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Değişik modeller 

1. ‘Sabbatical’ için bir projeye katılmak 

2. Özel konularda kurslar 

3. Amerikadaki projelerde Türkiyeden katılımcılara yer 

vermek 

4. Ortak uluslarası projelere katılım 

5. Türkiyeden Amerikadaki danışmanlık şirketlerine, 

araştırma şirketlerine veya üniversitelere mali destek ile 

proje verilmesi 

6. Amerikadaki araştırmacının bireysel olarak Türkiyede 

şirket kurarak veya bır vakıf üniversitesi ie ilişki kurarak 

projelere katılması 

 Control and Intelligent 

Transportation Research Lab  



DATA 

Drıve-Safe Projesi 
Özellikle uykulu sürücülerin davranışının 

tesbiti ve önlem alınmasına yğnelik bir proje. 

 

Sabancı-İTÜ-Koç Üniversıteleri ve Ford- 

Renault-Tofaş işbirliği ile bir DPT projesi.  



DARPA Urban Challenge 2007 
Defense Advanced Research Projects Agency 

• Amerikan savunma bakalığının araştırma 

kolu tarafından düzenlenen yarışma 

• Otonom araçlarla, şehir içi trafikte yol 

planlama, bütün trafik kurallarına uyarak 

görev tamamlama 

• OSU-ACT Columbus, Ohio’da geliştirildi ve 

test edildi. 

• ASELSAN, görüntü işleme ve yol tanıma 

sistemlerine teknoloji ve personel desteği 

verdi. 

• Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden ve 

Avrupa’dan ziyaretçi araştırmacılar proje 

ekibine katıldı 

• Takımımız Kaliforniya’daki finallere katılma 

hakkı elde etti. 

Kontrol ve Akıllı Ulaşım Araştırma 

Merkezi  



MAGIC 2010 
Multi-Autonomous Ground robotic International Challenge 

• Avustralya ve Amerika Savunma 

Bakanlıklarının ortak düzenlediği 

proje yarışması 

• Otonom robot takımları ile 

haritalama ve hedef belirleme 

• ASELSAN liderliğinde, OSU ve Türk 

üniversitelerinin ortak girişimi 

• ASELSAN’ın geliştirdiği robotlar için 

OSU’nun hazırladığı koordinasyon, 

kontrol ve haritalama yazılımları 

Amerika’da ve Ankara’da test edildi 

• Adelaide, Avustralya’da düzenlenen 

finallere katılma hakkı kazanan altı 

takımdan biri 

Kontrol ve Akıllı Ulaşım Araştırma 

Merkezi  



GCDC 2011 
Grand Cooperative Driving Challenge 

• Birbirinden bağımsız geliştirilmiş yarı 

otonom araçların oluşturdukları konvoy 

• Lider aracın kablosuz haberleşme 

üzerinden yayınladığı hız profilini takip 

• Araçlar arası haberleşme ve koordinasyon 

• MEKAR Takımı, İstanbul Okan 

Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi 

ve Ohio State Üniversitesi’nden 

araştırmacılardan oluştu. 

• Takım ve geliştirilen araç, Mayıs 2011’de 

Hollanda Helmond’da gerçekleştirilen 

GCDC’ye katıldı. 

Kontrol ve Akıllı Ulaşım Araştırma 

Merkezi  

MEKAR aracı 

Konvoy lideri 



Türkiye de C2C projesi 

TOFAŞ - Ford Otosan - Koç Sistem ortaklığı, Okan ve Galatasaray 

Üniversitelerinin katkısı ve TÜBİTAKın desteği ile, dünya standartlarına 

uygun, otomobiller arası bir iletişim sistemi geliştirilmektedir. Bu sistem ile 

araçlar arasında ve araç – karayolu arasında kablosuz iletişim kurularak; 

 Ölüm ve yaralanmalı kazaların azaltılması 

 Trafikte can güvenliğinin arttırılması 

 Ulaşım sürelerinin optimizasyonu 

 Trafik verimliliğinin artırılması 

 Emisyonlarının azaltılmasını  

hedeflenmektedir. 



Türkiye de Üniversite 

araştırmalarına destek 

Okan Üniversitesi Kampüsü, İstanbul. 

 



Beklentiler 

• Orta boy ve büyük proje vizyonu 

• Büyük proje (kolaboratif veya konsortiyel) 

proje yönetiminde gelişme 

• Yurt dışındaki gruplara mali destek 

sağanabilmesi 

• Proje çalışanlarına gerçekten araştırma 

zamanı ayrılabilmesi 

• Malzeme tedariğini hızlandırma   

Control and Intelligent 

Transportation Research Lab  


