
BİLİŞİM AJANDASI2013 NİSAN116 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 117

Araçlara çip 
takılacak
Yaklaşık 17 milyon araç plakasına çip takılıp 
kayıtlı tüm araçlar tek bir merkezden izlenecek. Prof. Şen: Araç 

plakalarına çip 
takılması bir silaha 
dönüşebilir
TBMM Haberleşme ve Özel hayatın 
Gizliliği Araştıran kısaca “Böcek” 
olarak bilinen komisyona konuşan 
Prof. Dr. Ersan Şen, 17 milyon 
araca çip takılmasının ilerde 
tehlikeli bir silaha dönüşebileceği 
uyarısında bulundu. Şen’in konuya 
ilişkin değerlendirmesi şöyle:
“17 milyon araca çip takılması 
uygulaması ilk başta güvenlik 
açısından iyi görünebilir. Ama 
Türkiye’de hukuk kültüründe sorun 

olduğu için tedirgin olmamak da mümkün değil. Cep telefonunun yanı sıra aracın ve insanın 
takibine dönecek bu olay çok kötü sonuçlar verebilir. Yani istihbaratın gayri hukuki kullanımı 
ciddi sıkıntı yaratır. Kamu otoritesi kimliğine bürünmüş insanlar bunu kullanabilir. O insanı 
suçlama noktasında çok tehlikeli bir silaha dönüşebilir. Yeni otorite kim olacaksa maalesef o 
bu silahı kullanacaktır.”

Türkiye’de, teknoloji destekli trafik 
önlemlerini artırmak için yeni çalışma 
gündemde.  Emniyet Genel Müdürlüğü 
(EGM), “çipli plaka” dönemini 

başlatacak. EGM’nin hazırladığı “Elektronik 
Araç Kimliklendirme Sistemi”nin trafiğin 
etkin şekilde yönetilmesi ve denetlenmesinde 
kolaylık sağlayacağı, trafik ihlallerinin ortadan 
kaldırılmasında önemli rol oynayacağı belirtiliyor. 
Hazırlanan kanun tasarısı yasalaşırsa, trafikteki 
17 milyon 33 bin 413 araç plakası, çipli olanlarla 
değiştirilecek. Çipli plakaları, EGM üretecek. Proje 
ile birlikte sabit plaka uygulamasına da geçilecek. 
Yasal sürecin tamamlanmasının ardından tüm 
araçların ön camlarına kimlik kartı niteliğinde çipli 
plaka ve barkodlu etiketler takılacak. 

Radyo frekansı yayan sistem sayesinde araç gerekli durumlarda 
izlenecek. Ayrıca MOBESE ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 
otoyollardaki güvenlik kameraları da sisteme entegre edilecek. 
Böylece karayollarında seyreden tüm araçların hareketleri adım 
adım izlenecek. Uygulamayla terör, kaçakçılık, asayiş gibi suçlara 
karışan faillerin kısa sürede yakalanması ve trafik ihlallerinin en aza 
indirilmesi hedefleniyor.
“Elektronik Araç Kimliklendirme Sistemi”, araçların çipli plaka ve 
cam etiketleriyle izleneceği ve bu şekilde özel hayatın ihlaline neden 
olacağı gerekçesiyle eleştirilirken, emniyet yetkilileri sistemin uydu 
bağlantılı takip özelliğinin olmadığını bildirdi. 
Araçlardaki çip ve etiketi okuma sistemleriyse trafik kazalarının 
yoğun olarak meydana geldiği ve trafik ihlallerinin en çok yapıldığı 
güzergah ve noktalara kurulacak. Sadece trafik denetimlerinde 
kullanılması öngörülen bu sistemin, sahte veya çalıntı plakalı araç 
kullanımının engellenerek suç işlenmesinde caydırıcı olması, ikiz 
plaka kullanımıyla edinilen haksız kazancın önlenmesi başta olmak 
üzere birçok konuda kamu ve trafik güvenliğiyle ekonomiye katkı 
sağlanması amaçlanıyor. 
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