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ÖZET
İzmir Büyükşehir Belediyesi diğer kurumların aksine Google vb. web harita servisi sağlayıcılarının dışında
Türkiye’de ilk olarak kurum olarak servisini sağladığı gerçek zamanlı ve güncel haritalarını kullanarak Araç
Takip Sistemini kurmuştur. Araçların izlenmesi/yönetilmesi, araç takibi ile ilgili sözel verilerin girilmesi,
güncellenmesi, sorgu ve analizlerin yapılması, rapor ve çıktılarının alınması ve her türlü değişikliklerin
izlenebilmesine yönelik uygulama yazılımı hazırlanmıştır. Ülkemizde genellikle kurum dışından sağlanan
haritaların güncel olmaması nedeniyle Acil Müdahale ve Kurtarma Araçları’nın yönetimi başta olmak üzere
önemli sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle bilinen mevcut özelliklerinin yanı sıra sistemi diğer sistemlerden
ayıran özelliklerden biri de İtfaiye Daire Başkanlığı için yazılım üzerinde geliştirilmiş olan “Olay Ekleme”
özelliğidir. Belediyemiz tarafından kurulan Araç Takip Sistemi’ni diğer sistemlerden ayıran en önemli
özelliklerden biri olan ve yazılımda referans olarak kullanılan haritaların, Coğrafi Adres Bilgi Sistemi verileri
(grafik ve/veya grafik olmayan) ile bütünleşik ve çevrimiçi (online) olarak kullanılması sayesinde Belediyemize
ait birimlerin daha etkin ve verimli olarak çalışmalarına olanak sağlanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Bilgi Sistemleri Uygulamaları, Gerçek Zamanlı Güncel Veri Kullanımı, Afet ve Kriz
Yönetimi, Web CBS Uygulamaları

İZMİR METROPOLITAN MUNICIPALITY INTEGRATION OF VEHICLE TRACKING
SYSTEM WITH GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS AND USE IN DISASTERCRISIS MANAGEMENT
ABSTRACT
İzmir Metropolitan Municipality has built a Vehicle Tracking System which is the first in Turkey with respect to
the using of realtime and updated maps provided by the municipality itself contrary to other institutions that use
web map service providers like Google etc. Therefore, besides its common features, one of its distinctive features
is “event add” which is developed through the software for Fire Department An application software is
developed for monitoring and managing vehicles; entry, update, query and analysis, report and output of verbal
datum concerning vehicle tracking and for monitoring of all kinds of variationsSome serious problems can be
emerged mainly in the management of Emergency Action and Rescue Vehicles on the ground that the maps
provided externally are not updated.. The maps which are characteristic for the Vehicle Tracking System built by
our municipality and are taken as a reference for the software are used online and in integration with
Geographic Adress Information System datum (graphical and/or non graphical). This enables more efficient
operation for the municipality units.
Keywords: Information System Applications, Realtime Data Using, Disaster and Crisis Management, Web GIS
Applications

1. GİRİŞ
Günümüzde Araç Takip Sistemi ile mobil araçların konum, durum, zaman, ihlal vs. bilgileri anlık ve
geçmişe dönük grafiksel ve metinsel tablo olarak sayısal ortamda görüntülenebilmekte, raporları
alınabilmekte ve sağlanan haritaların içeriğine göre araçlar ile ilgili birçok ayrıntılı konumsal
veritabanı analizleri gerçekleştirilebilmektedir. Ancak referans olarak kullanılan haritaların içeriği ve
güncellemelerindeki eksiklikler ne yazık ki birçok kuruma, Araç Takip Sistemi’ nin yalnızca bir
izleme sistemi olarak kullanılmasından daha fazlasını vermemekte, etkili bir denetim ve yönetim
süreci gerçekleştirilememektedir.
İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) bu amaçla Coğrafi Adres Bilgi Sistemi projesi kapsamında
oluşturduğu ve yetki alanındaki 21 ilçede görevlendirdiği personel tarafından gerçek zamanlı olarak
sürekli güncellenen Coğrafi Adres Veri Tabanından yararlanmaktadır. Yetki alanı dışında ise kurum
dışı harita sağlayıcılarından yararlanmaktadır.
İBB araçlarından öncelikli olarak ilk etapta seçilen 400 adet acil müdahale, kurtarma (itfaiye,
ambulans vb.) araçları ile zabıta, hal ve fen işleri araçlarına öncelik verilmiş olup, ikinci etapta 250
araç daha dahil edilecek sistemin eklenen verilere göre geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir
(Şekil 1).
114

III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 11 – 13 Ekim 2010, Gebze – KOCAELİ

Şekil 1. Araç takip sistemi ekranından bir görüntü.
2. MEVCUT VERİLER
İBB Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan ortak veri tabanında;
Coğrafi Adres Bilgi Sistemi (CABS) ve bu sistemle bütünleşik olarak toplanan Ulaşım Bilgi Sistemi
verileri, İmar Bilgi Sistemi verileri ve 2005 yılı Ortogörüntüler bulunmaktadır. İBB-CBS
sunucularında Oracle 11g ortamında SDO kayıt biçiminde tutulan söz konusu veriler, kurulan sistem
sayesinde yetkilendirilen birimler ve kullanıcıları tarafından sürekli ve gerçek zamanlı olarak ArcGIS
tabanlı yazılımlar ile güncellenmektedir.
2.1. Harita ve Harita Bilgileri
Proje alanına ait veriler IBB-CBS sunucularındaki ortak veri havuzundan sağlanmakla birlikte proje
alanı dışında kalan İzmir’in diğer ilçeleri ile Türkiye’nin diğer tüm illeri için kurum dışı harita
sağlayıcılarından (Google) yararlanılmaktadır. Belediyemiz tarafından kurulan Araç Takip Sistemi’ni
diğer sistemlerden ayıran en önemli özelliklerden biri olan ve yazılımda referans olarak kullanılan
haritalar, CABS kapsamında oluşturulan adres veri tabanından gerçek zamanlı olarak sağlanmaktadır.
İBB tarafından kurulan ve 21 ilçede görevli CBS personellerinin fiber optik ve kiralık hatlar
ile sürekli güncelliğini sağladığı CABS verilerinin kullanıldığı sistemde araçlara ait konum ve zaman
bilgileri de İBB-CBS sunucularına gelmekte ve gerekli sorgu ve analizler İBB’nin kendi sunucularında
gerçekleştirilmektedir. Sistemin yetki verilen kişilerce dünyanın her yerinden internetten takip
edilebilmesi sağlanmaktadır.
İBB-CBS Sunucularında yer alan CABS verileri (ilçe sınırı, mahalle sınırı, yol orta çizgileri,
bina numarataj ve metinsel adres verileri, önemli yer bilgileri vb.) gerçek zamanlı olarak
kullanılmaktadır (Şekil 2 ve 3).
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Şekil 3. Ekran üzerinde araç takibi ve CABS
verilerinden görünümü.

Şekil 2. Ekran üzerinde araç takibi.

2.2. Ortogörüntüler
2005 yılında İBB’nin yaklaşık 5550 km2’lik yetki alanını kaplayacak şekilde İBB tarafından alınan 1m
çözünürlüklü, Karesel Ortalama Hatası +/-5 m yatay konum doğruluğunda, ÜYAKS (Ülke Yüzey Ağı
Koordinat Sistemi)’ da konumlandırılarak GeoTIFF ve JPEG biçimlerinde coğrafi veri tabanına
aktarılmış sayısal uydu görüntüleridir. Ayrıca Harita Şube Müdürlüğü tarafından alınan 15-20cm
çözünürlüklü 2010 yılına ait 1/5000 ölçekli ortofoto görüntüleri de yayınlanmak üzere
hazırlanmaktadır.
3. ARAÇ KİTİ
Araç yazılımı, özellikleri belirtilen merkez yazılımlarında istenen verileri üreterek, real time (gerçek
zamanlı) olarak merkeze iletmektedir. Program değişiklikleri cihazları toplamaya gerek kalmadan
yapılmakta ve araçların tüm hareketleri (kontak açma, kontak kapama, rölanti, hareket, durma vb.)
merkez tarafından kayda alındığından, işletme maliyetlerini minimum tutmak amacıyla araçlar kontak
kapalı ve dururken 30 dakikada bir veri göndermeye devam edilmektedir.
4. NAVİGASYON CİHAZI
Proje kapsamında ilk ihale kapsamında alınan 50 adet araç için navigasyon cihazının araçlara temini
sağlanmıştır ve 250 adet daha navigasyon cihazı İBB araçlarına ek olarak alınacaktır. Ancak İBB
tarafından oluşturulan ATS haritalarının Navigasyon cihazlarında kullanılması üretici firma harita
lisans hakları nedeniyle sağlanamamıştır.
5. EĞİTİM
Araç Takip Sistemi, yazılımın İBB istekleri doğrultusunda hazırlandıktan ve araçlara araç kitleri
takılıp testleri yapıldıktan sonra sisteme dahil olmuş 19 birime (Aşevleri Şube Müdürlüğü, Balık Hali
Şube Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemler Şube Müdürlüğü, Çevre Sağlığı ve İmar Şube Müdürlüğü,
Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliği, Huzurevi Şube Müdürlüğü, İdari İşler Şube Müdürlüğü, İtfaiye
Dairesi Başkanlığı, Katı Atık İşletmeler Şube Müdürlüğü, Kültür Şube Müdürlüğü, Mezarlıklar Şube
Müdürlüğü, Mezbaha Şube Müdürlüğü, Tarım-Park-Bahçe Dairesi Başkanlığı, Hal Şube Müdürlüğü,
Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü, Sosyal İşler Şube Müdürlüğü, Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü,
Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı) programı
nasıl kullanacaklarına dair her birimin kendi yerinde ve bire bir olarak eğitimler verilmiştir. Eğitimler
sonrasında birimler kendi ihtiyaçlarına göre sistemi kullanmakta ve araçları yönetmektedir.
6. YAZILIM
Araçların izlenmesi/yönetilmesi, araç takibi ile ilgili sözel verilerin girilmesi, güncellenmesi, sorgu ve
analizlerin yapılması, rapor ve çıktılarının alınması ve her türlü değişikliklerin izlenebilmesine yönelik
uygulama yazılımı hazırlanmıştır. Uygulama yazılımı, GPRS iletişimi ile GSM operatöründe toplanan
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GPS konum bilgileri ve araca ilişkin diğer bilgiler İnternet üzerinden gönderilerek İBB-CBS
Sunucularında tutmakta olup, web yayını da bu sunucular üzerinden mevcut CBS yazılım altyapısı
kullanılarak yapılmaktadır (Şekil 4). Bununla birlikte İBB Bilgi Ağları tarafından gerçekleştirilecek
Sayısal Telsiz Altyapı Kurulumu projesi gerçekleştiğinde telsiz iletişim bağlantısı ile veri alışverişi
gerçekleştirilecektir. Yazılım GPS desteği ile yerel veya uzak alanda online (aktif) ve offline (pasif)
sorgulama ve izleme yapabilmektedir. Sistem, CBS Şube Müdürlüğü’nün veri tabanına aktardığı
CABS verileri ile bütünleşik olarak çalışmaktadır. İzleme yetkileri çeşitli seviyelerde farklılaştırılmış
olup, her bir kullanıcıya verilen Kullanıcı Adı ve Şifre, onun yetki seviyesini ve hangi araçları/grupları
izleyebileceği yetkisini de belirlemektedir.

Şekil 4. Araç Takip Sistemi Sistem Mimarisi
GPRS iletişimi ile GSM operatöründe toplanan GPS konum bilgileri ile araca ilişkin diğer bilgiler
İnternet üzerinden gönderilerek İBB’nin sahip olduğu sunuculardan birinde tutulmaktadır. Sistem
kullanılan uygulama yazılımı, İBB’nin sunucusunda yer almakta ve Web yayını İBB-CBS sunucuları
üzerinden, mevcut CBS yazılım altyapısı kullanılarak yapılmaktadır. Uygulama yazılımları, veri girişi,
güncelleme, konumsal analiz, görüntüleme, raporlama işlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır.
Sunucularda bulunan diğer Coğrafi Adres Bilgi Sistemi verileri (grafik ve/veya grafik olmayan)
herhangi bir değişiklik ve dönüşüm yapılmaksızın Araç Takip Sistemi verileri ile bütünleşik ve
çevrimiçi (online) olarak kullanılabilen web tabanlı bir yazılımdır. Yazılım GPS desteği ile yerel veya
uzak alanda online (aktif) ve offline (pasif) sorgulama ve izleme yapmakta, GPS izleme bilgisi bir
vektör katman gibi Web sunucusunda tanımlanmakta ve araçlara ileride ilave edilecek analog
algılayıcılardan gelecek verilerinde takibi ve sorgulaması da yapılabilmektedir.
Yazılım, mevcut vektör katmanlar içinde veya arasında mekansal ve sözel sorgulama
yapmakta, bütün vektör ve raster katmanlarda On The Fly projeksiyon desteği vermektedir. Her vektör
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ve raster katmanın farklı projeksiyona sahip ve hepsi ayarlanan tek bir projeksiyona otomatik
dönüşüm yapmaktadır.
6.1. İzleme Fonksiyonları
İzleme yetkileri, kullanıcılara verilen farklı Kullanıcı Adı ve Şifrelerle Pasif İzleyiciler, Aktif
İzleyiciler ve Sistem Yöneticisi gibi farklılaştırmalar oluşturulmuş ve her bir kullanıcıya verilen
Kullanıcı Adı ve Şifre, onun yetki seviyesini belirlediği gibi, hangi araçları/grupları/filoları
izleyebileceği yetkisini de belirlemektedir. Araçlar, İBB-CBS sunucularındaki veriler üzerinde
izlenmekte, herhangi bir araç hakkında da anlık sorgulama yapılabilmekte ve ayrı bir ekran üzerinden
özel olarak takip edilebilmektedir. Araçlar, filolar ve onların da altında gruplara bölünmüş olup bir
filoya ya da gruba ait tüm araçlar aynı anda sistemde görüntülenmektedir.
Araçların gün boyu hız değişim grafiği, izlediği yol, durduğu mahaller harita üzerinde
animasyonu yapılabilmekte, istendiğinde haritanın fare (mouse) ile seçilen bir bölgesi içindeki
hareketleri daha deteylı olarak izlenmektedir. Animasyon sırasında araç sembolünün yanında tarih ve
zaman bilgisi de yer almaktadır. Tüm bu özellikler web tarayıcı tabanlı olarak İnternet üzerinden
izlenmesi mümkündür (Şekil 5 ve 6).
Araçların konum bilgi gönderimleri arasındaki hareket yolları (animasyonu), İBB haritaları
kullanılması nedeniyle mevcut yollara göre oluşturulmaktadır.

Şekil 5. Bir araca ait hız grafiği ve hızı nerede Şekil 6. Aynı araca ait geçtiği ve durduğu yerlerin
yaptığını gösteren diyagram.
animasyonu.
6.2. Raporlama Fonksiyonları
Seçilen aracın istenilen tarihteki veya seçilen tarihler arasındaki bilgilerine ait gün bazındaki özetin
içeriğinde, işe başlama ve bitirme saatleri, toplam katedilen yol, toplam hareket süresi, toplam durma
süresi, toplam rölanti süresi, toplam sürücü ve ihlal sayısı, detay olarak her bir konum bilgisinde hız,
katedilen yol, işlenen ihlal ve sürücü bilgileri mevcut bulunmaktadır. Görevlendirilen araçlara ait
sürücü bilgileri araçların bağlı olduğu birimler tarafından sistemdeki ‘Yöenetim Konsolunda’ bulunan
ara yüzden girilmektedir.
Belirli bir aracın veya belirli bir sürücünün seçilen tarihler arasındaki sadece ihlal kayıtlarına
da erişmek, ihlalleri araç ve/veya sürücü bazında istatistiksel diyagramlar şeklinde görmek
mümkündür. Kriterleri tarafımızca belirlenmiş olan aşırı hız, durma süresi, çalışma süresi, rota, alan,
anlık rölanti süresi ve günlük rölanti süresi, işe başlama ve bitirme süresi, araç sert kullanım
ihlallerinde sistem uyarı yapmakta olup bu bilgiler kayıt edilerek raporları alınmaktadır.
6.3. Programlama Fonksiyonları
Her aracın programlama bilgileri ayrı olabileceği gibi grup halinde ortak parametreler olarak da
programlanmaktadır. Parametreler, bilgi gönderme sıklığı zamana göre ya da zaman bağımsız, bilgi
gönderme sıklığı mesafeye göre ya da mesafe bağımsız, istenirse aynı anda hem süreye hem de
mesafeye bağlı olarak, aşırı hız limiti, günlük azami durma süresi, anlık azami durma süresi, günlük
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azami hareket süresi, günlük azami rölanti süresi, anlık azami rölanti süresi, işe başlanması gereken
zaman, işin bırakılması gereken zaman, besleme gerilimi alarm sınırı, yasak bölge tanımlaması, hedef
bölge tanımlaması, zaman hedefleri de işlenmiş rota planlaması şeklinde programlanmıştır.
6.4. Yönetim Fonksiyonları
Araç takibi kullanıcı işlemlerine ait yönetim fonksiyonları, kullanıcı yetki seviyelerinin belirlenmesi,
(Yetkilendirmede katman açma-kapama, grup izleyebilme, rapor alabilme yetkileri kullanıcı bazında
mevcut bulunmaktadır.), sisteme yeni kullanıcı eklenmesi ve çıkarılması, kullanıcılar üzerinde bilgi
değişikliği yapılması, hangi kullanıcıların hangi detayda bilgi almaya hakkı olduğunun belirlenmesi
işlemlerini kapsamaktadır.
Araçlar hakkında işlemlere ait yönetim fonksiyonları, araçların takip içine alınması ve
çıkarılması, her bir araca ait araç bilgilerini içeren (Sorumlu sürücü, marka, model, vb.) kart
oluşturulması, programlama parametrelerinin belirlenmesi, araçlara ve/veya gruplara yüklenmesi, araç
bilgileri üzerinde değişiklik yapılabilmesi işlemlerini kapsamaktadır.
Rapor alma işlemlerine ait yönetim fonksiyonları, araçlar hakkında rapor alma, takip
operatörleri hakkında rapor alma, sistem kullanıcıları hakkında rapor alma, mobil haberleşme
miktarları hakkında rapor alma, sistem kullanımı da dâhil tüm raporlara erişim alma işlemlerini
kapsamaktadır.
6.5. Yönetim Sistemi Fonksiyonları
Yönetim sistemi fonksiyonlarında sistemin izlenmesi, sistem konfigürasyon yönetimi, filonun tümü
veya alt gruplarına ait istatistiklerinin toplanması ve raporlanması, güvenlik yönetimi, performans
yönetimi, test fonksiyonları yönetimi, yazılımda, kullanıcı bazında kullanıcının yaptığı işlemleri veri
tabanında arşivlemekte ve kullanıcı bazında kullanıcıların yaptığı işlemler geriye dönük olarak
sorgulanmakta, rapor ve çıktıları tablolar halinde alınmaktadır (Şekil 7).

Şekil 7. Yönetim konsolu.
7. OLAY EKLEME BUTONU VE AFET-KRİZ YÖNETİMİ
Bilinen mevcut özelliklerinin (hızların izlenmesi nedeniyle sürücüden kaynaklanan trafik kazalarının
azalması, yakıt tasarrufunun sağlanması, çeşitli ihlaller, fazla mesailerin ve buna bağlı ek giderlerin
kontrolü, araçlara ait ruhsat bilgileri, egzoz-emisyon tarihleri vs.) yanı sıra sistemi diğer sistemlerden
ayıran özelliklerden biri de İtfaiye Daire Başkanlığı için yazılım üzerinde geliştirilmiş olan “Olay
Ekleme” özelliğidir. İtfaiye kullanıcısı tarafından adres veya önemli yer bilgisi tespit edildikten sonra
eklenecek olan olay (yangın, sel baskını, trafik kazası, deprem vb.) sembolojisi ile birlikte tüm diğer
kullanıcıların da görebileceği şekilde olay yerinde katman olarak görüntülenmekte, o anki yol durumu
(deprem, kaza, kazı vb. nedenlerle kapanan yollar) bilgisine ulaşılabilmekte ve acil durumlarda
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yönlendirme sağlanmaktadır. Proje kapsamında Acil Kurtarma Personelleri, İtfaiye Personelleri ve
Engelli Vatandaşların adresleri, hidrant, toplu çalışma yerleri, trafo, akaryakıt istasyonları gibi hassas
ve önemli noktalar sisteme entegre edilmiş olup, olay yerine en yakın itfaiye grubu ve ambulansı tespit
edilmekte ve olay yerine yönlendirme yapılmaktadır. Olaya müdahale edildikten sonra diğer sistem
kullanıcıları tarafından da görülen olay animasyonu görüntüden kaldırılmaktadır (Şekil 8, 9,10 ve 11).

Şekil 8. İtfaiye erleri sorgulama paneli.

Şekil 9. İtfaiye araçları sorgulama paneli.

Şekil 10. POI (hidrant, trafo, engelli vatandaş vs.)
sorgulama paneli.

Şekil 11. Olay zabıt tutma paneli.

8. ATS’NİN DİĞER CBS SİSTEMLERİ İLE İLİŞKİSİ VE BİRLİKTE KULLANIMININ
GETİRDİĞİ AVANTAJLAR
Tüm adres bileşenlerinin yer aldığı (İlçe/Mahalle/Cadde/Sokak/Dış Kapı) Coğrafi Adres Bilgi
Sisteminde yer alan dış kapı numarası, önemli yer bilgisi vb. detaylı adres sorgusunun yapılabildiği
sistemin en önemli avantajı gerçek zamanlı, kesintisiz ve güncel veri kullanımıdır.
Mevcutta CABS ve Afet Kriz Yönetimi verilerinin kullanıldığı sisteme daha sonra İBB
Stratejik Planında yer alan ve Adres Bilgi Sistemi ile bütünleştirilen/bütünleştirilecek olan diğer
sistemler sayesinde hizmet birimlerinin ve vatandaşların kısa yol ve ağ analizlerinin doğru bir şekilde
yapılarak hizmet planlamalarının ve araç yönetimlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi
sağlanacaktır.
ATS’ nin entegre olarak çalışacağı öne çıkan sistemler ve kullanılacak veriler özetle aşağıda
tanımlanmıştır.
•

Afet Kriz Yönetimi, tüm afet-kriz personeli, belediye personeli, hidrant, benzin istasyonu,
trafo, toplu çalışma alanları, yanıcı, patlayıcı ürün satan yerler gibi hassas noktalar dışında
engelli vatandaşların da kayıtlı olduğu veri tabanı sayesinde olası yangın, sel baskını, deprem
durumunda etkin müdahale yapılmakta olup sistem kullanılmaktadır.
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•

Ulaşım Bilgi Sistemi, stratejik planda 2011 yılında tamamlanması öngörülen sistem ile trafik
düzenlemelerine göre özel ve toplu ulaşım araçlarının kısa yol analizleri (zaman, ekonomik,
mesafe) ve UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararları yapılan düzenlemeler gerçek
zamanlı olarak kullanılabilecek şekilde ATS’ ne entegre edilecektir.

•

Altyapı Bilgi Sistemi, Stratejik Planda 2012 yılında tamamlanması öngörülen sistem ile yol
kazı çalışmaları nedeni ile trafiğe kapatılan yollar ATS’ nde gerçek zamanlı olarak
kullanılabilecektir.

9. SONUÇLAR
Sonuç olarak kurumlar ve özellikle hizmetlerinin çeşitliliği nedeniyle belediyeler, ATS hizmeti veren
firmaların sağladığı harita ve harita bilgileri ile yetinmekte, araçların izlenmesi dışında araç-hizmet
ilişkisine yönelik etkin ve planlı bir süreç yönetimi gerçekleştirememektedir. Bu kapsamda
Belediyemiz tarafından kurulan Araç Takip Sisteminin, mevcutta entegre olarak çalıştığı Coğrafi
Adres Bilgi Sistemi ve Afet Kriz Yönetiminde olduğu gibi diğer CBS sistemleri (ulaşım, altyapı vb.)
ile bütünleştirilmesi sağlanarak gerçekçi ve etkin bir Araç Takip Sistemi’ nin yönetim modelinin
oluşturulmasına yönelik çalışmalar adım adım gerçekleştirilmektedir.
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