


1. Akıllı Ulaşım Sistemlerine Dair Teknik Dokümanlar 

  Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS)'nin, birlikte işletilebilir ve entegre bir sistem içerisinde 
karayolu ağı genelinde yaygınlaştırılması için ihtiyaç duyulan 45 adet teknik şartname, 
Ulusal AUS Mimarisi Taslağı, AUS Uygulama Planı ve Teknik raporlar olmak üzere 
6000 sayfanın üzerinde teknik doküman hazırlanmıştır. 
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2. Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi 

  Her bir Karayolları Bölge Müdürlüğünde birer adet Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi 
(AUSM) ve Karayolları Genel Müdürlüğünde Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi 
(AAUSM) olmak üzere toplam 18 adet Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezinin kurulması 
hedeflenmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğünde Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri 
Merkezi ve Karayolları 13. (ANTALYA) Bölge Müdürlüğünde Akıllı Ulaşım Sistemleri 
Merkezi binalarının yapımı tamamlanmıştır. 

   



  Karayolları 13. Bölge (Antalya) Müdürlüğü yerleşkesinde Akıllı Ulaşım Sistemleri 
Merkezinin görüntü, ses ve otomasyon sistemleri kurulumu 17.08.2022 tarihinde 
tamamlanmıştır. 
 

 
 
 

Karayolları 13. Bölge (Antalya) AUS Merkezi Binası 



 

  

 
 

  Tesis edilen görüntüleme sistemi ile karayolu ağının çeşitli kesimlerindeki görüntüler     
AAUSM’den izlenebilmektedir.  

 
  2023 yılında Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde Akıllı Ulaşım Sistemleri 
Merkezinin görüntü, ses ve otomasyon sistemlerinin kurulumuna dair ihale yapılması 
planlanmaktadır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü 



3. Akıllı Ulaşım Sistemleri Haberleşme Altyapısı 

Türkiye genelinde AUS kapsamında tesis edilecek sistemlerin ve İdaremizin diğer 
haberleşme ihtiyaçlarını karşılayacak etkin bir haberleşme altyapısının kurulması 
amacıyla karayolu ağına fiber optik kablo tesis edilmesi hedeflenmektedir. 

Bu kapsamda Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan karayolu 
üzerinde fiber optik kablo tesis edilmesine dair yürütülen çalışmalar tamamlanmış olup, 
520 km karayolu ağına fiber optik kablo tesis edilmiştir. Ayrıca Karayolları 2. (İzmir) 
Bölge Müdürlüğü, Karayolları 3. (Konya) Bölge Müdürlüğü, Karayolları 4. (Ankara) Bölge 
Müdürlüğü, Karayolları 13. (Antalya) Bölge Müdürlüğü ve Karayolları 14. (Bursa) Bölge 
Müdürlüğü sorumluluk alanındaki muhtelif kesimlere fiber optik kablo haberleşme 
altyapısı tesis edilmesi işi kapsamında 1.452 km karayoluna fiber optik kablo 
haberleşme altyapısı tesis edilmiştir. Günümüz itibari ile Devlet ve İl yollarına toplam 
1.972 km haberleşme altyapısı tesis edilmiştir. 



4. Trafik Yönetim Sistemleri 

Sinyalizasyon Sistemleri 

Akıllı ulaşım sistemleri çalışmaları kapsamında, sabit zamanlı sinyalizasyon yönetim 
biçiminden trafik uyarmalı sinyalizasyon yönetim biçimine geçilerek sinyalize kavşak 
yönetiminin optimize edilmesi ile trafikte kuyruklanma ve bundan doğan zaman 
kayıplarının azaltılması hedeflenmektedir. 

Bu amaçla Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüklerimiz tarafından yapılan 
Sinyalizasyon Sistemi Tesis Edilmesine ilişkin işler kapsamında bugüne kadar 244 adet 
Yarı Trafik Uyarmalı ve 357 adet Tam Trafik Uyarmalı olmak üzere toplam 2.873 
kavşaktan 601 adet sinyalize kavşak uyarmalı hale getirilmiştir. Ayrıca, Kurumumuz 
tarafından sisten kaynaklı yol görüşünün azaldığı kesimlerde trafik yoğunluğu göz 
önünde bulundurularak Işıklı Uyarı ve Güvenlik Cihazları (flaşör) tesis edilmektedir. 
2023 yılına kadar 7.416 Kavşak Yaklaşım Flaşörü 6.311 adet Güneş Enerjili, 5.627 adet 



Elektrik Enerjili ve 900 adeti uzaktan takip edilebilir olmak üzere toplam 19.351 adet 
senkronize flaşör tesis edilmiştir. 

Sürücü Bilgilendirme Sistemleri  

Trafik güvenliği ve sürüş konforunu artırmak için kullanılan uygulamaların başında 
gelen Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) bileşenlerinden birisi olan sürücü ve yolcu 
bilgilendirme sistemleri, Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki karayolu ağı üzerinde 
giderek yaygınlaştırılmaktadır. Bu amaç kapsamında günümüze kadar; 32 adet 
Meteorolojik Bilgi İstasyonu (MBİ), 187 adet Değişken Mesaj İşareti (DMİ), 144 adet 
Kamera, 153 adet Değişken Trafik İşareti (DTİ), 209 adet Radarlı Hız İkaz Sistemi 
kurulmuştur. 

 



5. Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri 

Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS), ulaşım sisteminin unsurları ve aktörleri 
arasında kablosuz teknolojiler aracılığıyla etkili veri alışverişine izin veren bir teknoloji 
ve uygulama grubudur. K-AUS ile araçlar arasında (araçtan araca / V2V) veya araçlar ve 
altyapı arasında (araçtan altyapıya / V2I) ve aynı zamanda yayalar, bisikletliler veya 
motosikletliler gibi korunmasız yol kullanıcıları da dahil olmak üzere tüm yol kullanıcıları 
ve unsurlar arasında (araçtan her şeye/V2X) bilgi paylaşımı yapılabilmektedir. Böylece 
K-AUS, ulaşım sisteminin daha güvenli, verimli ve erişilebilir olmasını 
sağlayabilmektedir. K-AUS teknolojileri ayrıca otonom araçlar için önemli bir temel 
oluşturmaktadır. 

Karayolları Genel Müdürlüğümüz bu alanda çalışmalar yürütmekte olup ülkemizin ilk 
K-AUS Test ve Uygulama Koridoru İstanbul Havalimanı güzergahında kurulacaktır. 



 


