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Türkiye’de AUS endüstrisi geliştirilmeli, 
yerli sanayi desteklenmeli
Akıllı ulaşım sistemleri veri toplama, değerlendirme ve paylaşım 
stratejisinin oluşturulması gerektiğine dikkat çekilirken AUS paydaşı 
ve tarafı olan kurumlar arası birlikte çalışılabilirliğin artırılması ve 
farkındalığının sağlanması istendi.

“Akıllı Ulaşım Sistemleri - AUS”, TBD “Sayısal 
Gündem 2020” hedefiyle oluşturduğu “Toplum 
için BT Kazanımları” Çalışma Grubu’nun alt 
grubunun düzenlediği çalıştayda irdelendi. 
Ersin Taşçı’nın yönettiği çalıştayda, Türkiye’de 
AUS’un merkezi ve yerel yönetimler tarafından 
başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için; AUS 
paydaşı ve tarafı olan kurumlar arası birlikte 
çalışılabilirliğin artırılması gerekliliği vurgulandı. 
Yerel yönetimler için AUS uygulamalarının 
koordine ve denetimi konusunda yetkili bir üst 
otorite olması gerektiği belirtilirken akıllı ulaşım 
politikalarının hazırlanan 2015 – 2019 e-devlet 
strateji belgesinde yer alması konusunda 
çalışma ve girişimler yapılması dile getirildi. 
Çalıştayda şu önerilerde bulunuldu:
-AUS veri toplama, değerlendirme ve paylaşım 
stratejisinin oluşturulması gerekiyor. ( Açık, 
paylaşılabilir, yeniden değerlendirilebilir veriler 
vs. )

-Akıllı ulaşımın farkındalığının sağlanması 
ve faydalarının içselleştirilmesi için paydaş 
kurumlara yönelik eğitim/seminer çalışmaları 
düzenlenmeli.

-AUS çalışmalarında akademik-kamu-özel 
sektör ve bilişimcilerin bir araya getirilmesi, 
AUS problem ve ihtiyaçlarını bilenlerle çözüm 
üretecek bilişimcilerin bir araya getirilmesi 
sağlanmalı.

-AUS toplumsal faydalarının belirlenmesi, 
kurumlara yönelik fayda odaklı farkındalık 
yaratma çalışmaları yapılmalı.

-İlgili kurumlarda AUS araştırma bütçeleri 
oluşturulmalı.

-Türkiye’de AUS endüstrisi geliştirilmeli ve 
AUS konusunda üretim yapan yerli sanayi 
desteklenmeli.
 
2015 hedefleri

* 2015 – 2019 e -Devlet Strateji Belgesi’nde 
AUS’un yer alması sağlanmalı: TÜBİTAK’ta 
hazırlanan 2015 – 2019 e –Devlet Strateji 
Belgesi’nde AUS’nin Türkiye genelinde merkezi 
ve yerel yönetimler tarafından öncelikli olarak 
gündeme alınmasını sağlayacak içerik ve 
kapsamda stratejik hedeflerin yer alması 
sağlanacak.
* Ulusal Bilişim Kurultaylarında Yılın AUS 
Projesi ödülü verilmeli: Merkezi ve yerel 
yönetimlerin AUS yatırımlarını teşvik etmek 
ve başarılı projeleri kamuoyuna tanıtmak için 
verilmesi uygun olacak.
* Kurumlar ve yerel yönetimlere yönelik 
AUS farkındalık ve fayda eğitimleri yapılmalı: 
Merkezi kurumlar ve yerel yönetimlerin ilgili 
veya ilgilendirilecek uzmanlarına yönelik 
AUS farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri 
düzenlenecek. AB teşvikleri, özel sektör ve diğer 
kaynaklardan yararlanılarak kaynak yaratılacak.
* AUS ihtiyaç sahipleri ile AUS konusunda 
uzmanlaşan bilişimciler bir araya getirilecek: 
AUS ihtiyaç sahipleri kurumların yöneticileri, 
ihtiyaç tespitinde bulunan uzman ve 
akademisyenlerle; bilişim teknolojileriyle 
ihtiyaçlara nasıl çözüm üretilebileceğini bilen 
bilişimcilerin birlikte workshop yapabilecekleri 
ortam ve etkinlikler oluşturulmalı.
* TBD’nin UDHB tarafından 25 Ekim 2014’te 
yayınlanan Ulusal AUS Strateji Belgesi’nde yer 
alan AUS Türkiye’de yer alması sağlanmalı. 

http://www.bilisimdergisi.org/s172

http://www.bilisimdergisi.org/s172

