatlarında çalışan konvansiyonel araçlardan veri toplama ve analiz çalışması yapılmıştır. Günün 

yaklaşık üçte ikisini (16 saat) çalışarak geçiren İETT Metrobüs araçları bunun ancak yarısında  

(%49,08) motor itiş gücüne ihtiyaç duymaktadır. Çalışma süresi içinde fren pedalının basılama oranı 

%34,56 olmuştur. Yaklaşık 52 km lik rotanın tamamı için ortalama enerji gereksinimi 105,33 kWh 

iken geri kazanılabilir fren enerji potansiyeli 41,92 kWh olarak ölçülmüştür. Bu sayede, rotanın 

tamamı için gereken enerjinin yaklaşık %40 ını geri kazanmak mümkün olmaktadır.   

 

Anahtar Kelimeler: Karakteristik Sürüş Parametreleri, Metrobüs, CAN Bus Ölçümü, Veri Toplama ve 
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ABSTRACT 

While increasing transportation needs aim for faster and safer transportation, environmental 

pressures require less air pollution and cost pressures require more economical solutions. Rail 

systems used in urban transportation serve rapid transport and high quality services, however they 

can only serve a certain part of the urban population due to very high costs, long construction times 

and limited access areas. The bus, which is the most common public transportation system used in 

the world, is insufficient within the current operating conditions, it can not meet customer demands 

and can not be an alternative solution to the railed systems. Bus Rapid Transit (BRT) systems, which 

combine low initial investment and low operating costs of buses with fast and high quality service 

features of rail systems, have been an alternative solution to rail systems in developed and 

developing countries suffering from resource limitations. This system provides in-city transportation 

by using buses on the dedicated lanes. BRT system was preferred due to its advantages in cost and 
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service quality at first. Then, it has been also preferred due to its low environmental impact and its 

contribution to reducing air pollution. It has over 100 application areas in the world. It is one of the 

most important public transportation systems of Istanbul with the service given to more than 800 

thousands people per day. 

One of the most important reasons for the research on motor vehicles is "low efficiency". The losses 

of internal combustion vehicles, which were invented at the end of 1800's, reach 80%. Consuming 

fossil fuels are not sustainable at this level of efficiency. Efficient optimization of existing systems 

such as stop-go, integrated starter-generator, HEV and PHEV and alternative fuels such as CNG, LNG, 

LPG, Biodiesel, Ethanol E-10 and E-85 have been made to maintain the existing situation. The radical 

change is the left of internal combustion engine. For this aim, vehicles with electric propulsion 

systems (EV, ZEV, BEV, and FEV) have started to show up in roads. 

In this study, it was aimed to analyse the operating conditions and characteristic usage style for the 

evaluation of hybrid / electric potential of Istanbul BRT vehicles. For this purpose, data acquisition 

and analysis studies were performed from conventional vehicles operating on IETT BRT lines. 

IETT BRT vehicles, which spend about two-thirds of the day (16 hours), require only half of the 

engine thrust (49.08%). During the study period, the rate of brake pedal printing was 34.56%. The 

average energy requirement for the entire 52 km route is 105.33 kWh and regenerative brake 

energy is measured as 41.92 kWh. At this point, it is possible to recover about 40% of the energy 

required for the entire route. 

 

Keywords: Characteristic Driving Parameters, Bus Rapid Transit, Controller Area Network Bus 

Measurement, Data Acquisition and Analysing, Hybrid / Electric Vehicle 
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ÖZET 

Plaka tanıma sistemi; araçları plakaları vasıtasıyla tanımlamaya yarayan bir görüntü işleme ve tanıma 

teknolojisidir. Görüntü tanıma; bilgisayar destekli sistemlerin, görüntüleri bir insan gibi inceleyerek 

insanın görme duyusunu ve görüntüyü yorumlamasını taklit etmesine dayanan bir teknolojidir. Bir 

otomobili diğerlerinden ilk bakışta ayırabilmek ve tanımlayabilmek için plakasına bakmak yeterlidir. 

Çünkü plakalar araçların kimlikleridir; her plaka tek ve eşsizdir. Toplu taşıma sisteminin hızla 

gelişmesi, araç sayısının artması, plaka tanıma sisteminin birçok uygulamada edindiği önemli yer, 

plaka tanıma sistemine olan ilgiyi artırmıştır. Bu bağlamda çalışmamızın merkezini oluşturan plaka 

tanıma sistemlerinin, şehir güvenliği noktasındaki konumu da önem arz etmektedir. Ele aldığımız 

çalışma; bu sistemlerin şehir güvenliğindeki katkısını öne çıkarmayı amaçlamaktadır ve bu doğrultuda 

Kars ili örneği üzerinden plaka tanıma sisteminin mevcut durumu incelenecektir. Daha sonra ortaya 

konulan tespitler ayrı başlıklar halinde değerlendirilecektir ve plaka tanıma sisteminin, şehir güvenliği 

açısından arz ettiği önem bulgular bağlamında öne çıkarılacaktır. Bununla birlikte; plaka tanıma 

sisteminin henüz var olmadığı dönemlere ilişkin arşiv taraması yapılarak bu sistemin varlığı ve 

yokluğu arasındaki mühim noktaya temas edilecektir. Bu süreç işlenirken özellikle somut olaylar 

örnek olarak vurgulanacak ve plaka tanıma sisteminin örnek olaylar eşliğinde güvenlik unsurundaki 

yeri ve önemi paylaşılacaktır. Sonuç olarak güvenlik mekanizması içerisinde bu sistemin üstlendiği 

rol, kapsamlı bir çalışma ile sunulacaktır. 
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ABSTRACT 

Plate recognition system; is an image processing and recognition technology that helps to identify 

vehicles through plates. Image recognition; is a technology based on computer-aided systems that 

imitates human vision and visual interpretation by examining images as a human. It is enough to 

look at the plate to be able to distinguish and identify a car from others at first glance. Because 

plates are the identities of vehicles; each plate is unique and unique. The rapid development of the 

public transport system, the increase in the number of vehicles and the success of the plate 

recognition system in many applications as the plate recognition system has increased to its interest. 

In this context, plate identification systems, which constitute the center of our work; it is important 

in terms of city security. This work; aims to reveal the contributions to city security of these systems 

and in this direction, the current status of the license plate recognition system will be examined 

through the Kars city example. Afterwards, determinations will be assessed in separate titles and the 

significance of the license plate recognition system will be shared in terms of city security. Along 

with that an archive scan will be carried out for periods when the plate recognition system has not 

yet existed and the important will be contacted point between the existence and the absence of this 

system. When carried out this process that particularly concrete events will be emphasized as an 

example and the place and the importance of the license plate recognition system will be shared for 

safety. As a result, the role of this system within the security mechanism will be presented in a 

comprehensive study.  
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ÖZET 

Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS), ulaşım ağının işletimine yardımcı olmak amacıyla, bilgi, haberleşme ve 

kontrol teknolojilerini uygulayan ulaşım sistemleridir. Yeni teknolojiler kullanılarak çoğunlukla 

trafikten ve trafiği etkileyen yol ve hava durumuna ait veriler ışığında trafiğin otomatik olarak 

yönetilmesi çalışmalarını oluşturmaktadır. Bölgesel kontrol ve yönlendirme sistemlerinin yetersiz 

kalması trafiğin bir merkezden kontrolü zorunluluğunu doğurmakta ve AUS kullanılmasını önemli 

hale getirmektedir. Dünya genelinde ve ülkemizde gerçekleşen trafik kazalarının büyük bir 

çoğunluğu; trafik kurallarına uymama, trafik işaretleri ihlali; ehliyetsiz, dikkatsiz veya alkollü araç 

kullanımı gibi sürücüden kaynaklı etkenlerden meydana gelmektedir. Yine trafik kazalarının 

azımsanmayacak kadar büyük bir kısmı da araçlardaki kusurlardan meydana gelmektedir. Araç 

kusurlarının önüne geçilmesi veya giderilmesi için de araç muayene zorunluluğu bulunmaktadır. 

Fakat muayenesiz araçların trafiğe çıkması yasak olmasına rağmen bazı araç sahipleri bu yasağa 

uymamaktadır. Ülkemizde bahsi geçen kişisel etkenlerin önüne geçebilmek ve araçları takip 

edebilmek için kent merkezlerinde Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) bulunmaktadır. Ticari araçlara 

sürücüleri takip amaçlı Takograf cihazı zorunluluğu vardır. Muayenesiz araçların kontrolü ise kolluk 

kuvvetlerince yapılmaktadır. Ancak EDS, karayolu trafik ağlarının tamamını kontrol altına 

alamamakta ve ana arterler üzerinde çalışmaktadır. Takograf cihazı ise yalnızca ticari araçları kontrol 

altına alabilmektedir. Takograf cihazında ayrıca merkezi takip de söz konusu değildir. Muayenesiz 

araçların belirlenmesi ise çok daha zor olmaktadır. Aracın belirlenebilmesi için polis kontrol noktası 

veya benzeri bir yerde kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, trafik kazalarındaki sürücü ve 

araçtan kaynaklı etkenleri en aza indirgemek adına; ticari, şahsi vb. hiçbir etken dikkate alınmaksızın 

bütün araçlara ve akaryakıt istasyonlarına kurulabilecek EDS, Takograf, GPS in özelliklerinin 

birleştirildiği sürücü, araç ve muayene takip sistemi (SAMT) geliştirilmektedir.  

Tasarlanan SAMT sisteminde trafikteki tüm araçlara GPS özelliği olan bir cihaz kurulması ve akaryakıt 

istasyonlarına TÜVTÜRK veri tabanlı bir araç muayene tanıma sistemi kurulması zorunlu hale 

getirilmektedir. Araçlara kurulacak sistemle araç, ehliyet takılmadan çalışmamakta, GPS ile araç 
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takibi yapılmakta; hız sınırlarını, ışık ve şerit ihlali gibi etkenleri takip etmekte, aykırı davranışlarda 

cezai işlemler merkezden otomatik olarak yapılmaktadır. Ayrıca SAMT sistemine ehliyet takılmadan 

araç çalışmamakta ve trafik esnasında merkezden verilen cezalar araç sahibine değil ehliyet sahibine 

gelmektedir. Akaryakıt istasyonlarına kurulacak Muayene Tanıma Sistemi ile muayenesi olmayan 

araçlara yakıt satışı olmamakta, muayenesiz araçların trafikten çekilmesi sağlanmaktadır. 

Muayenesiz araca bir seferliğine yakıt verilmekte ve muayenesini yaptırmaz ise sistemden otomatik 

ikinci defa yakıt verilmemektedir. Yakıt kısıtlamasının dışında kurulan SAMT cihazı, muayenesi 1 ay 

geçmiş aracın ateşleme sistemini keserek aracın çalışmasını da engellemektedir. Böylelikle söz 

konusu sistemle trafik kazalarındaki kişisel ve araçtan kaynaklanan etkenler minimize edilmektedir.  
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ABSTRACT  

Intelligent Transportation Systems (ITS) are transportation systems that implement information, 

communication and control technologies in order to help the operation network. Using new 

technologies, they are making automatic traffic management studies on the traffic light from the 

traffic and the roads and the weather which mostly affect the traffic. The inadequacy of regional 

control and guidance systems necessitates the control of traffic from a center and makes the use of 

ITS important. The vast majority of traffic accidents happening worldwide and in our country; 

violation of traffic rules, violation of traffic signs, driver-induced factors such as inefficiency, 

inattentiveness, or the use of alcoholic vehicles. As well as a considerable amount of traffic accidents 

that is not underestimated by the defects in the vehicle. Vehicle inspection is also mandatory for 

avoiding or eliminating vehicle defects. However, most drivers are on the road in traffic, although 

non-inspection vehicles are forbidden to traffic. There are electronic control systems (ECS) in the city 

centers in order to be able to avoid the personal factors on our country and to follow the vehicles. 

Commercial vehicles are subject to a tachograph device for tracking drivers. Non-inspection vehicles 

are controlled by law enforcement officers. However, ECS is unable to control the entire road traffic 
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network and is working on the main arteries. The tachograph can only control commercial vehicles. 

There is also no central tracking in the tachograph. It is much more difficult to identify non-

inspection vehicles. The vehicle must be checked at a police checkpoint or similar location. In this 

study, in order to reduce factors caused by drivers and vehicles in traffic accidents; commercial, 

personal etc. driver, vehicle, and inspection tracking system (DVIT) which combines the features of 

ECS, Tachograph, GPS. DVIT can be installed on all vehicles and fuel stations regardless of any factor.  

In the DVIT system, it is imperative to install a GPS-capable device in all traffic vehicles and to install 

a TÜVTÜRK database vehicle inspection system at fuel stations. Vehicle with DVIT system, does not 

work without a driving license, GPS is fitted with vehicles; speed limits, traffic lane and traffic light 

violation etc.,  and in cases of contrary behavior, criminal proceedings are carried out automatically 

from the center. 

 In addition, the vehicle does not work without a license to the DVIT system, and the fines given by 

the center during traffic are not the owner of the vehicle but the driver's license. With the DVIT to be 

installed on the fuel stations, there is no sale of fuel to non-inspection vehicles and non-inspection 

vehicles are removed from the traffic. An non-inspection vehicle is fueled just a one time and If 

inspection is not carried out, the system is not automatically fueled for the second time. The DVIT 

device, outside the fuel restriction, also prevents the car from operating by cutting off the ignition 

system of the non-inspection vehicle which is 1 month old. Thus, the personal and vehicle-related 

factors in traffic accidents are minimized with the system. 
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ÖZET 

Otomotiv sektörü özellikle 20. yüzyıl başından itibaren hızlı bir gelişme göstermiştir. Üretim 

yöntemlerindeki modern gelişmeler ve Endüstri 4.0 uygulamaları otomotivlerin akıllı sistemlerle 

donatılmasını sağlamış ve satışlarda önemli oranda artış oluştur. Otomotiv sektörü birçok yan sanayi 

ile ilgili olduğu için diğer sektörleri de etkileme özelliği bulunmaktadır. Yeni teknolojilerin en yoğun 

kullanıldığı sektörlerden biri olan otomotiv sektöründe, gelişmelerin sadece takip edilmesi değil aynı 

zamanda gelişmelere öncülük edilmesi de gerekmektedir.  
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Bu çalışmada, akıllı sistemlerin en çok kullanıldığı otomotiv sektöründe inovasyon yönetiminin 

değerlendirilmesinin yapılması amaçlanmıştır. Türkiye’de otomotiv sektöründe üretim yapan 

işletmelerdeki bölüm yöneticilerine hazırlanan anketler uygulanmıştır. Anket sonucunda toplanan 

veriler SPSS for Windows 15.0 istatistik analiz programı kullanılarak hedeflenen amaçlara yönelik 

istatistiksel analizleri (frekans, standart sapma, aritmetik ortalama, T-testi, Mann Whitney U-testi, 

tek yönlü varyans (ANOVA) analizleri) yapılmıştır. Çalışma sonucunda işletmelerin mevcut durumları 

analiz edilmiş ve kaynaklarını daha etkin kullanımının sağlanmasına imkân oluşturacak öneriler 

sunulmuştur.  
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ABSTRACT  

The automotive sector showed rapid development, especially starting in the early 20th century. The 

modern developments and Industry 4.0 applications in production management have ensured the 

equipment of automotives with smart systems and generated a significant increase in sales. Because 

the automotive sector is connected to many subsidiary industries, it has the ability to affect other 

sectors. In the automotive sector, a sector in which new technologies are being used heavily, not 

only do developments need to be tracked, but developments at the same time need to be 

pioneered.  

The purpose of this study was to evaluate the management of innovation in the automotive sector in 

which smart systems are used. Surveys were administered that were prepared for the service 

managers that engaged in production in the automotive sector in Turkey. Statistical analyses 

(frequency, standard deviation, arithmetic mean, T-test, Mann Whitney U-test, one-way [ANOVA] 

analyses) were done for the targeted goals by using the data gathered as a result of the surveys with 

the statistical analysis program SPSS for Windows 15.0. As a result of the study, the current 

situations of the businesses were analyzed, and suggestions were presented that created 

opportunities for the provision of a more effect use of resources.  

Keywords: Innovation Management, Automotive Sector, SPSS 
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ÖZET 

Literatürde taşımalı eğitim olarak adlandırılan eğitim imkân olmayan bölgelerden eğitim amaçlı günü 

birlik öğretim etkinliklerini yürütmeleri amaçlı araçlarla öğrencilerin eğitim kurumlarına getirilmesi ve 

bu tür eğitimin öğrenci üzerinde oluşturduğu etkiler konulu yazımlarla sıkça karşılaşmaktayız. Genel 
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olarak şimdiye kadar olan çalışmalar kırsal kesimden kentsel ortama taşıma odaklı olup bu yazımlar 

genel olarak şoför, araç içi rehberlik hizmeti, zor hava şartlarında yolculuk konularına öğretmen ya da 

öğrenci gözünden bakış açıları sunmaktadır. Eğitim sistemimizdeki gelişmelerle birlikte her bölgeye 

bir eğitim kurumu getirilmesi sonucu yavaş yavaş taşıma okulların kaldırıldığı gözlenmektedir. Ancak 

özel okulların çoğalması, ya da ailelerin okul tercihlerini farklı bölgelerde yapmaları “taşıma” yani 

okula servislerle gitme olgusunu ortadan kaldırmamaktadır. Taşıma sorununun eğitim kurumlarının 

artması ve seçeneklerin çoğalması ile birlikte daha da fazla güncel hayatın içine girdiği genel olarak 

kabul edilmektedir.  İyi eğitim amaçlı çocukları servislerle okula gönderme servislere olan güven ve 

hizmet kalitesi konularını sıklıkla gündeme getirmektedir.  Çalışma saatlerindeki yoğunlaşan trafik, 

servislere binerek okullarına yetişmeye çalışan ilköğretim öğrencileri ve onları servislere teslim eden 

ailelerinde baskılar yaratmaktadır.  Aynı şekilde bu baskıyı hisseden okul servisleri de hizmet 

kalitelerini arttırma, rahat ve sağlıklı bir taşıma için gerekli çabalar içindedir.  Hizmet kalitesi, 

hizmetin istenen amaca ulaşma derecesidir.  Teknolojinin hızla ilerlemesi ile hizmet sektöründe 

teknolojik uygulamaların artmasına sebep olmuştur.  “Öğrenci Servis Takip Sistemi” adı altında 

geliştirilen Androit uygulaması ebeveynlerin çocuklarının okula geliş-gidişini akıllı telefonlar üzerinde 

takip etmelerini sağlamaktadır.  Bu sistemle aileler çocuklarının güvenli bir şekilde okullarına ulaşıp 

yine aynı şekilde güvenli bir şekilde evlerine geri dönüşlerini izleyebilmektedirler.  Oldukça sübjektif 

olan hizmet kalitesi kavramının öğrenci taşıma servisleri açısından ele alındığında özellikle aileler 

açısından ne anlama geldiğini ve taşıma servislerinin hizmet kalitesine bilişim teknolojilerinin etkisini 

ölçmek bu çalışmanın çıkış noktası olmuştur. Bu amaç doğrultusunda, geniş bir literatür taraması 

yapılmış olup Bandırma’da okul taşıma servislerinden hizmet alan müşterilerin Öğrenci Servis Takip 

Sistemi kullanım oranları ve kullanımlarının hizmet kalitesi üzerindeki algıları incelenmiştir.  Elde 

edilen verilerin ilgileşim ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiş ve analiz sonucunda, Öğrenci Servis 

Takip Sistemi kullanımı ile hizmet kalitesi algısı arasında anlamlı ilişkilere ulaşılmıştır. 
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ABSTRACT  

In the literature, there is frequent discussion of the effects felt by students of so-called portable 

education, which serves the purpose of helping students travel on a daily basis from regions where 

educational opportunities are non-existent to educational institutions.  Generally speaking, the 

literature on transporting students from rural areas to urban educational institutions to this point 

has examined the issues around drivers, the service staff on the busses, or difficult weather 

conditions from the perspectives of teachers and students. As educational systems continue to 

develop, it may appear that more and more schools are moving into the rural areas, and that 

portable education is becoming a thing of the past.  In fact, with the growth of private schools, 

coupled with the decision of more and more families choosing to send their children to schools in 

different areas, “portable” is not showing signs of disappearing. With the expansion of schools and 

school choice, the challenge of school transportation has become a daily reality. Safety and quality 

of service on school transportation have become an important part of the educational quality 

discussion. Preparing children to be stuck in heavy traffic for hours traveling to and from school has 

made the school bus ride a nightmare for many parents. As a result, the increasing pressure to 

ensure safety and comfort on the school bus has become a given for companies providing school 

transport. Service quality is the degree to which service is desired.  Rapidly advancing technologies 

have therefore found their way into the service sector. So-called “School Bus Tracking Systems” have 

created the opportunity for parents, through Android applications, to keep an eye on their children 

on their smartphones as they travel to and from school. Such systems allow parents to track their 

children as they safely travel to school, and then back home. As a result, this opens the possibility for 

this study to examine the subjective notion of school bus service quality through the eyes of parents, 

particularly in relation to the effect that technology has brought to this sector. In line with this goal, 

this study, following an extensive literature review, examines the breadth of use of “School Bus 

Tracking Systems” in Bandirma, Turkey, as well as perceptions of the level of quality that such 

systems bring to the school transportation experience. Utilizing regression analysis of gathered data, 
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the authors examine the relation between the use of Tracking Systems and perceptions of service 

quality.  

 

Keywords: Student Service Tracking System, Androit application, Portable education, Service quality, 

Information Technologies 
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ÖZET 

Malzeme türleri içerisinde metal ve alaşımların üstün mekanik ve elektriksel özellikleri nedeniyle 

ulaşım ve taşımacılık sektöründe yüzyıllardır önemli bir yer aldığı bilinmektedir. Metallerin yüksek 

mukavemetlerinin yanında kolay ve kalıcı şekillendirilebilmeleri de taşımacılıkta aranan 

özelliklerdendir. Ancak metallerin yoğunluk olarak ağır olmaları taşımacılıkta bir dezavantaj 

oluşturmaktadır. Otomotiv ve uzay sektörü gibi taşımacılıkta kullanılan birçok aracın hareket 

edebilmesi için enerjiye ihtiyaç duyulmakta ve gelişen teknoloji ile birlikte enerji tasarrufu için 

çalışmalar devam etmektedir. Bunun için taşımacılıkta kullanılan malzemelerin dayanımlarının 

yanında hafiflikleri de önem arz ettirmektedir. Son yıllardan keşfedilen metal köpükleri mekanik 

özelliklerinin yanında hafiflikleri de dikkate alındığında önümüzdeki yıllarda taşımacılık sektöründe 

önemli bir yer alacağı ümit edilmektedir. Ayrıca gözenekli yapılarından dolayı implant sektöründen 

de kullanımları için araştırmalar devam etmektedir. Bu amaçla metal köpükleri veya gözenekli 

metaller farklı döküm yöntemlerinin yanında toz metalürjisi ile de yaygın olarak üretilmektedir. 
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ABSTRACT 

It is known that metals and alloys in material types have an important place in transportation and 

transportation sector for centuries due to their superior mechanical and electrical properties. In 

addition to the high strength of the metals, easy and permanent shaping is also a requirement in 

transportation. However, if the metals are heavy in density, it is a disadvantage in transportation. 
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Energies are needed for many vehicles used in transportation, such as the automotive and 

aerospace industry, and there is a continuing effort to save energy along with developing 

technology. For this reason, lightness is important besides the strengths of materials used in 

transportation. Metal foams discovered in recent years are expected to take an important place in 

the transportation industry in the coming years, considering their mechanical properties as well as 

their lightness. In addition, due to their porous structure, research is continuing for their use in the 

implant industry. For this purpose, metal foams or porous metals are widely produced by different 

metallurgical methods as well as by powder metallurgy. 

 

Keywords: Metal foams, Light metals, Transportation 
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ÖZET 

Teknolojideki sürekli gelişmeler kuşkusuz hayatın her alanına ciddi katkılar getirdiği açıktır. Bu 

gelişmeler özellikle günlük hayatta kullanılan sistemlere büyük esneklik ve tasarım kolaylığı katmıştır. 

Son yıllarda hızla gelişmekte olan Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) konusu teknolojideki yeni 

gelişmelerden çok büyük katkı görmüştür. Yeni tasarlanan AUS uygulamaları ile daha konforlu ve 

güvenli ulaşım hizmetleri sunulmaktadır. Bu çalışma sanayi 4.0 devrimi ile daha popüler hale gelen 

nesnelerin internet mimarisini ön plana çıkaracaktır. Bu mimari etrafımızda bulunan her eşyanın 

internet aracılığıyla etkileşim halinde kalmasına imkan tanıdığından, birçok AUS uygulaması 

geliştirilmektedir. Bu çalışmada, nesnelerin internet mimarisi ayrıntılı olarak gözden geçirilip AUS 

alanında yapılan örnek çalışmalar anlatılacaktır. Nesnelerin internet mimarisinin gelecek çalışmalar 

için nasıl bir etkiye sahip olacağı tartışılacaktır.  
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It is well-understood that new technological innovations have a significant impact in all parts of daily 

life. This ensures a high degree of flexibility and simplicity for each system in life. Intelligent 

transportation systems (ITS), which have been developing rapidly in recent years, are gaining a great 

benefit with advanced technological developments. ITS applications are now designed to provide 

better comfortable services and secure transportation. This work aims to highlight the importance of 

Internet of Things (IoT) era which obtained an important part in Industry 4.0 revolution. The 

architecture of IoT enables each physical environmental object to have an interaction with the aid of 

internet which opens many application areas for ITS. In this work, an extensive evaluation of IoT will 

be conducted following by previous works carried out for ITS. In order to understand the future 

influence of IoT for ITS, a discussion will be carefully established. 

 

Keywords: Intelligent transportation, internet of things, industry 4.0. 
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ÖZET 

Deniz yolu taşımacılığı, diğer taşıma modlarına kıyasla maliyet avantajına sahip olmasından dolayı, 

küresel ticarete konu olan malların ağırlık cinsinden yaklaşık %90’ının taşınmasını sağlayarak 

endüstriyel üretimin gelişmekte olan ülkelere kaymasında etkili olmuştur. Küresel ticarette bu denli 

büyük bir etkiye sahip bir sektörde, taşıma unsuru olan gemilerin etkin bir şekilde yönetilmesi de 

önemli bir husustur. Buna yönelik olarak, daha önce iki versiyonu kullanılan standart, 1 Ocak 2018 

itibariyle BIMCO tarafından 3. versiyon olarak “The Shipping KPI” adıyla piyasaya sürülmüştür. Temel 

Performans Göstergeleri (KPI-Key Performance Indicators), performans ölçmek için kullanılan terimin 

genel adı olup, bu standart ile gemi işletmeciliği yapan şirketlerin mevcut operasyonlarındaki 

performans düzeylerinin arttırılmasını amaçlanmaktadır. Hiyerarşik bir yapıda tasarlanan bu sisteme 

göre; çevre, sağlık ve emniyet, insan kaynakları, seyir emniyeti, operasyon, güvenlik, teknik ve liman 

devleti kontrolleri şeklinde 8 ayrı deniz ulaştırması performans endeksi değerlendirilmektedir. Bu 

endeks, 33 farklı temel performans göstergesi ve bunlara bağlı 64 ayrı performans göstergesinden 

oluşmaktadır.  

Piyasaya sürülen bu yeni standarttaki en önemli özellik, performans ölçme ve değerlendirme imkanı 

sunmasının yanı sıra aynı zamanda iç ve dış paydaşlar arasında etkin bir iletişim kurulmasını sağlayan 

bir platform içermesidir. Bu platform halihazırda 300 gemi işletmesinden ve bu işletmelere ait 

toplam 6000 gemiden elde edilen veriler üzerine kurulmuştur. “The Shipping-KPI Application 

Programming Interface (API)” olarak anılan bu platform ile işletmeler verileri ve raporları kendi 

uygulamalarına entegre ederek, performans göstergelerinin daha rahat takibini ve analizini 

yapabilmektedirler. Gemilerden gelen verilerin otomatik olarak alınıp işlenmesini, geminin 

performansını ve diğer işletmeler tarafından yönetilen filolar ile karşılaştırılmasını mümkün 

kılabilmektedir. Eksik veya hatalı noktaların fark edilip, düzenleyici ve önleyici aksiyonların kısa 

sürede alınabilmesini sağlamaktadır. API, uygun bir platformdan (ios, android, Windows) işletme 

verilerine bir cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayar veya PC'den kolaylıkla erişimi sağlamaktadır. 

Dünya ticaretinin gelişiminde gemi işletmeciliği önemli bir rol oynamaktadır. Ülke ekonomileri 

sanayileşmenin yanı sıra, deniz ticaretinde etkin ve başarılı oldukları oranda kalkınmışlardır. Bu tür 
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bir uygulama ile filoda yer alan gemilerin verimlilikleri ve performans göstergeleri rahatlıkla analiz 

edilebilir. Her ne kadar gemi işletmeleri nispeten kapalı bir yapıda olsa da, sürdürülebilirliğinin 

sağlanması bu şekilde mümkün hale gelebilir. Sürekli gelişim ve kontrol ile işletmenin itibarı dünya 

çapında arttırılarak yeni müşteriler kazanılabilir ve mevcut müşteriler ile güven ilişkileri geliştirilebilir.  

Bu çalışma kapsamında daha önce farklı versiyonları kullanılmış olan ve ortak bir dijital platformda 

veri paylaşımına dayalı olarak yeni versiyonu piyasaya sürülen standart, genel olarak açıklanmış ve 

sektöre sağlayacağı katkılar hakkında görüşler ileri sürülmüştür. Konunun uygulayıcılara ve diğer 

ilgililere fikir vermesi beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Temel Performans Göstergeleri, Deniz Ulaştırması, BIMCO, Uygulama 

Programlama Arayüzü. 
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ABSTRACT  

Shipping has been pivotal for the shift of industrial production to developing countries by providing 

about 90% of globally traded commodities by weight, as it has a cost advantage over other transport 

modes. In an industry with such a great deal of influence in global trade, the effective management 

of ships is also an important issue. In this context, as of 1 January 2018, the 3rd version of standard 

titled as “The Shipping KPI" has been released by BIMCO. KPI (Key Performance Indicators) is the 

common term used to measure performance and the objective is to increase the performance levels 

of existing operations of shipping companies. According to the hierarchical system, 8 different 

shipping performance indexes are evaluated in the form of environment, health and safety, human 

resource management, navigational safety, operational, security, technical and port state control. 

This index consists of 33 different key performance indicators and 64 performance indicators.  

The most important feature of this new version standard is that it provides a platform for measuring 

and evaluating performance, as well as providing effective communication between internal and 

external stakeholders. This platform is currently based on the data retrieved from 300 shipping 

companies and their 6000 ships. The platform, "The Shipping-KPI Application Programming Interface 

(API)", allows companies to easily follow and analyze performance indicators by integrating their 

business data and reports into their applications. It is possible to automatically receive and process 

data from vessels, compare the performance of the ship and the fleets managed by other entities. It 

ensures that missing or incorrect points are recognized and regulatory and preventive actions can be 

taken in a short time. The API provides easy access to business data from a suitable platform (iOS, 

android, Windows) from a mobile phone, tablet, laptop computer or PC.    

Shipping plays an important role in the development of world trade. In addition to industrialization, 

the country's economies have been developed in a way that they are effective and successful in 

maritime trade. The efficiency and performance indicators of the ships in the fleet can be easily 

analyzed with such an application. By doing so, it may be possible to achieve sustainability although 

shipping companies have often been viewed as rather closed industry network. With continuous 

improvement and control, the reputation of the company can be increased in the worldwide and 

new customers can be gained and trust relationships with existing customers can be improved. 
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In this study, the scope of the newly released version of standard based on data sharing on a 

common digital platform is generally explained. It is expected that the topic will give an idea to the 

practitioners and other related persons.  

 

Keywords: Key Performance Indicators, Shipping, BIMCO, Application Programming Interface. 
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ÖZET 

Dünya nüfusu her geçen yıl artmaktadır. Nüfus artışına paralel olarak kişi başına düşen araç sayısı ve 

trafikteki araç yoğunluğu da her geçen gün artış göstermektedir. Bu durum özellikle kentsel 

bölgelerde çeşitli problemlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu problemlerin başında trafik 

sıkışıklığı gelmektedir. Özellikle şehir içi trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yol kenarlarına araçların 

park yapması yolun kapasitesini düşürmektedir. Aynı şekilde park yeri olmadığı halde o bölgeye park 

yapılması da yolun kapasitesini düşürmektedir.  Bu düşüş beraberinde trafik sıkışıklığı meydana 

getirmektedir. Bu sorunlara çözüm olarak kapalı ve açık otoparklar yapılmıştır. Otopark ihtiyacı 

belirlenirken birtakım güncel verilerden yararlanılmaktadır. Elde edilen veriler sonucu ihtiyaç sayısına 

göre otopark yapılmaktadır. Fakat yeni yapılan otoparklar ve mevcut otoparkların tam kapasite ile 

kullanılamaması sorunları tam anlamıyla çözmemektedir. Diğer bir taraftan otoparkların iyi 

yönetilememesi hem bu problemi çözmemiş hem de sorunun büyümesine yol açmıştır. Bilim ve 

teknolojideki gelişmeler doğrultusunda ulaşımdaki sorunlara çözüm sağlamak için Akıllı Ulaşım 

Sistemleri (AUS) uygulamaları zorunlu hale gelmektedir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde bu konuyla 

ilgili birçok çalışma yapılmaktadır. Yapılan çalışmaların artırılması ve geliştirilmesi Akıllı Ulaşım 

Sistemleri sayesinde mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada otopark yönetimi için kullanılan Akıllı 

Uygulama Sistemlerinin kullanım alanları ele alınmıştır. Bu sistemlerin, çalışma yöntemlerinden ve 

kent içi ulaşımda sağladığı faydalardan bahsedilmiştir. Uygulama esnasında oluşabilen her türlü 

aksaklık değerlendirilmiştir. Çalışmada, otopark yönetimi için kullanılan Akıllı Ulaşım Sistemi 

uygulamalarının ülkemizdeki örnekleri belirlenmiştir. Bunun yanında Erzurum kentinde otopark 

yönetim uygulamalarındaki durum incelenmiştir. Bu incelemelerin sonucunda, kentteki otoparklarda 
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Akıllı Ulaşım Sistemlerinin kullanılmasının gerekliliği tespit edilmiştir. Otopark yönetim 

uygulamalarının artırılması için bazı tavsiyelerde bulunulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Akıllı ulaşım sistemleri, otopark yönetimi, trafik yoğunluğu 
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ABSTRACT  

The world population is growing every year. Parallel to population growth, the number of cars per 

capita and congestion of traffic is increasing day by day. This situation causes various problems 

especially in urban areas. At the beginning of these problems is traffic congestion. Especially in areas 

where intramural traffic is congestion, the ability to park cars on the roads decreases the capacity of 

the road. Likewise no parking in that area also reduces the capacity of the road. This drop is 

accompanied by traffic congestion. Parking lot and parking garage are built as a solution to these 

problems. When parking needs are determined, some current data are used. The obtained data are 

car parked according to the number of the need.  But not to use with full capacity of new car parks 

and existing car parks does not without defect solve the problems. On the other hand, the fact that 

parking lots cannot be managed well has not solved this problem and caused the problem to grow. 

In order to solve the problems in transportation in the direction of developments in science and 

technology, it is becoming necessary to implement Intelligent Transportation Systems. There are 

many studies on this subject in various regions of the world. Increasing and improving the work done 

is possible thanks to Intelligent Transportation Systems. In this study, the usage areas of Intelligent 

Application Systems used for parking management are discussed. These systems are mentioned in 

terms of their working methods and the benefits they provide in urban transport. Problems that may 

occur during application have been evaluated. In the study, examples of Smart Transportation 

System applications used for parking management were determined in our country. Besides, the 

situation in parking management practices in Erzurum city has been examined. As a result of these 

examinations, the necessity of using Intelligent Transportation Systems in the parking lots in the city 
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has been determined. Some recommendations have been made to improve parking management 

practices.  

 

Keywords: Congestion, intelligent transportation systems, parking management 
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ÖZET 

Türkiye’de yolcu ve yük taşımacılığında ulaştırma türleri arasında en yoğun olarak kullanılan tür 

karayoludur. Bunun yanında artan nüfus ve buna bağlı olarak otomobil sahipliği isteği trafikteki taşıt 

sayısını her yıl artırmaktadır. Bu artış beraberinde birçok problemi getirmektedir. Bu problemlerin 

başında hiç şüphesiz trafik kazaları gelmektedir. Trafik kazalarının oluşumunda insan, araç, yol ve 

çevre faktörleri etkili olmaktadır. Ancak istatistiklere göre bu kazaların nedenleri arasında ilk sırayı 

insan faktörü almaktadır. Çünkü insan faktörü sürücü, yolcu ve yaya bileşenlerini içermektedir. Trafik 

kazaları maddi hasarlara, geçici veya kalıcı sakatlanmalara ve daha kötüsü ölümlere sebep 

olmaktadır. Bu sebeplerden dolayı karayolu ulaşımında trafik kazaları dünyadaki bütün ülkeler 

bakımından en önemli sorun haline gelmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 

Türkiye’de hemen hemen her yıl kaza sayısı, kazalara karışan araç sayısı, kazalarda meydana gelen 

yaralanma ve ölümler artmaktadır. Türkiye’nin kısa, orta ve uzun vadeli programlarında her zaman 

trafik kazalarını önleme politikası benimsenmiştir. Kaza sayısı, kazalara karışan araç sayısı, kazalarda 

meydana gelen yaralanma ve ölümler tek bir faktöre bağlı olmadığından önlenmesi zor olmaktadır. 

Bununla ilgili çalışmalar literatürde çokça mevcut olup, ilk ve acil yardım ile ilgili çalışmalar trafik 

kazası sonrası ölüm oranlarını azaltmada önem kazanmaktadır. Ancak eğitim, altyapı ve denetleme 

faaliyetlerindeki verimli çalışmalar kazaların azalmasını, düzenli denetim ise araçların kazaya karışma 

oranında düşüş sağlamaktadır. Kaza esnasında ve kaza sonrasındaki ölüm oranını azaltmak için ise ilk 

ve acil yardım hizmetlerinin süratli ve kaliteli olması gerekmektedir. Trafik kazası meydana geldiğinde 

araçlarda kullanılacak bir otomatik arama sistemi ilk ve acil yardımın zamanında devreye girmesini 

sağlayabilmektedir. Bu çalışma da Türkiye’de kaza sonrasında ilk ve acil yardımın gecikmesinden 
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dolayı meydana gelen ölümlerin otomatik arama sistemi yardımıyla azaltılması amaçlanmakta ve 

bununla ilgili önerilere yer verilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: İlk ve acil yardım, otomatik arama sistemi, ölüm oranı, trafik kazası 
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ABSTRACT  

On passenger and freight transport among types of transportation is highway used to be most 

density kind in Turkey. In addition, the growing population and the demand for ownership of 

automobiles increase the number of vehicles in traffic every year. This increasing brings along with 

many problems. Most important of these problems are undoubtedly traffic accidents. Human, 

vehicle, road and environmental factors are influential in the formation of traffic accidents. 

According to statistics, however, the first order among the causes of these accidents is the human 

factor. Because human factor includes driver, passenger and pedestrian components. Traffic 

accidents cause material damage, temporary or permanent injuries and worse deaths. Because of 

these reasons, traffic accidents in road transport become the most important problem in terms of all 

the countries in the world. According to data of Turkish Statistical Institute (TSI), in Turkey, the 

number of accidents, the number of vehicles involved in accidents, injuries and deaths that occur in 

accidents are increasing. On short, medium, and long-term schedules of Turkey take up seriously 

traffic accident prevention policy every time. The number of accidents, the number of vehicles 

involved in an accident, injuries and deaths occurring in an accident are difficult to prevent because 

they are not dependent on a single factor. Studies related to this are widely available in the 

literature and studies on first and emergency aid gain importance in reducing death rates after 

traffic accidents. Efficient work in education, infrastructure and inspection activities, however; 

decreasing the number of accidents, while regular inspections decreasing the proportion of vehicles 

involved in the accident. In order to reduce the death rate during and after the accident, first and 

emergency aid services must be fast and high quality. An automatic call system to be used on 
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vehicles when traffic accidents occur that can provide the first and emergency aid to be activated on 

time. In this study due to the delay in first and emergency aid after the accident in Turkey, it is 

intended to reduce deaths occurring through automatic search system and is given to proposals 

associated with it. 

 

Keywords: Automatic call system, death rate, first and emergency aid, traffic accidents 
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ÖZET 

Trafik kazası, araç arızası gibi kaza-olay olarak adlandırılan geçici durumlar trafik sıkışıklığına neden 

olabilirler. Trafikte bu gibi tekrarlamayan durumların etkisini azaltmak tüm sistemdeki toplam 

seyahat süresinin, yakıt tüketiminin ve araç emisyonlarının azalmasını ve güvenliğin artmasını 

sağlayarak kayda değer yarar sağlayabilir. Dahası, tekrarlanmayan trafik sıkışıklığının azalmasıyla, 

sistemin verimi dolayısıyla trafik ağının genel performansı artacaktır. 

Kaza tespiti, bir kazanın varlığını ve yerini tespit etme sürecidir. Kaza tespit algoritması, mantıksal ve 

analitik bir yöntemdir ve genel olarak algılayıcılardan toplanan trafik verisiyle kapasite azaltan bir 

olayın var olup olmadığını tespit eder. Bazı kaza tespit algoritmaları ayrıca kaza-olayın konumunu 

tespit etmeyi amaçlamaktadır. Kesin ve erken kaza tespiti, kazalar yüzünden oluşabilecek trafik 

sıkışıklığının azaltılabilmesi için çok önemlidir. 

Üç kaza tespit algoritması (California, Minnesota ve SND algoritmaları) D 100 Karayolunda test 

edilmiştir. D 100 Karayolunun 2.5km'lik bir kısmı PARAMICS mikroskobik benzetim yazılımıyla 

modellenmiştir. Sonrasında model, ortalama taşıt aralığı ve tepki süreleri parametreleri kullanılarak 

ölçülendirilmiştir. İki adet hayali dedektör, 800 metre aralıkla, ağın içine yerleştirilmiştir. PARAMICS 

model değerlendirmesi ile, bu üç algoritmanın da İstanbul trafiği için uygun olduğu görülmüştür. 

California, Minnesota ve SND algoritmaları, orta seviye trafik talebi olan durumlar için daha uygun 

olduğu anlaşılmıştır. Bu seviyedeyken algoritmaların algılama hızının, sırasıyla, %25, % 31.5 ve %25 

daha fazla olduğu gözlemlenmştir. Ortalama tespit süresi ise yine trafik talebi orta seviyedeyken, 

sırasıyla, %48.99, %59.26 ve %48.80 oranlarında azalmıştır. Test edilen trafik ağında, ortalama tespit 

süresi 0.88 dakika olan Minnesota algoritması en iyi performansa sahip olan algoritma olarak 

belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, düşük trafik talebinde test edilen senaryolarda SND algoritması 

sadece 1 defa yanlış alarm vermiştir. Bu çalışmada test edilmiş ölçülendirilmiş bu algoritmalar, 

algılayıcıların eşit ve 800 metreden az aralıklarla yerleştirildiği durumlarda, gerçek zamanlı trafik 

verileri kullanılarak trafik kontrol merkezleri tarafından uygulanabilir. 
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ABSTRACT  

Some of the temporary events such as accidents, or breakdowns, namely incidents, can cause traffic 

congestion. The ability to mitigate the impact of these non-recurrent events in traffic networks can 

potentially result in very substantial benefits in terms of a reduction in total system travel time, fuel 

consumption and vehicle emissions, and improvements in safety. Furthermore, the reduction in non-

recurrent congestion may also increase total system throughput, thereby increase the overall 

efficiency of the road network. Incident detection is the process of determining the presence and 

location of an incident. Incident detection algorithm is a specific logical and analytical procedure that 

mostly uses traffic data from detectors to determine the presence or absence of a capacity-reducing 

incident. Some incident detection algorithms also aim to determine the location of an incident. 

Accurate and early detection of incidents is vital for the reduction of congestion because of 

incidents. Three incident detection algorithms, namely California, Minnesota and SND Algorithms, 

are tested on D 100 Highway. A 2.5-km section of D 100 Highway is modeled using PARAMICS micro-

simulation software. Then, the model is calibrated using mean headway time and mean reaction 

time parameters. Two imaginary detectors are placed in the network. The distance between them is 

assigned as 800 m. PARAMICS model evaluation showed that all three algorithms are well suited for 

the Istanbul traffic. California, Minnesota and SND Algorithms are better in medium traffic demand 

since detection rate values are increased by 25%, 31.5% and 25%, respectively. Mean time to detect 

(MTTD) values are also good in medium traffic demand in that they decreases by 48.99%, 59.26% 

and 48.80%, respectively.  Actually, Minnesota Algorithm had superior performance with the lowest 

MTTD value (0.88 min). In addition, there is only one false alarm generated by SND Algorithm in low 

traffic demand. All of the tested algorithms when properly calibrated can be implemented using real 

time traffic data provided that distances between the detectors are equally spaced and smaller than 

800 m by the traffic control centers. 

Keywords: Incident detection algorithms, Microscopic simulation, D 100 Highway 
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ÖZET 

Analog tümdevre tasarımlarında, tasarlanan devrelerin yonga üzerinde kapladıkları alanlar önem 

arzetmektedir. Devrelerin kapladıkları alanların küçültülmesi ile hem kompakt devreler 

tasarlanmakta hem de devre maliyetleri azaltılmasını sağlanmaktadır. Literatürdeki çalışmalar 

incelendiğinde, analog tümdevre tasarımlarında genel olarak MOSFET ve kapasitörler 

kullanılmaktadır. Akıllı ulaşım sistemlerinde sıklıkla MOSFET ve kapasitör tabanlı filtre devreleri ve 

osilatörler tasarlanmaktadır. Örnek olarak, salt MOSFET devre anlayışıyla sadece MOSFET’ler ile filtre 

devreleri, osilatörler ve endüktans benzetimleri gibi devre tasarımları sunulmaktadır. Salt MOSFET 

devrelerinde hem geçişiletkenliği kazancı hemde geçiş-kaynak kapasiteleri kullanıldığından bazı 

tasarım zorluklarına sebep olmaktadır ki bunlar merkez frekansı ve kalite faktörünün ayarlanması ve 

kutuplama problemleridir. Devre yapılarında topraklı gelen geçit-kaynak kapasitörleri yerine MOS-

kapasitör (MOS-cap) tercih edildiğinde devre tasarımlarında kolaylık sağlanmaktadır. Analog 

tümdevre tasarımlarında kapasitörler genellikle metal yalıtan metal kapasiteler (MIM-cap) olarak 

gerçeklenmektedir. Bu kapasitelerine yerine MOS-cap’de düğüm gerilimlerine bağlı olarak 

kullanılabilir. MOS-cap, MOSFET’in savak, gövde ve kaynak terminalleri birleştirilip devrenin en düşük 

veya en yüksek DC gerilim kaynaklarına bağlanabilir. MOS-cap’in kapasitans değerinin geçit 

terminalinin geriliminden bağımsız olması için güçlü evirtimde çalıştırılması gerekmektedir. MOS-cap 

bu koşullar altında çalıştırıldığında, aynı kapasitans değeri için MIM-cap ile karşılaştırıldığında serim 

üzerinde kapladığı alan azalmaktadır.  Örnek olarak 1pF kapasitans değeri için MIM-cap 22.34µm x 

22.34µm (499 µm2) kaplarken MOS-cap 114µm x 1µm (114µm2) yer kaplamaktadır. Böylece dört 

kattan daha fazla serim alanı küçültülmüş olacaktır. Sonuç olarak analog tümdevre tasarımlarında DC 

koşullar uygun olması durumunda MIM-cap yerine MOS-cap kullanılması faydalı olacaktır.   

 

Anahtar Kelimeler: Analog tümdevre, MOS-kapasitör, MIM-kapasitör. 
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ABSTRACT  

In analog integrated circuits, the areas that the designed circuits occupy on the chip are important. 

By reducing the area of the circuits, the compact circuits are designed and its costs are reduced. 

When presented circuits in the literature are examined, MOSFETs and capacitors are generally used 

in analog integrated circuits. Frequently, MOSFET and capacitor based circuits such as filters and 

oscillators are designed in the intelligent transportation system. For example, circuit designs such as 

filter circuits, oscillators, and inductance simulations have been presented by using the concept of 

MOSFET-only. Since both transconductance gains and gate to source capacitances are used in 

MOSFET-only designs, there are some difficulties in the design such as adjusting of the center 

frequency and the quality factor, and the problems of DC points of nodes. When the MOS-capacitor 

(MOS-cap) is used instead of the gate-source capacitors, which are grounded, circuits are facilitated. 

Capacitors in analog integrated circuits have been often employed as metal-insulator-metal 

capacitors (MIM-cap). MOS-cap can be used instead of MIM-cap depending on the node voltages. In 

the MOS-cap; drain, source and bulk terminals of the MOSFET can be connected to the most 

negative or positive DC supply voltage in the circuit. The capacitance value of the MOS-cap must be 

operated in a strong inverter so that it is independent of the voltage of the gate terminal. When the 

MOS-cap is operated under these conditions, its layout area is reduced for the same capacitance 

value when compared with MIM-cap. For example, MIM-cap covers 22.34μm x 22.34μm (499 μm2) 

for 1pF capacitance value while MOS-cap without finger occupies 114μm x 1μm (114 μm2). Thus, the 

chip area will be reduced more than four times. As a result, it is useful to use MOS-cap instead of 

MIM-cap when DC conditions are suitable for analog integrated circuit designs. 
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ÖZET 

Otomotiv endüstrisi gerek ürünleri ve gerekse üretim tarzı açısından dünyanın önemli 

endüstrilerinden biridir. Motorlu Araç Üreticileri Biriliğinin (The International Organization of Motor 

Vehicle Manufacturers, OICA) verilerine göre 2016 yılında üretilen toplam araç sayısı 94 milyon adedi 

geçmiş olup, Forbes dergisine göre sektör dünyanın en karlı 6. sektörü konumundadır. Diğer endüstri 

kolları içinde otomotiv sektörünü farklı kılan özelliği rakamsal büyüklüğü veya karlılığından ziyade 

kavram geliştirmeden üretime, lojistikten satış sonrası hizmetlere kadar süreçlerini planlayıp, model 

oluşturma kabiliyetidir. Yakın geçmişe kadar elektro-mekanik sistemlerle müşteri talepleri 

karşılanırken, günümüzde araçlar bilişim (IoT, Connectivity), ileri optik ve elektronik teknolojilerini 

kullanan karmaşık bir ürüne dönüşmüştür. Modern bir araçta ortalama 50 ila 100 arası elektronik 

kontrol ünitesi bulunmaktadır. Bu kontrol ünitelerinin (EKÜ) neredeyse tamamını “gömülü 

yazılımları” olan ve “gerçek zamanlı çalışan sistemler” oluşturmaktadır. Yakın zamanda ise yapay 

zekâya (AI) sahip otonom araçların gündelik yaşamamıza girmesi beklenmektedir. 

Genel tanımı itibariyle akıllı araç, sahip olduğu kontrol üniteleri ve sensörlerin yardımıyla aracın 

bulunduğu ortamı algılayarak sürücünün daha güvenli ve daha rahat sürüş yapmasını sağlayan 

araçlardır. Akıllı araçlar ile konvansiyonel araçlar arasındaki en önemli fark akıllı araçın sürücüyü araç 

kontrolü ve kumandası konusunda desteklemesidir. Akıllı araçlar bunu yaparken sadece sahip olduğu 

kontrol üniteleri ve sensörlerini değil kablosuz iletişim ağları, uydular, diğer araç ve şehrin altyapısı 

ile haberleşme imkânlarını da kullanır.  

Akıll araçlar, akıllı ulaşım sistemlerinin önemli ayaklarından birini oluşturur. Akıllı şehir uygulamaları 

ile daha fonksiyonel ve faydalı hale gelmesi planan araçlar diğer araçlarla (V2V) olduğu kadar şehirin 

altyapısıyla (V2I) da iletişim halindedir. Bu durum, teknolojik altyapının yanında ticari, ekonomik, 

finansal (bankacılık), sigorta sistemi ve hukuki düzenlemeleri zorunlu kılmaktadır.  

Sadece teknolojik değil bireysel ve toplumsal davranışların değişim arefesindeyiz. Daimler olarak 

CASE (Connected, Autonomous, Shared, Electrified) üzerine yaptığımız örnek çalışmalarla değişim 

öncüsü olma arzusundayız. 
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ABSTRACT 

The automotive industry is one of the world's major industrial sector not only for products but also 

manufacturing style. According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers 

(OICA), the total number of cars produced in 2016 was more than 94 millions. According to Forbes 

magazine, automotive industry is the world's most 6th profitable sector. Within the other industries, 

the automotive industry is characterized by its ability to model and model processes ranging from 

production, logistics to after-sales services without developing a concept from a numerical size or 

profitability. Until near past, customer demands were met with electromechanical systems, but 

nowadays cars have become very complex products using information (IoT, Connectivity), advanced 

optical and electronic technologies. A modern vehicle has an average of 50 to 100 electronic control 

units. Almost all of these control units (ECUs) constitute "real time running systems" with 

"embedded software". In the near future, it is expected that the autonomous vehicles with artificial 

intelligence (AI) will enter into our daily life. 

As general definition, the intelligent vehicle is a vehicle that enables the driver to drive more safely 

and comfortably by sensing the vehicle's environment with the help of control units and sensors. 

The most important difference between intelligent vehicles and conventional vehicles is that the 

intelligent vehicle supports the driver in the control and control of the vehicle. Intelligent vehicles do 

not only have control units and sensors that they have, but also communicate with satellites, other 

vehicles and city infrastructure by means of wireless networks. 

Intelligent vehicles constitute one of the important legs of intelligent transport systems. With 

intelligent city applications, vehicles that are intended to be more functional and useful are 

communicating with other vehicles (V2V) as well as city infrastructure (V2I). This situation requires 

commercial, economic, financial (banking), insurance system and legal regulations as well as 

technological infrastructure. 

We are in changing not only technological but also individual and social behaviours. As Daimler, we 

want to be the pioneer of change through case studies on CASE (Connected, Autonomous, Shared, 

and Electrified). 
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ÖZET 

Gelişen teknolojiyle beraber yapay zekâ uygulamaları günlük hayatımızda birçok noktada karşımıza 

çıkmaktadır. Özellikle imalat endüstrisinde kendine büyük çaplı yer edindiği gözlemlenen, yapay zekâ 

ürünü olan akıllı sistemler hizmet yoğun bir sektör olan ulaştırma sektöründe de sıkça karşımıza 

çıkmaya başlamıştır. Bu çalışmada öncelikli olarak Skytrax şirketinin yolcu memnuniyet anketleri 

sonucunda elde ettiği verilerle 2017 yılında uluslarası düzeyde 5 yıldızlı hava yolu olarak belirlediği 

ANA All Nippon Airways, Asiana Airways, Cathay Pacific Airways, Ethiad Airways, EVA Air, Garuda 

Indonesia, Hainan Airlines, Lufthansa, Qatar Airways ve Singapore Airlines şirketlerinin operasyonel 

süreçlerde kullandığı akıllı ulaşım sistemi elemanlarının örneklerle incelemesi yapılmıştır. İkinci 

bölümde ise ülkemizin bayrak taşıyıcı şirketi olan Türk Hava Yollarının operasyonel süreçlerde 

kullandığı akıllı sistem elemanları açısından ilk bölümdeki hava yolları ile karşılaştırmalı olarak 

örneklerle incelenmiş ve tavsiyelerde bulunulmuştur. 
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Along with developing technology, artificial intelligence applications can be seen in many places in 

our daily life. Intelligent systems, which are artificial intelligence products, that especially are 

observed to have a great place in the manufacturing industry, have started to be used frequently in 

the transport sector which is a service intensive sector. ANA All Nippon Airways, Asiana Airways, 

Cathay Pacific Airways, Ethiad Airways, EVA Air, Garuda Indonesia, Hainan Airlines, Lufthansa, Qatar 

Airways and Singapore Airlines were selected as 5-star airlines by Skytrax in 2017 as a result of 

customer satisfaction surveys. In the first part of the study, the intelligent system elements that 

these airlines used in their operational processes were examined with examples. In the second part, 

Turkish Airlines, which is the flag carrier of our country, has been examined with respect to the 

intelligent system elements used in the operational processes and compared with the airlines in the 

first section. 
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ÖZET 

Akıllı kent kavramı gelişen teknoloji ve bilgiye erişim hızının artması ile son yılların en gözde konusu 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Kalabalık kent yaşamı aydınlatma yetersizliği, atık toplama yönetimi, 

güvenlik problemleri, yüklü maliyetler, trafik yoğunluğu, alternatif güzergah arama sorunu, otopark 

yeri bulma sorunu, toplu taşıma araçlarına ulaşma ve entegrasyonun sağlanması sorunu gibi günlük 

problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu kentsel yaşam sorunları için teknoloji ve dijital çözüm 

olanaklarının geliştirilmesiyle, yenilikçi çözümler bulma fırsatları da artmaktadır. Bu çözümlerin 

günlük hayatta belirli bir koordinasyon içinde uygulanması akıllı kent kavramının gelişmesini 

sağlamıştır. Akıllı kent tasarımının önemli bir bileşeni ise akıllı ulaşımdır. Zamanın kullanımı, günlük 

yaşamda önemli bir tüketim olarak karşımıza çıkmaktadır. Kent yaşamı içinde zamanın en fazla 

harcandığı alan ise ulaşımdır. Ulaşımda harcanan zamanın asgariye çekilmesi ulaşım alanında ortaya 

konulan akıllı uygulamaların esas hedefini oluşturmaktadır. Bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı 

sayesinde gelişen akıllı kent uygulamaları iletişim ve analiz yeteneği olan, ölçülebilir sonuçlar sunan 

ve davranış farklılıklarına duyarlı sistemler olarak hayatımıza girmiştir.  

Akıllı kent uygulamaları konusunda aktif çalışmalar yürüten Antalya, ülkemizin bu konudaki başarılı 

şehirlerinden biridir. Antalya, akıllı kent kavramını Avrupa Birliği destekli projeler ve yerel yönetim 

projeleri ile il genelinde yaygınlaştırmaktadır. 2015 yılında Antalya Kepez İlçesinde başlayan kentsel 

dönüşüm projesi, akıllı kent çalışmaları için bir fırsat olmuştur. Proje ortaklarının ve Antalya 

Büyükşehir Belediyesi'nin yaşanabilir bir kent yaratma isteği, akıllı şehir projesinin başlamasına 

olanak sağlamıştır.  

Bu çalışma, akıllı şehir projelerinin kentsel hayata olan desteğini ve akıllı kent kavramı içinde ulaşım 

uygulamalarının önemini vurgulamaktadır. Proje kapsamında akıllı şehir ve ulaştırma uygulamaları 

plan kriterlerine, önceliklere ve beklenen sonuçlara göre analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı şehir, ulaşım, akıllı ulaşım, planlama, kentsel dönüşüm 
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ABSTRACT  

The concept of intelligent or smart city has emerged as the most popular issue in recent years with 

the increasing technology and speed of access to information. The crowded city life brings with it 

daily problems such as inefficient lighting, waste collection management, security problems, high 

costs, traffic density, alternative route searching problem, parking lot finding problem, access to 

public transportation and integration. With the development of technology and digital solution 

possibilities for these urban life problems, opportunities for finding innovative solutions are also 

increasing. The application of these solutions in a specific coordination in daily life has let the 

development of the concept of intelligent city. An important component of smart city design is 

intelligent transportation. The using of the time comes out as an important consumption in daily life. 

Transportation is the most time spent field in the urban life. Minimizing the time spent on 

transportation is the main objective of smart applications that are revealed in transportation area. 

Intelligent urban applications evolved through the effective use of information technologies have 

entered our lives as communication and analysis capabilities, systems that provide measurable 

results and are sensitive to behavioral differences. Antalya is one of the successful cities of our 

country which is active in smart city applications. Antalya disseminates the concept of smart city 

throughout the province with European Union supported projects and local government projects. 

The urban transformation project, which started in 2015 in Antalya Kepez District, was an 

opportunity for smart city studies. The request of the partners of the project and the Antalya 

Metropolitan Municipality to create a livable city has enabled the start of the smart city project. 

This study emphasizes the support of smart city projects to urban life and the importance of 

transportation applications within the concept of smart city. Within the scope of the project, 

intelligent city and transportation applications were analyzed according to plan criteria, priorities 

and expected results. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı nesnelerin internetinde kullanılan, düşük güç tüketimi ile uzun menzil kablosuz 

bağlantı sağlayan LoRaWAN ağlarının akıllı ulaşım sistemlerinde kullanıldığı alanları incelemektir. 

Çalışmada nesnelerin internetinden ve nesnelerin birbiriyle haberleşebilmesi için kullanılan lpwan 

teknolojilerinden bahsedilmiştir. Nesnelerin, daha az enerji harcayarak daha uzun mesafelerde 

haberleşmelerini sağlayan LoRaWAN ağları üzerinde durulmuştur. LoraWAN cihazlarının son nokta 

cihaz sınıfları açıklanmıştır. ISM bandlarının kapsama alanları, LoRaWAN cihazlarının çalıştığı bölgesel 

ISM bandları ve çalışma modları hakkında bilgi verilmiştir. LoRaWAN ağlarını oluşturmak için gereken 

node, LoRaWAN gateway ve LoRaWAN cloud teknolojileri açıklanmış, LoRaWAN ağlarının nesnelerin 

interneti teknolojisi olarak hangi alanlarda kullanıldığı hakkında bilgiler verilmiş ve bu kullanıldığı 

alanlara örnek verilmiştir. Akıllı ulaşım sistemlerinde LoRaWAN ağlarının ne şekilde kullanıldığı 

anlatılmış ve bu konudaki çalışmalardan örnekler verilmiştir.  
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ABSTRACT  

This study examines the areas where LoRaWAN networks are used in intelligent transport systems, 

providing low power consumption and long range wireless connections, which are used to 
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communicate objects on the Internet of things. In the study, we talked about the Internet of things 

and the lpwan technologies used to communicate objects with each other. LoRaWAN networks, 

which allow objects to communicate at longer distances, consuming less energy, are emphasized. 

The endpoint device classes of LoraWAN devices are described. The coverage areas of ISM bands, 

regional ISM bands that are operated by LoRaWAN devices, and operating modes are provided. The 

node needed to create LoRaWAN networks, LoRaWAN gateway and LoRaWAN cloud technologies 

have been explained, and information has been given about the areas in which LoRaWAN networks 

are used as Internet of things network. It is explained how LoRaWAN networks are used in intelligent 

transport systems and examples from these studies are given.  

 

Keywords: Intelligent Transportation Systems, LoRa, LoRaWAN, internet of things, LPWAN. 
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ÖZET 

Ulaştırma sektörü ülkelerin ekonomik kalkınma ve büyüme potansiyellerini doğrudan etkilediği gibi, 

insanların refah ve mutluğunu da etkileyen önemli bir sektördür.  Güvenli, etkin, ekonomik ve 

düzenli işleyen bir ulaştırma ağına sahip ülkelerde sosyal ve ekonomik yönden de olumlu gelişmeler 

ortaya çıkacaktır. Tersi bir durumda da olumsuzluklarla karşılaşılması kaçınılmazdır. Teknolojik 

ilerlemeler ve yenilikler yanında hızla artan kentleşme oranı ile artan araç sayısı ulaştırma 

sektörünün pek çok farklı alanları da etkilemesine neden olmaktadır. Ülkelerin ana gündem 

maddelerinden birini sürekli olarak ulaştırma sektörünün bir ya da birkaç başlığı işgal etmektedir. 

Gelişen teknoloji ve ortaya çıkan yeniliklerin ulaştırma alanına uygulanması sonucu akıllı ulaşım 

sistemleri doğmuştur. Çok fazla bir geçmişi olmasa da yeniliklerin hızlı olması nedeni ile yeni ve ileri 

düzey akıllı ulaşım sistemleri ile tanışmaktayız.  Akıllı ulaşım sistemleri gerek uygulanışı, gerekse de 

yararlanıcıları yönünden farkı bilim dallarının ilgi alanlarına girmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri 

yardımı ile araçlarda, denetimde, güvenliğin artırılmasında, hızlı ve konforlu ulaşım hizmetlerinde 

akıllı ulaşım sistemlerinin kullanıldığını ve başarılı sonuçlar alındığını görmekteyiz.  
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Bu çalışmada akıllı ulaşım sistemlerinin Ankara’da özellikle kentiçi ulaşımda Ankara Büyükşehir 

Belediyesi tarafından nasıl ve ne şekilde kullanıldığı ve alınan sonuçların ulaşım hizmetlerine etkileri 

ortaya konmaya çalışılmaktadır. Özellikle kentiçi toplu taşımada kullanılan otobüsler için 

bilgilendirme amaçlı olarak uygulamaya konan ve yıllar içerisinde sürekli geliştirilen EGO Cep’te 

uygulaması (başarılı ve çağdaş bir uygulama örneği olarak iki farklı uluslararası ödül almıştır), akıllı 

kart uygulaması (Ankara Kart), trafik yoğunluğu haritası, araç takip sitemi gibi akıllı ulaşım sistemi 

araçlarının ulaştırma sisteminin güvenli ve verimli işleyişine katkıları analiz edilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Akıllı Ulaşım, Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Cep’te, Ankara Kart 
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ABSTRACT 

 The transportation sector is an important sector which affects the prosperity and happiness of 

people as well as influencing the economic development and growth potential of the countries. 

States which have a safe, efficient, economical and regularly functioning transportation network can 

show positive developments in the social and economic direction, otherwise it is inevitable to 

encounter negativities. The rapidly increasing urbanization rate and the increasing number of 

vehicles are causing many different field of the transport sector. Also, transportation sector is 

affected from technological developments and innovations. One of the main agenda items of the 

countries is constantly occupied by the transport sector. 

Developing technology and new innovations have been applied to the transportation sector, 

resulting in intelligent transportation systems. We are acquainted with new and advanced intelligent 

transport systems for the reasons that innovation is fast, even if it does not have much history. 

Intelligent transportation systems interest multi-discipline science in terms of application and 

beneficiaries. With the help of information and communication technologies, we see that intelligent 

transport systems are being used in vehicles, supervision, increasing security, fast and comfortable 

transportation services, and successful results are obtained.  

In this study, it is tried to find out how the intelligent transport systems are used by Ankara 

Metropolitan Municipality especially, in urban transportation in Ankara and the effects of the results 

on transportation services. Especially EGO Cep (it has received two international awards as a 

successful and contemporary application example) smart cards application (Ankara Card), traffic 

density map, intelligent transport system such as vehicle tracking system which are used in urban 

transportation for buses to inform them and continuously developed over the years, are analyzed in 

terms contribution to the safe and efficient operation of the transportation system. 

 

Keywords: Intelligent Transportation, Ankara Metropolitan Municipality, EGO Mobil,  Ankara Card 
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ÖZET  

Hızla artan insan nüfusu ihtiyaçları arttırmakta, insan eliyle yaratılan kirliliğin çevreye verdiği zararın 

boyutu her geçen gün artmaktadır. Dünyada gözlemlenen küresel ısınma, biyolojik dengenin 

bozulması ve çevrenin giderek kirlenmesi günümüzde insan sağlığını tehdit eder boyutlara 

ulaşmaktadır. Küresel ısınmanın bir sonucu olan iklim değişikliğinin önlenebilmesi sürecinde insan 

kaynaklı sera gazı salınımlarının azaltılması büyük önem arz etmektedir. Ekonomiler, insan sağlığı 

üzerinde çok derin etkileri olan bu tür kirleticileri birtakım ekonomik araçlar kullanarak azaltmaya 

çalışmaktadır. Bu süreçte kirletici emisyonların etkisini azaltmaya dönük birçok politika aracı 

uygulanırken, bir taraftan da hangi aracın sorunun çözümünde daha etkin olduğu hala tartışmalı bir 

konudur. Bu sorunlara yönelik geliştirilen mali araçlar arasında vergi ve benzeri ekonomik araçlar, 

sürdürülebilir büyüme çerçevesinde önemli bir konu olan ve bütün canlıları yakından ilgilendiren 

iklimdeki değişmelerin önlenmesi sürecinde kilit rol oynamaktadır. Bu tür politikaların amacı, çevreye 

zarar veren faaliyetleri sınırlamak ve kirletici atıkların azaltılması yönünde teşvik etmektir. Çevresel 

vergiler olarak bilinen bu vergiler, doğasında bulunan yönlendirici özelliği nedeniyle -tüketiciler ve 

üreticiler açısından fosil kaynaklı yakıtları daha pahalı hale getireceğinden dolayı- bireylerin 

ekonomik kararlarını etkilemekte ve böylece çevrenin korunmasına hizmet etmektir. Böylelikle de 

daha az karbon emisyonu yayan teknolojilerin ve enerji kaynaklarının tercih edilmesi ve karbon 

üretiminin azaltılmasına katkı sağlamaktadır. Taşımacılıktan kaynaklanan çevre kirliliği büyük çapta 

sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bu bağlamda, ülkeler taşımacılığın insan sağlığı üzerindeki etkisini 

azaltmak için bir dizi tedbirler almak durumunda kalmışlardır. Bu önlemlerden biri de transport 

vergileridir. Bu nakliye ile ilgili vergiler, esas olarak motorlu taşıtların mülkiyeti ve kullanımıyla ilgili 

vergileri içermektedir. Taşımacılık ekipmanları üzerindeki vergiler (Karayolu, uçaklar, gemiler veya 

demiryolu stokları) ve ilgili taşımacılık hizmetleri bu vergi kapsamında yer almaktadır. Bu çalışmanın 

amacı, nakliye ile ilgili vergilerin AB üyesi ülkelerdeki taşımacılıktan kaynaklanan karbondioksit 

emisyonları üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu çalışmada, 1990-2015 dönemini kapsayan 27 AB 

ülkesinde nakliye vergileri ile CO2 emisyonları arasındaki doğrusal olmayan ilişkiyi belirlemek için 
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Panel Yumuşak Geçişli Regresyon (PYGR) modeli kullanılmaktadır. Elde edilen bulgular, ulaştırma 

vergilerinin, eşiğin altında ya da üstünde CO2 emisyonları üzerinde önemli bir etkisi olmadığını ortaya 

koymaktadır. Bu vergi türünün çevresel kalite üzerinde oldukça sınırlı bir etkiye sahip olması, 

verginin uygulandığı sektörlerde nispeten esnek olmayan talepten kaynaklanabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Taşımacılık Vergileri, CO2 Emisyonu, Panel Yumuşak Geçişli Regresyon 
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ABSTRACT 

In parallel with the increase of human needs, the damage of the environmental pollution caused by 

mankind rises day in day out. Global warming, breakdown of the biological balance and the 

environment’s getting more polluted day by day have started to threaten human life. In the process 

of prevention of climatical change, it is vital to reduce human-driven sera gas emissions. Countries 

try to decrease these emissions through various support, regulations and economic tools. Such 

practices are made in the emission reduction process while which tools will be more effective is still 

a controversial issue. Among the financial tools developed and offered to solve this problem 

economic tools like taxes and etc. play a key role in prevention of climate change which is of great 

importance in sustainable development. The purpose of such a tax responsibility is to stop activities 

damaging environment and/or to strengthen incentives towards reducing wastes. Since 

environmental taxes will make fossil fuels more expensive for consumers and producers- due to 

their guiding nature- affect economic decisions of individuals and hence serve for the protection of 

environment. Thus, they will contribute to preference of technologies and energy resources causing 

less carbon emissions and reduction of carbon creation. Air and noise pollution resulting from 

transport firstly cause many health problems. A range of measures are taken by the European Union 

and member states to decrease the impact of transport on health. Transport taxes are the primary 

measures. These taxes mainly include taxes on motor vehicle property and use. Taxes on transport 

equipment (road transport, airplanes, ships or railway stocks) and related transport services are also 

included. The aim of this study is to search the impact of transport taxes on carbon dioxide 

emissions caused by transport in the EU countries. In this study, Panel Smooth Transition Regression 

(PSTR) model was used to determine the nonlinear relation between the transport taxes and the 

CO2 emissions in the 27 EU countries between 1990 and 2015. The findings obtained reveal that the 

transport taxes do not have a remarkable effect on the CO2 emissions below or above threshold. 
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That this tax type has a limited impact on environmental quality may result from comparatively 

inflexible demand in the countries where it is applied.   

Keywords: Transport Taxes, CO2 Emissions, Panel Smooth Transition Regression 
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ÖZET 

Dünya nüfusu her geçen yıl artmaktadır. Nüfus artışına paralel olarak kişi başına düşen araç sayısı ve 

trafikteki araç yoğunluğu da her geçen gün artış göstermektedir. Bu durum özellikle kentsel 

bölgelerde çeşitli problemlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu problemlerin başında trafik 

sıkışıklığı gelmektedir. Özellikle şehir içi trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yol kenarlarına araçların 

park yapması yolun kapasitesini düşürmektedir. Aynı şekilde park yeri olmadığı halde o bölgeye park 

yapılması da yolun kapasitesini düşürmektedir.  Bu düşüş beraberinde trafik sıkışıklığı meydana 

getirmektedir. Bu sorunlara çözüm olarak kapalı ve açık otoparklar yapılmıştır. Otopark ihtiyacı 

belirlenirken birtakım güncel verilerden yararlanılmaktadır. Elde edilen veriler sonucu ihtiyaç sayısına 

göre otopark yapılmaktadır. Fakat yeni yapılan otoparklar ve mevcut otoparkların tam kapasite ile 

kullanılamaması sorunları tam anlamıyla çözmemektedir. Diğer bir taraftan otoparkların iyi 

yönetilememesi hem bu problemi çözmemiş hem de sorunun büyümesine yol açmıştır. Bilim ve 

teknolojideki gelişmeler doğrultusunda ulaşımdaki sorunlara çözüm sağlamak için Akıllı Ulaşım 

Sistemleri (AUS) uygulamaları zorunlu hale gelmektedir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde bu konuyla 

ilgili birçok çalışma yapılmaktadır. Yapılan çalışmaların artırılması ve geliştirilmesi Akıllı Ulaşım 

Sistemleri sayesinde mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada otopark yönetimi için kullanılan Akıllı 

Uygulama Sistemlerinin kullanım alanları ele alınmıştır. Bu sistemlerin, çalışma yöntemlerinden ve 

kent içi ulaşımda sağladığı faydalardan bahsedilmiştir. Uygulama esnasında oluşabilen her türlü 

aksaklık değerlendirilmiştir. Çalışmada, otopark yönetimi için kullanılan Akıllı Ulaşım Sistemi 

uygulamalarının ülkemizdeki örnekleri belirlenmiştir. Bunun yanında Erzurum kentinde otopark 

yönetim uygulamalarındaki durum incelenmiştir. Bu incelemelerin sonucunda, kentteki otoparklarda 
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Akıllı Ulaşım Sistemlerinin kullanılmasının gerekliliği tespit edilmiştir. Otopark yönetim 

uygulamalarının artırılması için bazı tavsiyelerde bulunulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Akıllı ulaşım sistemleri, otopark yönetimi, trafik yoğunluğu 
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ABSTRACT  

The world population is growing every year. Parallel to population growth, the number of cars per 
capita and congestion of traffic is increasing day by day. This situation causes various problems 
especially in urban areas. At the beginning of these problems is traffic congestion. Especially in areas 
where intramural traffic is congestion, the ability to park cars on the roads decreases the capacity of 
the road. Likewise no parking in that area also reduces the capacity of the road. This drop is 
accompanied by traffic congestion. Parking lot and parking garage are built as a solution to these 
problems. When parking needs are determined, some current data are used. The obtained data are 
car parked according to the number of the need.  But not to use with full capacity of new car parks 
and existing car parks does not without defect solve the problems. On the other hand, the fact that 
parking lots cannot be managed well has not solved this problem and caused the problem to grow. 
In order to solve the problems in transportation in the direction of developments in science and 
technology, it is becoming necessary to implement Intelligent Transportation Systems. There are 
many studies on this subject in various regions of the world. Increasing and improving the work done 
is possible thanks to Intelligent Transportation Systems. In this study, the usage areas of Intelligent 
Application Systems used for parking management are discussed. These systems are mentioned in 
terms of their working methods and the benefits they provide in urban transport. Problems that may 
occur during application have been evaluated. In the study, examples of Smart Transportation 
System applications used for parking management were determined in our country. Besides, the 
situation in parking management practices in Erzurum city has been examined. As a result of these 
examinations, the necessity of using Intelligent Transportation Systems in the parking lots in the city 
has been determined. Some recommendations have been made to improve parking management 
practices.  
 
Keywords: Congestion, intelligent transportation systems, parking management 
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ÖZET 

Ekonomik gelirin ve nüfusun hızlı artışı paralelinde araç sahipliliğinde artışa neden olmaktadır. Kişisel 
araç sahipliliğinin artışı beraberinde trafik kazaları, otopark, trafik tıkanıklığı ve yol ve sürüş güvenliği 
gibi çok sayıda ciddi soruna sebep olmaktadır. Trafik akışındaki düzensizlikler, kaza riskini 
arttırmakta, denetim ve yaptırımların uygulanamıyor olması kuralların çiğnenmesini 
kolaylaştırmakta, bunların birleşimi sonucunda da yaralanmalı ve ölümlü trafik kazaları meydana 
gelmektedir. 
Özellikle son yıllarda karayolu ulaşımında artan taşıt sayısı, trafik sıkışıklığı, trafik kazaları, emisyon 
artışı gibi bir çok problemi beraberinde getirmiştir. Bu problemin çözümü için son yıllarda Akıllı 
Ulaşım sistemleri (AUS)  uygulamaları ülkemizde de yaygınlaşmaya başlamıştır. AUS uygulamaları, 
kullanım alanlarına göre temel olarak ileri yolculuk bilgi sistemi, ileri trafik yönetim sistemi, ileri toplu 
taşıma sistemi, gelişmiş elektronik ücretlendirme sistemi, gelişmiş sürücü destek sistemi, yük ve filo 
yönetimi, kaza ve acil durum yönetimi gibi başlıklar altında toplanmaktadır.  
AUS, uygulandığı bölgelerde trafik kazalarının azaltılması, yolların, sürücülerin ve yayaların güvenlik 
ve emniyetinin arttırılması, ulaşım sisteminin performansının iyileştirilmesi ve trafik sıkışıklığının 
azaltılması, trafiğin izlenmesi, yönlendirilmesi ve gerçek zamanlı yönetiminin sağlanması, ulaşım 
sürelerinin optimizasyonu ve ulaşım maliyetlerinin azaltılarak ekonomiye katkıda bulunulması, 
hizmet kalitesinin ve verimliliğin arttırılması, kişisel mobilite ve rahatlığın arttırılması, çevreye verilen 
zararın en aza indirilmesi ve enerji tasarrufunun sağlanması gibi pek çok konuda doğrudan ve dolaylı 
olarak faydalar sağladığı somut olarak görülmüştür.  
Bu çalışmada, Türkiye ve gelişmiş Dünya ülkeleri için AUS uygulamaları yapılan pilot bölgelerdeki 
veriler ele alınarak AUS öncesi ve sonrası karşılaştırmalı yorumları yapılmıştır.  
 
Anahtar kelimeler: AUS, AUS uygulamaları, AUS istatistikleri. 
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ABSTRACT 

Vehicle ownership rises in parallel with the rapid increase in economic income and population. The 

increase in vehicle ownership brings along many problems such as accidents, car park problems, 

traffic jam and road and driving security.   Every irregularity in the traffic flow poses an accident risk, 

and the fact that supervision and sanctions cannot be implemented anytime and anywhere 

facilitates the violation of the rules, resulting in injured and fatal traffic accidents. 

 

The dramatic increase in vehicle number in road haulage has caused a number of problems such as 

traffic jam, accidents and emission increase. Recently, in order to propose a solution to these 

problems, Intelligent Transportation Systems (ITS)applications have been widely used in Turkey.  ITS 

applications can be classified under the titles of advanced travel information system, advanced 

traffic management system, advanced public transportation system, advanced electronic payment 

system, advanced driver assistance system, cargo and fleet management, accident and emergency 

management.   

It is observed in the places where ITS applications are used that ITS provides direct and indirect 

benefits such as reducing the accidents, increasing the security of roads, drivers and pedestrians, 

performance of transportation system, reducing traffic jam, tracing and directing traffic, providing 

real-time management, improving service quality and productivity, improving personal mobility and 

comfort, minimizing the damage to environment and saving energy. 

In this essay, interpretations have been made in the light of the data collected from pilot areas in 

Turkey and other developed countries. 

 

Keywords: ITS, ITS applications, ITS statistics. 
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ÖZET 

Günümüzde ulaşım, ekonomik büyümenin göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle 

ulaşımın hızlı, kolay, erişilebilir, ekonomik, güvenli, rahat ve çevre dostu olması önemlidir. Bunu sağlamak için 

Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) en önemli kavramdır. AUS; seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin 

arttırılması, mevcut yol kapasitelerinin optimum kullanımı, mobilitenin arttırılması, enerji verimliliği sağlayarak 

ülke ekonomisine katkısı ve çevreye verilen zararın azaltılması gibi amaçlar doğrultusunda geliştirilen kullanıcı-

araç-altyapı-merkez arasında çok yönlü veri alışverişi ile, izleme, ölçme, analiz ve kontrol içeren sistemler 

bütünüdür. Bu bütünün içinde yer alan trafik güvenliğinin arttırılması bölgesel ve ulusal düzeyde ilgili birimler 

arasında işbirliği ve bilgi paylaşımı gerektirmektedir.  

Trafik güvenliğinin sağlanmasında, trafik kazalarının azaltılması en önemli göstergelerden biridir. Trafik kazaları 

birçok faktörün bir araya gelmesiyle oluşan karmaşık bir yapıda olduğu için, trafik kazalarını azaltılması 

çalışmalarında, doğru ve zamanında hazırlanmış trafik istatistikleri kullanmak önemlidir. Bu faktörler arasında 

sürücülerin yorgun ve dikkatsiz olması, aşırı hızlı araç kullanmaları, yolun geometrik standartlarının istenilen 

niteliklerde olmaması, araç donanımın eski ve yetersiz olması, atmosferik hava koşullarının sürücü ve araç 

üzerindeki etkileri vb. sayılabilir. Bu faktörlerin etkilerinin belirlenmesi amacıyla trafik istatistikleri kullanılarak 

modeller oluşturulur.  

Bu nedenle, çalışmamızda Bandırma ilçesinde 2014- 2017 yılları arasında meydana gelen trafik kazaları 

incelenmiş, elde edilen verilerin istatistik analizleri yapılmıştır. Analizlerin sonucunda Bandırma ilçesi trafik kaza 

modeli oluşturulup yorumlar yapılmıştır.  
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Today, transportation is regarded as one of the indicators of economic growth. For this reason, it is 

important that transportation is fast, easy, accessible, economical, safe, convenient and 

environmentally friendly. Intelligent Transportation Systems (ITS) is the most important way to 

achieve this.  ITS is a multi-faceted data exchange between user-vehicle-infrastructure-center 

developed for the purposes such as reduction of travel time, increase of traffic safety, optimum use 

of existing road facilities, increase of mobility, contribution to country economy by providing energy 

efficiency, monitoring, measurement, analysis and control. Increasing the traffic safety in the whole 

area requires collaboration and knowledge sharing of related units at the regional and national level. 

It is extremely important to reduce traffic accidents to ensure traffic safety. Since traffic accidents 

have a complex nature, it is vital to use accurate and timely traffic statistics in traffic accident 

reduction efforts. These factors include fatigue and carelessness of the drivers, excessive speed, lack 

of geometric standards of the road, old and inadequate vehicle equipment, effects of atmospheric 

weather on driver and vehicle.  In order to determine the effects of these factors, models are 

created by using traffic statistics. 

For this reason, traffic accidents in Bandırma between 2014 and 2017 were examined and statistical 

analyzes of the obtained data were conducted. As a result of the analyses, a traffic accident model of 

Bandırma has been set and comments have been made about it. 
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ÖZET 

Kavşaklar yolların kesişim noktalarıdır ve bu yüzden bu noktalarda trafik yoğunluğu fazladır. Yoğun 

olmasıyla birlikte kazaların da büyük bir kısmı bu noktalarda olmaktadır. Kazalara gerekçe olarak 

birçok şey sayılabilir. Kavşaktaki sinyal sürelerinin doğru ayarlanmamış olması bu kazalar için sayılan 

sebeplere örnek olabilir. Kavşakların sebep olduğu başka problemlerden biri de vakit kaybıdır. Aynı 

kavşak üzerindeki bir yolda hiç taşıt olmadığı halde yeşil ışığın yandığına ve kavşaktaki diğer bir yolda 

birçok araç olduğu halde kırmızı yandığına çokça tanıklık edilmektedir. Bu vakit kaybı hem araçların 

yakıt tüketiminin artmasına hem de kavşağı kullanan insanların sabrının tükenmesine sebep 

olabilmektedir. Yani hem yakıt hem vakit kaybı oluşturmaktadır. Diğer bir açıdan kavşaklardaki 

sinyalizasyonlardaki aksaklıklar yayaların da yanlış yönlendirilmesine neden olabilmektedir. Bu 

saydığımız olumsuzluklar gibi birçok olumsuzluğu gidermek için hiç kuşkusuz bir takım düzenlemeler 

yapılmalıdır. Konuyla ilgili düzenleme yapılabilmesi için teknolojinin kullanılması zorunlu bir durum 

olmaktadır. Çünkü teknoloji sayesinde birçok analiz ve kontrol yapılabilmektedir. Bu yüzden 

teknolojinin de ilerlemesi ile akıllı ulaşım sistemleri sayesinde tüm bu negatif durumları minimize 

edebilmek için çalışmalar yapılmaktadır. Kavşaklardaki farklı sayım tekniklerinin kullanılmasıyla her 

geçen gün bir adım daha ileriye gidilmektedir. Bu çalışmanın içeriği de kavşak tasarımı amacıyla 

düzenlenen hem araç hem yaya için kullanılan sayım türlerini analiz etmektedir. Kullanılan 

yöntemlerden; el ile kavşak yerinde yapılan araç sayımları, yola yerleştirilen sensörler yardımı ile 

yapılan sayımlar ve çeşitli kameralar ile yapılan sayımlar değerlendirilmiş olup doğruluk payları analiz 

edilmiştir. Doğruluk payları ile birlikte yakıt tüketimine, vakit kaybının giderilmesine ve insanlara 

sağladığı faydalar ele alınmıştır. En doğru sonuca ulaşıp kavşakların maksimum verimde çalışabilmesi 

için birtakım tavsiyelerde bulunulmuştur.  
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ABSTRACT  

Intersections are the junction of roads, and so traffic density is high at these points. Along with being 

intense, a large part of the accidents are at these points. Many things can be said as a reason. The 

signal times at the intersections are not set correctly which, can be an example of the reasons for 

these accidents. One of the other problem caused by the intersections is a waste of time. It is much 

witnessed that the green light when there is no vehicle in the road at the same intersection where 

the red is light when there are many vehicles on the other road at the intersection. This time loss can 

cause both the fuel consumption of the vehicles to increase and the exhaustion of the people 

patience who use the intersections. Namely it is both a fuel and a waste of time. On the other hand, 

disturbances in the signaling at the intersections can cause the guidance to be misdirected. Certainly 

a number of regulations must be made in order to avoid many negativities such as this. The use of 

technology is compulsory for the arrangement of the subject. Because of technology, many analysis 

and control can be done. So that, technology is being developed and intelligent transport systems 

are being used to minimize all these negative situations. With the use of different census techniques 

at the intersections, each day is one step ahead. The content of this study also analyzes the types of 

census used for intersection design, both vehicle and pedestrian. From the methods used; the 

census made by hand at the intersection, the census made with the help of sensors installed on the 

road, and the census made with various cameras were evaluated and the accuracy shares were 

analyzed. Accuracy shares as well as fuel consumption, time lost and benefits provided to people are 

evaluated. Some recommendations have been made in order to reach the right result and work the 

intersections at maximum efficiency. 
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 ÖZET 

Nüfusun hızlı artması ve gelir düzeyindeki artış, trafiğe çıkan araç sayısının artışınıda beraberinde 
getirmiştir.  Artan araçların neden olduğu sorunlar iki ana başlık halinde ele alınabilir. Bunlardan 
birincisi araçların trafikte seyir halinde olmaları durumu bir diğeri ise hareketsiz olmaları durumudur. 
Araçların hareketsiz oldukları durum için TSE’nin “otolar için otopark tasarım kuralları” standartı’nda 
otopark herkesin kullanımına açık olan ve park edecek araçlara ayrılan yol kenarı ve yoldışı otopark 
olmak üzere iki çeşidi bulunan yer veya tesis olarak tanımlanmıştır. Otoparklarda park yerlerinin 
sürücüler için yetersiz ve kullanışsız olması, sürücülerin hatalı parklanması gibi pekçok sorunda 
ortaya çıkmaktadır.  
Bu sorunların çözümü için otopark yönetimi önem kazanmıştır.  
Otopark yönetimi teknolojinin kullanımıyla birlikte, mevcut park alanlarının daha verimli 
kullanılmasını teşvik eden, otopark kullanıcılarına verilen hizmetlerin kalitesini arttıran ve 
otoparkların tasarımını geliştiren çeşitli stratejileri içermektedir. Akıllı ulaşım sistemlerinin içinde 
büyük öneme sahip olan otopark yönetimi aynı zamanda pek çok faydayı da birlikte getirmektedir. 
Örneğin; sürücülerin araçları için boş park yeri aramak için harcadıkları yakıt miktarı ve harcadıkları 
zaman minimuma indirilecektir. Dolayısıyla daha az yakıt tüketimi, araçların neden olduğu hava ve 
gürültü kirliliği de en aza inecektir. Ayrıca boş yer ararken oluşturdukları trafikten dolayı meydana 
gelen uzun araç kuyrukları azalacaktır. Sürücünün boş yer ararken yaşadığı stresin azalması ve 
otopark kullanım oranının artması sonucunu ortaya çıkaracaktır.  
Bu çalışmada, AUS otopark yönetim sistemleri hakkında bilgi verilmiş ve Bandırma ilçesinin otopark 
durumu ele alınmıştır. Bu amaçla, Bandırma ilçesindeki pilot bölgeden otopark verileri alınarak 
istatistik analizi yapılmıştır. Bandırma otopark yönetim sistemi için çözüm önerileri ve yorumlar 
yapılmıştır.  
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ABSTRACT 

Today, with the rapid increase in population and the increase in income level, the number of 

vehicles coming into traffic increases day by day. The problems causes by vehicles may be classified 

under two titles. The first is vehicles’ being on the road actively and the second one is their being 

inactive. In the TSE's "parking lot design guidelines for autos" standard, the parking lot is defined as a 

place or facility that is open to everyone's use and has two types of roadside and off-road parking 

separated by vehicles to park. The inadequate and useless parking spaces for the drivers in the 

parking lots cause drivers to park their cars in a wrong way. 

Management of parking has come into prominence to solve these problems. 

With the use of technology, parking management includes a variety of strategies that encourage 

more efficient use of existing parking spaces, improve the quality of services provided to parking 

users, and improve the design of parking lots. Parking management, one of the most important part 

of intelligent transportation systems, has a number of benefits. For example, the amount of fuel and 

time drivers spend to search for free parking will be minimized which automatically lower the air and 

noise pollution. In addition, the long vehicle queues when searching for vacancies and the stress 

drivers are experiencing when looking for free space are thought to be decrease and rate of parking 

use will increase. 

In this study, information about ITS parking management systems are given and parking situation of 

Bandırma is dealt with. Anaysis of statistics have been made by collecting parking data from the pilot 

district of Bandırma. Solutions and comments have been made as to Bandırma parking management 

system. 
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ÖZET 

Türkiye’de yolcu ve yük taşımacılığında ulaştırma türleri arasında en yoğun olarak kullanılan tür 

karayoludur. Bunun yanında artan nüfus ve buna bağlı olarak otomobil sahipliği isteği trafikteki taşıt 

sayısını her yıl artırmaktadır. Bu artış beraberinde birçok problemi getirmektedir. Bu problemlerin 

başında hiç şüphesiz trafik kazaları gelmektedir. Trafik kazalarının oluşumunda insan, araç, yol ve 

çevre faktörleri etkili olmaktadır. Ancak istatistiklere göre bu kazaların nedenleri arasında ilk sırayı 

insan faktörü almaktadır. Çünkü insan faktörü sürücü, yolcu ve yaya bileşenlerini içermektedir. Trafik 

kazaları maddi hasarlara, geçici veya kalıcı sakatlanmalara ve daha kötüsü ölümlere sebep 

olmaktadır. Bu sebeplerden dolayı karayolu ulaşımında trafik kazaları dünyadaki bütün ülkeler 

bakımından en önemli sorun haline gelmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 

Türkiye’de hemen hemen her yıl kaza sayısı, kazalara karışan araç sayısı, kazalarda meydana gelen 

yaralanma ve ölümler artmaktadır. Türkiye’nin kısa, orta ve uzun vadeli programlarında her zaman 

trafik kazalarını önleme politikası benimsenmiştir. Kaza sayısı, kazalara karışan araç sayısı, kazalarda 

meydana gelen yaralanma ve ölümler tek bir faktöre bağlı olmadığından önlenmesi zor olmaktadır. 

Bununla ilgili çalışmalar literatürde çokça mevcut olup, ilk ve acil yardım ile ilgili çalışmalar trafik 

kazası sonrası ölüm oranlarını azaltmada önem kazanmaktadır. Ancak eğitim, altyapı ve denetleme 

faaliyetlerindeki verimli çalışmalar kazaların azalmasını, düzenli denetim ise araçların kazaya karışma 

oranında düşüş sağlamaktadır. Kaza esnasında ve kaza sonrasındaki ölüm oranını azaltmak için ise ilk 

ve acil yardım hizmetlerinin süratli ve kaliteli olması gerekmektedir. Trafik kazası meydana geldiğinde 

araçlarda kullanılacak bir otomatik arama sistemi ilk ve acil yardımın zamanında devreye girmesini 

sağlayabilmektedir. Bu çalışma da Türkiye’de kaza sonrasında ilk ve acil yardımın gecikmesinden 
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dolayı meydana gelen ölümlerin otomatik arama sistemi yardımıyla azaltılması amaçlanmakta ve 

bununla ilgili önerilere yer verilmektedir. 
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ABSTRACT  

On passenger and freight transport among types of transportation is highway used to be most 

density kind in Turkey. In addition, the growing population and the demand for ownership of 

automobiles increase the number of vehicles in traffic every year. This increasing brings along with 

many problems. Most important of these problems are undoubtedly traffic accidents. Human, 

vehicle, road and environmental factors are influential in the formation of traffic accidents. 

According to statistics, however, the first order among the causes of these accidents is the human 

factor. Because human factor includes driver, passenger and pedestrian components. Traffic 

accidents cause material damage, temporary or permanent injuries and worse deaths. Because of 

these reasons, traffic accidents in road transport become the most important problem in terms of all 

the countries in the world. According to data of Turkish Statistical Institute (TSI), in Turkey, the 

number of accidents, the number of vehicles involved in accidents, injuries and deaths that occur in 

accidents are increasing. On short, medium, and long-term schedules of Turkey take up seriously 

traffic accident prevention policy every time. The number of accidents, the number of vehicles 

involved in an accident, injuries and deaths occurring in an accident are difficult to prevent because 

they are not dependent on a single factor. Studies related to this are widely available in the 

literature and studies on first and emergency aid gain importance in reducing death rates after 

traffic accidents. Efficient work in education, infrastructure and inspection activities, however; 

decreasing the number of accidents, while regular inspections decreasing the proportion of vehicles 

involved in the accident. In order to reduce the death rate during and after the accident, first and 

emergency aid services must be fast and high quality. An automatic call system to be used on 
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vehicles when traffic accidents occur that can provide the first and emergency aid to be activated on 

time. In this study due to the delay in first and emergency aid after the accident in Turkey, it is 

intended to reduce deaths occurring through automatic search system and is given to proposals 

associated with it. 

 

Keywords: Automatic call system, death rate, first and emergency aid, traffic accidents 
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ÖZET 

Günümüzün ticari ve finansal açıdan entegre olmuş dünya düzeninde işletmeler finansal stratejilerini 

seçerken, ulusal ve uluslararası pazarlardaki yoğun rekabet ve küresel krizler gibi birçok konuyu da 

göz önünde bulundurmaktadırlar. Diğer yandan, işletmeler alışılagelmiş yöntemleri kullanarak bu 

stratejileri hedefine ulaştırmakta zorlanmakta ve alternatif metodlara doğru yönelmektedirler. 

Özellikle rekabetin yoğun olduğu ve her geçen gün büyüyen havayolu ulaşım sektöründeki şirketlerin 

bu koşullar altında yeterli performans sağlayabilmeleri için finansal stratejilerini dikkatle seçerek 

uygulamaları son derece mühimdir. Buna göre havayolu şirketlerinin, mali ve ekonomik 

konjonktürün yönüne ve rekabet koşullarına göre likidite, risk ve kârlılığı dengeleyen en uygun 

finansal stratejileri benimsemeleri ve söz konusu stratejilerin başarıyla uygulanmasını sağlayabilecek 

yöntemlerden faydalanmaları gerekmektedir. Nitekim günümüzde havayolu şirketleri, oluşturdukları 

kârlılık, maliyet, finansman ve yatırım gibi finansal stratejiler doğrultusunda çeşitli yöntemler 

kullanmaktadırlar. Bu noktada, mal ve hizmetlerin para kullanmadan alınıp satılması esasına dayanan 

ve alternatif bir pazarlama ve finansman tekniği olan barter yöntemi önem arz etmektedir. 

Buradan hareketle hazırlanan çalışmada, havayolu şirketlerinin finansal stratejilerinin etkin bir 

şekilde uygulanabilmesi için barter yönteminin kullanım olanağının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 

doğrultuda, Türkiye’de faaliyet gösteren bir barter organizasyonunun ülkemizdeki iki havayolu şirketi 

ile yapmakta olduğu barter işlemleri ile ilgili nitel bir araştırma yapılmıştır. Araştırma neticesinde 

havayolu şirketlerinin, boş kalan koltuklarının uçak biletlerinin barterla satışını yaparak karşılığında 

reklam, matbaa, sigorta, konaklama hizmeti, promosyon malzemeleri, personel kıyafetleri gibi teknik 

malzeme ve ekipman dışındaki mal ve hizmet ihtiyaçlarını aldıkları tespit edilmiştir. Dolayısıyla 

havayolu şirketlerinin bilhassa kârlılık ve maliyet stratejilerini gerçekleştirirken barter yönteminden 

yararlandıkları sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Barter, Finansal Stratejiler, Havayolu Şirketleri, Uluslararası Lojistik, Ulaştırma 

Yönetimi 
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ABSTRACT  

Companies consider many factors such as intense competition in national and international markets 

and global crises while determining their financial strategies in today's commercially and financially 

integrated World. On the other hand, companies have difficulties to achieve these strategies by 

using conventional methods so that they are turning towards alternative methods. It is extremely 

important selecting and implementing financial strategies carefully to achieve a sufficient 

performance under these conditions especially for the companies in the airline transportation sector 

where competition is intense and growing day by day. Accordingly, airline companies need to adopt 

the most appropriate financial strategies that balance liquidity, risk and profitability in terms of 

financial and economic conjuncture and competitive conditions, and use the methods that can 

ensure the successful implementation of such strategies. As a matter of fact, airline companies are 

using various methods in the direction of financial strategies such as profitability, costing, finance 

and investment. At this point, the barter method, which is an alternative marketing and financing 

technique based on the principle of buying and selling goods and services without using money, is 

important. 

In this study, it is aimed to investigate the use of the barter method in order to effectively 

implement the financial strategies of airline companies. In this respect, a qualitative research has 

made on barter transactions which has done by a barter company with two airline companies. As a 

result of the research, it has been determined that airline companies have purchased their goods 

and service needs other than technical materials and equipment such as advertisement, printing, 

insurance, accommodation service, promotional materials and personnel clothes for the airplane 

tickets of their empty seats. 

Keywords: Airline Companies, Barter, Financial Strategies, International Logistics, Transportation 

Management 
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ÖZET 

İç lojistik (intralojistik) uygulamalar araçların fabrika gibi bilinen bir ortamdaki hareketlerinin sıklıkla 

bilinmesini gerektirmektedir. Otonom navigasyon bu tip uygulamalarda maliyet düşürücü bir yöntem 

olarak görülmektedir. Otonom bir sistemin olmazsa olmaz bileşenlerinden biri de navigasyon yapılan 

aracın tam zamanında ve kesin bir şekilde konumunun bilinmesidir. Bilinen en iyi konumlandırma 

sistemlerinden biri olan Global Konumlandırma Sistemi (GPS), intralojistik kullanıma ortamdaki 

olumsuz etkilerden (bina çatıları ve duvarları, makinelerin elektromanyetik kaynakları) dolayı her 

zaman elverişli olmayabilir. GPS kullanılamayan ortamlarda alternatif olarak genellikle görsel bir 

navigasyon sistemi kullanılmaktadır. Bu tip sistemler karmaşık ve çoğu zaman, özellikle sahnede 

tekrar eden görsel yapılar bulunduğu durumlarda, başlangıç pozisyon tahmininin doğru yapılmasını 

gerektirir. 

 

Radyo frekansı (RF) sinyal gücü ölçümleri ile çalışan yöntemler, görme tabanlı çözümlere hem bir 

alternatif hem de başlangıç pozisyonunun tahmini için yardımcı bir kaynak olarak kullanılabilir. Pratik 

faydası gözetilerek bu çözümlerde ortama yeni bir RF kaynağı kurulması gerekmemektedir. Bu 

çalışmada varolan WiFi, GSM/CDMA RF kaynaklarını kullanan, bu amaç için tasarlanmış evrişimsel 

sinir ağı tabanlı bir metot önerilmektedir.   Bu yöntem bina tespitinde %100 başarım ile çalışmakta, 

konumu önceden bilinmeyen fakat sabit konumlu yaklaşık 10 WiFi erişim noktası olan bir ortamda 

ise %90 oranında 5 metre civarında hata ile konum tespiti yapabilmektedir. Algoritmamız verinin 

zamana bağlı davranışını kullanmamaktadır. Yani, konum tespiti her ölçüm için bağımsız olarak 

yapılmaktadır. Ölçümlerin zamana bağlı davranışları da takip veya LSTM gibi yinelemeli sinir ağları 

kullanıldığında sonuçların daha iyileşmesi beklenmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: İntralojistik konumlandırma, RF parmak izi tabanlı konumlandırma, evrişimsel 
sinir ağları  
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ABSTRACT  

Intralogistics requires frequent movements of vehicles within a known environment such as large 

factory. Autonomous navigation has seen as a cost-cutting measure for these types of applications. 

A necessary component of an autonomous system is precise and timely localization of the navigating 

vehicle. Global Positioning System (GPS), one of the best-known localization techniques, is not 

always available in intralogistics settings due to interferences in the environment (such as walls and 

roofs of the buildings and electro-magnetics sources from machinery). For GPS-denied environments 

alternative methods usually involve visual navigation systems. These systems are complex and most 

of the time require a good initial estimate of the vehicles current location especially when there are 

many repetitive visual structures in the scene. 

Radio Frequency (RF) signal-strength measurements can be used as an alternative to or for providing 

the initial location estimates for vision-based systems. However, to be practical, these should not 

require an installation of new RF sources in the environment. As WiFi and GSM/CDMA RF sources 

are commonly available, a localization method utilizing these sources is proposed. A specially 

designed convolutional deep-learning neural network is proposed. The method provides 100% 

accuracy in building localization and about 5 meters accuracy for 90% of the time when about 10 

stationary but unknown WiFi hotspots are available. The algorithm works without the use of any 

temporal information. In other words, the location is estimated per observation. Usage of temporal 

behavior is expected to improve the results considerably either by tracking or by recurrent neural 

networks such as LSTMs.cansız 

  

Keywords: Intralogistics localization, RF fingerprint-based localization, convolutional neural 
networks 
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ÖZET 

2016’da Jafari yüzey denge noktalı, değişik özellikli üç boyutlu kaotik çekici bulmuştur. Bu yeni kaotik 

çekiciler mühendislik uygulamalarının güvenliğini arttırmaktadır. Bu çalışmada üç boyutlu kaotik 

sistemlerin senkronizasyonu, yapay sinir ağları kullanılarak elde edilmiştir. Senkronizasyonu 

sağlamak için direk bir sinirsel kontrol tekniği önerilmektedir. Sinirsel kontrolörlerin ağırlıkları özel bir 

ön çalışma olmaksızın ayarlanmaktadır. Daha hızlı bir öğrenim için Levenberg-Marquardt algoritması 

seçilmiştir. Sinirsel kontrolör sistemleri sayesinde, farklı başlangıç şartlarında senkronize olabilen iki 

adet ikiz üç boyutlu kaotik sistemin benzetim sonuçları elde edilmiştir. Başlangıç şartlarına hassas 

bağımlılık, periyodik olmama ve tahmin edilebilirliğinin çok zor olması nedenleri ile bu kaotik 

sistemler güvenli haberleşme uygulamaları için uygundur. Senkronizasyon kaos tabanlı güvenli 

haberleşmenin önemli bir kısmıdır. Sonuç olarak bu kaotik sistemlerden elde edilen sinir ağı tabanlı 

senkronizasyon sinyalleri, güvenli veri haberleşme uygulamalarında etkin olarak kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Yüzey denge noktalı kaotik sistem, kaotik senkronizasyon, sinirsel kontrol, yapay 

sinir ağları, sinir ağları. 
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ABSTRACT  

Recently, Jafari et. al (2016) have found twelve simple 3D chaotic flows which include the unusual 

feature of having surfaces equilibrium points. Study of chaotic flows with surfaces of equilibria can 

increase the safety of engineering applications. In this work, the synchronization of a 3D chaotic flow 

with surface equilibria is applied using artificial neural networks. A direct neural control technique is 

proposed to achieve the synchronization. The weights of neural controllers are adjusted online 

without a specific pre-training stage. Levenberg–Marquardt algorithm is preferred for faster training. 

The simulation results have shown that two identical 3D chaotic flows with surface equilibria which 

have different initial conditions are synchronized effectively owing to the neural network controllers. 

Sensitive dependence on initial conditions, non-periodicity and the hardness of estimation make the 

chaotic systems appropriate for the secure communication applications. Synchronization is the 

important part of secure communication with chaos. As a result, the obtained neural network based 

synchronization signals from the chaotic flow with surface equilibria can be effectively used for 

secure data communication applications.    

Keywords: Chaotic flow with surface equilibria, Chaos synchronization, Neural control, Artificial 

neural networks, Neural networks. 
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ÖZET 

Kaotik sistemler zayıf sinyal bilgisine hassas, arka plan gürültüye ise duyarsızdırlar. Kaotik bir sistem 

bu özelliği dolayısıyla zayıf sinyal tespit uygulamalarında kullanılabilir. Bu çalışmada, yeni bir 

sinüzoidal kaotik çekici sunulmuş ve bu sitemin zayıf sinyal tespit uygulaması yapılmıştır. Bu sistem 

basit yapılı olup, parametrik çeşitliliğe sahiptir. Sistemin dinamik karakteristikleri Lyapunov üstelleri 

metodu ile analiz edilmiştir. Sistemin tanjant çatallaşma noktası adı verilen kritik eşik değeri ise 

çatallaşma analizi ile belirlenmiştir. Bununla beraber, sistemin zayıf sinyal tespit uygulaması da 

çalışılmıştır. Benzetim sonuçları bu sistemin zayıf sinyal bilgisini, yüksek frekans değerlerinde iyi bir 

tutarlılıkla ve düşük sinyal gürültü oranında (SGO) tespit edebildiğini göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çatallaşma, kaos, Lyapunov metodu, sinyal gürültü oranı, zayıf sinyal tespiti. 
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ABSTRACT  

Chaotic systems are sensitive to certain signal and immune to background noise. Because of this 

property of a chaotic system, it can used for weak signal detection applications. In this study, we 

present a novel sinusoidal chaotic attractor and its weak signal detection application. This new 

system has a simple structure and parametric variety. Its dynamic characteristics are analyzed via 

Lyapunov exponent method. The critical threshold value named as tangent bifurcation point of the 

system is determined by the bifurcation analysis. A weak signal detection application of the system is 

also studied. Simulation results indicate that this system can detect weak signal with good detection 

accuracy in high frequency cases and low signal to noise ratio (SNR). 

 

Keywords: Bifurcation, Chaos, Lyapunov method, signal to noise ratio, weak signal detection. 
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ÖZET 

İnsanoğlunun dünyaya geldiği tarihten günümüze dek ulaşım olanakları, medeniyet seviyesinin 

göstergelerinden birisidir. Ulaşım olanakları kümülatif bir şekilde gelişerek günümüzdeki halini 

almıştır. Söz gelimi tekerleğin icadı, motorlu kara taşıtlarının kullanılması, hava yolu ulaşımının 

yaygınlaşması ulaşım olanaklarının somut sıçrayışlarından bazılarıdır. Endüstri 4.0’ın giderek nüfuz 

alanını artırdığı bugüne gelindiğinde ise bu alandaki gelişmelerin ana iskeleti; otonom araçlar, süreç 

optimizasyonu ve ulaşım kanallarının çeşitlenmesi şeklinde üç başlık etrafında şekillenmektedir. Bu 

alandaki reformları, yalnızca ülkelerindeki ulaşım olanaklarını artırmayı amaçlayan hükümetler değil 

özel sektör kuruluşları da yakından takip etmektedir. İşletmeler bu gelişmeleri yalnızca takip etmek 

yerine hem süreç optimizasyonu hem de uzun vadede maliyetlerin en aza indirilmesi amacıyla bu 

reform sürecine dahil olmaktadır. Çokuluslu işletmelerin tüm dünyaya hizmet verdiği günümüzde, 

dünyayı küçük bir köyden daha küçük bir mahal haline getirme çabası ulaşım olanakları ile mümkün 

olacaktır. Pazarlama uygulayıcıları da yalnızca dağıtım süreçlerinde değil pazarlamanın bütün 

süreçlerinde bu olanaklardan yararlanmayı amaçlamaktadır. Hizmet kalitesinin standartlaştırılması, 

tedarik zinciri ve dağıtım süreçlerinin ve tahminlerinin yönetilmesi gibi birçok konuda kolaylık 

sağlayacak olan akıllı ulaştırma sistemleri, gün geçtikçe işletmelerin ilgisini çekmektedir.  Buradan 

bakıldığında, Alibaba, eBay ve Amazon gibi dünya devi işletmelerin kompleks dağıtım süreçlerini 

kolaylaştırmak adına ürünleri drone yardımıyla tüketiciye teslimatı bu ilginin önemini ortaya 

koymaktadır.  Yine benzer şekilde pizza üreticisi Dominos ve otomotiv devi Ford’un, sürücüsüz araç 

ile pizza dağıtımını mümkün kılma üzerine ortak çalışması da bu duruma bir kanıttır. Sonuç olarak 

insanlık tarihi boyunca önemini hiç kaybetmeyen ulaşım olanakları, işletmeler ve özellikle pazarlama 

uygulayıcıları tarafından tarih boyunca gelmediği kadar önemli bir noktaya gelmiştir. Tesla’nın 

hyperloop projesi gibi bu alanda yapılan yenilikçi çalışmalar da gelinen noktanın çok daha ötesine 

geçileceğini göstermektedir. Bu çalışma kapsamında, özellikle son on yılda özel sektör tarafından 

geliştirilen akıllı ulaştırma sistemleri, örnek uygulamalar ile analiz edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Ulaşım Olanakları, Akıllı Ulaştırma Sistemleri, Dağıtım Kanalı 



 
 

336 
 

The Effect of Intelligent Transportation Systems to Facilitate Distribution 

Processes 

Ahmet TUZCUOĞLU1, Burak YAPRAK 2 

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 34134, Türkiye, atuzcuoglu@istanbul.edu.tr 

2 Bandırma Onyedi Eyül Üniversitesi, Balıkesir, 10200, Türkiye, byaprak@bandirma.edu.tr 

ABSTRACT 

From beginning of humankind in the world, transportation opportunities one of the signs of 

civilization up to the present. These transportation opportunities have developed in a cumulative 

manner and are now their current form. The invention of the wheel, use of motor vehicles, and the 

spread of airways are some of the tangible bounds in transportation facilities. As Industry 4.0 

continues to increase its influence, today’s developments are shaped around three pillars: 

autonomous vehicles, process optimization, and diversification of transportation channels. The 

reforms in this field are closely followed by not only governments but also private sector 

organizations that aim to increase their transportation opprtunities in their countries. Firms are 

involved in this reform process in order to minimize their total costs in the long run and also process 

optimizations rather than just tracking these developments. Today, when multinational corporations 

servet the whole world, it will be possible to maket he world a smaller locus from a global village 

with the efforts of transportation developments. Marketing practitioners are also aiming to benefit 

from these opportunities not only in distribution process but in all processes of marketing efforts. 

Intelligent transportation systems, which will facilitete many aspects such as standardizing service 

quality, managing supply chain and distribution processes and forecasting are attracting the 

attention of businesses day by day. From this point of view, world’s giants like Alibaba, eBay and 

Amazon delivery the products with help of drones in order to expedite their complex distribution 

processes. In an similar vein, Dominos, pizza company and automotive giant Ford are collaborating 

on the possibility of pizza delivery with autonomous vehicles. As a result, transportation facilities 

that never lost their significance throughout human history have come to an important point in 

history that has been ignored by businesses and especially by marketing practitioners. Innovative 

efforts, such as Tesla's hyperloop project, built on this field shows that it will go far beyond the point 

of arrival. Within the scope of this study, intelligent transportation systems developed by the private 

sector especially in the last decade have been analyzed with sample applications. 
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ÖZET 

Vücuttaki damarlar gibi lojistik ülke ekonomileri için hayati öneme sahiptir. Lojistik faaliyetler 

olmadan ticaret mümkün değildir. Lojistik faaliyetler içinde denizin ayrı bir yeri vardır.  Dünya 

denizciliğinin %90'ına kadar deniz yoluyla taşınmasının nedeni, dış ticarette hava, demiryolu veya 

karayolu taşımacılığı gibi diğer taşımacılık modlarına göre çoklu fayda sağlamasıdır. Deniz ulaştırması 

ikincil bir taleptir. Gerçek amaç mal ve hizmetlerin talep edilen yerlere ulaştırılmasıdır. İç deniz 

taşımacılığı ve uluslararası deniz ticaretindeki gelişmeler dünyadaki ekonomik koşulları ile şekillenir. 

Günümüzde, kıyısı olan birçok ülke deniz lojistiği konusunda uzmanlaşmıştır. Deniz taşımacılığı 

ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir faktördür. Çünkü dünya ticaretinin önemli bir bölümü 

deniz yoluyla gerçekleştirilmektedir. Türkiye'nin deniz ulaştırmasının ve faaliyetlerinin 

güçlendirilmesi ulusal ve uluslararası taşımacılıkta ekonomik potansiyelin daha etkin bir şekilde 

gerçekleştirilmesini mümkün kılacaktır. Deniz taşımacılığı, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye için 

önemli bir ulaşım şeklidir. Türkiye'nin kıtalar ve bölgeler arasındaki coğrafi konumu, uluslararası 

deniz taşımacılığı ile ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekler. Türkiye, Uluslararası denizcilik 

taşımacılığında deniz lojistiği alanında aktif olarak yer almıştır. Bu nedenle, bu çalışmada Türkiye'nin 

deniz lojistiğinin değerlendirilmesi yapılmıştır. 
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ABSTRACT 

Logistics like veins in the body is vital for the countries economy. Trading is not possible without 

logistic activities. In logistics activities, maritime lojistics has a different place. Up to 90% of world’s 

maritime are carried by sea and the reason is that there are multiple benefits for foreign 

trade compared with the other transportation modes like air, rail or road transport. Maritime trade 

is a derived demand. The real purpose is to deliver goods and services to the requested locations. 

Developments internal maritime transport and international maritime trade are shaped by all of the 

world’ economical conditions. Nowadays, many coastal countries are experts in maritime logistics. 

Maritime transport is essential factor for meeting the country's needs. Because A significant part of 

the World Trade is carried out by sea. Strengthening of maritime transportation and activity of 

Turkey will make it possible to more efficiently realize economic potential for national and 

international transportation. Sea transportation is an important form of transportation for Turkey, 

surrounded by sea on three sides. Turkey’s geographical location between continents and regions 

supports widely the economic and social development by international maritime transportation. 

Turkey has been actively involved in international maritime transportation an maritime logistics. For 

these reasons, in this study an assessment of Turkey's maritime logistics was carried out. 

 

Keywords: Logistics, maritime transportation, Maritime logistics, transportation 
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ÖZET 

Günümüzde sahil şehirlerinde yaşayan nüfusun önemli bir kısmı, kendilerine sunulmakta olan deniz 

yolu yolcu taşımacılığı hizmetinden faydalanmakta, deniz yolunu günlük ulaşımlarının doğal bir 

parçası olarak kabul etmektedir. Nüfusun önemli bir kısmını oluşturan engelli bireylerin deniz 

taşımacılığından çok az bir kısmı faydalanmaktadır. 

Deniz yolu yolcu taşımacılığının temellerini oluşturan araba vapurları, yolcu gemileri ve yolcu 

iskelelerinde erişilebilirliğin arttırılması için; yasal gerekliliklerin karşılanmasının yanı sıra, engelli 

bireylerin deniz taşımacılığında sunulan hizmetlerden memnuniyet derecelerinin ve onların deniz 

taşımacılığından beklentilerinin neler olduğunun da öğrenilmesi gereklidir.  

Araştırma kapsamında; İzmir ili içerisinde yer alan engelli derneklerinde, yolcu iskelelerinde ve yolcu 

gemilerinde toplam 61 engelli birey ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Engelli bireylerin kişisel görüş 

ve deneyimlerinin araştırmaya aktarılması amacıyla, deniz ulaştırma sektöründeki uzmanların 

danışmanlığında hazırlanan bir anket formatı kullanılmıştır. 

Bu çalışmanın hedefi, engelli yolcuların deniz taşımacılığından beklentilerinin karşılanması ve deniz 

yolu ile toplu taşıma imkânlarının daha etkin kullanılması için yol gösterici bilginin oluşturulmasıdır. 

Çalışma kapsamında elde edilen verilerin ve sonuçların; engellilere hizmet sunan kurumlar ve 

dernekler ile denizyolu yolcu taşımacılığı hizmeti sunan kurum ve kuruluşların hizmetlerini 

geliştirilebilmesi konusunda rehber olacağı ve faydalı bilgiler sağlayacağı düşünülmektedir.   
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ABSTRACT  

Today; a considerable part of the population living in coastal cities enjoys the service of the maritime 

passenger transportation provided to them, and sees the seaways as a natural part of their daily 

transportation habits. It is observed that the handicapped individuals, who constitute a significant 

part of the population, hardly benefits from sea transportation. 

In order to increase the accessibility of car ferries and passenger ships -which constitute the basis of 

seaway passenger transportation- in addition to meeting legal requirements, it is also necessary to 

learn the satisfaction levels of the handicapped people on services provided within the scope of 

maritime transportation and what their expectations about the maritime transportation. 

In the scope of the research; a total of 61 handicapped individuals were interviewed at a number of 

civil societies of handicapped people, in passenger berths and in passenger ships operated in İzmir 

province. A questionnaire prepared with the consultation of experts in the maritime transportation 

sector was used in order to convey the personal opinions and experiences of the handicapped 

individuals in the most successful way. 

The aim of this study is to provide insight on the handicapped passengers’ expectations from the 

maritime transportation, which should be used to increase the efficient use of public transportation. 

It is evaluated that the data and results obtained within the scope of this study is also beneficial for 

the establishments that provide maritime passenger transportation services to handicapped 

individuals. 

 

Keywords: Handicapped Passengers, Disabled Passengers, Maritime Passenger Transportation, 

Accessibility in Public Transport 
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ÖZET 

Yoğun şehir yaşantısı ve beraberinde gelen özellikle büyük şehirlerdeki trafik sorunu, teknolojik 

gelişmeler ile gürültü problemini de beraberinde getirmekte, ortaya çıkan gürültü kirliliği yaşam 

kalitesini de olumsuz etkilemektedir. Dolayısı ile hem geliştirilen teknolojik yeni nesil ürünler hem de 

yeni üretilen liflerde özellikle ses absorbsiyonu üzerine çalışıldığı ve gürültü faktörünün etkisinin 

azaltılması hedeflendiği görülmektedir. Gerek doğal lifler gerekse yapay liflerde yeni ve ileri üretim 

metodları ile ses yutum özelliği arttırılmış liflerin taşımacılık sektöründe de kullanıldığı ve böylece 

bireylere ulaşım sırasında daha gürültüsüz bir ortamda daha konforlu bir yolculuk sunulması 

hedeflenmiştir. Bu çalışma kapsamında taşımacılık sektöründe kullanılan ses yutum özellikleri yüksek 

lifler incelenmiş ve kullanım yerleri hakkında bilgi verilmiştir. 
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ABSTRACT  

The intense urban experience and the traffic problems that come with it, especially in the big cities, 

bring with it the problem of noise with technological developments and the noise pollution that is 

caused negatively affects the quality of life. Therefore, it is seen that both the developed new 

technology products and the newly produced fibers are studied especially on the sound absorption 

and the aim of reducing the effect of the noise factor is aimed. New and advanced production 

methods for both natural fibers and artificial fibers are used to increase sound absorption. By using 

these fibers in the transportation sector, it is aimed to provide a more comfortable journey in a 

noiseless environment for transportation to individuals. In this study, the fibers which are used in 

transportation sector and high sound absorption properties of these fibers are examined and 

information about usage places is presented. 

 

Keywords: tranportation textiles, sound absorbation, automotive textiles. 
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ÖZET 

Trafik yoğunluğunun pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de artması neticesinde trafikte aşırı 

tüketilen zaman, hava kirliliği, gürültü gibi olumsuzlukların arttığı görülmektedir. Bunula birlikte 

otoyolların trafiğin en üst seviyeye ulaştığı saatlerde bile yetersiz kalması, çözüm için yapılan süper 

yolların maliyetli olması ve trafik yoğunlukları dışında maliyet unsurları, 21. yüzyılın en çok 

karşılaşılan “akıllı” sistem ve uygulamalarının taşıma sistemlerinde de kullanılmasını zorunlu hale 

getirmiştir. Dolayısı ile geliştirilen akıllı ulaşım sistemlerinde kullanılan otomotiv ve benzeri araçların 

içinde kullanılan tekstil yüzeyleri ve bu yüzeyleri oluşturulan lifler bu çalışmanın konusunu 

oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında otomobillerin 28 ayrı yerinde kullanılan ve filtreleme, 

izolasyon, dekorasyon ve konfor özellikleri açısından iyi bir sürüş keyfi yaşatmayı hedefleyen tekstil 

materyal ve malzemeleri hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.  
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ABSTRACT  

As the traffic intensity is increasing in many countries as well as in our country, negativities such as 

excessive consumption of time, air pollution and noise increase in the traffic becomes observed. 

However, the fact that motorways are inadequate even at the peak hours of traffic, the high cost of 
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superways that are built for the solution to traffic intensity and cost factors other than traffic 

densities have made it necessary to use the "intelligent" systems and it's applications in 

transportation systems. Therefore, the textile surfaces used in automotive and similar vehicles which 

are subject to intelligent transport systems and the fibers formed by these surfaces constitute the 

subject of this study. The aim of the study is to provide information about textile materials and 

materials which are used in 28 different locations of automobiles and aim to provide good driving 

pleasure in terms of filtering, isolation, decoration and comfort features. 

 

Keywords: Mobiltech, automotive textiles, technical textiles, automotives. 
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ÖZET 

Saha veri yolu (Bit Serial Fielbuses – Fieldbus), araçlardaki bileşenlerinin entegrasyonu ve birbirlerine 

koşut çalışabilmesi için tanımlanmış iletişim ağlarına verilen genel bir isimdir.. 

Saha veri yolundan önce geleneksel metotla sinyalleri paralel kablolarla taşıma zorunluydu. Bu 

durumda, kablo sayısı ve sinyal sayılarının artması, sistemlerin geliştirilmesine engel 

oluşturmaktaydı. Bu dezavantajları ortadan kaldırmak için alternatif bir iletişim yönteminin 

kullanılması gerekliliğini doğurmuştur. Bu noktada, özellikle mikrodenetleyici ve haberleşme 

teknolojisinin geliştirilmesiyle, sinyaller seri protokoller üzerinden iletildi. Araçlarda ki klemens 

kutularının yerine saha veri yolu haberleşme sisteminin dağınık giriş/çıkış modülleri veya 

mikrodenetleyiciler montaj edildi. 

Geleneksel metodun dezavantajları aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

• Yüksek projelendirme ve devreye alma masrafları, 

• Yüksek arıza oranı, 

• Sabit ve karışık yapı, 

• Sistemi geliştirmenin zor ve masraflı olması, 

• Verimsiz bir yapı, 

• Bakım zorluğu, 

• Yüksek kablo ve kablolama aksesuarı ve diğer donanım malzemelerinin kullanımı, 

• Dış etkenlere karşı duyarlılık, sık yaşanan izolasyon problemleri, 

Saha veri yolunun geleneksel sisteme göre avantajları: 

• Azalan; projelendirme ve devreye alma masrafları, 

• Hızlı, basit montaj ve devreye alma, 

• Kablolama masrafları ve zamandan büyük tasarruf, 

• Hata teşhis imkanları ve kolay arıza takibi, 

• Dış etkenlerden etkilenme düzeyi çok düşük, 

• Genişleme imkanı, 

• Yüksek verimlilik, 

• Sistem durdurulmadan bakım imkanı, 



 
 

347 
 

Saha veri yolunun avantajları ve gelişimi sonucu araçlarda ve endüstriyel tesislerde uygulama alanı 

genişlemiştir 

Günümüzde çeşitli firmalar yaklaşık olarak kırk farklı veri yolu standartları oluşturmuştur. Bazıları; 

Canbus, Universal Remote I/O, DeviceNet, Modbus, Profibus, AS-I, Interbus, Profinet. Araçlarda 

özellikle CAN bus kullanılmaktadır. 

CAN (Controller Area Network) otomotiv teknolojileri için geliştirilmiş, mikro kontrolörlerin sunucu 

bir bilgisayara gereksinim duymadan haberleşmesine olanak sağlayan bir standarttır. Özellikle 

otomotiv sanayinde kullanılmak üzere geliştirilmiş olmasına rağmen otomasyon ve tıbbı cihazlarda 

da yaygın olarak kullanılmaktadır. 

CAN elektronik kontrol birimlerinin (ECU) birbiri ile haberleşmesini sağlayan ve birden çok üst seviye 

kontrol elemanı (multi-master) bulundurabilen seri bir haberleşme standardıdır. Her bağlantı 

noktasından sinyal alınabildiği gibi gönderilebilir de. Bir mesaj öncelikle gönderen ve mesaj tipini 

belirten bir kimlik (ID), verinin uzunluğunu belirten bir koddan (DLC) ve sekiz bayta kadar veriden 

oluşur. Seri olarak iletilen bu veri tüm bağlantı noktalarınca algılanır. Şekil 1’de CAN verisinin genel 

yapısı görülmektedir. 

  
Şekil 1. CAN verisinin genel yapısı 

Bu çalışmada, tüm araçlarda yaygın olarak kullanılan fieldbus sistemleri ve özellikle CAN bus 

protokolünün yapısı incelenecektir. 
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ABSTRACT 

The field bus (Bit Serial Fielbuses - Fieldbus) is a comman name given to the communication 

networks defined for the integration of the components and parallel operation in the vehicle. 

Before the field bus, it was necessary to carry the signals with parallel cables using the conventional 

method. In this case, the increase in the number of cables and the number of signals was hampering 

the development of the systems. This has led to the necessity of using an alternative communication 

method to remove the disadvantages. At this point, especially with the development of 

microcontroller and communication technology, the signals were transmitted over serial protocols. 

Instead of the terminal boxes in the vehicle, the distributed input / output modules of the fieldbus 

communication system or microcontrollers were installed. 

The disadvantages of the traditional method can be listed as follows: 

• High projecting and commissioning costs, 

• High failure rate, 

• Constant and mixed construction, 

• It is difficult and costly to develop the system, 

• An inefficient structure, 

• Maintenance difficulty, 

• Use of high cable and wiring accessories and other hardware materials, 

• Sensitivity to external factors, frequent isolation problems, 

Advantages of the field bus compared to the conventional system: 

• Reduced; projecting and commissioning costs, 

• Fast, simple installation and commissioning, 

• Cabling costs and time savings, 

• Easy to diagnose faults, 

• The level of influence from external factors is very low, 

• Enlargement possibility, 

• High efficiency, 

• Maintenance without system interruption, 
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Advantages of the field bus and its application area in the development vehicles and industrial 

facilities have expanded. Today, several companies have created about forty different data path 

standards. Some; Canbus, Universal Remote I / O, DeviceNet, Modbus, Profibus, AS-I, Interbus, 

Profinet. Vehicles use CAN bus in particular. 

CAN (Controller Area Network) is a standard developed for automotive technology that allows 

microcontrollers to communicate without the need for a server computer. It is widely used in 

automation and medical devices, although it is developed especially for use in the automotive 

industry. 

CAN is a serial communication standard that allows electronic control units (ECUs) to communicate 

with each other and can have multiple higher-level control elements (multi-master). The signal can 

be sent as well as from each connection point. A message consists primarily of an identifier (ID) 

specifying the sender and message type, a code (DLC) specifying the length of the data, and up to 

eight bytes. This data transmitted in series is detected at all connection points. Figure 1 shows the 

general structure of CAN data. 

  

Figure 1. The general structure of CAN data 

 

 

This study will examine the fieldbus systems commonly used in all vehicles, especially the CAN bus 

protocol. 

 

Keywords: Fieldbus, CAN bus, Electric vehicle. 
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ÖZET 

Araçtan-Heryere (Vehicle to everything - V2X) iletişim altyapı ve sistemleri; araçlar ile Akıllı Ulaşım 

Sisteminin (AUS) diğer bileşenleri (diğer araçlar, yayalar, yol kenarı birimleri, trafik ışıkları gibi) 

arasında trafik emniyeti ve diğer uygulamalara yönelik bilgilerin paylaşılması için iletişim ortamı 

sağlar. Bu bilgilerin paylaşımı; trafik etkinliğinin artırılması ile trafik yoğunluklarının ve araç kazaların 

önlenmesine yönelik olarak çok yararlı ve etkin olmaktadır. V2X altyapı birimleri, araçlardan topladığı 

bilgileri analiz ederek tekrar araçlara gönderir. Araçlar da benzer şekilde iletişim ve veri işleme 

yeteneklerine sahip olduklarından, aldıkları verileri analiz ederek kendi hareketlerini (yön, hız gibi) 

belirler. V2X altyapı ve sistemleri sayesinde kullanıcılara birçok AUS uygulaması çok daha yüksek 

servis kalitesinde sunulabilmektedir. Bu çalışmada, V2X altyapı ve sistemlerinin mevcut teknoloji 

düzeyi sunularak AUS’un en temel bileşenlerinden biri olarak önemi gösterilmektedir.  
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ABSTRACT 

Vehicle-to-Everything (V2X) infrastructures enable vehicles to communicate with various 

components of Intelligent Transportation System (ITS) such as other vehicles, pedestrians, roadside 

nodes, traffic lights supplying each other with different types of safety and non-safety information. 

Exchange of this kind of information can be very effective towards increasing traffic efficiency and 

avoiding traffic congestions and accidents.  V2X infrastructure nodes analyze data collected from 

vehicles and send an appropriate response back to the vehicles. Since vehicles also have 

communication and computation capabilities they are able to analyze data received and adjust their 

movement (i.e. speed, direction) accordingly. Thanks to V2X infrastructures a very wide range of ITS 

applications can be supported providing much higher quality of service to the end-users. Our aim in 

this work is to present state-of-the-art V2X infrastructure and show its importance as a key enabling 

technology for ITS.  

 

Keywords: Vehicular Networks, Ad-Hoc Network, Intelligent Transporation System, Vehicle-To-

Everything, Road Side Units 
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ÖZET 

V2X iletişiminin etkinliği ve AUS uygulamalarının Hizmet Kalitesi (Quality of Service - QoS) 

gereksinimlerinin karşılanması, V2X altyapısı ve sistemlerine, bunların nasıl konumlandırıldığına, veri 

yüküne ve bazı diğer faktörlere bağlıdır. Birçok optimizasyon araştırmasında temel bir ölçü olarak 

kabul edilen maliyet; Yol Kenarı Birimlerinin (Road Side Unit - RSU) yerleşimi, araç trafik yoğunluğu, 

kapsama alanı ve erişim ağına olan sekme sayısı gibi parametrelerin bir faktörü olarak değişmektedir. 

En iyi sonuçları elde etmek için, RSU yerleştirme problemi optimize edilmelidir. Sadece iyi 

optimizasyon algoritmaları ile V2X'in tam potansiyeli keşfedilebilir. Bu çalışma kapsamında, RSU 

yerleşim optimizasyonuna yönelik algoritmaların kapsamlı bir araştırması yapılmaktadır. Temel 

amacımız, AUS kullanıcılarına daha iyi hizmet sağlamak için V2X altyapı optimizasyon yaklaşımları ve 

QoS parametreleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.  
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ABSTRACT 

The effectiveness of V2X communication and the satisfaction of the Quality of Service (QoS) 

requirements of the ITS applications are highly dependent on the V2X infrastructure (i.e. RSU), their 

placement, data load, and some more factors. The cost which is considered as a key metric in many 

optimization studies is changing as a factor of following parameters: RSU placement, the traffic 

density, the capacity of the system, the coverage, and the number of the hop counts to the access 

network. In order to get best results, RSU placement problem has to be optimized. Only with good 

optimization algorithms, the full potential of V2X can be discovered. Under the scope of this work, 

an exhaustive research on RSU placement optimization algorithms is done. The primary aim is to 

determine the connection between V2X infrastructure optimization approaches and QoS parameters 

for vehicular networks in order to provide the best experience and QoS to the users.     
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ÖZET 

Kamu ulaşımı şehir hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Etkin kamu ulaşımı planlaması sayesinde 

şehir hayatının kalitesinde önemli bir artış sağlanabilir. Modern şehirler karmaşık ulaşım alt yapısına 

sahiptir. Bu alt yapı otobüs, hızlı metro servisi, yer altı taşımacılığı, tramvaylar, vapurlar ve feribotlar 

gibi çok modlu ulaşım yöntemlerini içerir. Ulaşım planlaması kamunun seyahat talebini en iyi 

karşılayacak şekilde yapılmalıdır. Bunun için yüksek performanslı planlama algoritmalarının 

tasarlanması ve bu algoritmaların testinde kullanılacak deneysel ulaşım ağlarının üretilmesi 

gerekmektedir. Bu çalışmada çok modlu kamu ulaşımını tasarlamak amacı ağ-tabanlı bir uygulama 

geliştirilmiştir. Bu uygulamanın ilk versiyonu şu fonksiyonları ihtiva etmektedir: Rastgele ağ 

modelinin üretimi, zaman tablolarının üretimi, önceden üretilmiş ağların sunumu, ağın görsel 

sunumu. Uygulamanın geliştirilmesi devam etmektedir. Arka uç yazılımları Java ve Spring 5  ile ön uç 

is Html5, Css3 ve JavaScript ile  kodlanmıştır.  Bu alanda çalışan araştırmacılar için online bir web 

servis olarak sunulacak ve alınan geri besleme ile yazılım iyileştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Test Ağı, Çok Modlu Toplu Taşıma, Toplu Taşıma Planlama. 
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ABSTRACT  

Public transportation is an important part of urban life. Efficient planning of public transportation 
can significantly improve the quality of life in modern cities. Modern cities contain complex 
transportation infrastructure, which consists of different modes of public transportation such as 
public bus service, rapid bus, trams, underground, and inland waterways. Public transportation 
planning should handle all the modes of operations in accordance with public demand. This requires 
high performance planning algorithms and also benchmark city networks to test them.  
In this work, we present a web-based application that generates multi modal public transportation 
network. The first version of the tool contains the following functions: Generation of a random 
multi-model public transportation network, generation of a random demand matrix, generation of 
time tables, providing already generated networks, graphical visualization of the network. 
The developing of the proposed tool is in progress, the back-end of the current version is coded 
mainly in Java and Spring 5, the front-end in Html5, Css3 and JavaScript. It is targeted to be an online 
web service for researchers working in this area and will be improved according to researcher’s 
feedback. 
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ÖZET 

Sanayide kullanılan tamir aletleri, işlerin kısa sürede tamamlanması ve daha az performans ile daha 

fazla işin kısa sürede yapılması vb. gibi çalışanlara büyük kolaylık sağlamaktadır. Fakat aletlerin 

özellikleri arttıkça fiyatlarıda artış göstermektedir. Bu nedenle iş yeri sahipleri, çalışanlara aletleri 

daha dikkatli kullanmalarını önermektedir. Aletlerin kaybolması veya güvenli olmayan yerlerde 

bırakılarak çalınması sanayide karşılaşılan en büyük zorluklardandır. Bu sorunlar işlerin gecikmesine, 

sorunlu tamir yapılmasına ve sorunlu malzeme üretilmesine neden olmaktadır. Bu sorunları 

önleyebilmek için, akıllı ulaşım sistemlerinde de kullanılabilecek, aletlerin güvenle tutulduğu, 

çalışanlara kontrollü bir şekilde verildiği Yeni Nesil Alet Kutusu (NGT) yazılımı tasarladım. 

Anahtar Kelimeler: Kontrol sistemi, Alet kutusu kontrolü, Mikrodenetleyici sistemi 
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ABSTRACT  

Repair tools used in the industry provide great convenience to employees, such as short time 

completion and less performance and more work to be done in a short time. But as the features of 

the instruments increase, the prices increase. For this reason, business owners recommend that 

employees use tools more carefully. Loss of equipment or stolen in unsafe places is one of the 

biggest challenges in the industry. These problems cause work to be delayed, problematic repairs 

and problematic materials being produced. To prevent these problems, I designed a Next 

Generation Toolbox (NGT) software that can be used in intelligent transport systems, where the 

tools are safely stored and handed over to employees in a controlled manner.  

 

Keywords: Control system, Toolbox control, Microcontroller system 
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ÖZET 

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), Windows türevi işletim sistemlerinde var olan güvenlik 

zafiyetlerini kullanarak yabancı ülkelerden istihbarat toplamak için geliştirdiği FUZZBUNCH adlı siber 

saldırı kitini uzun süre kullanmıştır. Shadow Borkers adlı hacker grubu FUZZBUNCH siber saldırı kitini 

sızdırmıştır. WannaCry zararlı fidye yazılımı, FUZZBUNCH içerinde yer alan EternalBlue hack aracını 

(exploit) ve Doublepulsar arka kapı yazılımını (backdoor) kullanmıştır. WannaCry bu yazılımlar ile, ilk 

kez Windows 95 ile kullanılmaya başlanan TCP 445 numaralı portta çalışan Sunucu Mesaj Bloğundaki 

(Server Message Block-SMB) savunmasız güvenlik açığından yararlanarak yayılmıştır. NSA, 

Microsoft’u sızıntı olayı hakkında bilgilendirdikten sonra, Microsoft 14 Mart 2017’de işletim 

sistemlerinin desteklenen versiyonları için güvenlik güncellemesi yayınlamıştır. Güncellenen 

bilgisayarlar ilgili güncellemeyi gerçekleştirmiştir. Güncellenmeyen bilgisayarlar ve desteklenmeyen 

işletim sistemi versiyonları ise adeta açık bir hedef haline gelmiştir. 12 Mayıs 2017 Cuma günü, 

WannaCry kullanılarak büyük bir saldırı başlatıldı. Birkaç gün içerisinde 150 ülkede 230.000’den fazla 

bilgisayara bulaştı. WannaCry, ağdaki bir bilgisayara bulaştığında, bir solucan gibi, kendi kendine 

ağdaki SMB savunmasızlığı bulunan tüm bilgisayarlara bulaşabilme özelliğine sahiptir. Bir bilgisayara 

bulaştığında, bilgisayardaki tüm dosyaları şifreler ve onları erişemez hale getirir. WannaCry etkilenen 

her bilgisayarın kilidini açmak için 300$ karşılığı bitcoin talep etti. 72 saat sonra 600$ karşılığı bitcoin 

talep etti ve Bir hafta içinde para ödenmezse tüm verilerin erişilemez hale getilmesi ile tehdit etti. Bu 

çalışmada, bilişim teknolojileri alanında adeta bir deprem etkisi yaratan bu zararlı fidye yazılımının 

detaylarını açıklamaya çalıştık.  

Anahtar Kelimeler: WannaCry, Siber Saldırı, Fidye yazılımı 
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ABSTRACT  

The US National Security Agency (NSA) has long used the FUZZBUNCH cyber attack kit, which it has 

developed to gather intelligence from foreign countries using existing security weaknesses in 

Windows operating systems. The hacker group Shadow Brokers leaked the FUZZBUNCH cyber attack 

kit. WannaCry malicious ransom software used the EternalBlue exploit and the Doublepulsar 

backdoor inside FUZZBUNCH. With this software, WannaCry spreads by exploiting the vulnerability 

of Server Message Block (SMB) running on TCP port 445, which was first introduced with Windows 

95. After the NSA informed Microsoft of the leak incident, Microsoft issued a security update for the 

supported versions of the operating systems on March 14, 2017. Computers with automatic 

updating turned on have performed the corresponding update. Unupdated computers and 

unsupported operating system versions have become a clear target. On Friday, May 12, 2017, a 

major attack was launched using WannaCry. In a few days, more than 230,000 computers were 

infected in 150 countries. When WannaCry infects a computer on the network, it has the ability to 

spread itself to all computers (like a worm) with SMB vulnerability on the network. When infected a 

computer, encrypts all files on the computer and making them inaccessible. WannaCry claimed $ 

300 in bitcoin to open the unlock each affected computer. After 72 hours The ransomware claimed $ 

600 in bitcoin and threatened to make all data inaccessible if money was not paid within a week. In 

this study, we tried to explain the details of this harmful ransom software, which almost created an 

earthquake effect in the field of information technology.  
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ÖZET 

Yüksek hızlı trenlerin elektrik enerjisi ile çalışması verimli, hızlı, konforlu ve doğa dostu bir ulaşım 

olanağı sağlamaktadır. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin ölçülmesinde, yüksek hızlı tren hatları 

önemli bir parametre olarak kullanılmaktadır. Yüksek hızlı trenler her ne kadar enerji verimli olsa da, 

işletilmesi için ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi miktarı azımsanmayacak boyutlardadır. Bu sebeple 

ihtiyaç duyulan ve gelecekte devreye alınacak hatlarla, ihtiyaç duyulacak enerji miktarının doğru 

analiz edilmesi ve enerji tüketim politikalarının bu doğrultuda geliştirilmesi gerekmektedir.  

Bu çalışmada, yüksek hızlı trenlerin (YHT) enerji ihtiyaçlarının belirlenmesi için öncelikle güç tüketim 

parametreleri tespit edilmiştir. Bu parametreler; aerodinamik hava direnci, tekerleklek - ray 

yuvarlanma direnci ve araç içi konfora yönelik tüketim olarak belirlenmiştir. Güç cinsinden elde 

edilen birim enerji ihtiyacı, Türkiye sınırları içerisinde mevcut hatlarda çalışan yüksek hızlı trenlerin 

toplam çalışma süreleri ile çarpılarak, günlük enerji tüketim miktarı belirlenmiştir. Hesaplanan güncel 

enerji tüketim miktarı, enerji üretim kaynaklarımız ile oranlanarak, YHT’lerde ihtiyaç duyulan 

enerjinin verimli bir şekilde karşılanabilirliği analiz edilmiştir.  

YHT’lerin enerji ihtiyacının büyük bir kısmı aerodinamik hava direnci nedeniyle oluşmaktadır. Ağırlık 

parametresi için üç farklı seviyede hesaplama yapılmış (150 kişi, 200 kişi, 250 kişi), hız parametresinin 

hesabında ise, sabit 250 km/h işletme hızı dikkate alınmıştır. Oransal olarak analiz edildiğinde toplam 

ihtiyacın yaklaşık % 66’sı aerodinamik direnç, % 39’u ray-tekerlek etkileşimi ve % 5’i de klima, 

aydınlatma vb. gibi iç konfor unsurları tüketmektedir. Yüksek hızlı trenlerin günlük işletme süresi 

toplam 126,58 saat olarak hesaplanmıştır. Bu durumda yıllık ortalama enerji tüketimi 70064,87 MWh 

olarak gerçekleşmektedir. Türkiye’nin yıllık endüstriyel bazda enerji tüketimi 11630 GWh değerine 

karşılık gelmektedir, YHT’lerin toplam tüketimi bu oranın % 0,602’sine karşılık gelmektedir. 
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ABSTRACT  

As high-speed trains (HST) run by electricity, and provide an efficient, comfortable and eco-friendly 

transportation. High-speed rail networks are also regarded as a significant parameter in determining 

the development level of countries. Despite the energy – efficient of HST, it provides a considerable 

amount of electric energy required for their operation. Thus, there is need for a precise analysis of 

the amount required and is estimated in the future for the railway tracks and the energy policies 

should also be developed accordingly. 

In this research, firstly, parameters for power consumption were established to determine the 

energy need of HST. These parameters mentined were identified as aerodynamic resistance, wheel - 

rail rolling resistance and energy consumption by in-vehicle comfort. Unit energy need as power was 

denominated by multiplication of total running duration and daily energy consumption of HST in 

Turkey’s current operable network. Daily energy consumption needed for HST operations is analyzed 

by current daily energy consumption compared to energy resources. 

A large portion of energy need of HST derives from aerodynamic air resistance. For weight factor, 

calculation was done by using three different levels of passangers (150,  200 and 250), fixed 

operating speed of 250 km/h was taken for the calculation of speed velocity parameter. When it 

analysed proportionally, the aerodynamic resistance comprises nearly 66% of the total energy need, 

wheel – rail rolling resistance comprises 39% and factors for in-vehicle comfort such as air 

conditioning, lighting, etc. comprises 5%. Daily operaitng duration of HST is calculated as 126.58 

hours in total. Under these circumstances, average energy consumption is 70064.87 MWh. Annual 

energy consumption of Turkey as industrial basis is equal to 11,630 MWh and total energy 

consumption of HST  equal to 0,602% of the total energy consumption. 

Keywords: High speed train, energy consumption, aerodynamic resistance 


