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Bakanlıktan 
ücretsiz 
navigasyon

Vatandaşlara uydu üzerinden yol ve yer bulmada 
yardımcı olmak üzere Ulaştırma Bakanlığı’nın 
bedava navigasyon sistemi devrede.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, vatandaşlara uydu 
üzerinden yol ve yer bulmada 
yardımcı olacak navigasyon sistemini 

başlattı. Teknik altyapısını Türksat’ın 
hazırladığı “www.ulasim.gov.tr” portalı, 
vatandaşlara, gidecekleri yerle ilgili alternatifli 
güzergâh seçeneği sunuyor. Ücretsiz 
navigasyon uygulamasında, gidilecek güzergâh 
üzerindeki benzin istasyonları, restoran, 
eczane, dinlenme tesisi, tarihi yerler, polis ve 
jandarma gibi güvenlik birimleri daha rahat 
bulunacak. 

faaliyet gösteren firmalar ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları’nın (TCDD) da bu portala entegre olduğunu 
söyledi.
Vatandaşların bir noktadan başka bir noktaya gitmek için 
en hızlı ve ucuz yolu araştırmak için çok sayıda internet 
sitesine girerek, saatler süren araştırma yapması 
gerektiğine işaret eden Yanar, portalın vatandaşların 
zamandan kazanması amacıyla hazırlandığını kaydetti.

“4 kilometrekarede bir hava durumu bilgisi”
Ulaşım portalında hava durumu özelliğinin de 
bulunduğuna dikkati çeken Yanar, “Gidilecek güzergâhtaki 
hava durumu, her 4 kilometrekarede bir dijital olarak 
veriliyor. Ayrıca seyahat planındaki zaman göz önünde 
bulundurarak veriliyor. 3 günlük hava durumu bu anlamda 
inceleniyor” diye konuştu.

Türksat tarafından yazılımı gerçekleştirilen projenin 
maliyeti 2 milyon lira oldu. Her türlü mobil cihazda 
kullanılabilen ve akıllı telefonlara da ücretsiz yüklenebilen 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
Strateji Geliştirme Başkanı Erol Yanar, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, 2012 yılı Aralık 
ayında hizmete giren portalın, ulaşım modlarını 
(türlerini) bir araya getirerek oluşturduğuna 
işaret etti. 
Portalın Türkiye’deki e-devletten sonra 
kamudaki en kapsamlı entegrasyon projesi 
olduğunu vurgulayan Yanar, “Şu anda 170 
civarında kurum ve kuruluş bu projeye entegre 
oldu. 150’den fazla karayolu ulaşımında hizmet 
veren firmalar da portala entegre olmuş 
durumda” dedi.

Projedeki en büyük kazancın, 
tamamen yerli mühendis ve 
yazılımcıların gücüyle elde 
edilmesi ve yerli harita altlığının 
kullanılması olduğuna dikkati 
çeken Yanar, öncelikle kara, 
hava ve deniz ulaşımında 

portalda, yol tarifi yazılı olarak 
yapılıyor.
Türkiye’ye en çok gelen ülke 
vatandaşlarının konuştuğu diller olan 
İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça 
dilleriyle de yayın yapıldığını belirten 
Yanar, Türkiye’ye gelen bir turistin, 
gideceği yerin, kullanması gereken 
ulaşım araçlarını başkalarına 
sormak yerine, bu portalla ayrıntılı 
bir şekilde doküman halinde 
alabileceğini kaydetti.
Ulaşım portalında çocukların da 
unutulmadığına dikkati çeken 
Yanar, çocukların küçük yaşta trafik 
kurallarını öğrenmeleri amacıyla 
eğitici oyun ve filmlerin sitede 
yer aldığını söyledi. 6 yaş grubu 
çocuklara yönelik trafik kurallarını 
anlatan film ve oyunlar ile doğru 
ve yanlış hareketleri gösteren 
filmlerin yer aldığı portalda, ilerleyen 
zamanlarda 12 yaş grubuna yönelik 
oyunlar da bulunacak. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 
de test verilerinin bitmek üzere 
olduğunu ifade eden Yanar, kısa 
süre sonra Ankara’nın bilgilerinin de 
sisteme entegre edileceğini bildirdi.
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