AUS TÜRKİYE
ITS TURKEY

Ulaşımda Aklın Yolu
Smart Way of Transportation

Akıllı Ulaşım Sistemlerinin amacı, yol güvenliğini, yol kapasitesini, hareket kabiliyetini, seyahat konforu ve hızını artırırken,
ulaşımın insan, çevre ve enerji kaynakları üzerindeki olumsuz
etkilerini azaltmak böylece birey ve kurumların günümüzdeki
ve gelecekteki verimliliğini artırmaktır. Bu amaç doğrultusunda bu alanda çalışan gerçek kişi ve kurumlarla birlikte
teknolojik altyapıyı oluşturan fiziksel ve yazılımsal donanımlardan oluşan sistem aktörlerinin de birbirleriyle uyumlu bir
şekilde çalışmaları sistemin devamlılığı açısından ön şart
olarak kabul edilmektedir.
İşte AUSDER Akıllı Ulaşım Sistemleri konusunda çalışan
resmi kurum ve kuruluşları, ticari firmaları, STK’ları, üniversiteleri, yazılım firmalarını, belediyeleri velhasıl Akıllı Ulaşım
Sistemleri alanıyla ilgili tüm aktörleri tek çatı altında toplayarak, bu aktörlerin daha başlangıçta bir bütünlük ve birbirleri
ile uyum içinde çalışan, birbirleri ile aynı dili konuşan, belirlenecek standartlar doğrultusunda ürün ve hizmet üreten ve
böylece ülkemizin iş gücü ve mali kaynaklarından en yüksek
verimin alınmasını sağlayacak bir sektörün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş kuşatıcı ve tamamlayıcı bir
dernektir.

T

he cities of future are being built with modern technology-focused solutions. At the beginning of these solutions are Intelligent Transportation Systems. It is clear
that information technology, which is growing more and more
intensively every day and is at the center of our lives, is active in social, cultural and economic landscapes. The use of
information technology in transportation systems, which is
one of the most important elements of our daily life, is also
vital. Speed and security in transportation, convenience and
comfort are among the indispensable elements. Transmitting
people and goods from one point to another is much smarter.
Vehicle tracking, license plate recognition, intelligent intersection management systems are already widely used. As can
be easily understood from these examples, Intelligent Transportation Systems is a complex technology-based operation.
Vehicles, materials, control systems, sensors, cameras, software, information display systems constitute some of these
components.
Reducing the adverse impacts of transportation on people,
environment and energy sources, thus increasing the efficiency of individuals and institutions in today’s and tomorrow’s future, while increasing the road safety, road capacity,
mobility, travel comfort and speed of intelligent transportation systems. In line with this aim, it is accepted as a prerequisite for the continuity of the system that the system actors,
which consist of the physical and software hardware that
constitute the technological infrastructure together with real
persons and institutions working on this field, work in harmony with each other.
Here, AUSDER collects all the actors related to the field of
Intelligent Transportation Systems under a single roof, which
is a unity and works in harmony with each other at the beginning by the official institutions and organizations, commercial
companies, NGO’s, universities, software companies, municipalities working on Intelligent Transportation Systems Is a
conglomerate and complementary association established
to speak the same language with each other and to contribute to the formation of a sector that produces products and
services in accordance with the standards to be determined
and thus will ensure the highest efficiency of our country’s
labor force and financial resources.

WHO IS AUSDER?

AUSDER KİMDİR?

G

eleceğin şehirleri teknoloji odaklı modern çözümlerle kuruluyor. Bu çözümlerin başında da Akıllı Ulaşım
Sistemleri geliyor. Her geçen gün daha da yoğun bir
şekilde gelişen ve hayatımızın merkezinde yer alan bilgi teknolojilerinin sosyal, kültürel ve ekonomik sahalarda etkin olduğu açıktır. Bilgi teknolojilerinin günlük hayatımızın en önemli
unsurlarından biri olan ulaşım sistemlerinde kullanılması da
hayatiyet arz etmektedir. Ulaşımda hız ve güvenlik, kolaylık ve
konfor vazgeçilmez unsurlar arasındadır. Bir noktadan diğerine insan ve mal nakli çok daha akıllı hale gelmektedir. Araç
takip, plaka tanıma, akıllı kavşak yönetim sistemleri şimdiden
yaygın olarak kullanım alanı bulmaktadır. Bu örneklerden de
kolaylıkla anlaşılabileceği gibi Akıllı Ulaşım Sistemleri teknoloji
tabanlı birçok bileşenden meydana gelmektedir. Taşıtlar, malzeme, kontrol sistemleri, algılayıcılar, kameralar, yazılımlar,
bilgi gösterim sistemleri bu bileşenlerden bazılarını oluşturmaktadır.

Gelişen yeni teknolojilerle uyum içinde yürüyen yeni çağda
kullanılan tüm ulaşım hizmetlerinin, bilgi ve iletişim teknolojileri ile yönlendirildiği, yönetildiği ve kendi içinde olduğu kadar
dünyayla da entegre olmuş bir Türkiye AUSDER’in gelecek
vizyonunun çatısını belirler.

A projection of Turkey, which is integrated with the world as
it is, is determined by AUSDER’s vision of the future, with all
the transportation services used in the new era that are in
harmony with the developing new technologies, guided and
managed by information and communication technologies.

misyon | mission
Akıllı Ulaşım Sistemleri ile ilgili konuları ilgili tarafların da katılımıyla
görüşmek, bu konularda ülke politikasının oluşumuna katkı sağlamak
amacıyla çalışmalar yapmak ve taraflara önerilerde bulunarak Akıllı
Ulaşım Sistemleri’nin ulusal ve uluslararası düzeyde gelişimine katkıda
bulunmak AUSDER’in öncelikli misyonudur. Bu amaçla, yasalara uygun
olarak yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek kuruluşları, vakıflar, dernekler, birlikler, akademik
kuruluşlar ve benzerleriyle iş birliği yapmak, dernek faaliyet alanı ile ilgili
olarak bu kuruluşlara temsilci göndererek ülkemiz değerlerine katkıda
bulunmak da bu misyonun asli unsurları arasındadır.

AUSDER’s mission is to discuss Smart Transportation Systems with
the participation of interested parties, to contribute to the development of national policy in these issues and to contribute to the
development of Intelligent Transportation Systems at national and
international levels by making proposals to the parties. To this end, we
will establish business associations with domestic and foreign private
and public institutions, chambers of commerce and industry, stock exchanges, professional organizations, foundations, associations, unions,
academic institutions and the like in accordance with the law and send
our representatives to these organizations, contributing is among the
essential elements of this mission.

İşte Birlik Başarıda Birlik

Ü

lkemizin ulaşım stratejisinde son 15 yıldır dünyadaki diğer
ulaşım koridorları ile entegrasyonu sağlamak ve coğrafyamız üzerindeki ulaşım koridorunun küresel değerini artırmak öncelenmektedir. Bu temel strateji kapsamında gelişmiş
dünya standartlarına uygun olarak Akıllı Ulaşım Sistemleri çalışmaları hız kazanmıştır. Ancak bu sistemlerin yaygınlaşması ve geliştirilmesi konusunda birlikte hareket edebilme kabiliyetinin geliştirilmesi şarttır. Akıllı Ulaşım Sistemlerinin amacı, yol güvenliğini,
yol kapasitesini, hareket kabiliyetini, seyahat konforu ve hızını artırırken, ulaşımın insan, çevre ve enerji kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak böylece birey ve kurumların günümüzdeki
ve gelecekteki verimliliğini artırmaktır. Bu amaç doğrultusunda
bu alanda çalışan gerçek kişi ve kurumlarla birlikte teknolojik
altyapıyı oluşturan fiziksel ve yazılımsal donanımlardan oluşan
sistem aktörlerinin de birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışmaları
sistemin devamlılığı açısından ön şart olarak kabul edilmektedir.
Akıllı uygulamalardan en işlevsel sonucu almak; sistemlerin birbirine sağlıklı şekilde adapte olmasıyla ve bu alanda çalışan bütün
tarafların eş güdümlü hareket etmesiyle mümkün olacaktır. Gelişmiş ülkeler bu amaca hizmet için 90’lı yılların başında birleştirici,
yönlendirici, bir araya getirici çatı platformlar oluşturmaya başlamışlardır. Ülkemizde ise bu hedef ilk kez 2014 yılında yayımlanan
Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi eki Eylem Planı’nda
resmen yer almıştır.
Bahsi geçen hedefe uygun olarak Akıllı Sistemlerin organizasyonu konusunda sivil inisiyatif eksikliğini tamamlayan ve çalışmaların daha profesyonel bir zeminde yürütülmesi için önemli görevler üstlenecek olan AUSDER 15 Mart 2016’da kurulmuştur.
Amacımız; Akıllı Ulaşım Sistemleri konusunda bütün taraflara hitap ederek birleştirmek, ortak dilin oluşmasına ve standartların
uygulanmasına hizmet etmektir.
Çatı bir oluşum olarak “işte birlik başarıda birlik” prensibiyle hareket etmek için çıktığımız bu yolda ilgili bütün tarafların iş birliği için
şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Unity At Work Unity At Success

F

or the last 15 years in our transportation strategy of our
country, it has been emphasized to provide integration with
other transportation corridors in the world and to increase
the global value of the transportation corridor on our geography.
Within the scope of this basic strategy, the development of Intelligent Transportation Systems in accordance with the developed
world standards has accelerated. However, it is imperative to
develop the ability to act together on the development and dissemination of these systems.
Getting the most functional result from smart applications; By
adapting the systems to each other in a healthy manner and
by coordinating all parties working in this area. Developed countries have begun to build unifying, steering, assembling roof
platforms at the beginning of the 90’s for this purpose. In our
country, this target was officially included for the first time in the
National Intelligent Transportation Systems Strategy Document
Action Plan published in 2014.
AUSDER was set up on March 15, 2016, to complete the missions of the civil initiative on the organization of Intelligent Systems in accordance with the target, and to undertake important
tasks to carry out the work on a more professional ground.
Our aim; is about serving the common language and the implementation of the standards by unifying all the parties on Intelligent Transportation Systems.
We are here to act with the principle of “unity in business unity in
success” as a rooftop formation, and in this way we present our
thanks in advance for all parties involved business cooperation.

Erol YANAR
Dernek Başkanı
President of the Association

BAŞKANDAN
FROM THE PRESIDENT

vizyon | vision

YÖNETIM KURULU ÜYELERİ
BOARD MEMBERS

Erol YANAR

Başkan | President

1962 yılında Ankara’da doğan Erol
Yanar İlk, Orta ve Lise eğitimini Ankara’da yaptı.
Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
bölümünde yaptığı lisans eğitiminden
sonra aynı üniversitede Kamu Yönetimi dalında yüksek lisansını tamamladı.
Çalışma hayatına 1983 yılında PTT
Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcısı
olarak başladıktan sonra Türk Telekom’da İnsan Kaynakları Başkanı olarak 2006 yılına kadar devam etti.
Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında İç Kontrol Dairesi
Başkanı olarak görev yaptıktan sonra Ağustos 2011 tarihinden bu yana
Strateji Geliştirme Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Evli ve üç çocuk babası olan Yanar,
birçok yeniden yapılanma ve değişim
projelerinde projesinde lideri olarak
görev aldı.

Erol YANAR born in Ankara in 1962.
His all education life was in Ankara.
He graduated from the department of
International Relationships of the Gazi
University. He received his graduate
degree on public administration at the
same university.
He began to working life at PTT (Post
& Telecommunication Company of Turkey) as assistant specialist in 1983.
He worked at Turk Telekom as Head of
Human Resources up to 2006.
He started to work at Ministry of
Transportation in 2006 as the Head
of Internal Control Affairs and he was
appointed as the Director of Strategy
Development Department in 2011
and he is still continuing. YANAR participated in a lot of reorganization and
conversion projects as project leader.
Erol YANAR is married and has 3
children.

İsmail KARTAL

Celal KOLOĞLU

Başkan Yardımcısı |
Vice President

İsmail KARTAL 9 Aralık 1964 tarihinde Sivas - Yenikarahisar’da doğdu.
Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümünden
1988’de mezun olan KARTAL, aynı yıl
içerisinde Diyarbakır 9. Bölge Müdürlüğünde Etüt Ekip Mühendisi olarak
Karayolları Teşkilatında göreve başladı. 1993-1994 yılları arasında 9. Bölge
Müdürlüğünde Ekip Mühendisi, Bakım
Şube Şefi görevlerini yürüttü. İsmail
KARTAL, 1994 - 1998 yılları arasında
Konya 3. Bölge Müdürlüğünde Bakım
Şube Şefi görevini üstlendi.
1998 yılından itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde farklı görevlerde bulunan İsmail KARTAL 2015
yılında Karayolları Genel Müdürlüğü
görevine atandı.
Evli olan İsmail KARTAL, orta seviyede
İngilizce ve Almanca biliyor.

İsmail KARTAL was born on December 9, 1964 in Sivas - Yenikarahisar.
KARTAL, who graduated from the department of Construction at the Faculty of Engineering and Architecture
of Selçuk University, started to work
at Organization of Highways as a Survey Team Engineer in the 9th Regional
Directorate of Diyarbakır during the
same year. Between 1993 and 1994,
he worked as the Team Engineer and
the Maintenance Branch Chief in
the 9th Regional Directorate. İsmail
KARTAL acted as the Chief of Maintenance Branch at Konya 3rd Regional
Directorate between 1994 and 1998.
Ismail KARTAL, who has been in different positions within the organization
of General Directorate of Highways
since 1998, was appointed as the
General Director of Highways in 2015.
Ismail KARTAL, who is married,
speaks English and German in the
middle level.

Başkan Yardımcısı |
Vice President

1951 Elazığ doğumlu Celal Koloğlu,
1975 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden
mezun oldu. İş hayatına 1977’de kurduğu Kolin İnşaat’ta Yönetim Kurulu
Üyesi olarak başladı.
2000 yılından beri Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
olarak görev yapan Koloğlu, 1996 yılından itibaren sektörünün birçok saygın
kurum ve kuruluşunda yönetim kurulu
üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. Halen Kolin İnşaat
Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş. Kurucu Üyeliği, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, INTES Yönetim
Kurulu Başkanlığı ve TİSK tarafından
Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim
Kurulu Üyeliği görevlerini sürdüren ve
İngilizce bilen Koloğlu, evli ve iki çocuk
babasıdır.

Celal Koloğlu, who was born in Elazığ
in 1951, graduated from the department of Chemical Engineering at the
Middle East Technical University in
1975. He started his career as the
Member of the Board of Directors at
Kolin Construction Company, which he
founded in 1977.
Koloğlu, who has acted as the Vice
Chairman of the Board of Directors
of the Ankara Chamber of Industry
since 2000, has still been the Member and the Chairman of the board of
directors at many reputable institutions and organizations of the sector
since 1996. He still continues to act
as the Founder Member at the Company titled Kolin İnşaat Turizm Sanayi
ve Tic. A.Ş., the Vice Board Chairman
at Ankara Chamber of Industry, the
Board Chairman at INTES (Employers
Association of Construction Industries) Board of Directors, the Member
of Board of Directors at Vocational
Qualifications Authority by TİSK (Turkish Employer Confederation of Syndicates. Besides, he speaks English and
married with two children.

Dr. Erkan DORKEN
Sayman | Compter

Erkan Dorken, 1986 yılında B.S. derecesini, 1988 yılında ise M.Sc. derecesini ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır.
1986-1988 yılları arasında aynı bölümde öğretim asistanı olarak görev
yapmıştır.
Doktora çalışmalarını, Sayısal Sinyal İşleme alanında, 1988-1993 yılları arasında Boston University’de tamamlayan Erkan Dorken, yaklaşık 25 yıldır
ASELSAN A.Ş’de çalışmaktadır.
Erkan DORKEN şu anda ASELSAN’da
“Trafik, Otomasyon ve Sağlık Sistemleri” Grup Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Erkan Dorken completed his undergraduate education in 1986 and
master’s degree in 1988 in the department of Electrical and Electronics
Engineering at the Middle East Technical University. He acted as the teaching assistant in the same department
between 1986 and 1988.
Erkan Dorken has been working in
ASELSAN A.Ş. for about 25 years after he completed his Ph.D. at Boston
University between 1988 and 1993 in
Digital Signal Processing.
Erkan DORKEN has still been acting
as the Group Head of Traffic, Automation and Health Systems in ASELSAN.
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Kenan BOZGEYİK
Üye | Member

1966 yılında Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde doğdu. 1988 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu.
Mesleğe 1988 yılında Konya Yem Sanayi’nde başladı. Yem Sanayi Genel
Müdürlüğü’nde müfettiş yardımcılığı
ve müfettişlik yaptı. Çevre Bakanlığı’nda müfettiş, TBMM’de danışman ve
yine Çevre Bakanlığı’nda bakan danışmanı olarak görev yaptı.
2003 yılından itibaren sırasıyla Sağlık
Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ulaştırma
Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Müsteşarlığı ve Başbakanlık Müşaviri
görevlerini üstlenen BOZGEYİK, 2016
yılında PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak atanmıştır.
2016 yılında İstanbul’da gerçekleşen
26. Dünya Posta Kongresinde alınan
karar doğrultusunda dört yıl boyunca
Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığını BOZGEYİK yürütecektir.
İngilizce bilen Kenan BOZGEYİK evli ve
beş çocuk babasıdır.

He was born in 1966 in the Town of
Oğuzeli of Gaziantep. He graduated from
the department of Finance at Faculty of
Economics and Administrative Sciences
from Anatolian University in 1988.
He started his career at Konya Feed
Industry in 1988. He acted as the vice
inspector and the inspector at the General Directorate of Feed Industry. He
acted as the inspector in the Ministry of
Environment, the consultant in the Turkish Grand National Assembly and also
the consultant of Minister in the Ministry of Environment.
BOZGEYİK, who has respectively undertaken to perform the tasks as the
Research Planning and Coordination
Board Chairman and the Head of Strategic Development in the Ministry of
Health, the Head of Strategic Development in the Ministry of Transportation,
the Undersecretary in the Ministry of
Family and Social Policies, the Prime
Ministry Undersecretary since 2003,
was appointed as the Board Chairman/
General Manager at PTT A.Ş. in 2016.
In accordance with the resolution taken
at 26th World Mail Congress held in
Istanbul in 2016, BOZGEYİK will act as
the Administrative Council Chairman of
the World Postal Union throughout four
years.
Kenan BOZGEYİK, who speaks English, is
married with five children.

Prof. Dr. Orhan ALANKUŞ

Muhammed ALYÜRÜK

Üye | Member

Üye | Member

1980 İstanbul / Bakırköy doğumlu
olan Muhammed ALYÜRÜK Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Programcılığı eğitiminin
ardından, İşletme Lisans eğitimini de
tamamlayarak 2009 yılında MBA derecesini elde etti. Boğaziçi Üniversitesi
ve Pamukkale Üniversitelerinde Trafik
Mühendisliği üzerine eğitim alan ALYÜRÜK halen Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
Bölümünde ikinci lisans eğitimine devam etmektedir.
Profesyonel iş hayatına 1999 yılında
Air Alfa Havayollarında sistem uzmanı olarak başlayan, 2000 yılında Sun
Microsystem – Gantek’te yazılım geliştirici olarak görev yapan Muhammed
ALYÜRÜK aynı yılın sonunda İstanbul
Büyükşehir Belediyesi İSBAK A.Ş.’de
çalışmaya başladı. 2000 yılından itibaren haberleşme ve Ar-Ge alanları başta olmak üzere önemli görelerde bulunan ALYÜRÜK halen İSBAK A.Ş. Genel
Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.
Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. İngilizce
bilmektedir.

After Muhammed ALYÜRÜK, who was
born in 1980 in Istanbul/Bakırköy,
took Computer Programming Education at Technical Education Faculty
from Marmara University, he completed his undergraduate education in
Business Administration and awarded
MBA degree in 2009. ALYÜRÜK, who
took education in Traffic Engineering
at Bosphorus University and Pamukkale University, has been still continuing his second undergraduate education in the Department of Computer
Engineering at the Faculty of Engineering of Haliç University.

Prof. Dr. Orhan ALANKUŞ Ankara Fen
Lisesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Makine Mühendisliği lisans ve yüksek
lisansının ardından doktorasını Londra
Imperial College of Science and Technology ‘de Bilgisayarlı Üretim ve Tasarım Sistemleri üzerinde yaptı.

Muhammed ALYÜRÜK, who started
his professional career in 1999 as the
Systems Specialist in Air Alfa Airlines
and worked as a software developer
in Sun Microsystem - Gantek in 2000,
started to work at İstanbul Metropolitan Municipality İSBAK A.Ş. at the end
of the same year. ALYÜRÜK, who has
been appointed in important positions
especially in the field of communication and R & D since 2000, has still
been acting as the General Manager
at İSBAK A.Ş.

Eylül 2007 de Koç Holding’ e geçerek,
Teknoloji Danışmanı ve Teknoloji ve
Çevre Koordinatörü pozisyonlarında
çalıştı.

He is married with two children. He
speaks English.

Akademik çalışmalarından ve Londra’da iki yıla yakın bir risk sermayesi
şirketinde çalıştıktan sonra 1984 yılında Tofaş Fabrikası’nda çalışmaya başladı. TOFAŞ’ta özellikle Ar-Ge faaliyetleri başta olmak üzere farklı mühendislik
ve yöneticilik pozisyonlarında çalıştı.

Eylül 2011’den itibaren Okan Üniversitesinde akademisyen ve Araştırma ve
Proje Geliştirme Koordinatörü olarak
çalışmakta olan Prof. ALANKUŞ’un
birçok sivil toplum kuruluşunda ve bilimsel kuruluşta üyeliklerde bulunmaktadır.
Prof. ALANKUŞ’un yerli ve uluslararası dergi ve sempozyumlarda yayınlanmış birçok makalesi bulunmaktadır.

After Prof. Dr. Orhan ALANKUL graduated from Ankara Science High
School and took undergraduate education and master’s degree in the department of Mechanical Engineering
of the Middle East Technical University, he completed his Ph.D. in the field
of Computerized Manufacturing and
Design Systems at Imperial College of
Science and Technology in London.
He started working at Tofas Factory in
1984 after his academic studies and
career in London at the Risk Capital
Company for about two years. At TOFAŞ he worked in different engineering and management positions, especially in R & D activities.
In September 2007, he was transferred to Koç Holding where he
worked as the Technology Advisor and
Technology and Environment Coordinator.
Prof. ALANKUŞ, who has been working as the academician and research
and project development coordinator
at Okan University since September
2011, has still been the member of
many non-governmental organizations and scientific institutions.
Professor ALANKUŞ has many articles published in domestic and international magazines and symposiums.

Erhun BAŞ
Üye | Member

1976’da İzmir’de doğdu. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1997 yılında Bölüm Birincisi olarak mezun oldu.
1997-1999 yılları arasında Bologna ve
Washington D.C.’deki akademik çalışmalarının ardından Fulbright bursuyla
okuduğu Johns Hopkins Üniversitesi
Paul H. Nitze İleri Uluslararası İlişkiler
Okulu – SAIS’ten uluslararası politika
ve uluslararası ekonomi alanlarında
yüksek lisans derecesi almaya hak kazandı. 2000 yılından itibaren yurt içi
ve yurt dışında birçok önemli kurumda
görev alan Erhun BAŞ, Nisan 2017’de,
“Mobil Telekomünikasyon Operatörleri
Derneği – “m-TOD” ’un kurucu Genel
Sekreteri olarak göreve başladı. 2006
yılında ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Doktora çalışması yapmaya
hak kazanan Erhun BAŞ, halen Bilkent
Üniversitesi’nde Executive MBA programı katılımcısı olup, çok sayıda ulusal
ve uluslararası konferansta konuşmacı olarak yer almış, birçok sivil toplum
kuruluşunda yönetici görevler üstlenmiştir.
Evli ve bir çocuk babası olan Erhun
BAŞ, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca
bilmektedir.

Born in İzmir in 1976. He graduated
from the Department of International
Relations of the Middle East Technical
University as first of his class in 1997.
He received his graduate degree on
international
affairs/international
economics from School of Advanced
International Studies (SAIS) of the
Johns Hopkins University following
his academic work in Bologna (Italy)
and Washington, D.C. (USA) between
1997-1999. He worked at several
International organizations between
2000 and 2017. In April 2017, he
was appointed as the founding Secretary-General of the Mobile Telecommunication Operators’ Association, which
is composed of the 3 licensed major
telecom operators of Turkey.
Erhun BAŞ, who was also accepted to
the Ph.d. programme of METU’s Department of International Relations in
2006, is currently conducting studies
towards the Executive MBA degree of
the Bilkent University. He has assumed
executive positions in different voluntary-based organisations and has participated in many local and international conferences as a speaker.
Erhun BAŞ is married and has a single
daughter. He speaks English, Italian
and French.
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YÖNETIM KURULU ÜYELERİ
BOARD MEMBERS

Osman SEVER
Üye | Member

Osman Sever OSD Genel Sekreterlik
görevine 17 Şubat 2015 tarihinde
atanmıştır. İTÜ Makine Fakültesi mezunu olan Osman Sever, 1987 – 2009
yılları arasında otomotiv sektöründe
değişik görevler üstlendikten sonra,
2009 – 2014 döneminde yurt dışında
otomotiv sektöründe yönetici olarak
çalışmıştır. Şubat 2015’ten beri Otomotiv Sanayii Derneği Genel Sekreteri
olarak görev yapmaktadır.

Osman Sever was appointed as the
General Secretary in the Automotive
Industry Association on February 17,
2015. After Osman Sever, who graduated from the Faculty of Mechanical
Engineering at Istanbul Technical University, assumed various duties in the
automotive sector between 1987 and
2009, he worked as an executive in
the automotive sector abroad from
2009 to 2014. Since February 2015,
he has been acting as the General
Secretary in the Automotive Industry
Association.

Doğan Ufuk GÜNEŞ

Hamdi AYDIN

Üye | Member

Üye | Member

1962 yılında Trabzon’da doğan Hamdi AYDIN, Ruhr Üniversitesi Bochum
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden
1986 yılında Yüksek Lisans derecesi
ile mezun olmuştur. 1980-1986 yılları
arasında eğitimi sırasında hem EMAY
Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik
A.Ş. bünyesinde hem de Batı Almanya’da ulaşım sistemleri konusunda
muhtelif proje çalışmalarında görev
almıştır.

Hamdi AYDIN who was borned in
1962 in Trabzon, was graduated from
Ruhr University Bochum, Department
of Civil Engineering in 1986 with a
master’s degree. During his university
education, between 1980 and 1986,
he involved in various project studies on transportation systems within West Germany and within Turkey
through EMAY International Engineering and Consultancy Inc.

1986 yılından bugüne kadar EMAY
Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı
olarak görev yapmaktadır. Bu süre
zarfında karayolları, raylı sistemler ve
kentsel toplu taşıma sistemleri başta
olmak üzere sektörüyle ilgili yurt içi
ve yurt dışında gerçekleştirilen birçok
çalışmayı yürüten ve yürütmeye devam eden Hamdi AYDIN, DEİK Türkiye - Bosna Hersek İş Konseyi Yürütme
Kurulu Başkan Yardımcılığı, DEİK Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi
Yürütme Kurulu Üyeliği ve Yollar Türk
Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği
görevlerini sürdürmektedir.

Since 1986 he has been serving as
the Chairman of EMAY International
Engineering and Consultancy Inc. and
providing architectural and engineering services, from feasibility studies
to design, project management and
construction supervision in many infrastructural, transport and building
projects in Turkey and abroad including roads, rail systems, urban public transportation systems, bridges,
viaducts and tunnels Hamdi AYDIN is
also currently serving as; Vice President of Turkey - B&H Business Council
of Foreign Economic Relations Board
(DEIK), Member of Executive Board
of DEIK International Technical Advisory Business Council and Member
of Board of Turkish Road Association
(YTMK).

1985 yılı İstanbul Üniversitesi mezunu
olup üniversite eğitimini devam ettirirken 1982 yılında Günaydın Gazetesinde yazılım uzmanı olarak mesleğe
başlayan GÜNEŞ, 1984-1988 yılları
arasında Günaydın Gazetesi ve Web
Holdinge bağlı 6 anonim şirket, 24 limited şirketin Bilgi İşlem Müdürlüğü
görevini sürdürmüştür.
1988-1992 yılları arasında Asil Nadir’
e ait Polly Peck International firmasının Türk medyası ve iş dünyasın da satın aldığı tüm gazete ve dergilerde Bilgi
İşlem Müdürü olarak görevine devam
etmiş, yanı sıra Vestel’in kuruluşuna
katkılar sağlamıştır.
1992 Yılında KORGÜN YAZILIM firmasını kurmuş ve halen kurucusu olduğu
KORGÜN YAZILIM şirketinde Yönetim
Kurulu Başkanı olarak iş hayatına devam etmektedir.
35 yılını yazılım sektörüne vermiş olan
GÜNEŞ, 2011’den beri YASAD (Yazılım
Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu
Başkanlığının yanı sıra TOBB yazılım
sektör meclisi üyeliği ve çeşitli şirket
ve sivil toplum kuruluşlarında yönetim
kurulu üyeliklerini sürdürmektedir.

GÜNEŞ, who started his career as the
software specialist in Günaydın Gazette
in 1982 during his University education
and after he graduated from Istanbul
University in 1985, acted as the IT Manager of 6 joint stock companies and 24
limited companies affiliated with Günaydın Gazette and Web Holding between
1984 and 1988.
He continued to act as the IT Manager
between 1988 and 1992 at all gazettes
and magazines purchased from Turkish
media and business world by Polly Peck
International Company pertaining to Asil
Nadir and he contributed to the foundation of Vestel, as well.
He founded KORG <N SOFTWARE Company in 1992 and still continues his career as the Board Chairman at KORG
<N SOFTWARE Company, which was
founded by him.
GÜNEŞ, who has worked at software
sector for 35 years, has been acting as
the Board Chairman of YASAD ( Software Industrialists Association) since
2011 as well as continuing to act as
the Assembly Member of TOBB (Turkish Union of Chambers and Commodity
Exchanges) Software Sector and the
Board Member at many companies and
non-governmental organizations.

Erol AYDIN

AUSDER Genel Sekreteri
Secretary General of AUSDER

1965 yılında Sivas’da doğdu. 1986
yılında ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1989 yılında
tamamladığı master programı süresince aynı bölümde Araştırma görevlisi olarak çalıştı.
KKK’da mütercim subay olarak askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 2
sene ASELSAN’da mekanik tasarım
mühendisi olarak çalıştı. Daha sonra
serbest çalışmaya başlayan AYDIN
özellikle trafik sinyalizasyon ve trafik
sektöründe kullanılan güneş enerjili
ürünlerin imalatı üzerinde çalıştı.
2016 yılında AUSDER Genel sekreteri
olarak atandı. Birçok sivil toplum kuruluşunda üye ve yönetici olarak görev
alan AYDIN evli ve iki çocuk babasıdır.

Born in 1965 in Sivas. He graduated
from the department of Mechanical
Engineering of Middle East Technical
University in 1986. He got his Master
of Science degree from the same department in 1989. During this period,
he worked as a teaching assistant at
the same department.
He completed military service at
Headquarter of Turkish Land Forces
as a translator and Interpreter officer
in 1990. Up to 1992 we worked as a
mechanical design engineer at ASELSAN. After this period, he worked for
himself at different sectors but mostly
in traffic signalization sector producing signal systems and solar powered
traffic safety products.
He was appointed as the founder secretary general of AUSDER in 2016.
AYDIN has membership of many
NGOs; and at some of them he is at
the manager position. Married and
has 2 children.
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27 Haziran 1945 tarihinde 4770 sayılı Kuruluş Kanunu ile Ulaştırma Bakanlığının teşkilat ve hizmet
alanı genişletilmiştir.

On 27 June 1945 the organization and service area
of the Ministry of Transport was expanded by the
Law No. 4770 on Establishment.

27 Kasım 2002 tarihinde Denizcilik Müsteşarlığı ve
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığına bağlanmıştır.

The Undersecretariat for Maritime Affairs and the
General Directorate of Coastal Safety were connected to the Ministry of Transport on 27 November 2002.

Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı

umhuriyetin ilk yıllarında bir bölümü Nafıa Vekaleti, bir bölümü de İktisat Vekaletine bağlı
olarak yürütülen “Ulaştırma” ve “Haberleşme” hizmetleri 27 Mayıs 1939 tarihinde Ulaştırma
Bakanlığına verilmiştir.

22 Temmuz 2004 tarihli ve 5189 sayılı Kanun ile
kurulan ve Ulaştırma Bakanlığının ilişkili kuruluşları
arasında yer alan TÜRKSAT A.Ş. Genel Müdürlüğü
de, uydu ve kablo TV alanlarında hizmetlerini sürdürmektedir.
Öte yandan, 31 Ağustos 2007 tarihli ve 26629 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kuruluşların Bağlı
ve İlgili Olduğu Bakanlıkların Değiştirilmesi İle İlgili
İşlem” uyarınca, Karayolları Genel Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığına bağlanmıştır.
1 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan kararnameyle
Bakanlığımız teşkilat yapısı değişmiş olup Bakanlığımız “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı”
olarak hizmetlerine devam etmektedir. Bakanlık bünyesinde Merkez birimlere ek olarak 8 tane de bağlı,
ilgili ve ilişkili kuruluş yer almaktadır.

Ministry of Transportation,
Maritime Affairs and
Communications
ransportation” and “Communication” services which were carried out in the first
years of Republic in accordance with Ministry of Nafıa and part of Ministry of Economics were
given to Ministry of Transport on 27 May 1939.

The General Directorate of TÜRKSAT AŞ, which was
established by Law No. 5189 dated July 22, 2004
and is among the related organizations of the Ministry of Transport, continues its services in satellite
and cable TV areas.
On the other hand, the General Directorate of Highways is connected to the Ministry of Transport in
accordance with the “Transactions Regarding the
Amendment of Ministries Affiliated and Related to
Organizations” published in the Official Gazette dated August 31, 2007 and numbered 26629.

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT
Erol YANAR

Strateji Geliştirme Başkanı |

Director of Strategy Development Department
+90 312 203 1343
erol.yanar@udhb.gov.tr

Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek Çankaya / ANKARA

www.udhb.gov.tr

With the decision published on November 1, 2011,
the structure of our Ministry has changed and our
Ministry continues to serve as “Ministry of Transport, Maritime and Communication”. In addition to
the Center units, there are 8 affiliated, related and
connected organizations within the Ministry.
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Karayolları Genel
Müdürlüğü
YAVUZ YAVUZ
SULTAN SELİM SULTAN SELİM
KÖPRÜSÜ BRIDGE

tarihinde kurulan Karayolları Genel
Müdürlüğü (KGM), UDHM’ye bağlı,
tüzel kişiliğe haiz özel bütçeli bir kuruluş olup Merkez, 18 adet Bölge Müdürlüğü, Atölye Müdürlüğü ve
İkmal Müdürlüğünden oluşan bir teşkilattır.
KGM’nin belli başlı görevleri; yapımına karar verilen
yolların etütlerini yapmak, koridorlarını belirlemek,
projelerini hazırlamak, karayolu yapımı, bakımı, onarımı ve işletilmesi ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişme
sağlayacak Ar-Ge faaliyetleri yapmak, kar mücadelesi yapmak, yol boyu ağaçlandırma, peyzaj ve temizlik hizmetlerini yapmak, yatay ve düşey işaretler ile
ışıklı ve ışıksız işaretlemeleri belirlemek, uygulamak
ve denetlemek, yapılan ve yapılması öngörülen projelerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, geçişi ücretli olan
otoyol, köprü ve tünellerin bakım ve işletmesini sağlamaktır.
KGM; 2017 yılı başı itibarıyla 2.542 km’si otoyol,
25.197 km’si bölünmüş yol olmak üzere toplam
67.161 km uzunluğunda yol ağına sahiptir.
Karayolu ağında daha güvenli ve konforlu bir seyahat
sağlamak amacıyla Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS)
yaygınlaştırılmaktadır. Karayolunda etkin bir haberleşme altyapısının oluşturulmasına, Akıllı Ulaşım
Sistemleri Merkezlerinin ve karayolu güzergahında
bulunacak sistemlerin kurulumuna dair çalışmalar
devam etmektedir.

General Directorate Of
Highways

eneral Directorate of Highways (GDH),
founded in 1950, is a public entity affiliated
to Ministry of Transport, Maritime Affairs
and Communication. GDH has a Central Organization, 18 Regional Divisions, Division of Machinery
Works and Division of Supply. GDH carries out its
duties by main service units, counseling and supervision units and supplementary service units at the
Headquarter and chief engineering units and chiefdoms at the Regional Divisions.
The main duties of the GDH are to realize surveys
of roads, to identify road corridor, to prepare projects, to realize research and development works,
maintenance, rehabilitation and operation, to carry
out snow removal, roadside planting, landscape and
cleaning works, to identify, implement and inspect
vertical signing and horizontal markings and traffic
signal and signalizations, to carry out works related
with projects prescribed to be realized with public-private partnership, and to maintain and operate
toll motorways, bridge and tunnels.
The total length of highways under the responsibility of GDH by 2017 is 67.161km, the 2.542 km of
which is motorway and 25.197 km of which is dual
carriageway.
Intelligent Transport Systems (ITS) is being extended in order to provide safer and more comfortable
transport. The works related with the establishment of efficient communication infrastructure, Intelligent Transport Systems Centers and systems
on highway routes are still in progress.

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT
İsmail KARTAL

Genel Müdür | Director General
+90 312 415 7100
ozelkalem@kgm.gov.tr

İnönü Bulvarı No:14 Yücetepe Çankaya / ANKARA

www.kgm.gov.tr

12|13

TÜRKIYE
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PTT Genel
Müdürlüğü

PTT INC.

lk Posta Teşkilatı Tanzimat Fermanı ile Osmanlı
Devleti’nin posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla Nezaret olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuştur.

İ

T

11 yıl sonra telgraf hizmeti başlamış ve bu hizmeti
disipline etmek üzere 1855 yılında ayrı bir Telgraf
Müdürlüğü kurulmuştur.

11 years later telegraph service started and a
separate Telegraph Directorate was established in
1855 to discipline this service.

1871 yılında ise Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü
birleştirilerek Posta ve Telgraf Nezaretine dönüştürülmüştür.

In 1871, the Ministry of Posts and Telegraph Directorate was merged and converted into the Ministry
of Posts and Telegraph.

1876 yılında milletlerarası posta nakli şebekesi kurulmuş, 1901 yılında ise koli ve havale işleminin kabulüne başlanmıştır. 1913 yılında da Posta, Telgraf
ve Telefon Umum Müdürlüğü adını almıştır.

In 1876, the international mail transfer network
was established and in 1901 the parcel and money transfer process was launched. In 1913, it was
named as General Directorate of Post, Telegraph
and Telephone.

1954 Yılında Kamu İktisadi Teşebbüsü olan PTT Genel Müdürlüğü, 1984 yılında Kamu İktisadi Devlet
Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak
çıkarılan 233 sayılı KHK ile Kamu İktisadi Kuruluşu
statüsüne geçirilmiştir.
29.01.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4502 sayılı
kanunun 24. maddesi ile “T.C. Posta İşletmesi Genel
Müdürlüğü” olan Kuruluşumuzun adı “T.C. Posta ve
Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü” (PTT) olarak değiştirilmiştir.

www.ptt.gov.tr

23.05.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6475 sayılı
“Posta Hizmetleri Kanunu” ile Kuruluşumuz görevleri yeniden düzenlenmiş ve “Posta ve Telgraf Teşkilatı
Anonim Şirketi” adı ile yeniden yapılandırılmıştır.

he first postal organization was established
on 23 October 1840 with The Imperial Edict
of Reorganization as a Ministry, to respond to
the postal needs of the Ottoman State.

The General Directorate of PTT, which was a State
Economic Enterprise in 1954, was put into the status of Public Economic Institution with the Decree
Law No. 233, which was issued in 1984 regarding
the reorganization of State Economic Enterprises.
Article 24 of the Law no. 4502 entered into force
on 29.01.2000 and the name of our organization,
“General Directorate of Postal Services”, was
changed to “T.C. General Directorate of Post and
Telegraph Organization” (PTT).
With the “Postal Services Law” numbered 6475 entered into force on 23.05.2013, the offices of the
Organization have been reorganized and restructured with the name of “Post and Telegraph Organization INC”.

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT
Kenan BOZGEYİK

Genel Müdür | Director General
+90 312 509 5050
kbozgeyik@ptt.gov.tr

Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2
Ulus / ANKARA			
		

www.ptt.gov.tr
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Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu

lektronik haberleşme sektöründe düzenleme
ve denetleme görevlerinin icra edilmesi amacıyla 27 Ocak 2000 tarihinde 4502 sayılı Kanunla kurulan Telekomünikasyon Kurumu, 10 Kasım
2008 tarihinde 5809 sayılı Elektronik Haberleşme
Kanunu ile yeniden yapılandırılmış ve adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olarak değiştirilmiştir.
BTK, elektronik haberleşme sektöründeki görevlerinin yanı sıra temel olarak, 15 Ocak 2004 yılında
yürürlüğe giren Elektronik İmza Kanunu ile verilen
görevleri, 13 Ocak 2011 tarihinde 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanununda yapılan değişiklikler çerçevesinde Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetine ilişkin görevleri
ve 23 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe giren Posta
Hizmetleri Kanunu ile kuruma tevdi edilen görevleri
yerine getirmektedir.
Diğer taraftan, 17 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile BTK’ya siber güvenliğin sağlanması ve
siber güvenlik kapasitesinin artırılması konusunda
kritik görevler verilmiştir. Akıllı ulaşım sistemlerinin
siber tehditlere karşı daha güvenli hale getirilmesinden milli güvenliği tehdit eden siber saldırılara karşı gerekli tedbirlerin alınmasına kadar siber alanda
BTK’nın önemli görevleri bulunmaktadır.
Akıllı ulaşım sistemlerinin ülkemizde geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında elektronik haberleşme alanında ihtiyaç duyulan birçok düzenleme BTK tarafından hâlihazırda
yapılmış olmakla birlikte, bu amaca yönelik ihtiyaç duyulacak yeni düzenlemelerde de BTK yasal görevleri
çerçevesinde gerekli desteği sağlayacaktır.

Information and Communication
Technologies Authority

he Telecommunications Authority, established with the Law No. 4502 on 27 January
2000 in order to perform the regulatory and
supervision duties in the electronic communication
sector was restructured with the Electronic Communication Law No. 5809 on November 10, 2008
and changed its name to Information Technology
and Communication Authority (BTK).
BTK, in addition to its tasks in the electronic communication sector, is primarily responsible for; the
duties assigned by the Electronic Signature Act enacted on January 15, 2004, the tasks related to
the Registered Electronic Mail Service within the
framework of amendments to the Turkish Commercial Code numbered 6102 dated 13 January 2011,
and the duties assigned by the Postal Services Law
numbered 6102 and dated 23 May, 2016 related
to the authorization and supervision of Postal Services.
On the other hand, with the Decree Law No. 671
published in the Official Gazette dated 17 August
2016, critical tasks have been given to the ICTA to
provide cyber security and to increase the cyber capacity. BTK has the critical mission to make smart
transport systems safer against cyber threats and
to take the necessary precautions against cyberattacks that threaten national security.
Within the scope of the activities carried out for the
development and dissemination of intelligent transport systems in our country, many regulations in
the field of electronic communications sector was
already made by BTK, and BTK will take the any action to provide the necessary framework needed for
the dissemination of intelligent transport systems.

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT
Beytullah KUŞÇU

Yetkilendirme Daire Başkanı |

Head of Authorization Department
+90 312 294 7013
beytullah.kuscu@btk.gov.tr

Eskişehir Yolu 10. km No:276
Çankaya / ANKARA

www.btk.gov.tr
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Ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının haklarına, yönetimine ve işletme yetkisine
sahip olan Türksat A.Ş. ulusal ve uluslararası uydu
operatörlerine ait uydular üzerinden haberleşme alt
yapısını kurma, işletme ve ticarî faaliyette bulunma
görevlerini yerine getirir. Türksat, sahip olduğu uydular üzerinden (Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B)
Avrupa’dan Asya ve Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada telekomünikasyon hizmetleri sunar.

With its high-tech infrastructure and experienced
staff, Turksat is one of the world’s leading operators
in the satellite communication business. Through innovative projects that meet the communication demands of the communities in the East hemisphere,
Turksat provides services not only for Turkey, but
also for people all over the world.

Uydu Haberleşme ve
Kablo TV İşletme A.Ş.

ürksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme
A.Ş., Türksat uyduları ve diğer uydular üzerinden her türlü uydu haberleşmesini gerçekleştiren dünyanın önde gelen uydu operatörlerinden
biridir.

Uydular üzerinden sağladığı doğrudan TV yayınları,
kırsal alan telefon haberleşmesi, acil durum haberleşmesi, uluslararası telefon haberleşmesi ve
kurumsal ağ hizmetlerinin yanı sıra Türksat, sahip
olduğu kablo platformu üzerinden yurt içi abonelerine Teledünya (kablo TV) ve Uydunet (kablo Internet)
hizmeti verir.
e-Devlet Kapısı’nın teknik altyapısı ve kamu kurumları ile entegrasyonunu da üstlenen Türksat, başta
genişbant VSAT projeleri olmak üzere, yürüttüğü pek
çok yeni projeyle birlikte uydularımızın etkin biçimde
kullanılmasına öncülük etmektedir.

urksat A.S. is sole satellite operator company in Turkey. Turksat manages and operates
three satellites (Turksat 3A, Turksat 4A and
Turksat 4B) and provides all types of satellite communications through Turksat and other satellites.

Turksat offers a great deal of flexible solutions by
providing its customers with cable and wireless
broadcasting, high-speed internet services, and direct to home broadcasting services.
Turksat has made it a mission to transform information technology into services which are easily applicable to the everyday lives of people. The company
builds the necessary communication networks, and
enhances innovative projects to provide seamless
connectivity outside terrestrial network via Turksat
satellites.

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT
Halil YEŞİLÇİMEN

Genel Müdür Yardımcısı |

Deputy General Manager
+90 312 615 3000
hyesilcimen@turksat.com.tr

Konya Yolu 40. Km
Gölbaşı / ANKARA
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Üniversitesi
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DTÜ, kurulduğu 1956 yılından bu yana ülkemizin gereksinim duyduğu alanlarda her
zaman destek vermiş ve bu çerçevede
AUSDER’in kurucu üyesi olarak yer almıştır. Birçok
disiplinin birlikte çalışmasını gerektiren Akılı Ulaşım
Sistemleri (AUS) konusunda ODTÜ, 2012 yılından
itibaren faaliyetlerini yoğunlaştırarak 2013 yılında
ODTÜ-BİLTİR Merkezi çatısı altında AKILLI ULAŞIM
SİSTEMLERİ (AUS) Birimini kurmuştur. İlgili birimde,
ODTÜ’nün çeşitli fakülte, bölüm, ensititü ve merkezlerinde görev yapan öğretim üyeleri yer almaktadır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
(UDHB) tarafından hazırlanan AUS Strateji Belgesi
ve Eylem Planı’na önemli katkılarda bulunulmuştur.
AUS paydaşlarının (bakanlık, kamu kuruluşları, yerel
yönetimler ve özel sektör temsilcileri) bir araya getirildiği çeşitli çalıştaylar düzenlemiştir. Son yıllarda
yapılan alt yapı desteği ile kampüs içindeki sinyalize
kavşakta bilimsel çalışmalara veri toplamak üzere
dinamik kavşak sistemi kurulmuş, buradan elde edile görüntülerin izlenebileceği ve ilerleyen dönemde
kampüs içindeki farklı traik ve ulaşım uygulamalarının araştırılacağı “Kentsel Ulaşım Trafik Araştırma
Laboratuvarı (KUTAL)” temeli atılmıştır.

Middle East Technical
University

ince its foundation in 1956, METU has shown
a leading support in all areas needed in the
country; hence, took its place among the
founding members of AUSDER, the leading organization in ITS in Turkey. In such a multidisciplinary
area as ITS, METU has shown dedicated effort
since 2012, and established the Intelligent Transportation Systems (ITS) Unit as the newest division
of the METU BILTIR Research and Application Center including faculty members from all related fields
at METU. The Unit made significant contributions to
the ITS Strategic Document and Action Plan prepared by the Ministry of Transport, Maritime Affairs
and Telecommunications. Workshops were organized bringing different stakeholders of ITS (representatives of ministries, government institutions,
local authorities and private sector) together. More
recently, a dynamic intersection control system is
installed to provide data for scientific research and
an “Urban Transportation and Traffic Analysis Laboratory (UTTAL)” is established to monitor the traffic
data as well as to conduct research for future urban ITS applications.

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT
Mustafa İlhan GÖKLER
Biltır Merkez Başkanı |

Director Of METU BİLTIR Center
+90 312 210 7201
gokler@metu.edu.tr

ODTÜ Biltır Merkezi
ODTÜ / ANKARA			
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Türkiye İnşaat Sanayicileri
İşveren Sendikası
w w w. i n t e s . o r g . t r

ürkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası-İNTES 05 Şubat 1964 tarihinde kurulmuştur.
Sendikanın Genel merkezi Ankara’dır.

Kuruluşundan bugüne İNTES’in hedefi faaliyetlerini
ülke çıkarlarını ön planda tutarak yürütmek olmuştur. Sektörün gerçek gücünü ortaya koyabilmek ve
güç birliğini sağlamak amacıyla inşaat sanayicilerini
çatısı altında birleştirmektedir. Ülkemizin inşaat sektöründe önde gelen firmaları temsil etmektedir. Yaklaşık 150 üyesi vardır.
Üyeleri sektörün tüm faaliyet alanlarında inşa faaliyetlerim yürütmekte, yatırımlarını farklı sektörlere
de yönlendiren Türkiye’nin önde gelen firmalarıdır.
Üyeleri yurt içinde üstlenilen işler yanı sıra yurt dışında uluslararası müteahhit olarak faaliyet göstermekte ve küresel düzeyde tanınmaktadır. Tüm
üyelerin en önemli hedefi nitelikli iş gücü ile kaliteden
ödün vermeden, işi beklenen zamanda ve sözleşme
koşullarına uygun olarak gerçekleştirmektir.
İNTES’in amacı, öncelikle sektörün gelişmesine katkı
sağlayarak ülke ekonomisinin gelişmesine ve kalkınmasına yardımcı olmaktır. İNTES üyelerinin sosyal ve
ekonomik haklarını korumak, görev ve sorumluluklarını yerine getirmek, işveren-işçi ilişkilerinde sosyo-ekonomik dengelerin kurulması ve korunmasını sağlayarak üyeler arasında ilişkileri geliştirici, iş birliğini
artırıcı faaliyetlerde bulunmaktadır.

İSTANBUL NEW AIRPORT PROJECT –İGA A.Ş.
İSTANBUL YENİ HAVALİMANI –IGA CO. INC.

İNTES’in inşaat sektöründe belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere 2010 yılında kurduğu “Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (TÜRKİYE
MYM)” inşaat sektöründe çalışmak isteyen/halen
çalışmakta olan işçiler için mesleki yeterlik sınavları
yapmakta ve yetkinliği tespit edilen adaylara mesleki
yeterlilik belgesi vermektedir.

The Turkish Employers’ Association
of Construction Industries
urkish Employers Association of Construction Industry -İNTES was established on February 05,
1964. Since its foundation, the aim of İNTES has
been to carry out its activities by holding the interests
of the country in the forefront. It unites the construction industry under its roof in order to reveal the real
power of the sector and to ensure the union of forces.
İNTES represents the leading companies in the construction sector of our country. There are around
150 member companies. Its members are the leading companies in Turkey that carry out construction
activities in all the fields of activity of the sector, who
also direct their investments to different sectors. In
addition to their domestic undertakings; its members
also activate abroad as international contractors and
are recognized globally. The most important goal of all
the members is to finalize their contracts on time, with
qualified work force, in conformity with the contracted
conditions, and without sacrificing quality.
The goal of İNTES is to support the development of the
country’s economy by primarily contributing to the improvement of the sector. İNTES is involved in activities
to improve the relations among its members and to
strengthen their collaboration by means of protecting
the social and economic rights of its members and
leading them to fulfill their duties and responsibilities,
as well as establishing and maintaining socio-economic equilibrium in employer-employee relations.
The “Occupational Qualifications and Certification Center ( TÜRKİYE MYM)” established by İNTES in 2010, for
the purpose of executing the certification activities in
the construction sector, conducts occupational qualification exams for the workers who want to work and/
or who are presently working in the construction sector, and gives occupational qualification certificates to
the candidates who are determined to be qualified.

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT
Celal KOLOĞLU

Başkan | Chiarman
+90 312 441 4350
intes@intes.org.tr

Yıldızevler Mahallesi
4. Cadde 719. Sokak No:3
Çankaya / ANKARA		
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ürkiye’nin en genç ve dinamik üniversitelerinden Okan Üniversitesi, Okan Kültür, Eğitim
ve Spor Vakfı tarafından resmi olarak 1999
yılında kurulmuştur, eğitim-öğretime ise 20032004 akademik yılında başlamıştır. Okan Üniversitesi Türkiye’de akıllı ve haberleşen araçlar ile ilgili
ilk çalışmaları başlatan ve ilk sürücüsüz araç OKANOM’u geliştiren tek üniversitedir. Üniversite’nin
12 araştırma merkezi arasında önemli yere sahip
olan ve mükemmeliyet merkezi UTAS (Ulaştırma
Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Araştırma ve Uygulama Merkezi) 2009 yılında kurulmuştur.Merkez kapsamında İSTKA tarafından fonlanan
E-Hike ve E-Hike Link adında 2 proje bulunmaktadır,
yapılan Ar-Ge çalışmalarıyla AB, TÜBİTAK, İSTKA gibi
kurumlarca desteklenen projeler yürüterek ülke geleceğine ışık tutmaktadır. Ayıca Avrupa Akıllı Ulaşım
Ağı ERTICO’nun Türkiye’den tek Üniversite üyesi ve
EGVIA Avrupa Yeşil Araçlar Girişimi üyesidir. Merkez
faaliyetleri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektrikli ve Sürücüsüz Araç Teknolojilerinin
Geliştirilmesi
Akıllı ve Bağlantılı Ulaşım Sistemleri
Araç Modelleme ve Benzetimi
Yenilikçi Tasarım
Hafif ve Güvenli Az Maliyetli Gövde
Elektrikli Araçlarda Enerji Yönetim Sistemi
Batarya Yönetim Sistemi
Yenilikçi Güç Elektroniği ve Elektrik Makinaları
Sürdürülebilirlik ve Altyapı

kan University which is one of the youngest and dynamic universities of Turkey, has
been officially founded in 1999 by the Okan
Culture, Education and Sports Foundation and has
started educational activities on 2003-2004 academic calendar year. Okan University is the first university which started first studies about the smart
and connected vehicles and developed first autonomous vehicle OKANOM of Turkey. TTIS (Transportation Technologies and Intelligent Automotive Systems Application and Research Center) which is the
one of the total of 12 university’s reseach centers
has been founded in 2009. Center has two projects
E-Hike and E-Hike Link which are supported by İSTKA
(Istanbul Development Agency). TTIS is contributing
the country’s future by conducting research and development activities which are supported by EU (European Union), TUBİTAK (Turkish Scientific and Technological Research Council of Turkey) and İSTKA. In
addition, TTIS is the only member of ERTICO- ITS
(Europe’s Intelligent Transportation System) from
Turkey and also member of EGVIA (European Green
Vehicles Initiative Association. Activities of the TTIS:

Orhan Behiç ALANKUŞ

Koordinatör | Coordinator
+90 216 677 1630 / 2405
orhan.alankus@okan.edu.tr

Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü
34959 Tuzla / İSTANBUL		

•
•
•
•
•
•
•
•

www.okan.edu.tr

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT

•

Development of Electrical and autonomous
vehicles technologies
Smart and linked transportation systems
Modelling and simulation of vehicles
Innovative design
Lightweight, safe and economical body design
Energy management systems in electrical
vehicles
Battery management systems
Innovative power electronics and electrical
machines
Sustainability and infrastructure
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Yazılım Sanayicileri
Derneği
ASAD (Yazılım Sanayicileri Derneği) 1992 yılından beri Türkiye’deki yazılım sektörünü temsil eden, 467 üyeli bir sivil toplum kuruluşudur.
Üye tabanı büyük yazılım firmaları dahil olmak üzere,
yerel yazılım firmalarının büyük çoğunluğunu kapsamaktadır. YASAD Türkiye yazılım sektörünün küresel
seviyede yazılım geliştirme yetkinliği kazanmasına
gayret etmektedir. Misyonu, pozisyonunu sürekli olarak iyileştirdiği yazılım sektörünü, Türk ekonomisinin
itici güçlerinden biri yapmak ve Türkiye’yi yazılım ve
yazılımla ilişkili yüksek katma değerli teknoloji ürünleri ihrac eden büyük küresel oyuncular arasına sokmaktır.
Sektörün kurumsallaşma, kalite ve rekabet yetkinliklerini iyileştirme yönünde somut projeler ortaya
koymak, 2015 yılı itibariyle yıllık 1 milyar USD ihracat
hacmine ulaşmak ve Türkiye’nin tüm yazılım ihtiyaçlarının tamamına yakınını yerli ürünlerle karşılamak
kısa ve orta vadeli hedefleri arasındadır. Uzun vadede ise organizasyonumuz üye firmalarının, diğer küresel firmalarla işbirlikleri, evlilikler ve ortak çalışma
sinerjileri yaratabilen küresel ölçekte tanınan yazılım
firmalarına dönüşmeleri yönünde aralıksız bir şekilde çalışırken, yazılım sektörünü, ülkemizin 2023 ihracat hedefleri doğrultusunda Türk ekonomisinin en
büyük beş sektörü arasına sokabilmek amacındadır.
YASAD ulusal yazılım sektörünün yeteneklerini açıklayarak, onun yüksek katma değerli ihracat potansiyelini, ulusal güvenlik, ekonomik büyüme, sosyal
refah ve işsizlik oranlarını azaltma üzerindeki rolünü
vurgulayarak, Türkiye için stratejik önemi hakkında
toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlayan aktiviteleri yürütmektedir. Mevcut yönetim kurulu başkanı
Doğan Ufuk GÜNEŞ’tir.

Software Industrialists
Association
ASAD (Yazılım Sanayicileri Derneği or Software Industrialists Association) is a non-governmental organization representing the
software sector in Turkey since 1992 with having
467 members. It comprises most of the local software producers, including the leading ones. The
association endeavors to help the Turkish software
sector attain a world-class development level. Its
mission is to place Turkey in the list of major global
players who export software and related high value-added technological products, and continuously
improve its position, converting the sector into one
of the driving forces of the Turkish economy.
Its short- and medium-term targets include satisfying nearly all of Turkey’s software needs though
domestic products, realizing efforts to improve the
institutionalization, quality and competitiveness of
the sector, and reaching a software export volume
of $1 billion per annum by 2015. In the longer run,
the organization aims to work incessantly in order
to transform its member companies into globally
recognized software firms, to develop cooperation,
alliances and synergies with other global companies, and to rank among the five largest sectors of
the Turkish economy in terms of exports by 2023.
YASAD undertakes activities to create public awareness regarding the strategic importance of the
software sector for Turkey, stressing its potential in
exports with high value added, role in national security, economic growth, welfare and reduction of unemployment rates, and explaining the capabilities of
the national software sector. The existing chairman
of the board is Mr. Doğan Ufuk GÜNEŞ.

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT
Doğan Ufuk GÜNEŞ
Başkan | Chiarman
+90 212 275 8788
dogan.gunes@yasad.org.tr

İTÜ Ayazağa Yerşleşkesi
Teknokent ARI 1 Binası No:24/2
Maslak - Sarıyer / İSTANBUL		
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İstanbul Bilişim ve Akıllı
Kent Teknolojileri A.ş.

stanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından trafik ve
sistem mühendisliği ile projelendirme ve uygulama
hizmetlerini gerçekleştirmek amacıyla 1986 yılında kurulmuştur.
30 yıllık tecrübesi ve alanında uzman profesyonel
kadrosu ile yaptığı çalışmalarla Akıllı Ulaşım Sistemi’ndeki teknolojik gelişmelere yön veren İSBAK;
1996 yılında kurduğu Ar-Ge departmanı ile Türkiye’nin ilklerine imza atarak 2015 yılında kendi bünyesinde faaliyete geçirdiği Türkiye’nin Akıllı Ulaşım
Sistemleri alanında ilk yerinde lisanslı Ar-Ge Merkezi
ile trafik yönetim sistemleri konusundaki uzmanlığını
inovatif ve etkili çözümlere dönüştürmektedir.
Akıllı Ulaşım Sistemlerindeki tecrübesini Akıllı Şehir
Çözümlerine aktarmak için misyon, vizyon ve değerlerini yenileyen İSBAK, Türkiye’de ve Dünyada Akıllı
Şehrin Mimarı olarak İstanbul başta olmak üzere
geleceğin şehirlerine yön vermeye devam ediyor.
Faaliyet Alanları
• Akıllı Şehir Teknoloji ve Uygulamaları
• Ulusal Ve Uluslararası Danışmanlık Ve
Planlama Hizmetleri
• Akıllı Ulaşım Sistemleri
• Ulaşım Planlama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
• Haberleşme-Görüntü ve Kent Güvenlik Yönetim
Sistemi
• Akıllı Aydınlatma Sistemi
• Tünel Yönetim Sistemi
• Filo Yönetim Sistemi
Daha fazlası için www.isbak.istanbul adresini
ziyaret ediniz.

İstanbul IT And Smart
City Technologies Inc

SBAK was established in 1986 by the Istanbul
Metropolitan Municipality with the aim of providing projects and services using traffic and system
engineering.
With more than 30 years of experience and professional works in the field, ISBAK innovate solutions
and keeps leading the Smart Transportation Technologies. ISBAK’s R&D department and its expertise
in traffic management systems, founded in 1996, is
certified as Turkey’s First R&D Department in the
Field of Intelligent Transportation Systems.
ISBAK continues to shape renewed its mission, vision and value in order to transfer its experience in
Intelligent Transportation Systems into Smart City
solutions, continues its works as the Architect of
Smart Cities in Turkey and in the World.

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT
Muhammed ALYÜRÜK

Genel Müdür | General Manager
+90 212 301 9000
alyuruk@isbak.istanbul

Fields of Activity
•
•
•
•
•
•
•
•

Smart City Technology and Applications,
Local and International Consultancy and
Planning Services,
Intelligent Transportation Systems,
Transportation Planning and Geographical
Information Systems,
Communication-Vision and City Safety
Management System,
Intelligent Lighting System,
Tunnel Management System,
Vehicle Tracking and Fleet Management
System

For more than, visit to www.isbak.istanbul

Seyrantepe Mahallesi
Cendere Yolu No:56
Kağıthane / İSTANBUL		
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Otomotiv
Sanayii
Derneği
otomotiv üreticisi firmanın bir araya gelmesi ile
11 Ocak 1974 tarihinde ilk kuruluş toplantısını
gerçekleştiren OSD, 1630 sayılı Dernekler Kanunu’na göre gerekli şartları sağlayarak 14 Haziran
1974 tarihinde “Motorlu Kara Nakil Vasıtaları Kamyon, Kamyonet, Traktör, Otobüs ve Otomobil İmalatçıları Sanayii Derneği” adı altında kurulmuştur.
7 Kasım 1979 tarihinde yapılan tüzük değişimi ile adı
“Otomotiv Sanayii Derneği” olarak değiştirilen dernek, günümüzde, her biri küresel birer oyuncu olan
14 üye firması ve geniş uzman kadrosu ile ülkemiz
Otomotiv Sanayii’ni geliştirmeye yönelik çalışmalarını
43 yıldır başarı ile sürdürmektedir. OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)
üyesi olan OSD, ülkemiz Otomotiv Sanayii’ni uluslararası platformda temsil etmektedir.
Sanayimizin rekabetçiliği açısından son derece
önemli olan özellikle Teknik Mevzuat konularında da
AB ve BM/AEK nezdinde gelişmeleri yakından takip
etmek üzere, ACEA (The European Automobile Manufacturers’ Association) bünyesinde AB’den ilgili
ülke derneklerinin katılımıyla güncel küresel ve yerel
gelişmelerin değerlendirildiği “Liaison Committee”
faaliyetlerin de ülkemizi temsil etmektedir.

www.osd.org.tr

Automotive
Manufacturers
Association
he Automotive Manufacturers Association
(OSD), established in 1974, represents the
automotive manufacturers operating in Turkey at domestic and international levels.
OSD is an active member of the Association of International Automobile Manufacturers (OICA).
The Mission of OSD is to:
•

Contribute to the development of a sustainable
and internationally competitive automotive
industry in Turkey

•

Collect, analyse and circulate information on
the automotive industry among its members
and the public at large

Osman SEVER

•

Study issues of mutual interest to its members
and develop industry position on these matters

sever@osd.org.tr

•

Promote industry policies in the domestic and
international arena with the concerned parties
and the public in general.

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT

Genel Sekreter | Secretary General
+90 216 318 2994

Atilla Sokak No:10
Altunizade / İSTANBUL		
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sehirsizin.com’a girin,
şehrinizi fikirlerinizle
akıllı hale getirin
Vodafone Akıllı Şehirler online platformuna girin,
ihtiyaçlarınızı, beklentilerinizi ve şehre dair
hayallerinizi gerçekleştirelim.

Vodafone

VODAFONE
TÜRKİYE

Vodafone Turkey

G

A

elirler bakımından dünyanın en büyük uluslararası mobil iletişim şirketlerinden biri olan
Vodafone Grubu’nun bünyesinde yer alan
Vodafone Türkiye, 30 Eylül 2016 itibariyle hizmet
sunduğu 22,6 milyon abonesiyle Türkiye’nin ikinci
büyük mobil iletişim şirketidir. Türkiye’nin en büyük
uluslararası doğrudan yatırımcılarından olan Vodafone Türkiye’nin bugüne kadar toplam yatırımları
20 milyar TL’ye yaklaşmıştır. 2010’da Borusan Telekom’u bünyesine katan Vodafone Türkiye, 2011’de
de Türkiye’nin en büyük alternatif telekom operatörlerinden Koç.net’i bünyesine dâhil etmiştir. Türkiye’nin Dijital Dönüşümüne liderlik etme vizyonu
doğrultusunda bireylere ve kurumlara mobil ses,
sabit ses, mobil internet, ADSL ve fiber hizmetleri
sunan Vodafone Türkiye, yaklaşık 3.300’ü aşkın çalışan kadrosu, 1.200’ü aşkın perakende mağazası ve
ekosisteminde bulunan 43.000 paydaşı ile faaliyet
göstermektedir.

part of the Vodafone Group, which operates
as one of the world’s foremost mobile communication companies in terms of its revenues, Vodafone Turkey is Turkey’s second largest
mobile communication company with 22.6 million
subscribers as of 30 September 2016. One of the
largest foreign direct investments ever made in
Turkey, Vodafone Turkey’s total investments have
neared TL20 billion since 2006. In 2010, Vodafone
Turkey acquired Borusan Telekom, followed by one
of Turkey’s largest alternative telecom operators,
Koç.net in 2011. Offering mobile voice, fixed voice,
mobile Internet, ADSL and fiber services to individuals and enterprises in line with its vision of leading
Turkey’s Digital Transformation, Vodafone Turkey
operates with more than 3,300 employees, over
1,200 retail stores, and a family of stakeholders including 43,000 people.

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT
Cenk ALPER

Kurumsal Çözüm Direktörü |

Director of Corporate Solutions Departmant
+90 850 542 0000
cenk.alper@vodafone.com

Büyükdere Cadddesi Vodafone Plaza
No:251 Maslak - Şişli / İSTANBUL		
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sehirsizin.com Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’nin hazırladığı bir web sitesidir/uygulamadır. Bu web sitesinde kullanıcılar, akıllı şehir uygulamaları hakkında bilgi alabilecek, yaşadığı şehre ilişkin fikirlerini ve
yorumlarını girerek, diğer kullanıcıların girdiği fikir ve yorumları beğenme/beğenmeme işlemleri yaparak her ayın en beğenilen on fikrini belirleyerek ve şehirleri için oluşturulan ankete katılarak şehirlerinin
gelişmesine katkı sağlayacak unsurları bu platforma taşıyabileceklerdir.

İNTETRA

INTETRA

I

I

ntetra Elektronik, 2005 senesinde Akıllı Ulaşım
Sistemlerinde Dünyadaki yeni teknolojileri Türkiye’ye ithal ederek faaliyetlerine başlamıştır.

Firmamız 2009 yılından sonra her yıl karının yarısını
Ar-Ge faaliyetlerine aktararak, Akıllı Ulaşım Sistemleri konusunda üretim çalışmalarına başlamıştır.
Kısa sürede başta CE-EN 12966 sertifikası olmak
üzere birçok uluslararası kalite belgesini almaya hak
kazanmıştır.

n 2005 , INTETRA commenced his operations by
importing New Technologies of Intelligent Traffic
Systems around the World to Turkey.

By investing %50 of its income to R&D after 2009
, INTETRA has started to work on manufacturing Intelligent Traffic Systems in his own facility. In a short
time, INTETRA has qualified to receive ceritificate of
conformity CE-EN 12966 and also various international quality certificates

Akıllı Ulaşım Sistemlerinde dünya üzerinde gelişen
trafik teknolojilerini Türkiye’ye getirerek, üreten ve
uygulayan bir firma olan İntetra, kısa sürede sektöründeki lider kuruluşlar arasına girmeyi başarmıştır.

In a short period of time Intetra became one of the
leaders on Intelligent Traffic Systems by developing ,
introducing and applying the international new technologies in Turkey.

Bununla da yetinmeyerek 2015 yılı sonlarında Bir
İntetra kuruluşu olan TETRA HGS ile ücret toplama
sistemlerinin kurulum ve geliştirilmesi konusunda
yeni bir oluşuma daha adım atmış olup, 2016 yılının
başından itibaren kendi yerli yazılım ve donanımı ile
Türkiye’de aktif olarak Karayolları Otoyollarındaki
HGS bakım ve işletmesini yapmaktadır.

Not settling there and taking one step forward
, Intetra founded TETRA HGS in 2015 engaged in
commissioning and developing toll collection systems.Since the beginning of 2016 , TETRA HGS is in
charge of operating and maintanance of toll collection systems on the highways of Turkey with it’s own
hardwares and softwares.

Firma olarak son yıllara damgasını vuran Türkiye’nin
en büyük projelerinin başında gelen 3. Köprü ve GOI
projelerinde Tetra HGS olarak HGS ücret toplama
sistemlerini yeni yazılım ile uygulamış ve geliştirmiş,
İntetra olarak ise aynı projelerin ITS sistemlerini başarılı bir şekilde tamamlamıştır.

As the entire corporation , TETRA HGS has commissioned and developed HGS toll fee collection
systems on one 3rd Bridge and GOI which are the
largest highway projects in Turkey with the new software and also INTETRA has succesfully completed
commissioning ITS systems for same projects.

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT
Mehmet ÖMERBEYOĞLU

Genel Müdür | General Manager
+90 216 456 8640
mehmet@intetra.com.tr

Aydınlı Mah. TEM Yanyol Caddesi
Birlik OSB Batı Cad. 2. Sokak No:4
Tuzla / İSTANBUL

www.intetra.com.tr
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ORTANA
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rtana, 1992 yılında elektronik mühendisleri
tarafından kurulmuş, akıllı trafik ve birleşik
trafik yönetim sistemleri sağlayıcı öncü firmalardan biridir.
Faaliyete geçtiği ilk günden itibaren kaliteli yüksek
teknoloji ürünlerini tasarımından montajına kadar
yurt içi ve yurt dışı müşterilerine sunarak uluslararası bir kuruluş olmayı amaçlamıştır.
Ortana gerçekleştirdiği ITS ürün ve projeleri, kalite
belgesi ile tasdiklenmiş kalite politikası, üretim altyapısı ve insan kaynakları ile uluslararası piyasada sağlam bir yer edinmiştir.
Ortana, tüm dünyada Değişken Mesaj ve Trafik İşaretleri üreticileri arasında EN12966 sertifikası alan
ilk firmadır. ISO9001, TSE ve diğer kalite sertifikaları
ile onaylanan otomatik bir üretim hattına sahiptir.
Ar-Ge birimi ve kalite test laboratuvarları ile beslenen üretim hattı yüksek hızlı ve kaliteli ürünleri projelere hazırlamaktadır.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir alt kuruluşa, Orta
Doğu, Yakın Doğu, Güneydoğu Avrupa, Kuzey Avrupa
ve Latin Amerika’ da temsilciliklere sahiptir.

ounded by electronics engineers in 1992, Ortana is one of the leading intelligent and integrated traffic management systems supplier
companies in the world today.
Since the day of its establishment, Ortana has aimed
at designing and manufacturing products to the
highest international standards. In order to achieve
this, Ortana has followed the technological developments and given high priority to research&development and quality control standards.
With its range of ITS products, ISO certificates, research and development expertise, human resources and a range of successfully completed projects
Ortana has laid a solid foundation for successful
business in the international market.
For its Quality Control Management System the
company has an automatic production line that is
approved with an ISO 9001 certification and CE
EN12966 Certification making them the first VMS
and LSCS manufacturer in the world achieving this.
It has representatives in GCC, Middle East, Southeast Europe, North Europe and Latin America.

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT
Umut AYDIN

Genel Müdür | General Manager
+90 312 592 9100
umut.aydin@ortana.com

Ostim OSB Kocasinan Sitesi
1183. Sokak No:37 - 39
Yenimahalle / ANKARA

www.ortana.com
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SIEMENS

SIEMENS
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iemens Türkiye, hızla artan nüfusun ulaşım
ihtiyacına etkili, verimli, konforlu şehir içi ve
şehirlerarası ulaşım sistemleriyle çözüm sunmaktadır. Ulaşım sektörüne uzun yıllar hizmet veren
Siemens, Akıllı Ulaşım Sistemleri ile hem bugünün
hem yarının ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Dünyanın dört bir yanındaki büyük metropoller dahil olmak üzere 900 şehirde, 1000’in üzerinde Akıllı
Ulaşım Sistemi projesini hayata geçiren Siemens’in
Türkiye’de imza attığı en büyük projelerden bazıları
ise şöyle sıralanmaktadır:

Having so far implemented over 1000 ITS projects
in 900 cities all over the world, including large metropolises, Siemens has also put its signature under
many major projects in Turkey, including:

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT

Marmaray
Sinyal ve kontrol sistemleri; iki ayrı kıtada konumlanan istasyonlar arasındaki 13 kilometrelik alana 2
ayda kuruldu.

Marmaray
Signalization and control systems on a 13 kilometer rea between stations located on two continents
were built within 2 months.

Rasim Cüneyt GENÇ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü
Güç sistemlerinin tamamı, güvenlik ve uçak ikaz aydınlatma sistemleri, veri şebeke altyapısı, tüm otomasyon ve SCADA sistemleri ile trafik kontrol sistemlerinin malzeme temini, montaj ve devreye alma
çalışmaları yapıldı.

Yavuz Sultan Selim Bridge
The material supply, assembly and commissioning
works of all power systems; over-deck road and indect security illumination systems; data network
infrastructure; all automation and SCADA systems;
and traffic control systems habe been performed
by Siemens.

cuneyt.genc@siemens.com

Osman Gazi Köprüsü
Tüm köprü yapısının, trafik kontrol bileşenleri ve sistemlerinin geliştirilmesi, montajı ve devreye alınması
sağlandı.
Tünel Çalışmaları
Siemens, bugüne kadar Türkiye’de 70 km’lik tünelin otomasyon sistemini kurarark tünellerde maksimum güvenlik sağladı.

| Osman Gazi Köprüsü | Osman Gazi Bridge |

n order to meet transportation needs of the rapidly-increasing population, Siemens Turkey offers
efficient and comfortable urban and intercity
transportation systems. Serving the transportation industry for many years, Siemens meets the
needs of today and the future with Intelligent Transportation Systems.

Osman Gazi Bridge
The entire bridge structure, traffic control components and systems were developed, installed and
commissioned.
Tunnel Works
Siemens has so far built the automation system of a
total of 70 km tunnels in Turkey, providing maximum
security in the tunnels.

Ulaştırma Bölüm Başkanı |

Head of Transportation Department
+90 216 459 2000

Yakacık Caddesi No:111
Kartal - İSTANBUL			
			

www.siemens.com
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TÜRK TELEKOM

TÜRK TELEKOM
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ireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş
hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip
olan Türkiye’nin ilk entegre operatörü Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon
ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka
çatısı altında birleştirmiştir. Türk Telekom, 31 Mart
2017 itibarıyla 13,2 milyon sabit hat, 8,9 milyon genişbant ve 18,7 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grup şirketleri Türkiye’yi yeni
teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 34.147
çalışanıyla hizmet vermektedir. Türk Telekom’a turktelekom.com.tr adresinden veya 444 1 444 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

aving a wide service network and product
range in the fields of individual and corporate
services, the first integrated telecommunications operator in Turkey Türk Telekom unified its mobile, internet, phone and TV products and services
under the single “Türk Telekom” brand as of January
2016. Türk Telekom has 13.2 million fixed access
lines, 8.9 million broadband and 18.7 million mobile
subscribers as of March 31, 2017. Türk Telekom
Group Companies provide services in all 81 cities
of Turkey with 34,147 employees with the vision of
introducing new technologies to Turkey and accelerating Turkey’s transformation into an information
society. You can reach Türk Telekom from turktelekom.com.tr or through 444 1 444.s

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT
Erkan Musa MIZRAK

Kamu Satış Direktörü |

Director of Official Sales Department
+90 312 555 1200
erkan.mizrak@turktelekom.com.tr

Türk Telekom Genel Müdürlüğü
Kamu Satış Direktörlüğü
Turgut Özal Bulvarı
Aydınlıkevler / ANKARA

www.turktelekom.com.tr
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ASELSAN A.Ş.

ASELSAN INC.

A

A

SELSAN, 6 Araştırma Geliştirme Merkezi,
3500 üzerinde mühendis ve toplam 5000
üzerinde çalışanı ile Türkiye’nin lider elektronik sistemler kuruluşudur.
Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında da Türkiye’nin lider
kuruluşları arasında yer alan ASELSAN, bu alanda
30 yıla yakın deneyimiyle, ülkemizin en kritik projelerini gerçekleştirmiştir. Akıllı Ulaştırma Sistemleri
alanında, Otoyol Ücret Toplama Sistemleri, Otoyol
Trafik Yönetim Sistemleri, Araç ve Plaka Tanıma Sistemleri ürünleri geliştirmektedir.
Otoyol Ücret Toplama Sistemleri alanında, Nakit/
Mikrodalga Etiket/RFID/Akıllı Kart teknolojilerini
kullanan, Gişeli Sistemler ve araçlardan yol üzerinde serbest trafik koşullarında seyahatleri esnasında
ücret toplamaya yarayan Serbest Geçiş Sistemleri
üretmektedir. ASELSAN Otoyol Ücret Toplama Sistemleri ülkemizde yaygın olarak kullanılmakta ve
yurtdışına satışları da gerçekleştirilmektedir.
Otoyol Trafik Yönetim Sistemleri alanında, trafik, yol
ve hava koşullarını en gelişmiş algılayıcılarla gerçek
zamanda izleyen, seyahat sürelerinin hassas olarak
ölçülebildiği, elde edilen verilerle en etkin uyarlamalı
trafik yönlendirmesi yapılabilen sistemler geliştirilmiş ve hizmete sunulmuştur.
Araç ve Plaka Tanıma Sistemleri alanında, ülkemizin
en geniş kurulu sistem ağına sahip olan ASELSAN’ın,
otoyolların tamamında ve ülkemizin tüm bölgelerindeki devlet yollarında günde 2 milyonun üzerinde
araç üzerinde işlem yapan sistemi bulunmaktadır.
Araç ve Plaka Tanıma sistemleri, çok yüksek performansta araç plaka tanıma işlevinin yanı sıra, araçların marka/model ve renk özelliklerini de tanımakta
ve merkezi kayıt bilgileriyle gerçek zamanda karşılaştırarak aranan ve şüpheli araçların yurt sathında
takibini yapabilmektedir.

SELSAN is Turkey’s leading electronics industry company with 6 R&D centers, more than
3500 engineers and over 5000 employees.

Also, as Turkey’s one of the leading Intelligent Transportation Systems (ITS) company, ASELSAN with
its 30 years of experience in ITS, has developed
some of the most critical projects. In the field of ITS,
Highway Toll Collection Systems, Highway Advanced
Traffic Management Systems, Vehicle and Number
Plate Recognition Systems are designed and manufactured.
The company, using Cash/Microwave Tag/RFID
Tag/Smart Card Technologies, designs and manufactures, Plaza Based Toll Collection Systems and
Multi Lane Free Flow (MLFF) ETC Systems where
tolls are collected automatically as the vehicles freely move in traffic. ASELSAN’s Toll Collection Systems
are widely used both in Turkey and abroad.
In the field of Highway Advanced Traffic Management Systems, ASELSAN has developed and deployed systems that monitors traffic, road and
weather conditions, accurately measure travel
times, and systems that facilitate adaptive management of the traffic.
ASELSAN has the widest installed Automatic Number Plate Recognition (ANPR) system network in
Turkey encompassing all highways and state roads
all around the country and processing more than
2 million vehicles per day. ASELSAN’s ANPRS systems not only automatically recognizes the vehicles’
number plate with superior performance but also
identifies the vehicles’ make, model and the color. Identification results are compared to central
registration records in real time, suspicious data
are identified automatically through big data techniques. The system facilitates tracking of suspicious
and black-listed vehicles country wide.

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT
Dr. Erkan DORKEN

Trafik, Otomasyon ve Sağlık Sistemleri Grup Başkanı |

Head of Business Line Traffic, Automation and
Healthcare Systems
+90 312 592 1000
dorken@aselsan.com.tr

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi
296. Cadde No:16
Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

www.aselsan.com.tr
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VERISUN BILIŞIM

VERISUN
INFORMATICS
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erisun Bilişim 2011 yılında mobil odaklı akıllı
şehir çözümleri başta olmak üzere teknolojik alanlarda çözümler üretme ve geliştirme
amacıyla kurulmuştur. Mobiliteye inanan bir firma
olarak mobil ile sınırlı olmamakla birlikte uçtan uca
M2M çözümleri ve desktop uygulamaları ile hayatı
daha kolay ve akıllı kılmayı hedeflemektedir.
İş yelpazesinde akıllı iş, akıllı hayat ve akıllı şehir alanlarında geliştirdikleri çözümler yer almaktadır. Bu
iş yelpazesine IOT alanını da ekleyerek donanım ve
yazılımı bir araya getirip, akıllı şehir mobilyaları da
üretmektedir.
Toplu Ulaşım Platformu kapsamında geliştirdiği uygulamalar arasında Akıllı Durak Algoritmasını, Akıllı
Durak Cepte ve Nasıl Giderim Algoritmasını sıralayabiliriz.
Akıllı Durak Cepte ile bulunduğunuz konuma en yakın
olan durak bilgisini ve ilgili duraktan geçen otobüslerin bilgisini, kaç dakika sonra geleceğini anlık olarak
öğrenebilirsiniz.
‘Nasıl Giderim’ Algoritması ile de iki nokta arasında
toplu taşıma ile en uygun ulaşım rotalarını takip edebilirsiniz.
Verisun Toplu Ulaşım Platformu, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde hizmet vermektedir.

n 2011, Verisun Bilişim was founded with the aim
of producing and developing solutions in technological areas, especially smart city solutions with
mobile focus.
As a firm that believes in mobility, it aims to make life
easier and smarter by not only being mobile but also
end to end M2M solutions and desktop applications.
There are solutions for smart work, intelligent life
and urban areas in the workplace.
By adding the IOT field to this business line, we bring
together hardware and software to produce intelligent city furniture.
Among the applications developed within the scope
of Public Transportation Platform, we can list Smart
Stop Algorithm, Smart Stop Application and HowtoGo Algorithm.
With Akıllı Durak Cepte, you can instantly learn how
many minutes left to the next bus, the information
of the nearest stop to the position you are and the
knowledge of buses passing by.
With the HowtoGo Algorithm you can also follow the
most convenient transport routes by public transportation between to points.

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT
Sadullah UZUN

Genel Müdür | General Manager
+90 216 688 1175
sadullah@verisun.com

Ar Plaza A Blok
Değirmen Sokak No:16 Kat 11
Kozyatağı / İSTANBUL			
			

www.verisun.com

Verisun Public Transportation Platform serves
many cities, especially İstanbul.
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stanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası tarafından 2001 yılında kurulmuş olup bünyesinde, 6 fakülte, İngilizce Hazırlık Bölümü ve 4 enstitü
ile 19 adet araştırma ve uygulama merkezi yer almaktadır. Üniversitemiz, 73 öğrenci ile başladığı eğitim-öğretim hayatına 8 bin öğrencisi ve 300’ü aşkın
akademisyeni ile devam etmektedir.
Dünyanın kültür başkentlerinden biri olan İstanbul’un
önde gelen semtlerinden Sütlüce ve Küçükyalı’da
konumlanan yerleşkelerimizde bilimsel ve teknolojik
gelişmelere paralel eğitimin yanı sıra kültür ve sanat
faaliyetleri ile küresel ölçekte araştırma yapabilme
imkânları bir aradadır. İstanbul Ticaret Odası’nın
varlığı, üniversitemizi tercih eden her bir öğrencinin
mesleki donanıma sahip, teoriyi ve pratiği hayatın
gerçeklerinden kopmadan bütünleştiren evrensel
bir eğitim almasında büyük rol oynamaktadır.
Akademik bilgi, birikim ve tecrübenin yanı sıra İstanbul Ticaret Odası’nın kurumsal desteğini de alarak
büyüyen Üniversitemiz, şehrin içindeki kampüs yaşamıyla, iş hayatının network imkânlarıyla ve akademik yönlü tecrübenin buluştuğu eğitim ortamlarında
standartları yüksek bir gelecek vaat ediyor.

Doğal olarak
IŞ DÜNYASININ ÜNIVERSITESI

ounded by Istanbul Chamber of Commerce,
Educational and Social Services Foundation,
Istanbul Commerce University accepted students for the first time in year 2001. It is one of the
first non-profit private universities of Turkey.
Thanks to the quality of its teaching programs and
instructors, as well as technical equipment and the
future vision offered to its students, sixteen years
later the student count reached over 8000. With
6 faculties, 4 Graduate schools, 25 bachelor programs, 65 post graduate programs, 31 International partners , 81 Erasmus+partners and over 500
fulltime international students ICU not only offers its
students the chance to receive part of their education abroad through exchange programs, but also
accepts exchange students from abroad, in order
to provide its students an international environment
at home. The reputation ICU achieved within a short
time is also reinforced with hundreds of international and national publications each year.

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT
Nilgün CAMKESEN

Yard. Doç Dr. | Assistant Professor
+90 444 0413
ncamkesen@ticaret.edu.tr

Ragıp Gümüşpala Caddesi No:84
Fatih - İSTANBUL			
			

www.ticaret.edu.tr
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Multi Concept Engineering

www.mce.com.tr
Biliþim Elektronik Mühendislik İnşaat
Gıda ve Sanayi Ltd. Þti.

MCE

MCE
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Bilişim Elektr. Mühendislik
İnş. Tic. Ltd. Şti.

CE Bilişim Elektronik Mühendislik; hizmet
verdiği alanlarda müşterilerine en iyi ve
profesyonel hizmeti sunmayı ve kurumsal
ilişkilerinde güvene dayalı sürdürülebilir işbirliği ve
gelişimi hedeflemektedir. Firmanın ismi çok kavramlı
mühendisliği ifade etmektedir; (M)ulti (C)oncept (E)
ngineering. Projelendirme, saha kontrollüğü ve danışmanlık alanlarında hizmet vermekte olup niş projeler üzerinde çalışmayı hedeflemiştir. Odaklandığı
alanlar Ulaşım Planlaması ve Gürültü Koruma’dır.
Sürdürülebilir çözümler üretirken çevreye saygılı alternatiflere önem vermektedir.
FAALİYET ALANLARI
Ulaşım Planlama, Lojistik Ana Planı, Ulaşım Ana Planı, Gürültü Perdesi Tasarımı, Ulaşım Ve Trafik Düzenleme Projeleri, Akıllı Ulaşım Sistemi Danışmanlığı,
Karayolu ve Demiryolu Projelendirme
İnsan kaynağının önemini bilen firma bünyesinde konusunun uzmanı mühendisler ve yerli ve yabancı iş
ortakları ile çalışmaktadır. Müşterileri ile güvene dayalı uzun dönemli iş ilişkileri kurarak hizmet vermeyi
prensip haline getirmiştir. Firma ayrıca yerli ve bazı
yabancı üniversiteler ile iyi ilişkiler kurmuştur. Benzersiz iş modeli ile değerli know-how’u her ölçekteki
projelerde Türkiye özel sektörüne ve kamuya taşımaktadır. MCE, Müşteri ihtiyaçlarını proje karmaşıklığı ve boyutundan bağımsız olarak en iyi şekilde
karşılayarak büyümesini sürdürmektedir.

Engineering Co. Inc.

he capital’s means (M)ulti (C)oncept (E)ngineering. This young and dynamic company
providing project design, site supervision and
consultancy services to her customers. Our target
sector is Transportation.
ACTIVITIES
Transport and Logistics Master Plan, Urban Transportation DEVELOPMENT, Road and Railway Engineering, Noise Protection and barrıer desıgn, Traffic
Safety Studies and Projects
Intelligent Transport System Design, Park Planning
Solutions, Consultancy Services
MCE also have good connections with universities
of Turkey (and some of European).Our seamlessly
business model, which brings valuable know-how
to private sector, is suitable for sectoral needs for
all scale of projects. The company continues to expand in order to fulfill all customer’s requirements
regardless of project size and complexity of project.
MCE consider environment and sustainable systems for life. MCE is one of the major founder of ITS
Turkey (Intelligent Transport System)

Multi Concept Engineering

Biliþim Elektronik Mühendislik İnşaat
Gıda ve Sanayi Ltd. Þti.

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT
Berkant GÜZELKÜÇÜK

Şirket Müdürü | General Manager
+90 312 284 8430
berkant@mce.com.tr

Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:49/4
Balgat / ANKARA		

www.mce.com.tr
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WARCO, merkezi Avusturya’da olan ve giderek
büyüyen bir uluslararası gruptur. SWARCO şirketleri yol işaretleme, sinyalizasyon, trafik yönetimi ürün, hizmet ve çözümleri sunmaktadır.
Dünya çapında 80 şirkette yaklaşık 3600 çalışan,
her gün SWARCO Grubu’nun trafik sektöründeki başarısını ve liderliğini korumak için çalışmaktadır.
Swarco’nun değişken mesaj işaretleri (VMS) için
patentli yeni “3G7-Optik” teknolojisine sahip ve EN
12966 standardına uygun olarak en yüksek ışıma
gücü sınıfı olan L3 ve L3* ile birlikte tüneller için özel
olarak geliştirilmiş L3 (T) ışıma gücü sınıfındaki VMS
ürünleri, Türkiye’de birçok tünel projesinde kullanılmaya başlamıştır.
Dünyada en çok kullanılan tam adaptif kavşak kontrol cihazı olan Swarco ITC-2, Türkiye pazarında da
kendini kanıtlamıştır. ITC-2 tam adaptif kavşak kontrol cihazı, Swarco’nun kentsel trafik yönetim platformu Omnia gibi herhangi bir trafik kontrol merkezine
bağlanabilmektedir. Swarco tarafından McCain firmasının satın alınmasıyla birlikte NTCIP haberleşme
protokolü de eklenerek ITC-2 yenilenmiştir.

WARCO is a growing international group
headquartered in Austria. The SWARCO companies provide the complete range of road
marking, signalling and traffic management products, services and solutions.
Every day almost 3600 employees in 80 companies
around the globe commit themselves to help maintain the SWARCO Group’s success and leading role
in the traffic industry.
Swarco’s new patented “3G7-Optic” technology for
variable message signs (VMS), which can deliver
the highest luminance class L3 and L3* along with
L3(T) specially developed for the tunnels according
to the EN 12966 standard, has been already started being used in several tunnel projects in Turkey.
Swarco ITC-2, worlds most used fully adaptive intersection controller has proved itself also in the Turkish market. It is able to connect to any traffic control
center as the Swarco’s urban traffic management
platform Omnia. Through the acquisition of McCain
by Swarco, ITC-2 is upgraded with the NTCIP communication fully covered.

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT
Serdal KIZILCIK

Genel Müdür | General Manager
+90 312 219 5121
serdal.kizilcik@swarco.com

Beştepe Mahallesi
Nergiz Sokak No:7/2 Via Flat No:23
Söğütözü ANKARA			
			

www.swarco.com
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KİSAN GRUP

KISAN GROUP

K
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İSAN GRUP, KİSAN İNŞAAT A.Ş. adı altında trafik güvenliği alanında faaliyet göstermek üzere
1988 yılında kurulmuştur. Grubumuzun ana
faaliyet konuları karayollarında yol çizgi uygulamaları, trafik levhaları ve otokorkuluk imalat ve montajı
olmakla birlikte, grubumuz faaliyet alanlarına akıllı
ulaşım sistemlerinide ekleyerek, Türkiye’de trafik
güvenliği sektöründe dört ana konunun proje, imalat
ve uygulamasını bünyesinde bulunduran tek firma
olmuştur. KİSAN GRUP, uzun yıllara dayanan deneyimi, üretim tesisi ve uygulama kapasitesi bakımından
ülkemizin ve Avrupa’nın önde gelen kuruluşlarındandır. Grubun bünyesinde yaklaşık 400 beyaz ve mavi
yaka çalışanımız bulunmaktadır.

Tamamı grubumuza ait Sakarya 2. Organize Sanayi
Bölgesinde 50.000 m2 üzerinde kurulu 12.000 m2
üretim tesislerinde; Termoplastik ve çift komponentli yol çizgi malzemelerinin üretimini, Trafik levha ve
konstrüksüyonlarının üretimini, Çelik oto korkuluk
üretimini gerçekleştirmektedir.

ISAN GROUP began its first traffic safety services with the foundation of KISAN INSAAT A.S.
in 1988. The Group’s main operations include
application of road marking, production and installation of traffic signs and guardrails. By adding intelligent traffic systems to its portfolio, our group
became the only company in Turkey that is capable
of producing and installing the 4 main components
of traffic safety together. KİSAN GROUP is a leader
in Europe in terms of its broad experience, production facility and application capacity. There are 400
blue and white-collar employees working in our organization.
KISAN GROUP produces thermoplastic and cold
plastic road marking materials, traffic signs and
gantries, steel road barriers (guardrails) in its
12,000 m2 closed production plant. The plant is located on Kisan’s 50,000 m2 land in the 2nd Organized Industrial District of Sakarya.

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT
Ayhan ÖRS

YK Başkanı | Chiarman of the Board
+90 212 924 5960
info@kisan.com.tr

Karayolları Mahallesi Kadir Akdoğan
Caddesi 547/1 Sok. No:2 Küçükköy
Gaziosmanpaşa İSTANBUL

www.kisan.com.tr
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E M AY I N T E R N AT I O N A L
ENGINEERING and CONSULTANCY Inc.

İkizdere-İspir Yolu Ovit Tüneli ve Bağlantı Yolları
İkizdere-İspir Road Ovit Tunnel & Connection Roads

Kayseri Ulaşım Ana Planı
Kayseri Transportation Master Plan

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğazköprüsü Dahil)
North Marmara Motorway including 3rd Bosphorus Bridge

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro

EMAY

EMAY

1980

E

Uluslararası Mühendislik
Müşavirlik A.Ş.

Kadıköy-Beylikdüzü Metrobüs Sistemi
Kadıköy-Beylikdüzü bus rapid transit system

Haliç Metro Geçiş Köprüsü, Istanbul / Türkiye
Halic Metro Crossing Bridge, Istanbul/Turkey

yılında kurulan EMAY, Türkiye’nin lider mühendislik ve teknik müşavirlik
firmalarından bir olarak modern yaşam ve ekonomik
büyüme için gerekli tüm projelerin tasarımını gerçekleştirmektedir. Ayrıca fizibiliteden tasarıma, proje
yönetiminden inşaat kontrollüğüne kadar her türlü
mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini sunan EMAY
düzenli şekilde büyüyen yapısını 1500’ün üzerinde
teknik personeliyle koruyor.
FAALIYET ALANLARI
Ulaştırma
• Karayolları
• Raylı Sistemler
• Kentsel Toplu Taşıma Sistemleri
• Köprüler ve Viyadükler
• Tüneller
• Havaalanları
• Limanlar ve Deniz Yapıları
Binalar
Konut, Ticari, Spor, Eğitim, Sağlık, Kamu, Endüstri,
Ulaştırma

Yenibosna Havaalanı LRS
Yenibosna Airport LRTS

Akıllı Ulaşım Sistemi
Intelligent Transportation System

Yalova İzmit Otoyolu
Yalova İzmit Motorway

Su & Çevre
• Hidrolik Yapılar
• Su, Atıksu, Çevre Koruma / Restorasyon Atık
Sistemleri
• Mekansal Planlama / Kentsel Gelişim

International Engineering
and Consultancy Inc.

stablished in 1980, Leading Engineering and
Technical Consultancy company in Turkey, Design, engineer manage projects essential for
modern life and econpmic growth, Projects undertaken from feasibility and design to project management and construction supervision, Over 1500
professional technical staff; growing steadily, Reputation gained for completing projects in budget, on
time and with desired quality, ISO 9001:2008 quality certificate.
FIELDS of FACILITIES
Transportation
• Roads
• Rail Systems
• Urban Public Transportation System
• Bridges and Viaducts
• Tunnels
• Airports
• Ports and Marine Structures

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT
Hamdi AYDIN

YK Başkanı | Chiarman of the Board
+90 312 447 7410
haydin@emay.com

Buildings
Residential, commercial, Sports, Education, Healthcare, Goverment, Industry, Transportation

Kuleli Sokak No:81/8 06700

Water & Enviroment
• Hydraulic Structures
• Water, wastewater Treatment, Env. Projection
& Restoration
• Spatial Planning & Urban Development

www.emay.com

Gaziosmanpaşa / ANKARA
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ISSD

ISSD
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yılında kurulan ISSDTM, sistem tasarımı ve entegrasyonu, sayısal sinyal işleme, yazılım geliştirme ve elektronik tasarım
konularında faaliyet göstermektedir. Halen ODTÜ
Teknokent’deki ofislerinde faaliyetlerine devam eden
ISSDTM, trafik yönetimi, dinamik kavşak kontrol sistemi, plaka tanıma ve elektronik denetleme konularında çözüm üretmekte ve pazarda lider olan ürünler
geliştirmektedir.
Şirketimiz tarafından geliştirilen Dinamik Kavşak
Yönetim Sistemi CHAOSTM, Türkiye, Hindistan, Gürcistan ve Kazakistan’da 700 noktada aktif olarak
kullanılmaktadır.
Trafik denetleme sistemleri, alternatif veri toplama
sistemleri (Bluetooth, FCD), trafik simülasyon yazılımları ve trafik mühendisliği danışmanlığı ISSDTM’nin
fark yaratan diğer ürün ve hizmetleri arasındadır.
Genç ve yetenekli ekibi ile ISSDTM, sürekli geliştirmekte olduğu Ar-Ge projeleri ile ulaşım sorunlarına çözüm aramaya devam edecektir.

SSDTM (Integrated Systems & Systems Design)
is working on system design and integration, digital signal processing, software development and
electronic design since 2009. ISSDTM provides
solutions for Intelligent Transportation Systems
(ITS) such as active traffic management, dynamic
junction management, automated number plate
recognition.
Dynamic Junction Control System CHAOS™ is working effectively in more than 700 junctions in Turkey,
India, Georgia and Kazakhstan. Traffic enforcement
systems, alternative traffic data collection systems
(Bluetooth, FCD), traffic simulation software and
traffic engineering consultancy are other services
of ISSDTM .

ISSDTM continuously works on R&D projects to
seek solutions for transportation problems with the
young and talented team.

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT
Çağrı YÜZBAŞIOĞLU

Şirket Müdürü | General Manager
+90 312 210 0015
info@issd.com.tr

Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Blv.
İkizler Binası No:35 ZK 5-6
Çankaya ANKARA			
			

www.issd.com.tr
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TANDEM

TANDEM

T
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TANDEM sadece ürünlerinde değil, aynı zamanda
hizmet anlayışında da kaliteye önem vermekte ve bu
amaç için ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
ile ISO 14001:2004 Çevre Yönetimi Sistemini uygulamaktadır. Ayrıca TANDEM, TS 13170 Yetkili Servisler - Trafik Sinyalizasyon Sistemleri İçin Kurallar
Standardına da uygun hizmet vermektedir.

Beside the quality products, TANDEM gives high importance to the services and environmental factors
and applies ISO 9001:2008 Quality Management
System and ISO 14001:2004 Environment Management Systems. TANDEM also serves according
to TS 13170 standard.

Trafik Sistemleri San. ve
Tic. Ltd. Şti.

ANDEM 2006 yılında Trafik Sinyalizasyonu
alanında deneyimli kişilerce kurulmuştur. Bu
tarihten beri yüksek kaliteli ürünler geliştirmeyi ve üretmeyi amaçlamıştır. Bu amaçla sektöründe
önde gelen deneyimli ve kaliteli firmalarla çalışmaktadır. Tandem teknolojik gelişmeleri yakından takip
etmekte ve Ar-Ge çalışmalarına önem vermektedir.

tandemtrafik.com.tr

TANDEM Çalışma Alanları
• Akıllı Trafik Sistemleri
Uygulama
• Karayolu Sinyalizasyon Sistemleri
Ar-Ge, Tasarım, Üretim, Altyapı Yapım,
Uygulama, Satış
• Güneş Enerjili Ürünler
Ar-Ge, Tasarım, Üretim, Altyapı Yapım,
Uygulama, Satış
• Yol Güvenlik Malzemeleri
Satış
• Trafik Levhaları
Üretim, Satış, Uygulama

Traffic Systems Co. Inc.

ANDEM was founded in 2006 by experienced
people on Traffic Signalization Sector. Since
that day TANDEM aimed to design and produce high quality products. For this purpose, TANDEM has been working with experienced and qualified suppliers on their sectors. TANDEM has been
following the technological developments and giving
importance to R&D facilities.

TANDEM Working Areas
• Intelligent Traffic Systems
Application on Field
• Road Signalization Systems
R&D, Design, Production, Infrastructure,
Application on Field, Selling
• Solar Products
R&D, Design, Production, Infrastructure,
Application on Field, Selling
• Road Safety Products
Selling
• Traffic Signs
Production, Selling, Application on Field

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT
Yılmaz TANAL

Şirket Ortağı | Deputy General Manager
+90 312 394 2626
ytanal@tandemtrafik.com.tr

İVEDİK OSB 1344. Sokak No:61-63
Yenimahalle / ANKARA		
			

www.tandemtrafik.com.tr
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“from asya to all over the world”

ASYA TRAFİK
San. ve Tic. A.Ş.

ASYA TRAFFIC
Signalization Inc.

A

A

2015 yılında KOSGEB “Yılın Genç Girişimcisi” ödülünü alan Asya Trafik A.Ş. Ostim Yenilenebilir Enerji
Kümelenmesi ve AUSDER – Akıllı Ulaşım Sistemleri
Derneği üyesidir.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Projesi, Orhangazi (Samanlı) Tüneli Projesi, Aşkabat Olimpiyat Köyü Çevre
Yolu Sinyalizasyon Projesi, Bolu Dağı Tüneli Projesi,
Ankara Sinyalize Kavşak Yapım Projeleri, Kayseri
Kayseray Raylı Sistem Projesi, HGS - Hızlı Geçiş Sistemi Projesi gibi onlarca yurt içi ve yurt dışı projede
alt taşeron, çözüm ortağı, ürün ve sistem tedarikçisi
olarak yer alan Asya Trafik A.Ş., alanında önde gelen
kurum ve kuruluşlara hizmet vermektedir.

Asya Traffic Inc. who is the member of Ostim Renewable Energy Cluster and AUSDER - Intelligent
Transportation Systems Association, has been
awarded by KOSGEB as “Young Entrepreneur of
the Year” in the year 2015. Asya Traffic Inc. acting
as a sub-contractor, solution partner, product and
systems supplier in local and international projects,
serves the leading institutions and organizations in
its field like Yavuz Sultan Selim Bridge Project, Orhangazi (Samanlı) Tunnel Project, Ashgabat Olympic
Village Environment Road Signalling Project, Bolu
Mountain Tunnel Project, Ankara Signalized Intersection Projects, Kayseri Kayseray Rail System Project and HGS - Fast Transit System Project.

Bu doğrultuda gün geçtikçe artan bir kapasiteyle
hizmet veren, 5.500 m2 üretim ve stok alanında,
50 çalışan ve 10 mühendis kadrosu ile faaliyetlerine
devam eden Asya Trafik A.Ş, bugün sahasında Türkiye`nin önde gelen üretim, proje ve uygulama şirketi
konumunda olmakla beraber 35 ülkeye ihracat yapmaktadır.

Accordingly, with 5.500 sqm production & stock
area, with 50 employees and 10 engineers, Asya
Traffic Inc. which is serving with a capacity that increases every year, is one of the Turkey’s production, project and application company in it’s own
sector today. Asya Traffic products are in 81 cities
in Turkey and 34 countries in the World.

sya Trafik A.Ş. 2011 yılında; Akıllı Trafik Sistemleri (SİSTRA), Sinyalizasyon (SİNTRA),
Güneş Enerjili Sistemler (SOLTRA), LED’li
Sistemler (LEDTRA), LED’li Aydınlatma Sistemleri
(LUXTRA), Yol Güvenliği Ürünleri (PLASTRA), Trafik
Levhaları (REFLECTRA) ile Yazılım ve Projelendirme
Hizmetleri alanlarında faaliyet göstermek üzerine
kurulmuştur.

sya Traffic Inc., was founded to serve in; Intelligent Traffic Systems (SISTRA), Signalling
Systems (SINTRA), Solar Powered Systems
(SOLTRA), LED Based Systems (LEDTRA), LED
Lighting Systems (LUXTRA), Road Safety Products
(PLASTRA), Traffic Signboards (REFLECTRA) and
Software, Project and Design fields at the year of
2011.
İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT
Mehmet Akif ÇELİK

Genel Müdür | General Manager
+90 312 396 0062
akifcelik@asyatrafik.com.tr

İstanbul Yolu 24. Km Susuz Mah.
Dempa San. Sit. Dempa Caddesi No:25-27
Yenimahalle ANKARA			
			

www.asyatrafik.com.tr
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TCDD
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T.C. Devlet Demiryolları

ugünkü milli sınırlarımız içindeki demiryollarının tarihi 23 Eylül 1856 yılında 130 km.lik İzmir-Aydın Demiryolu hattının imtiyazı ile başlar.

24 Eylül 1872 tarihinde demiryolu yapım ve işletmesini gerçekleştirmek üzere Demiryolları İdaresi
kuruldu.
Cumhuriyetin kurulması ve demiryollarının devletleştirilmesine karar verilmesinin ardından demiryolu işletmeciliği için 24 Mayıs 1924 tarihinde Nafia
Vekâletine bağlı “Anadolu- Bağdat Demiryolları Müdüriyeti Umumiyesi” kuruldu.
“Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum
Müdürlüğü” adıyla 1939 yılında Münakalat Vekaleti
(Ulaştırma Bakanlığı)’ne bağlandı.
1953 yılından itibaren “Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryolları İşletmesi (TCDD)” adı altında İktisadi
Devlet Teşekkülü haline getirildi. TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜVASAŞ bağlı ortaklık olarak TCDD
bünyesinde hizmet vermektedir.
Demiryolu taşımacılığının serbestleştirilmesi ve
TCDD’nin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında TCDD Genel Müdürlüğü yeniden yapılandırılarak TCDD altyapı işletmecisi, TCDD’nin bağlı ortaklığı
olarak yeni kurulan TCDD Taşımacılık A.Ş, 14 Haziran 2016 tarihinde tescili gerçekleştirilerek faaliyetlerine başladı ve tren işletmecisi kuruluş olarak
tanımlandı.
TCDD, halen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak faaliyetini sürdürmektedir.

Turkish State Railways

he history of the railways within our present
national borders starts with the privilege of
130 km. İzmir-Aydın Railway line on 23 September 1856.
On September 24, 1872, the Railways Administration was established to carry out railway construction and operation.
After the establishment of the Republic and the
decision to nationalize the railways, the “Anatolian-Baghdad Railways Administrative Office” was
established on 24 May 1924 for the railway administration under the Nafia Vekâlet.
In 1939 it was connected to the to the Ministry of
Transport with the name of Directorate General of
State Railways and Ports Operations Administration.
Since 1953, it has been transformed into the State
Economic Entity under the name of “Turkish Republic
State Railways Administration (TCDD)”. TÜLOMSAŞ,
TÜDEMSAŞ and TÜVASAŞ are subsidiaries of TCDD.
Within the framework of the liberalization of railway transport and the restructuring of TCDD, the
General Directorate of TCDD was restructured and
TCDD infrastructure operator, TCDD Taşımacılık
A.Ş., newly established as a subsidiary of TCDD,
started its activities on 14 June 2016 and was defined as railroads train operator.
TCDD is still operating as the relevant organization
of the Ministry of Transport, Maritime and Communications.

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT
Hasan Hüseyin GÜNEY

Daire Başkanı | Manager
+90 312 309 0515 / 4216
hasanhuseyinguney@gmail.com

Anafartalar Mahallesi
Hipodrom Caddesi No:3
Altındağ / ANKARA			
			

www.tcdd.gov.tr
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MC Sistem

MC System
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Elektronik Müh. İnş. Taah.
San. ve Tic. A.Ş.
C Sistem elektromekanik sistem entegrasyonu yapan bir kuruluştur. Yüksek teknoloji
içeren nitelikli projelerde sahip olunan mühendislik kabiliyeti ile farklı çözümler oluşturan MC
Sistem dünya üzerinde aşağıda verilen faaliyet alanlarında anahtar teslim çözümler üretmektedir.

Electronics Inc.

C Sistem, as a corporation has main objective of electromechanical integration, is
based on the engineering capability, that
has obtained through out the experience of hightech projects. MC Sistem can offer wide spectrum
of turnkey solutions, around the World.

Şirketin merkez ofisi Ankara’da bulunmakta olup Eskişehir, Kuzey Irak ve Cezayir’de şubeleri bulunmaktadır. Şirkette toplam 170 personel çalışmaktadır.
Çalışan personelin %80’i teknik personel olup çalışan mühendis sayısı 40’dır.

Headquarters of MC Sistem is in Ankara and there
are branch offices in Eskişehir, Iraq and Algeria.
MC Sistem employs a total of 170 personnel. 80%
of the employees are technical personnel and the
number of engineers is 40.

Trafik Sistemleri
• Tünel Elektromekanik Sistemleri
• Trafik İzleme ve Yönetim Sistemleri
• Ücret Toplama Sistemleri
• Sinyalizasyon Sistemleri

Traffic Systems
• Tunnel Electromechanical Systems
• Traffic Monitoring and Management Systems
• Toll Collection Systems
• Signalization Systems

Demiryolu Sistemleri
• Sinyalizasyon Sistemleri
• Telekomünikasyon Sistemleri
• Elektrifikasyon Sistemleri
• Demiryolu Üst Yapısı
Metro Sistemleri
• Sinyalizasyon Sistemleri
• Elektromekanik ve SCADA Sistemleri
Havaalanı Sistemleri
• Radar ve Seyrüsefer Sistemleri
• Pist Aydınlatma
• Uçak Park Ettirme Sistemleri
• Havaalanı Bilgi Sistemi
Deniz Trafik Sistemleri
• Gemi Takip Sistemleri
• Liman Trafik Yönetim Sistemleri

Railway Systems
• Signalization Systems
• Telecommunication Systems
• Electrification Systems
• Railway Superstructures
Subway Train Systems
• Signalization Systems
• Electromechanical & SCADA Systems

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT
Aziz EROĞLU

İş Geliş. ve Planlama Dir. |

Director of Planning Department
+90 312 286 2670
aziz.eroglu@mcsistem.com.tr

Konya Yolu Ege Plaza 182/B No:43
Çankaya/ANKARA

www.mcsistem.com.tr

Airport Systems
• Radar & Navigation Systems
• Runway Lighting
• Aircraft Parking Systems
• Airport Information & Notification Systems
Naval Traffic Systems
• Vessel Tracking Systems
• Harbor/Port Traffic Management Systems
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Safe &
Smart Cities

Corporate
IT Solutions

e-ID &
Biometrics

Perimeter
Security

Cyber
Security

Geographic
Information Systems

ro ineAr-Ge

Research and Development Center

/ProlineBilisim
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yılında kurulan Proline Bilişim; Orta
Doğu, Kuzey Afrika ve Asya odaklı,
Ar-Ge ve Entegrasyon kabiliyetine sahip Türk Teknoloji Şirketi’dir. Sistem entegratörü kimliğinin yanında;
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezinde yürüttüğü çalışmalarıyla kendi ürünlerini geliştiren Proline; kent güvenlik sistemlerinde kullanılan akıllı yazılımlar, coğrafi bilgi sistemleri çözümleri,
parmak izi, damar izi, yüz tanıma ve diğer çeşitli kimlik doğrulama araçlarına yönelik ürün ailesi ile e-kimlik ve biyometri çözümleri de sunmaktadır. Proline,
Türkiye’nin akıllı yazılımlarla entegre edilmiş pek çok
şehir güvenlik projesinde de yer almış, aynı zamanda
“Güvenli ve Akıllı Şehirler” kavramının temel bileşeni “Akıllı Güvenlik” alanında “Akıllı Güvenlik Yönetim
Sistemi” yazılımı iSIM’i de geliştirmiştir. 2022 FIFA
Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Katar’ın
başkenti Doha’nın güvenlik altyapısını kuran şirket,
ayrıca AB ülkelerinin tüm havalimanlarında hayata
geçirilmesi planlanan yeni otomatik geçiş kontrol
sistemini geliştiren uluslararası konsorsiyumun
Türkiye lideri olarak projede yer almaktadır. Proline,
Kasım 2016 tarihinde, odağında akıllı şehirler alanında ürünler geliştiren startupların yer aldığı girişim
platformu Proline Ventures’ı da kurmuştur. İstanbul
Genel Merkezi ve Ankara Bölge Müdürlüğü ile Türkiye’de, Katar ofisi vasıtasıyla da Orta Doğu ve Kuzey
Afrika bölgesinde faaliyet gösteren Proline, Pakistan
ofisleri üzerinden de Asya pazarında faaliyetlerini yürütmektedir.

ounded in 2003, Proline Bilisim is a Turkish
technology company, focusing on Middle East,
North Africa and Asia markets with its R&D
and integration capabilities. Besides being a system
integrator; Proline, which develops its own solutions
through the studies carried out in the R&D center
certified by the Turkish Ministry of Science, Industry
and Technology, also provides product portfolio of
intelligent software programs used in city security
systems, geographic information systems solutions
and various other authentication tools such as fingerprint, vein, and face recognition used in e-identity
and biometrics. Proline took part in many city security projects integrated with intelligent software
programs in Turkiye and also introduced “Intelligent
Security Information Management”, iSIM, software
in the field of “Smart Security” which is one of the
essential components of the concept of “Safe and
Smart Cities”. The company, that established the
security infrastructure of Qatar’s capital city Doha,
which will host the 2022 FIFA World Cup, takes also
place as the Turkish leader in international consortium of project aiming to develop a new automatic access control system for all airports of the EU
countries. Proline also established Proline Ventures,
a venture platform aiming to invest in start-ups focusing on high technology and producing technology
in smart city field, on November 2016. Proline operates in Turkiye through its Istanbul Headquarters
and Ankara region office and in the Middle East and
North Africa through its Qatar office and in Asian
markets through its Pakistan offices.

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT
+90 216 528 6200
posta@pro-line.com.tr

Şerifali Mahallesi
Beyan Sokak No:66
Ümraniye İSTANBUL
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Alüminyum İnşaat San. ve
Tic. Ltd. Şti.

irmamız ilk olarak 1963 yılında ARİF AYTEKİN
adı altında kurulmuş ve inşaat sektöründe hizmet vermeye başlamıştır. Başarıyla tamamladığı her projeden kazanılan bilgi, birikim, kalite ve
güvenle güçlenen firmamız; 1986 yılından bu yana
AYTEKİN Alüminyum İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanı ile kamu ve özel sektöre teknoloji ve müteahhitlik hizmetlerini vermeye devam etmektedir.
Firmamız tamamladığı projelerden aldığı güçle iş
hacmini arttırmış ve ülkemizin önde gelen özel ve
kamu kuruluşlarına; Akıllı Ulaşım Sistemleri Kurulması ve Yönetilmesi Kapsamında,
•

Trafik Sinyalizasyon Sistemleri Planlanması
ve Kurulması,
• Değişken Mesaj Sistemleri
• Meteoroloji Sistemleri Uygulamaları
• Tünel Yönetim Sistemleri
• Elektronik Denetleme Sistemleri
• Trafik Ölçüm Sistemleri,
• Kamera Sistemleri
• Tüm Trafik Sistemlerinin Altyapı ve
Üstyapılarının Yapılması
gibi işleri proje bazlı üslenmiş ve yüklendiği taahhütlerini süresinden önce eksiksiz bir şekilde teslim ederek bu günkü güçlü yapısına gelmiştir.
Firmamız Proje ekibine gerekli tüm teknik ve güvenlik eğitimlerini vererek, İş Güvenliği kapsamında
yürürlükte bulunan kanun, tüzük, yönetmelikleri şirket prensibine dönüştürerek çalışmalarına devam
etmektedir.

Aluminium Construction
Co. Inc.

he company was first established in 1963 under
the name ARIF AYTEKIN and started to provide
services in construction sector. Our company,
which has been strengthened with the knowledge,
accumulation, quality and confidence acquired from
every project successfully completed; since 1986
AYTEKİN Alüminyum İnşaat San. And Tic. Ltd. and continues to provide public and private sector Technology
and Contracting services.
Our company has increased the business volume with
the power it has obtained from the projects it has completed and has been awarded to the leading private
and public institutions of our country; Within the scope
of Establishment and Management of Intelligent Transportation Systems,
•

Planning and Establishment of Traffic Signaling Systems,
• Variable Message Systems
• Meteorological Systems Applications
• Tunnel Management Systems
• Electronic Control Systems
• Traffic Measurement Systems,
• Camera Systems
• Construction of Infrastructures and Superstructures of All Traffic Systems
Have come to this strong structure by delivering project-based and completed contracts before they are
completed.
Our company continues to work by giving all the necessary technical and safety training to the project team
and transforming the laws, regulations and regulations in force within the scope of the Business Security
into the company principle.

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT
Alim AYTEKİN

Şirket Müdürü | General Manager
+90 232 277 1287
info@aytekininsaat.com.tr

Ihlamur Sokak No:8 K:1 D:1
Bornova İZMİR
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entkart, Toplu Taşıma Sektörü için Akıllı Kartlar ile Ücret Toplama, Araç Ta- kip, Yolcu Bilgilendirme ve Araç İçi Kamera Kayıt Sistemleri
üreten ve geliştiren bir bilgi teknolojileri şirketidir.
1998 yılında kurulmuş ve ilk projesini Mart 1999’da
İzmir’de hayata geçirmiştir.
Kurulduğu yıldan bu yana 40.000 araçla, 50.000
donanım ürünüyle yılda 2,5 milyar yolcuya ve günlük
olarak 7,5 milyon işlem sayısına ulaşmış ve bu yolculara 22 milyon akıllı kart ile mobil hareketlilik sağlamıştır. Dikkat çeken bu rakamlar onu, sektöründeki
öncü firmalardan biri konumuna getirmiştir.
Yaklaşık, 17 yıllık sektör tecrübesiyle toplu taşıma
işletmelerinin ihtiyaç ve bek- lentilerini karşılayacak,
yolculuğu keyfe dönüştürecek modern, hızlı, dakik,
kolay ve güvenli bilgi teknolojileri sistemleri geliştirmek, böylelikle çok amaçlı çözümleri yaşantımıza katarak büyümektir.
Türkiye sınırlarını aşarak gelişmekte olan Kentkart,
A’dan Z’ye tüm toplu taşıma ihtiyaç ve beklentileri
karşılayacak entegre çözümleri küresel ölçekte
sunmakta ve sistem bileşenlerini donanım ve yazılım olarak kendisi üretip geliştirmektedir. Ayrıca bu
sistemlerin toplu taşıma idareleri adına 7/24 bakım ve işletmesini de yapmaktadır. Kentkart’ın son
derece başarılı bu iş modelleri bugün 12 ülkede, 37
şehirde (25 yurt içi ve 12 yurt dışı) kullanılmaktadır.
Kentkart, bünyesinde Ar-Ge Merkezi oluşturmuş
Türkiye’nin sayılı firmalarından biridir. Geliştirmekte
olduğu buluş özelliği taşıyan uy- gulamaları için TÜBİTAK’tan destek almaktadır.

entkart is an information technologies company that
produces and develops automated fare collection
with smart cards, vehicle tracking, real time passenger information, and on-board video surveillance systems
for the public transport sector. Established in 1998, it has
been awarded its first project in March 1999 in Izmir.
Since the year it was founded, with 40,000 vehicles and
50,000 hardware products, it reaches up to 2.5 billion
passengers a year, and 7.5 million transactions daily, mobilizing those passengers with 16 million smart cards.
These striking numbers surely position the company
among the prominent in the sector.
Kentkart’s mission is; using nearly 17 years of industry
experience, to develop modern, fast, punctual, easy, and
secure information technologies and systems in order to
meet the needs and expectations of the public transport
operators, to offer pleasant journeys for passengers and
thus, to grow by introducing multipurpose solutions into
our lives.
Extending beyond Turkey and growing globally, Kentkart
offers integrated solutions that completely meet the
needs and expectations of all public transportation, and
at the same time, it produces and develops all system
components as software and hardware. Furthermore, it
operates the systems and cares for their maintenance
7/24 on behalf of the public transport companies. This
very successful business model is being applied in 12
countries and 37 cities (25 domestic and 12 overseas)
today.
The prominent feature distinguishing Kentkart from its
competitors is the fact that Kentkart takes great care
to be a company producing and developing innovative
technologies of its own from A to Z rather than being one
that follows what is already produced. It is one of the few
companies of Turkey which has its own R&D department.
Kentkart is supported by TÜBİTAK (The Scientific and
Technological Research Council of Turkey) for its newly
developing applications that carry innovative characteristics.

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT
Şükrü Burak PEKSOY
Direktör | Director

+90 212 249 6720
burak.peksoy@kentkart.com.tr

Gümüşsuyu Mah.
Muhtar Kamil Sokak No:3/5
Taksim Beyoğlu İSTANBUL
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Ulaşım Proje Ticaret A.Ş.

ızla artan nüfus karşısında genişleyen şehirler
ve acil hizmet götürülmesi gereksinimi; kıt insan ve mali kaynaklar nedeni ile standartların
altında, mühendislik gerçeklerine aykırı imalat ve ulaşım hizmetlerinin oluşmasına neden olmuştur.
PALYE Ulaşım Proje Ticaret A.Ş. kentlerin en önemli
sorunları arasında yer alan trafik ve toplu taşımayı ulaşım mühendisliği kriterlerine uygun bir şekilde
çözmek için çalışmakta, toplu ulaşım ve trafik planlaması konularında hizmet vermektedir. Mühendislik
yaklaşımlarını kullanarak planlama hizmetleri vermekte ve kıt kaynaklarımızın heba olmasının önüne
geçmek için çabalamaktadır.
Çok önemli bir referans ağına sahip PALYE konusunda bilgi ve tecrübeli kadrosu ile özellikle belediyelerimizin bir proje atölyesi gibi çalışmaktan büyük keyif
almaktadır.

Transportation Project
Inc.

apidly expanding cities in the face of growing
populations and the need for urgent service
delivery has led to the creation of manufacturing and transportation services that are below the
standards and contrary to the engineering realities,
due to scarce human and financial resources.
PALYE Ulaşım Proje Ticaret A.Ş. works so as to
solve the traffic and mass transport, which is one of
the most important problems of the cities, in accordance with the criteria of transportation engineering and serves on public transport and traffic planning issues. It provides planning services by using
engineering approaches and attempts to avoid our
scarce resources to be wasted.
Thanks to a very important reference network
PALYE enjoys a lot working as a project workshop
of especially the Municipalities with a qualified and
experienced staff.

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT
Bekir ILICALI

Genel Müdür | General Manager
+90 216 594 1990
bekirilicali@palye.com.tr

Şerifali Mahallesi Turgut Özal Bulvarı
No:109/3 Ümraniye İSTANBUL		
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Mobil Telekomünikasyon
Operatörleri Derneği

Mobil Telekomünikasyon
Operatörleri Derneği

obil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD), Türkiye’de mobil telekomünikasyon sektöründe tam, etik, etkin,
rekabetçi ve liberal bir anlayışın hakim kılınmasına
doğrudan katkıda bulunmak, operatörlerin insan
kaynakları ve hizmet kalitesi ve verimliliğini arttırarak
işbirliği alanları oluşturmak ve uygulamak, kamu yararı sağlamak, global pazarlardaki gelişmeleri takip
etmek ve üye menfaatlerini korumak amacıyla 2016
yılı Temmuz ayında kurulmuştur.
Üç operatör, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından ‘Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği’ adıyla kurulan derneğin Genel Sekreteri Erhun
BAŞ olmuştur. Dernek, 9 kişilik yönetim kurulundan
oluşmaktadır. Mobil iletişim operatörleri bu dernekte 3’er yönetim kurulu üyesi ile temsil ediliyor. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi ise dönüşümlü olarak
gerçekleştirilecektir. Derneğin ilk Yönetim Kurulu
Başkanı Kasım 2016 tarihi itibariyle Türk Telekom
CEO’su Paul DOANY oldu. 1 yıl boyunca görevde kalacak olan DOANY’den sonra Vodafone Türkiye’nin
CEO’su Colman DEEGAN gelecektir. İkinci yıl sonunda
derneğin yönetim kurulunun başına Turkcell CEO’su
Kaan TERZİOĞLU geçecektir.

Mobile Telecommunication
Operators Association

obile Telecommunication Operators Association (m-TOD) is established in July 2016
to monitor and protect the interests of
its members with the aims of contributing directly
to full, ethical, effective, competitive and liberal understanding of mobile telecommunication sector in
Turkey, creating and implementing cooperation areas by increasing the human resources and service
quality and productivity of operators.
Mobile Telecommunication Operators Association
embraces three operators, Turkcell, Türk Telekom
and Vodafone and Erhun BAŞ is selected as the
General Secretary of the association. The association consists of a board of 9 members. Mobile communication operators are represented by three
board members in this association. The duty of the
Chairman of the Board will be carried out alternately. As of November 2016, Türk Telekom’s CEO Paul
DOANY has been appointed as the first Chairman of
the Board. DOANY will stay in the office for 1 year
and after DOANY, Vodafone Turkey’s CEO Colman
DEEGAN will be the Chairman. At the end of the second year, Turkcell’s CEO Kaan TERZİOĞLU will lead
the management of the association.

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT

Erhun BAŞ

Genel Sekreter | Secratery General
+90 530 413 0405
erhunbas@gmail.com

Levent 199 Plaza Kat 10
Büyükdere Caddesi No:199
Levent Şişli İSTANBUL
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etro İstanbul, İstanbul’daki mevcut Tramvay, Metro, Hafif Metro, Füniküler ve Teleferik hatlarının işletmeciliğini yapan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir şirkettir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul’da kent içi raylı sistemlerin işletmeciliğini yapmak üzere kurulan Metro İstanbul, toplam 133,5
km uzunluğundaki 11 kent içi raylı sistem hattının işletmeciliğini yapmaktadır. İşletmeciliğini yaptığı Zeytinburnu-Kabataş Tramvay Hattı, Uluslararası Toplu
Taşımacılar Birliği tarafından yüksek yolcu talebini
karşılama alanında dünyada en iyi uygulama seçilen
Metro İstanbul, her gün 1.800.000’in üzerinde yolcuya hizmet vermektedir.
İstanbul’da giderek ivme kazanan raylı sistem yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte, kısa zamanda,
çok daha fazla sayıda yolcuya hizmet verecek olan
Metro İstanbul, 2005 yılında imzaladığı “Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Sürdürülebilir Gelişme
Beyannamesi” ile sürdürülebilir gelişme alanındaki
taahhüdünü de ortaya koymuştur.

etro İstanbul is an affiliate company of
Istanbul Metropolitan Municipality operating the tramway, metro, light rail, funicular
and aerial cable cars in Istanbul.
Founded by the Istanbul Metropolitan Municipality
for operating the urban railway network in the metropolitan area, the company currently operates 11
urban railway lines of 133,5 km. Winning with its
Zeytinburnu-Kabatas tram line the UITP’s (International Association of Public Transport) best practice
award in meeting high passenger demand, Metro
Istanbul serves more than 1,800,000 passengers
every day.
Upon the completion of the rail-based transport
investments that have recently been speeded up,
Istanbul Ulasim will soon be serving a greater number of passengers. With this in mind, the company
demonstrated its

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT
Ali ÇAKMAK
Strateji ve Kurumsal Gelişim Müdürü |

Manager of Strategy and Corporate Depelopment

+90 850 252 8149
ali.cakmak@metro.istanbul

Yavuz Selim Mahallesi
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Valen Bilişim ve
Medya Teknolojileri

Valen IT & Media
Technologies
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Endüstriyel Bilgisayar çözümlerinde Taywan’ın lider
IPC şirketlerinden olan NEXCOM, IBASE ve AXIOMTEK’in; endüstriyel ve dış ortam ekranlar konularında uzman HYUNDAI IT ve LITEMAX firmalarının; veri
merkezi ve altyapı yönetimi alanında dünyanın önde
gelen markası RARITAN’ın, Türkiye Distribütörlüklerini yapmaktadır.

In IPC category, Valen is distributing Nexcom, iBase
& Axiomtek brands, which are the leading industrial
computer companies in Taiwan. In industrial & outdoor displays category, Valen is distributing HYUNDAI IT & LITEMAX brands and in datacenter and
DCIM category Valen is distributing RARITAN, which
is one of the most well known company in its field in
the world.

alen Bilişim Ve Medya Teknolojileri 2009 yılında, Akıllı Şehircilik, Veri Merkezi, Digital
Signage, ve Endüstriyel Bilgisayar konularına
odaklanarak, kurumsal firmaların ve sistem entegratörlerin projelerinde ihtiyaç duydukları donanım
altyapılarını sağlamaya yönelik ürün ve hizmetleri
tedarik eden, katma değerli distributor bir firma olarak kurulmuştur.

Mobil
Güvenlik
Sistemi

Filo
Yönetimi
Sistemi

Yolcu
Sayma
Sistemi

Yolcu
Bilgilendirme
Sistemi

Akıllı şehircilik konusunda odağını ve ürün yelpazesini gün geçtikçe arttıran Valen Bilişim, partnerleri ile
İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde mobil
güvenlik, yolcu bilgilendirme, akıllı trafik, filo yönetimi
ve yolcu sayım gibi konularda özel projelere ürün tedariği gerçekleştirmiştir.
Misyon; Çözüm odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde
Kurumsal Pazara hizmet eden lider bir katma değerli distribütör firma olmak.
Vizyon; Parnerlik bakış açısı ile en bulunduğu alanda iyi ve en yeni teknolojileri pazara sunmak.

alen IT & Media Technologies was established
in 2009 as a value added distrbutor company, focusing on Smart City, Datacenter, Digital
Signage & Industrial Computing applications and
supplying hardware infrastructures and services
which enterprises and system integrators needs in
their projects.

İLETIŞIM BILGILERI
TITIS CONTACT
Engin TAŞOVA

Genel Müdür | General Manager
+90 216 348 82 58
engin.tasova@valen.com.tr

Valen has supplied products for special projects,
which were in Istanbul and other large cities, with
its partners while focusing on and extending its
product portfolio for smart city applications every
passing day.
Mission; Being an value added distributor for corporate market with solution focused service principals.

Şerifali Mah. Bayraktar Blv.
Adil Sk. No: 36
34775 Y.Dudullu-Ümraniye/İstanbul

www.valen.com.tr

Vision; With a vision of parthership, serving the
best solutions in the market.
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