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• Semih Eroğlan
• Yavuz Yılmaz
AKILLI HABERLEŞME 
TEKNOLOJİLERİ
n Değişen ve gelişen teknolojiyle 
birlikte hayatımız her geçen 
gün daha da kolaylaşmaktadır. 
Hayatımızı kolaylaştıran 
teknolojilerin başında ise 
haberleşme sistemleri gelmektedir.

SAYFA 16

• Erkut BENLİ
OTONOM ARAÇLAR, 
DRONELAR VE DAHA 
FAZLASI İÇİN LİDAR
n “LiDAR” temel olarak mesafe 
ölçme işlemi için lazer veya ışık 
kullanan bir uzaktan algılama 
yöntemidir. Mouser ürünleri 
arasına kattığı Benewake’in 
lidar çözümleriyle müşterilerinin 
ihtiyaçlarını karşılıyor.

SAYFA 22

• Zehra Koçdaş
AKILLI TOPLUMLAR 
AKILLI ŞEHİRLER…
n Akıllı şehir uygulamaları 
yaşamsal faaliyetler açısından 
birçok kolaylığı beraberinde 
getirmektedir. Bu uygulamalar 
bireyin gündelik yaşamında 
çevreyle olan ilişkisini iyileştirmeyi 
daha nitelikli bir duruma getirmeyi 
temel bir öncelik olarak kabul etse 
de insan hayatını farklı yönleriyle 
etkilemektedir.

SAYFA 24

• Levent Dalgıç
AKILLI ŞEHİRLER
(SMART CITY) VE 
AKILLI ŞEHİR 
TEKNOLOJİLERİ
n Akıllı bileklik, akıllı araba, 
akıllı ev, akıllı stadyum, akıllı 
trafik derken artık günümüzde 
şehirleri nasıl daha akıllı hale 
getirebileceğimiz konusunu 
gündeme getiriyor ve bu 
alanda teknolojinin sunduğu 
yeni imkanlar doğrultusunda  
aşama kaydediyoruz.

SAYFA 03

• Gamze Nihal Karakuş
AKILLI TRAFİK 
YÖNETİM 
SİSTEMLERİ
n Günümüzde kentsel 
nüfus artışı, sanayileşme, 
hızla artan araç sayısı gibi 
sebeplerden dolayı trafiği 
planlamak ve yönetmek 
oldukça zorlaşmıştır. Akıllı 
trafik sistemleri ile ilerleyen 
teknolojiden faydalanılarak 
yol ağı kapasitesinin etkin 
olarak kullanılması, trafikten 
alınan yol ve hava durumuna 
ait veriler ile trafiğin otomatik 
olarak yönetilmesi  
sağlanmıştır.

SAYFA 08

• Necmi Cem 
KOYUNCUOĞLU 
AKILLI AYDINLATMA
SİSTEMLERİ
n Küresel ölçekte tüm 
hızıyla devam eden teknolojik 
gelişmelere paralel olarak 
aydınlatma sistemleri de 
köklü bir değişim süreci 
içerisinde bulunuyor. Akıllı 
sistem teknolojileri ve kullanım 
alanlarının gelişimiyle beraber 
akıllı aydınlatma ürünleri 
evlerden, binalara ve şehirlere 
doğru evrilmekte...

SAYFA 12
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Akıllı Şehirler
(Smart City) ve 

Akıllı Şehir Teknolojileri
Akıllı bileklik, akıllı araba, akıllı ev, akıllı stadyum, 

akıllı trafik derken artık günümüzde şehirleri nasıl daha akıllı  
hale getirebileceğimiz konusunu gündeme getiriyor ve bu alanda 

teknolojinin sunduğu yeni imkanlar doğrultusunda  
aşama kaydediyoruz.
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Endüstri 4.0 devriminden 
sonra ismini sıkça 
duyduğumuz, özellikle 

IoT (Internet of Things 
– Nesnelerin İnterneti)  
kavramının hayatımıza 
girmesi ve her nesnenin 
internete bağlanmasıyla 
“akıl” kazanması ve bunun 
sonucunda data üretmeye 
başlaması sağlandı. Oluşan 
bu datanın yapay zekâ (AI - 
Artificial Intelligence) sayesinde 
hızla anlamlandırılması ile  
geleneksel ürün ve servisler 
hızla dijitalleşerek hayatımızı 
kolaylaştırmaya başladı.

Akıllı bileklik, akıllı araba, 
akıllı ev, akıllı stadyum, akıllı 
trafik derken artık günümüzde 
şehirleri nasıl daha akıllı hale 
getirebileceğimiz konusunu 
gündeme getiriyor ve çalışmalar 
yapıyoruz.  

Akıllı teknolojiler sayesinde 
özellikle büyük şehirlerde 
yaşayan toplumun 
problemlerine çözüm getirmek 
ya da doğru planlamalar yaparak 
kaynakları daha iyi 

 
 

yönetmek  
gerçekten mümkün. 
Bu amaca istinaden akıllı 
şehirler ve akıllı şehir 
teknolojileri fikri ön plana 
çıkarak günümüzde büyük önem 
kazanmıştır.

Akıllı şehirler her bir kamusal 
parçası teknoloji aracılığıyla 
birbirleriyle entegre olmuş, 
tek bir yaşayan organizma 
gibi davranan modern yaşam 
alanlarıdır. Toplu taşıma, yeşil 
alanlar, hem yaya hem de araç 
yolları, şehir aydınlatmaları, 
hizmet altyapısı ve hava 
durumu gibi birçok kamusal 
parçanın birbirleriyle kilit 
noktalara yerleştirilen sensör ve 
kamera gibi dijital veri toplama 
araçlarıyla iletişim halinde 
olmasını sağlar. Toplanan bu 
verilerin merkezi ve akıllı bir 
sistemle analiz edilip gerekli 
aksiyonların alınması amaçlanır.

“Akıllı şehir” vizyonunda IoT’nin 
stratejik bir konumu bulunuyor. 
Akıllı şehir girişimlerinin  
başarısının arkasındaki  
anahtar teknoloji IoT’dir. 

Kısaca IoT  
nesnelerin birbiriyle  
iletişim kurmasını, veri  
alışverişi yapabilmesini sağlayan 
araçlar ve ev aletleri gibi fiziksel 
bağlantılı cihazlardan oluşan bir 
ağdır. Bu ağ sayesinde verimliliği 
artırmak, mevcut kaynaklardan 
tasarruf sağlamak ve geçim 
kaynaklarını iyileştirmek 
için fiziki ve dijital veri 
analitiğini bir araya getirmek, 
birçok fırsatı da beraberinde 
getiriyor. Şehir yaşantısını 
ileri götürecek ve iyileştirecek 
uygulamalar IoT ile sağlanan 
bağlantı ve sensörlerden gelen 
datanın analiz edilmesi ile 
hayata geçiriliyor. Bu nedenle, 
bağlantının kendisi ve bağlantı 
kurabilme imkânı ile elde 
edilmiş olan “akıllı” sıfatı, 
aslında buzdağının sadece 
görünen yüzü…

• Levent Dalgıç
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Asıl “akıl”, 4G ve günümüzde 
hızla yaygınlaşan 5G ağlarının 
entegrasyonu ile sensör 
verilerinin işlenmesi ve bu 
işlenen verinin daha iyi 
kararlar verilmesinde ya da 
doğru aksiyonlar alınarak 
kullanılmasından kaynaklanıyor. 
Yani akıllı şehirlere giden yolda, 
verilerle öğrenme yeteneğinin 
ve öngörü analizleri sağlayacak 
algoritmalarının geliştirilmesi 
gerekiyor. Bugün en temel 
tanım olarak “akıllı şehirler”, 
farklı paydaşların daha iyi 
kararlar almak ve daha iyi bir 
yaşam kalitesi elde etmek için 
teknoloji ve verileri kullandığı 
yerler olarak kabul ediliyor.

Artık günümüzde dünyada 
önde gelen pek çok metropolün 
ve şehrin, üretilen devasa 
büyüklükteki veriyi, şehirlerin 
ortak meseleleri olan park 
ve trafik problemlerini 
çözme, su tüketimini, atık 
yönetimini ve kamu güvenliğini 

iyileştirme çabalarında 
olduğu gibi vatandaşlarının 
ihtiyaçlarına etkin bir şekilde 
yanıt vermek için kullandığını 
biliyoruz. Bu nedenle, akıllı 
şehir uygulamalarına yönelik 
yatırımlar hızla artmaya devam 
ediyor. 

AKILLI ŞEHİR 
UYGULAMALARIYLA 
GELECEKTE BİZİ NELER 
BEKLİYOR?

Uluslararası bilgi teknolojisi ve 
telekomünikasyon araştırmacısı 
IDC’ye göre (International 
Data Corporation) akıllı 
şehir harcamalarının 2022 
itibariyle, 158 milyar dolara 
çıkacağı öngörülüyor. Bir diğer 
araştırmada Mckinsey Küresel 
Enstitüsü’nun “Akıllı şehirler: 
Daha yaşanabilir bir gelecek 
için dijital çözümler” adlı 
araştırmasına göre güvenlik, 

ulaşım, sağlık, enerji, su, 
ekonomik kalkınma, konut, 
atık ve vatandaşlık hizmetleri 
alanındaki akıllı uygulamalar 
şehirleri daha sürdürebilir 
hayatın yaşandığı yerler haline 
getirecek.

Söz konusu uygulamaların 
hayata geçirilmesiyle, 2025 
yılında suç oranları %30-40 
düşecek, ulaşımda harcanan 
vakit günlük 15 ile 30 dakika 
arası azalacak, kişi başı günlük 
25-80 litre arası su tasarruf 
edilecek, acil vakalara müdahale 
zamanı %20-35 hızlı olacak ve 
vatandaşların yaşam masrafları 
%1-3 azalacak, sağlık hizmetleri 
için harcanan vakitten %45-
65 tasarruf sağlanacak, dizel 
araçlardaki egzoz emisyon oranı 
%8-15 arası düşecek ve hızlı 
müdahale ile 5 milyonluk bir 
şehirde yılda 30 ile 300 kişinin 
hayatı kurtarılacak.

Peki, dünya genelinde akıllı 
şehir vizyonunu en iyi yansıtan 
ve akıllı şehircilik kapsamında 
öne çıkan en yaygın uygulama 
alanları nelerdir?

AKILLI ŞEHİR 
TEKNOLOJİLERİ 
UYGULAMA ALANLARI

Şehirler daha akıllı hale 
geldikçe, daha yaşanabilir ve 
daha duyarlı hale geliyorlar 
ve bugün teknolojinin kentsel 
ortamda neler yapabileceğinin 
yalnızca bir önizlemesini 
görüyoruz. Teknolojinin bize 
sunduğu imkânlarla şu an tüm 
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uygulama alanları aktif olarak 
kullanılmasa da 2019 -2022 
Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi 
ve Eylem Planı kapsamında 17 
bileşenden oluşan bir yapı ile bu 
uygulama alanları belirlenmiştir. 
En yaygın kullanılan uygulama 
alanlarından bahsedecek 
olursak;

Akıllı Sağlık: Yaşam kalitesini 
artırmayı hedefleyen, sağlık 
hizmetlerini iyileştiren, 
bireylerin sağlık verilerinin akıllı 
bir şekilde analiz edilmesini 
ve gerekli durumlarda erken 
müdahale olanağı sağlayan 
uygulama ve hizmetlerdir. 

Sağlık alanında yapılan 
çalışmaların günümüzdeki 
en yakın faydalarından 
biri de salgın hastalıkların 
takibidir. Yine dijital veri 
toplama yöntemleriyle salgın 
hastalıkların en çok bulaşma 
yaptığı ortamlar ve hareket 
alanları anlık olarak izlenerek 
kalabalık ortamların hava 
kalitesi, temiz hava akışı, 
ortam sıcaklığı gibi veriler 
uygun sensörler yardımı ile 
toplanabiliyor.  

Aynı şekilde kalabalıkların en 
çok oluştuğu noktalar izlenip 
risk oluşturan ortamlar tek 
merkezden takip edilerek 
ihtiyaç duyulan çalışmalar 
yürütülebiliyor.

Akıllı Ulaşım: Bilgi 
teknolojileri destekli ve entegre 
ulaşım sistemleridir. Bir veya 
birden fazla ulaşım şeklinin 
kullanıldığı tramvay, otobüs, 
tren, metro, araba, deniz ve hava 
ulaşımı gibi güvenli ve birbirine 
bağlı ulaşım sistemlerini 
kapsamaktadır.

Bilgi Teknolojileri (BT): 
Bilginin (ses, veri, metin, 
görüntü gibi) üretilmesi, 
toplanması, işlenmesi, 
işletilmesi ve paylaşılması 
süreçlerinin teknolojinin desteği 
ile yapılmasını sağlamaktadır. 

Akıllı şehir kapsamında bilgi 
teknolojileri, şehir yönetimi, 
enerji, ulaşım, altyapı gibi birçok 
bileşene destek vermektedir.

İletişim Teknolojileri (İT): 
Bilginin aktarımı ile ilgili 
altyapı, teknoloji, standart ve 
donanımların bütünüdür. İT 
birçok bileşene yatay olarak 
destek verir.

Akıllı Çevre: Bilgi ve 
iletişim teknolojileri desteği 
sayesinde atık, hava, su, 
toprak, iklim değişikliği 
yönetimi ile şehrin tabiat 
varlıklarının korunarak çevre 
ve doğanın sürdürülebilirliğinin 
sağlanabilmesi ve çevre 
yönetiminin ekolojik şehir 
planlaması dikkate alınarak 
yapılmasıdır.
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Akıllı Mekân Yönetimi: 
Şehirlerin deprem, sel, heyelan 
gibi can ve mal kaybına 
sebebiyet verecek doğal 
afetler karşısında dayanıklı 
olabilmesi; sosyal, kültürel ve 
ekonomik olarak yaşanabilir 
ve sürdürülebilir olması ile 
kentleşme ilkelerine uygun 
şekilde gelişmesi konularını 
ifade eder.

Akıllı Altyapı: Akıllı çevre, 
akıllı ulaşım ve iletişim 
teknolojileri bileşenleri 
kapsamında kullanılan 
sensörlerle toplanan verileri 
ileten, analiz eden, ölçen, 
izleyen ve daha gelişmiş 

performans ve kullanıcı 
deneyimi için kullanıcı talepleri 
ve çevredeki değişikliklere 
akıllı şekilde yanıt verebilen 
ve kamusal değer oluşturan 
sistemlerdir.

Bunların dışında akıllı enerji, 
akıllı güvenlik, akıllı ekonomi, 
akıllı yapılar, akıllı insan, akıllı 
yönetim, bilgi güvenliği, afet 
ve acil durum yönetimi, coğrafi 
bilgi sistemi(CBS) gibi farklı 
uygulama örnekleriyle akıllı 
şehir sistemleri desteklenmekte 
ve gelişim göstermektedir. 

Ülkemizde İstanbul, Ankara, 
Konya, Antalya, Kayseri, Bursa, 
Gaziantep ve Kahramanmaraş 
başta olmak üzere birçok ilde 
akıllı şehir teknolojilerinin 
kullanıldığı ve kaliteli yaşam 
standartlarını artıran bu 
uygulamaların giderek 
yaygınlaştığı görülmektedir. 

AKILLI ŞEHİRLERİN 
EKONOMİYE ETKİSİ

Akıllı şehirlerin önümüzdeki 
10 yıl içinde dünyada özellikle 
gelişmiş ülkelerde norm olması 
bekleniyor. Verinin yeni petrol 
sayıldığı günümüz dünyasında 

çevremizde oluşan veriyi 
toplamak, işlemek ve veriye 
dayalı kararlar vermek artık çok 
önem kazanıyor. 

Frost & Sullivan araştırmalarına 
göre Covid-19 salgını üretim 
kayıplarına neden olarak, 
çeşitli endüstrilerde üreticileri 
otomasyon ve endüstriyel 
robotları benimsemeye zorladı. 
Buna bağlı olarak IoT, yapay 
zeka ve büyük veri analizi 
kullanımının yaygınlaşmasıyla 
akıllı sistemler sayesinde küresel 
endüstriyel robot pazarının 
2020 yılı verilerine göre 44,6 
milyar dolardan önümüzdeki 
beş yıl içinde 73 milyar dolara 
çıkması bekleniyor. Yine aynı 
raporda akıllı şehirlerin 2025 
yılına kadar tüm sektörlerde 
2,46 trilyon dolar değerinde 
büyüme fırsatı yaratacağı 
öngörülüyor. Akıllı şehirlerin 
daha fazla dijitalleştirilmiş 
hizmetlere ve güçlü bir veri 
analizi altyapısına öncelik 
vereceği düşünülürse, 
önümüzdeki yıllarda teknoloji 
harcamalarının ve üretiminin; 
başta elektronik, otomasyon 
ve endüstriyel üretim yapan 
sektörler olmak üzere birçok 
alanda yoğun talebe neden 
olması bekleniyor. 

Kaynaklar:

https://www.akillisehirler.gov.tr/dokumanlar/

http://tbv.org.tr/Turkiye_Akilli_Sehirler_Degerlendirme_Raporu-Web.pdf

https://www.idc.com/ap/pulse/

https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/smart-cities-digital-solutions-for-a-more-livable-future#

https://www.smartcitiesworld.net/news/smart-cities-predicted-to-create-growth-opportunities-worth-246-trillion-by-2025-5714
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Akıllı Trafik 
Yönetim

Sistemleri
Günümüzde kentsel nüfus artışı, 

sanayileşme, hızla artan araç sayısı gibi 
sebeplerden dolayı trafiği planlamak 

ve yönetmek oldukça zorlaşmıştır. Akıllı 
trafik sistemleri ile ilerleyen teknolojiden 
faydalanılarak yol ağı kapasitesinin etkin 

olarak kullanılması, trafikten alınan yol 
ve hava durumuna ait veriler ile trafiğin 

otomatik olarak yönetilmesi sağlanmıştır.
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Akıllı trafik yönetim 
sistemleri, belediyelerin 
şehir sokaklarındaki 

güvenlik ve trafik akışında hızlı, 
uygun maliyetli iyileştirmeler 
için trafik akışına, yollara ve 
kavşaklara entegre edilebilen 
teknoloji çözümleridir. Bu 
sistemler trafiği izlemek ve 
otomatik olarak yönlendirerek 
tıkanıklığı azaltmak için 
sensörler, kameralar, 
hücresel yönlendiriciler ve 
otomasyondan yararlanır. Doğru 
teknoloji çözümü, istenen bir 
boyuta ölçeklenebilir ve ihtiyaç 
duyulduğu anda sorunsuz bir 
şekilde yükseltilebilir. Aynı 
zamanda, bu teknoloji çözümleri 
akıllı şehirleri, bağlantılı araç ve 
5G’nin konumlandırılması da 
dahil olmak üzere gelecekteki 
teknoloji evrimlerine hazırlar.

Akıllı trafik yönetim sistemleri, 
belediye ve bölgesel ulaşım 

departmanlarının durumla hızlı 
ve uygun maliyetli bir şekilde 
başa çıkmasına yardımcı olur. 
Akıllı trafik teknolojisini entegre 
etmek, mevcut altyapılarından 
uygun maliyetle daha iyi 
performans elde etmelerine 
yardımcı olur.

Akıllı Ulaşım Sistemleri

Bu sistemler, trafik güvenliğinin 
artırılması, yol kapasitelerinin 
etkin ve verimli kullanılması 
amacıyla geliştirilen, merkez 
– araç – altyapı – kullanıcı 
arasında çok yönlü veri alışveriş 
altyapısına sahip izleme, ölçme, 

analiz ve kontrol mekanizmaları 
içeren yapılardır.

Trafik Bilgilendirme 
Sistemleri

Trafik ve yolcu bilgilendirme 
sistemleri, gerçek zamanlı trafik 
bilgilerini kullanıcılara aktaran 
sistemlerdir.

Bilgilendirme ekranları 
sayesinde otoyol, metro, 
havaalanı, tren garlarında yol 
koşulları, hava durumu, trafik 
kazaları, kalkış ve varış süreleri, 
uyarıcı bilgiler, yol çalışmaları 
gibi bilgiler verilmektedir.

l Değişken Mesaj İşaretleri

l Değişken Trafik İşaretleri

l Hız İkaz ve Uyarı Sistemleri

l Yolcu Bilgilendirme Ekranları

l Mobil Trafik Güvenlik 
Römorkları

l Araç Üstü Trafik 
Bilgilendirme Sistemleri

• Gamze Nihal Karakuş
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Bir SMPS üreticisi olarak 
MORNSUN, akıllı trafik 
sistemleri için en uygun 
güç çözümlerine sahiptir. 
MORNSUN, 15W ile 
1000W arasında değişen 
modülleri ile geniş giriş 
voltaj aralığı, geniş çalışma 
sıcaklığı ve mükemmel EMC 

performansına sahip geniş bir 
AC/DC kapalı anahtarlama 
güç kaynağı yelpazesi sunar. 
En yeni teknolojik ihtiyaçları 
karşılamanın yanı sıra 
MORNSUN güç kaynakları, 
nemden ve havadaki tozlardan, 
parçacıklardan koruma sağlar.

Trafik uygulamalarının temel 
faktörü, güvenlik güvencesi 
ve uzun vadeli dayanıklılıktır. 
Bu nedenle, tamamı trafik 
uygulamaları için özel olarak 
tasarlanmış Macroblock 
MBI5037/38/39 led sürücü 
entegreleri değişken mesaj ve 
trafik işaretlerinin vazgeçilmez 
parçasıdır.

Açık/kısa devre hata algılamaları 
ve verimli güç tasarrufu gibi 
birçok işlevli teknoloji ile, aynı 
anda çok çeşitli çıkış akımı 
sağlar. Anında led arıza tespiti 
yaparak sistemin devamlı 
düzgün çalışmasını destekler. 
Ayrıca ledler kullanılmadığında 
otomatik olarak güç tasarrufu 
yapar. 
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Trafik Görüntüleme ve 
İzleme Sistemleri

Yol güzergahını izlemek, trafik 
güvenliği sağlamak, ters yön 
araç seyir tespiti, acil durum 
ve yol yardımı gibi hizmetlerin 
sağlanması amacıyla otoyol 
ve şehir içi yollarda kurulan 
hizmetlerdir.

CCTV (Closed circuit television), 
yapay zeka tabanlı olay algılama 
sistemleri, merkezi yönetim 
sistemine (SCADA)  entegre 
olarak çalışmaktadır.

l CCTV

l Akıllı Olay Algılama Sistemi

Trafik Ölçüm Sistemleri

Yol güzergahı boyunca trafik 
akışının kontrolü ve izleme 
amacıyla kurulan trafik ölçüm 

sensörleri sayesinde; araç 
sınıflandırılması, hız bilgisi, 
araç yoğunluğu ve sayısı bilgiler 
ölçülebilmektedir. Bu bilgiler 
doğrultusunda farklı analiz 
yöntemleriyle seyahat süresi, 
trafik yol durum bilgisi elde 
edilmektedir.

l Araç Sayım ve  
Sınıflandırma Sistemleri

l Sensörler

Yol Meteoroloji  
Sistemleri

Hava durumu bilgi sistemleri, 
yol ağı üzerindeki mevcut hava 
koşullarını ölçmek amacıyla 
kullanılır.

Yol meteoroloji sensörleri ile 
termal harita, istatistiksel 
veriler gibi karar destek 
çözümlerin oluşturulması ve bu 

bilgilerin sürücülere aktarılması 
sağlanmaktadır.

l Otoyol Meteoroloji İstasyonu

l Tünel Hava Kalitesi Ölçüm 
İstasyonu

Trafik Sinyalizasyon 
Sistemleri

Trafik sinyalizasyon sistemleri, 
trafik akışını kontrol eden ve 
yöneten sistemlerdir. 

Akıllı sinyalizasyon sistemleri 
sayesinde trafik akışı disipline 
edilerek kentin bütününde 
yoğunluk izlenebilir ve kontrol 
edilebilir hale gelmektedir.

l Kavşak Kontrol Cihazları

l Trafik Sinyal Lambaları

l Yaya Butonu
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Akıllı
Aydınlatma
Sistemleri
Küresel ölçekte tüm hızıyla devam eden 
teknolojik gelişmelere paralel olarak 
aydınlatma sistemleri de köklü bir değişim 
süreci içerisinde bulunuyor. Akıllı sistem 
teknolojileri ve kullanım alanlarının 
gelişimiyle beraber akıllı aydınlatma ürünleri 
evlerden, binalara ve şehirlere doğru 
evrilmekte...
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Dünyada tüm hızıyla 
devam eden teknolojik 
gelişmelere paralel olarak 

aydınlatma sistemleri de köklü 
bir değişim süreci içerisinde. 
Geleneksel lambaların yerine 
led lambaların geçmesi, 
mekanik aksam ve parçaların 
yerine ise elektronik parçaların 
kullanılması, akıllı aydınlatma 
sistemlerinin binalardan 
şehir aydınlatmalarına doğru 
yayılması gibi devrimsel 
nitelikte gelişmeler yaşanıyor. 
Akıllı aydınlatma sistemleri, 
IoT ya da bir kumanda sistemi 
ile kontrol edilen ve zamana 
göre çalışan teknolojik sistemler 
olup, internet üzerinden ya 
da kontrol kumandası ile 
bulunduğunuz herhangi bir 
ortamda akıllı tüm elektronik 
cihazları kontrol edebilmenizi 
sağlıyor. Yapılarda aydınlatma, 
otomasyon, elektronik ve dijital 
teknolojilerdeki ilerlemeler ile 
birlikte akıllı hale gelmektedir. 
Aynı yapılarda olduğu gibi 
şehirler de yine aydınlatma, 
otomasyon, elektronik ve dijital 
teknolojilerdeki ilerlemeler ile 
birlikte akıllı şehirler haline 
gelmektedirler.

Akıllı aydınlatma temel olarak 
iç mekanlarda, cadde, sokak ve 
sosyal alanları aydınlatmada 
kullanılan armatürlere bağlanan 
aydınlatma kontrol üniteleri 
aracılığı ile sağlanmaktadır. 
Aydınlatma kontrol ünitesi 
armatürleri izlemekte, açma 
kapama zamanlarının verilerini 
işlemekte, gelen açma kapama 

komutlarını uygulamakta, 
armatürün tükettiği enerjiyi 
ve kalan ömrünü tutarak 
veri kontrol ünitesine 
iletmektedir. Her armatüre 
bağlanan aydınlatma kontrol 
ünitesi, veri kontrol ünitesi 
ile elektrik hattı üzerinden 
veya kablosuz teknolojiler ile 
haberleşmektedir.

Akıllı aydınlatma 
sistemlerinde özellikle 
led aydınlatma kullanılma 
nedenleri;

Merkezi Yönetim: Sistem 
dağınık halde geniş lokasyonlara 

yayılmış tüm aydınlatma 
ürünlerinizi tek bir ekrandan 
tüm gerekli bilgileri almanızı, 
raporlamanızı ve yönetmenizi 
sağlar.

Enerji Tasarrufu: Mevcut 
eski sistemlere göre aydınlatma 
seviyesi değişmeden %40-%50 
tasarruf sağlayabilmektedir.

Uzun Ömürlü Yapı: Kullanım 
ömrü olarak hem dış etmenlere 
karşı daha dayanıklı olması 
hem de iç yapısı nedeniyle 
50.000-70.000 saat seviyelerine 
ulaşabilir.

• Necmi Cem Koyuncuoğlu
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Çevre Dostu: Led aydınlatma-
lar toksik kimyasallar bulundur-
mayıp, karbon ayak izi oranları 
mevcut ürünlere göre %70 azdır.

Dayanıklılık: Led yapılar 
zorlu iklim ve fiziki şartlarda 
çalışmaya uygundur. Şok, 
titreşim gibi fiziksel dış etkilere 
karşı dayanıklıdır.

Işık Verimi: Led sistemler 
yönlü ışık kaynakları 
olduklarından yalnızca istenilen 
bölgeyi aydınlatır, verimi arttırır 
ve ışık kirliliği yaratmaz.

Hızlı Devreye Girme: 
Sistemde açıldıklarında anında 
en yüksek çalışma parlaklığına 
ulaşır ve kontrol sistemleriyle 
daha uyumlu çalışır.

Erişim: Sistem uzak noktalara 
ve tüm sensörlere kolay erişim 
sağlar, bilgi toplar, analiz eder 
ve kayıtlı alarmlar oluşturur.

Bakım: Sistem arızalı 
armatürlerinizin yerini 
koordinat bazında verir, iş 
emri açar ve kalan lamba ömür 
bilgisi ile bakım planlamanızı 
kolaylaştırır.

Şehirlerle ilgili olarak 
aydınlatma sistemleri, korumak 
ve kontrol etmek, güvenli yollar 
sağlamak, kamusal alanlara 
davet etmek ve evlerde, iş 
yerlerinde, şehir merkezlerinde 
güvenliği artırmak için en 
önemli unsurlardan biridir. 
Fakat bu sistemin işletilmesi 
çok maliyetlidir ve bir şehirde 
harcanan toplam elektrik 
miktarının büyük bir kısmını 
oluşturmaktadır. Bu faktör, 
elektrik maliyetlerinin sürekli 
artmasıyla birlikte bir şehrin 

bütçesi için gün geçtikçe 
önemli hale gelmektedir. 
“Akıllı Şehirler”in henüz 
resmi ve yaygın olarak kabul 
edilmiş bir tanımı olmasada, 
amaç kamu kaynaklarının 
daha iyi kullanılması, 
insanlara sunulan hizmetlerin 
kalitesinin arttırılması ve kamu 
yönetimlerinin operasyonel 
maliyetlerinin düşürülmesi 
olarak açıklanabilir. 

Akıllı şehirler ayrıca yönetim, 
eğitim, sağlık hizmetleri, 
kamu güvenliği, ulaşım gibi 
şehir hizmetlerini daha akıllı, 
birbirine bağlı ve verimli hale 
getirmek için bir yol sunar. 

Akıllı bir kentsel çevrenin 
amacı vatandaşların konfor ve 
yaşam kalitesini, doğal çevreyi 
etkilemeden asgari kaynaklar 
ve güç tüketimi ile artırmaktır. 
Böyle bir akıllı ortamda sokak 
aydınlatması ana konulardan 
biridir. Bu konuda dünyada 
başarılı birer örnek olabilecek 
Barcelona, Tokyo, Amsterdam 
gibi şehirler akıllı şehir ve akıllı 
aydınlatma ile ilgili önemli 
çalışmalar yaptılar.

Ülkemizde özellikle son yıllarda 
giderek önem kazanan ve 
stratejik hedefler arasında 
yer alan enerji verimliliği 
konusunda da aydınlatma 
sistemlerinin etkin kullanımı, 
son derece kritik bir noktada yer 
alıyor. Dünyada farklı şehirlerde 
hayata geçirilen bu sistemlerin 
ülkemizde de kısa sürelerde 
hayata geçirileceği düşünülebilir.

Akıllı aydınlatma sistemleri 
ile ilgili yapılacak çalışmalarda 
Megasan olarak ihtiyaç 

duyulacak teknolojik çözümler 
için profesyonel bakış açısıyla 
sizlere destek sunulmaktadır.

BRIGHT LED ELECTRONICS 

İç ve dış aydınlatmalarda, sokak 
ve tünel aydınlatmalarında, 
trafik göstergelerinde, 
ışıklandırma ve renklendirme 
çalışmalarında geniş bir ürün 
yelpazesi sunmaktadır.

İç Mekan Aydınlatmaları

NIPPON NICERA CERAMIC
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Infrared sensörler

Piroelektrik kızılötesi 
sensör, ferroelektrik 
seramiğin piroelektrik 
etkisini kullanan ve sıcaklık 
değişikliklerini algılayabilen bir 
sensördür. İnsan vücudundan 
yayılan hafif kızılötesi ışınlar da 
tespit edilebilir.

Thermopile sensör, bir nesneden 
yayılan kızılötesi radyasyonu 
aldığında gelen enerji miktarına 
göre termoelektromotor 
kuvvet üreten ve mutlak enerji 
miktarını (sıcaklık) tespit 
edebilen termal kızılötesi 
sensördür.

Nicera, akıllı aydınlatma 
sistemlerinde led ürünlerinin 
entegrasyonu için sunduğu 
geniş sensör çözümleriyle 
kullanıcıların önde gelen tercihi 
konumunda...

Dış Mekan Aydınlatmaları
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Akıllı Şehir 
Uygulamalarında 

Kullanılan Haberleşme 
Protokolleri

Değişen ve gelişen teknolojiyle birlikte hayatımız her geçen gün daha da 
kolaylaşmaktadır. Hayatımızı kolaylaştıran teknolojilerin başında ise haberleşme 

sistemleri gelmektedir. Teknoloji ve haberleşme sistemlerindeki bu önemli gelişmeler, 
adeta hayat kurtarıcı bir niteliğe sahip olan akıllı sistemlerle tanışmamızı sağlamıştır.
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Hızlı nüfus artışı ve 
kırsaldan kentlere artan 
göçle birlikte sınırlı 

kaynakların hızla tükenmeye 
başlaması, var olan bu kısıtlı 
kaynakları daha verimli ve 
optimize kullanabilmek amacıyla 
20. yüzyılın son çeyreğinden 
itibaren gelişen teknolojinin 
getirdiği fırsatlar yeni bir 
kavramı hayatımıza dâhil ediyor; 
Akıllı Şehir (Smart City). Akıllı 
şehir terimi, vatandaşlara 
sunulan hizmetleri dönüştürmek 
amacıyla operasyonel verimliliği 
artırmak ve belediye düzeyinde 
daha iyi kararlar vermek için 
bilgi toplama, analiz etme ve 
dağıtmayı önerebilen teknolojiye 
sahip yoğun şehirleri ifade 
etmek için kullanılır. Bir diğer 
bakış açısına göre de akıllı şehir, 
kentlinin yararına olacak şekilde, 
bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
(BİT) kullanımıyla, klasik ağ 

ve hizmetlerin daha etkin 
hale getirildiği yer olarak da 
tanımlanabilir.

Geleceğin akıllı şehir vizyonu, 
bağlanabilirlik kavramına 
dayanmaktadır. Bu kavram, 
çok farklı akıllı şehir nesneleri 
arasında birlikte çalışabilir 
olma (interoperability) ve bu 
nesnelerin birbirleri arasındaki 
bağlantılarının sağlanabilmesi 
(interconnectivity) için akıllı 
şehirlerde kesinlikle çok önemli 
bir yere sahiptir.

Bununla birlikte akıllı şehirlerde 
telekomünikasyon altyapıları, 
kablosuz sensör ağları, 
makineden makineye (M2M), ve 
araçtan araca (V2V) iletişim, ağ 
sanallaştırma ve ağ geçitleri gibi 
çeşitli teknolojilerin katılımıyla 
çok sayıda dijital cihaz 
aracılığıyla hizmetlerin verimli 
bir şekilde sunulması ve yüksek 
kalitede bilgi akışı sağlanabilir. 

Bu yazımızda akıllı şehir 

uygulamalarında kullanılan 
telekomünikasyon altyapıları ve 
haberleşme protokollerine yer 
veriyor olacağız.

2010-2025 yılları arasındaki 
IoT ve non-IoT cihaz sayılarını 
gösteren aşağıdaki tabloya 
baktığımızda 2025 yılı itibarı 
ile internet bağlantısına ihtiyaç 
duyacak IoT( Nesnelerin 
Interneti) bağlantılı cihaz 
sayısının yaklaşık 2021 yılında 
öngörülen 13.8 milyar adetle 
mukayese edildiğinde büyük 
bir sıçrama anlamına gelen 31 
milyar adet civarına yükseleceği 
görülmektedir. IoT cihazlarına 
örnek olarak bağlantılı araçlar, 
akıllı ev cihazları ve bağlantılı 
endüstriyel cihazları verebilirken 
akıllı telefonlar, bilgisayar ve 
tablet gibi cihazlar ise non-
IoT kategorisine girmektedir. 
Bu cihazların sayısı da 2025 
itibarı ile 10 milyar adetin biraz 
üzerinde olmakla birlikte IoT 
cihazlarının sadece üçte birine 
denk gelecektir.

• Semih Eroğlan
• Yavuz Yılmaz
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Akıllı şehir haberleşme 
altyapıları ile ilgili en büyük 
zorluk, bu kadar fazla sayıda 
cihazın hatasız bir şekilde 
bağlantı kurabilmesini ve 
bunu kesintisiz bir şekilde 
devam ettirebilmesini 
sağlamak olacaktır. Çünkü 
mevcut durumda bu 
bağlantılar potansiyel olarak 
elektromanyetik parazitlere 

karşı daha açık bir yapı ortaya 
koymaktadır. 

Aşağıdaki şekilde akıllı şehir 
uygulamalarında kullanılan 
çeşitli haberleşme teknolojilerini 
görebilirsiniz. Her ne kadar 
Bluetooth, ZigBee, WiFi, 
NFC, Z-Wave, LoRaWAN, ve 
6LoWPAN gibi pek çok çözüm 
bulunmasına rağmen her birinin 
çıkış gücü ve transmisyon 

mesafeleri açısından farklı 
kısıtlamaları olduğu aşikardır. 
Diğer yandan WiMax, LTE, 
LTE-A gibi gelişmiş 3GPP 
teknolojilerinin de yüksek 
enerji tüketimi ihtiyaçları 
sebebiyle akıllı şehirlerdeki 
büyük ölçüde batarya ile çalışan 
bağlı cihazların güç tüketimleri 
göz önüne alındığında farklı 
sınırlamaları olacaktır.
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Burada gösterilen teknoloji ve protokolleri özelliklerine toplu şekilde bakacak olursak aşağıdaki özet 
tabloyu inceleyebiliriz.

Gerek mevcut ve gerekse de yeni gelişmekte olan, gelecekte daha fazla duymaya başlayacağımız 
teknolojileri farklı parametrelere göre aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz.
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Otonom Araçlar, 
Dronelar ve Daha Fazlası  

için Lidar

“LiDAR” temel olarak mesafe ölçme işlemi için lazer veya 
ışık kullanan bir uzaktan algılama yöntemidir. Mouser 

ürünleri arasına kattığı Benewake’in LiDAR çözümleriyle 
müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılıyor.
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Yeni bir işbirliğiyle 
Mouser bünyesine 
kattığı Benewake solid-

state Lidar ürünleriyle otonom 
araçlar, dronlar, akıllı ulaşım 
sistemleri, robotlar, akıllı ev 
ve depo lojistiği yönetimi gibi 
uygulamalara çözümler sunuyor.

TF02-Pro LiDAR orta menzilli 
mesafe sensörleri, kararlı, 
doğru, hassas ve yüksek 
frekans aralığı tespiti sağlayan, 
farklı yansıtma koşullarında 
doğruluğu iyileştirilmiş tek 
nokta aralıklı sensörlerdir. 40 
metreye kadar algılama aralığı 
ile birlikte bileşenler ayrıca 100 
Klux’a kadar ortam ışığı direnci 

ve 1000 Hz’e kadar frame-rate 
sunarlar.

TF03-180 LiDAR uzun menzilli 
mesafe sensörü, maksimum 
180 metrelik algılama aralığına 
sahip endüstriyel sınıf bir 
ışık algılama ve mesafe 
sensörüdür. Sensör, tasarım 
mühendislerinin -25 ile +60 °C 
sıcaklık aralığında, çok güçlü ışık 
ortamları ile birlikte yağmur, sis 
ve kar gibi koşullarda dış mekan 
kullanımında oluşacak kamaşma 
etkisi ve diğer parazitlerin 
etkisini ortadan kaldıracak 
entegre bir algoritma ile birlikte 
gelir.

TFmini Plus tek noktalı LiDAR 
modülleri, IP65 dereceli bir 
muhafazada daha yüksek 

ölçüm frekansı, azaltılmış kör 
bölge ve geliştirilmiş doğruluk 
ve kararlılık sağlarken, düşük 
maliyet ve düşük güç tüketimi 
hedefini de yakalar. Cihazlar, 
mühendislerin komutlar 
aracılığıyla geçiş yapabildiği hem 
UART hem de I²C arayüzleriyle 
uyumludur.

CE30-C 3D katı hal LiDAR 
sensörü, konumu tespit etmek 
veya nesnelerden kaçınmak için 
yaygın olarak kullanılan ayrıntılı 
gerçek zamanlı 3D nokta bulutu 
verileri sağlar. Mekanik döner 
bileşeni olmayan CE30-C, 
yüksek güvenilirlik ve kararlılık 
değerlerine ulaşır. Sensör, 
çıkış anahtarı, kare hızı ve IP 
adresi için yapılandırılabilir 
parametreler sunar.

• Erkut Benli

Kaynak: 

https://cloud.3dissue.com/75530/75877/90119/MouserEIUMarch2021/index 

html?elqTrackId=83506c7df69e457bae0994b20f049b29&elqaid=1583&elqat=2
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Akıllı Toplumlar 
Akıllı Şehirler…

Akıllı şehir uygulamaları yaşamsal faaliyetler açısından 
birçok kolaylığı beraberinde getirmektedir. Bu 

uygulamalar bireyin gündelik yaşamında çevreyle olan 
ilişkisini iyileştirmeyi daha nitelikli bir duruma getirmeyi 

temel bir öncelik olarak kabul etse de insan hayatını 
farklı yönleriyle etkilemektedir.

YAŞAM
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Şehir yönetimleri nüfusun 
hızlı bir şekilde artmasına 
paralel olarak ülke 

vatandaşlarına daha iyi şartlarda 
hizmet verebilmek, yaşam 
kalitesini artırmak mevcut 
sorunlara (enerji, ulaşım, 
güvenlik vb) çözüm sağlamak, 
akıllı çözümler getirebilmek için 
sahip oldukları ülke kaynakları 
ile akıllı şehirlere ihtiyaç 
duymaktadırlar. 

Kaynakları verimli şekilde 
yönetmeyi, güvenli ve 
sürdürülebilir yapıyı hedefleyen 
kentsel alanlar olarak 
tanımlanan akılı şehirler her 
ne kadar bireyin gündelik 
yaşamında çevreyle olan 
ilişkisini iyileştirmeyi daha 
nitelikli bir duruma getirmeyi 
temel bir öncelik olarak kabul 
etse de insan hayatını farklı 

yönleriyle etkilemektedir. 
Teknolojik altyapılardan 
oluşan ve verilerin hassas bir 
şekilde korunması gerektiği 
bu oluşumda siber saldırılar 
ile karşı karşıya kalınması 
durumunda kişisel veriler açık 
hedef haline gelmekte ve bu 
risk şehir hayatını durduracak 
seviyelere taşıyabilmektedir.

Akıllı ulaşım, akıllı yaşam, akıllı 
yönetim, akıllı çevre, akıllı 
ekonomi gibi alt bileşenleri 
oluşturan akıllı şehirlerin en 
önemli bileşeninin akıllı toplum 
olduğu göz ardı edilemez. 
İnsanların bilgi ve iletişim 
teknolojilerini kullanımı kabul 
etmeleri bu konuda kendilerini 
geliştirmeleri ve uyum 
sağlamaları zaman alacaktır. 
Bu süreçte yetkin olmayan 
kişilerin yönetimde bulunması 
atacakları yanlış adımlarla 
sistemin çökmesine, bireylerin 
memnuniyetini olumsuz 

etkilemeye ve daha başka 
zararlara sebebiyet verecektir. 
Alanında yetkin kişilerin 
yönetim kademesinde yer 
alması ve belirli periyotlarda bu 
sisteme uyumu kolaylaştırmak 
için bireylere eğitim verilmesi 
geçiş sürecini kolaylaştıracak ve 
sisteme olan güveni artıracaktır. 

Özetle insan hayatını her 
yönüyle olumlu ve olumsuz 
etkileyecek akıllı şehirlerin 
oluşumunda toplumun 
bilinçlendirilmesi, “insan 
merkezli” yaklaşım modeli 
birinci öncelik olmakla birlikte, 
toplumdaki bireylerin büyük 
verilerini garanti altına almak 
için politikalar geliştirerek özel 
hayatını korumak ve yanlış 
yönlendirmeleri engellemek 
için sürekli çalışmalarda 
ve denetimlerde bulunmak 
yönetimlerin üzerinde eğilmesi 
gereken konulardan biri 
olmalıdır.

• Zehra Koçdaş


