
1Ocak 2020AKILLI ŞEHİR BÜLTENİ

AKILLI ŞEHİRLER İÇİN YOL HARİTASI PROJESİNİN ÜCRETSİZ BİLGİLENDİRME YAYINIDIR

YIL: 1 
SAYI : 2
Ocak 2020

www.smarttwinning.org

Çorum’da akıllı
ulaşım uygulamaları...

Çocuklara Akıllı Şehir 
Konferansı...

Akıllı Şehir Platformunun
Gündemi ULAŞIM...

Akıllı Şehir Yol Haritası projesi kapsamında oluşturulan Akıllı Şehir 
Platformu 2. Toplantısını ulaşım konusunu gündemine alarak toplandı...

Sayfa: 2 Sayfa: 7

Sayfa: 4

Kentleşme ve akıllı şehirler
konferansı gerçekleştirildi...

Sayfa: 4 Sayfa: 8

Kent Bilgi Sistemi ve Ulaşım...



Ocak 20202 AKILLI ŞEHİR BÜLTENİ

Akıllı Şehir Platformu Tarafından Alınan 
Tavsiye Kararları

Akıllı Şehir Platformunun
Gündemi ULAŞIM...

Akıllı Şehir Yol Haritası projesi kapsamında oluşturulan 
Akıllı Şehir Platformu 2. Toplantısını ulaşım konusunu 
gündemine alarak toplandı. Toplantıya platform üyeleri 
ile birlikte konunun şehrimizdeki aktörleri olan Çorum 
İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorum Belediyesi Ulaşım 
Hizmetleri Müdürlüğü temsilcileri katıldı.  Ulaşım 
konusunda İngiltere’nin Londra şehrinde Belediyelere 
hizmet veren ve ulaşım alanında Yüksek lisansını yapan  
İnşaat Yüksek Mühendisi Volkan Ulucay’ın da katıldığı 

toplantıda şehrimizin önümüzdeki dönemde yapacağı 
çalışmalar hakkında Harita Mühendisi ve Akıllı şehir 
Yol Haritası Projesi Araştırma uzmanı M. Nuri Burhan 
Çorum Belediyesinin şehir içindeki ulaşım ve trafik 
düzenlemelerini hazırladığı sunum ile üyelere anlattı. 
Burhan, Çorum Belediyesi tarafından uygulamaya 
konulan akıllı şehir uygulamaları ve iyileştirme amaçlı 
yapılan kavşak düzenlemelerini örnekleri ile paylaştı.  

• Gazi ve İnönü Caddesi yaya geçitlerinin sık olması azaltması ile trafik yoğunluğu %3 oranında azalmış olup, bu 
karar çerçevesinde şehir merkezindeki yaya geçitlerinin mesafelerinin düzenlenmesinin bu anlayışla yeniden gözden 
geçirilmesi,

•  Gazi ve İnönü caddesinde ücretsiz otopark uygulamasının sonlandırılması, bazı bölgelerde paklanmanın tamamen 
sonlandırılması,

• Tek yön uygulaması olan bölgelerde yaya güvenliği için yaya kaldırımlarının genişletilmesi konusunda çalışmalara 
öncelik verilmesi,

• Kaldırım üzerine parklanmayı engellemek için tretuvar bordürlerinin mantar tipi üretimi ve montajı kaldırım 
alanının daha sağlıklı kullanılmasını sağlayacağından yeni kaldırım imalatlarında göz önünde bulundurulmalı,

• Çevreyolunda meydana gelen trafik kazalarının asgariye indirilebilmesi için EDS sistemi konusundaki çalışmaların 
hızlı bir şekilde faaliyete geçmesi konusunda ilgili kurum ve kuruluşların azami gayreti göstermesi sağlanmalı,

• Alternatif yol üretilmesi konusunda çalışmaların hızlandırılması,

• Alınan yeni karar ve uygulamaların ilgili aktörlerle görüşülerek (STK, Birlik, Odalar) kararlara katılımı teşvik edilmeli,

• Bisiklet yolları için master planı çalışmaları hızlandırılmalı,

• Yeni açılacak yol ve kavşaklarda bisiklet kullanımına göre tasarım ve uygulama yapılması sağlanmalı,

• Akıllı Mobilite (Hareketlilik),  hazırlanan Akıllı Şehir Yol Haritasında öncelikli alanlardan birisi olması hususunda 
çalışma yapılması.
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Yollar araçlara göre değil,
yayalara göre planlanmalı...

Toplantıda İngiltere’de devlet karayollarında 
Ulaştırma Yüksek Mühendisi olarak proje 
yöneticisi Volkan Ulucay  akıllı şehirler konusunda 
bizlere tecrübelerini anlattı. Avrupa’da ve 
özellikle İngiltere’de ulaşım alanında yürüttükleri 
çalışmaları ve  gözlemlerini samimiyetle bizlerle 
paylaşan Ulucay, ulaşım konusunda öncelikli 
odaklanılması gereken konular hakkında 
katılımcılara bilgi verdi. Ulucay, “Sürdürülebilir 
trafik için artık yolların ve caddelerin daha çok 
yayalara bırakılması gerekli ve akıllı ulaşım 
için bisiklet kullanımının altyapısı şehirlerde 
öncelenmelidir. Londra’dan örnek vermek 
istiyorum. Sağlı sollu bisiklet yolları yapıldı ve ilk 
başlarda bu uygulama çok büyük tepkiler aldı. 
Oysa, bisiklet kullanımı belli bir süre sonra %1’den 
%5’e kadar çıktı. Şimdi bisiklet kullanımı katlanarak 
artıyor. Her geçen yıl da bisiklet yollarıyla ilgili 
yatırımlar yapılıyor. İnsanlar başkaları kullandıkça, 
bisiklet kullanımını güvenli hissettikçe motorlu 
araçlardan uzaklaşıyorlar. Hollanda 1970’e kadar 
trafik kazalarından dolayı politika değiştiriyor ve 
bisiklete yönelme kararı alıyor. Trafik kazalarında 
çok insan öldüğü için 1973’te insanlar ayaklanıyor 
ve politika değiştiriyorlar, özellikle Amsterdam’da. 
Yani 1973’ten 1990’a kadar çok az kullanım vardı 
ama şuan % 60’lara ulaşmış durumda.” dedi.

Avrupa’nın da 15 yıl önce bisiklet kullanımı noktasında 
çok da sıcak olmadığını, bugün geldikleri noktaya çok 
kolay gelmediklerini ifade eden Volkan Ulucay, devlet 
kurumlarında çalışıp bisiklet ile işe gidip gelenlere özel 
destek verildiğini, bu uygulamanın özel sektörde de 
yaygınlaşmaya başladığını ifade ederek, “Belediyenin 
bisiklet alanı ve bisikletleri var. Çalışanlar işe bisikletle 
gelip gitmeleri için teşvik ediliyor. Bu tür uygulamaların 
sadece Avrupa ülkelerinde olacağı gibi bir yanılgıya 
düşmeyelim. Avrupa ülkelerini gözünüzde büyütüp bizde 
olmaz demeyin. Onlar da yanlışı yapa yapa doğruyu 
buluyorlar. İstanbul’da çok yanlış şeyler yapılıyordu ama 
artık çok doğru şeyler de yapılmaya başlandı. Avrupalılar 
bunları aştı. Onlar şimdi çok başka şeylerle uğraşıyorlar. 
Ben yavaş yavaş ülkemizde de böyle uygulamaların 
artacağına inanıyorum. Yollar araçlara göre değil, 
yayalara göre planlanmalı ve planlama yapılırken de bazı 
önemli kararlar alınması gerekiyor. İngiltere’de yapılan 
çalışmalarda maliyetin büyük kısmını Consultation 
alıyor. Bu ne demek danışma, yani yapılacak çalışmalar 
aşama aşama yapılarak vatandaşın onayı alınıyor ve 
onlara detaylı olarak bilgi veriliyor. “ diye konuştu.

Daha sonra Ulucay, bir Çorum’lu olarak Çorum’da 
yapılan trafik ve ulaşım konusundaki gözlemlerini 
katılımcılarla paylaşarak önerilerde bulundu.

Volkan ULUCAY / Ulaştırma Yüksek Mühendisi

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir 
Eşleştirme Hibe Programı kapsamında 
hazırlanan “Akıllı Şehir İçin Yol Haritası” 
Projesi kapsamında oluşturulan Akıllı 
Şehir Platformu, ikinci toplantısını 
ulaşım gündemiyle toplandı. 
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Çocuklara Akıllı Şehirler Konferansı...
Çorum Belediyesi Akıllı Şehirler konusunda 
ortaöğretim öğrencilerine konferans verdi.
Buhara Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, “Akıllı 
Şehirler İçin Yol Haritası Projesi” Proje Koordinatörü Ömer 
Maz, hızlı şehirleşmenin getirdiği sorunlar ve bu sorunlara 
teknoloji yardımı ile nasıl çözümler üretilebileceği konusunda 
bilgiler verdi. Şehirlerin planlamasında herkesin katılımı kadar 
çocukların da fikir ve önerilerine ihtiyaç duyulduğunu ifade  
eden Maz, önümüzdeki günlerde başlatacakları fikir projesi ile 
ilgili bilgiler verdi.  Teknolojinin gelişim evresini ilgiyle izleyen 
çocuklar özellikle telefonun gündelik hayatta yapmamız gereken 
çoğu şeyi kendi içinde barındırdığını gösteren filmi hayranlıkla 
izlediler. Çocukların çevreleri ve şehir hakkındaki görüşlerini de 
ifade etmelerine fırsat verilen konferans sonunda çocuklar için 
akıllı şehirlerde hangi sorunların öncelikle çözülmesi gerektiği 
konusunda anket düzenlendi. Çocukların görüşlerini de ifade 
etme fırsatı bulduğu konferansa Buhara Gençlik Merkezi’nde 
eğitim desteği alan öğrenciler, Çorum Bilim Sanat Merkezi 
(BİLSEM), Mustafa Kemal Ortaokulu’ndan öğrenciler katıldı. 
Etkinlik sonrasında çocuklara ikramlarda bulunularak, hediyeler 
verildi.

Çorum Belediyesi tarafından Hitit Üniversitesi MYO Erol Olçok Konferans salonunda 
“Kentleşme ve Akıllı Şehirler” konferansı verildi. Avrupa Birliği Şehir Eşleşme Programı 
Kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere bir yenisi daha eklendi. 

Uz. Dr. Emin Bank, Hitit Üniversitesi MYO Erol Olçok Konferans salonunda Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 
ilgili birim müdürleri ve belediye çalışanları ile öğrencilerin katıldığı bir bilgilendirme konferansı verdi. “Kentleşme 
ve Akıllı Şehirler” konulu konferansta akıllı şehir nedir, nasıl uygulamalar yapılmalı konularına değindi. Bank, “Akıllı 
şehir uygulamalarında öncelik hayatı kolaylaştırmak olmalıdır. Çünkü bunların hepsi insan odaklı çalışmalar. Daha 
sonra önem sırasına göre sürdürülebilirlik olması gerekir. Bir uygulama yaptınız bunu ekonomik veya teknik açıdan 
sürdürülebilir kılamazsanız bu fayda sağlamak yerine zarara dönüşür” dedi. Konferansın ardından katılımcılardan 
Çorum İçin akıllı şehir uygulamalarına dair kısa bir anket çalışması yapılarak görüşleri alındı. Belediye Başkan 
Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum’u hatırlatması adına Dr. Emin Bank’a Hitit Kursu hediye etti.

Kentleşme ve Akıllı Şehirler
Konferansı... gerçekleştirildi
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STK’lara şehrin öncelikleri soruldu...

Belediye teknik personeline 
Akıllı Şehir Uygulamaları Eğitimi... 

Çorum Belediyesi’nin koordinatörlüğünde belediye personelinin akıllı şehir uygulamaları konusunda bilgi düzeyi ve kapasitesinin 
artırılmasını amaçlayan projede, Antalya’da proje ortaklarından Litvanya Telśiai Belediyesi ve Macaristan Szarvas Belediyesi 
çalışanlarının da katılımıyla belediye teknik personeline yönelik “Akıllı şehir Uygulamaları” eğitim semineri gerçekleştirildi. 
Eğitimde Novusens İnovasyon ve Girişimcilik Enstitüsü uzmanları tarafından; Akıllı şehir bileşenleri, kentleşme ve akıllı şehirler, 
dünyada akıllı şehir girişimleri, akıllı şehir dönüşümleri ve akıllı şehir yol haritası konularında bilgiler paylaşıldı. Eğitim Programına 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanları da katılarak Türkiye’nin “2019-2022 Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı” hakkındaki 
çalışmaları ve hazırlanan planın amaç, hedef ve faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Eğitim programının sonunda 
Proje Koordinatörü ve Çorum Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Ömer Maz ve eğitim seminerine katılan katılımcılar Kemer 
Belediyesi ziyaret ederek, Kemer Belediyesi Başkan Vekili Emrah Ayhan’a proje hakkında bilgiler verdi.

Akıllı Şehir Bileşenleri ve Çorum’un Öncelikleri konulu Bilgilendirme 
Toplantısı Yapıldı.Çorum Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından 
kabul gören ve desteklenen Akıllı Şehir Yol Haritası projesi 
kapsamında şehrin en önemli paydaşlarına şehrin önceliklerini 
sordu. Toplantıya Kent Konseyi Üyeleri, Çorum’daki Sivil Toplum 
Kuruluşlarının temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri ile Mahalle 
Muhtarlarımız katıldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve 
Proje ortaklarından Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Turgut İlgü ve Hitit Üniversitesi Proje Koordinatörü 
Mehmet Aydınkal’ın Akıllı Şehirler ve devam eden proje hakkındaki 
görüşlerini paylaşması ile başlayan toplantıda Belediye Başkanı H. 
İbrahim Aşgın proje kapsamında yapılan çalışmaların önümüze bir 
perspektif koyacağını ve şehrimizin daha verimli ve nitelikli hizmet 
alması konusunda yapacağımız çalışmalara katkı sağlayacağını 
ifade etti. Bu çalışmalarla her zaman ifade ettiğimiz şehri birlikte 
yönetme arzumuzun hayata geçeceğini ve ortak aklı ortaya koyarak 
tüm paydaşlarımızla işbirliğini artıracağımıza inanıyorum. TSO adına 
söz alan Turgut İlgü ise projenin bir ortağı olarak diğer ortaklarla 
birlikte gerçekleştirilen çalışmaların akıllı şehirler konusunda 
bilgi ve tecrübelerini artırdığını ifade etti. Konuşmaların ardından 
proje koordinatörü Ömer Maz tarafından Akıllı Şehirler konusunda 
kavramların ve bileşenlerin neler olduğu hakkında bir sunum yapıldı. 
Sunumun ardından katılımcılarla akıllı şehirler konusunda anket 
yapılarak, Çorum’un bu kapsamda yapması gerekenler tartışıldı.

“Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı”  kapsamında 
hazırlanan ‘Akıllı Şehir İçin Yol Haritası’ projesi eğitim semineri düzenlendi.
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Çorum Belediyesi Amsterdam’da...

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcısı 
Lemzi Çöplü, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nuri Burhan, 
Strateji Geliştirme Müdürü Talat Tekin, Bilgi İşlem 
Müdürü Cafer İpek ve proje çalışanlarından oluşan Çorum 
Belediyesi heyeti, Avrupa Birliği tarafından desteklenen 
“Şehir Eşleştirme Programı” kapsamında yürütülen 
“Akıllı Şehir Projesi” uygulamaları hakkında bilgi almak 
üzere Hollanda’nın Amsterdam kentine teknik çalışma 
ziyareti gerçekleştirdi. Yapılan ziyaretlerde ayrıca proje 
ortaklarından Macaristan’ın Szarvas Belediyesi, Litvanya’nın 
Telsiai Belediyesi ile beraber Çorum’dan Hitit Üniversitesi 
ve Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcileri de yer aldı. 
Hollanda ziyaretinin ilk gününde Türkiye’nin Amsterdam 
Başkonsolosluğu ziyaret edildi. Amsterdam Başkonsolosu 
Engin Arıkan tarafından karşılanan heyette proje ortaklarının 
temsilcileri eşlik etti. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil 
İbrahim Aşgın, Szarvas Belediye Başkanı Mihayl Babak, 
Telsia Belediye Başkanı Yardımcısı Almantas Lukavicius ve 
TSO başkan vekili Turgut İlgü katıldı. Başkonsolos Engin 
Arıkan, Hollanda’nın teknoloji alanındaki faaliyetleri ve 
inovasyona verdiği öneme değindi ve böyle bir projenin 
Çorum Belediyesi önderliğinde yürütülmesinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Çorum, hizmetin en güzeline layık
Bu projenin şehrimiz açısından büyük bir öneme sahip 
olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim 
Aşgın, “Avrupa Birliği destekli olan bu proje kapsamında 
Amsterdamlı yetkililerin bilgi beceri ve tecrübelerinden 
yararlanmak, burada ki akıllı şehir uygulamalarını yerinde 
görmek ve incelemek üzere böyle bir ziyaret gerçekleştirdik. 
Ortak fayda sağlaması ve bilgi paylaşımı olması açısından 
bu ziyareti önemsiyorum. Ziyaretten şehrimize, ülkemize 
ne gibi kazanımlarla döneriz onun gayreti içerisindeyiz. 
Çünkü Çorum, hizmetin en güzeline layık. Ben bu projeye 
destek veren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” 
dedi. Heyet, ziyaretlerine Litvanya büyükelçiliği ile devam 
etti. Başkonsolosluk ve Litvanya büyükelçiliğine yapılan 
ziyaret sonrası, Den Haag şehrinde bulunan Sağlık Bakanlığı 
ve Çalışma Bakanlığı ziyaret edildi. Hollanda’daki akıllı kamu 
binalarının en önemlilerinden olan binaya ilişkin bilgiler 
bakanlık çalışanları tarafından verildi. Ziyaretin ikinci 

gününde, Akıllı Şehir Uygulamaları konusunda çalışmaların 
yürütülmesinde önemli payı olan Amsterdam İnovasyon 
Enstitüsü ziyaret edildi. Ziyarette, Amsterdam akıllı şehir 
yolculuğunun aşamaları ve edinilen tecrübeler hakkında 
heyete uzmanlar tarafından bilgiler verildi. Toplantı, AMS 
Enstitüsü uzmanı ve proje yöneticisi Corneli Dinca tarafından 
Amsterdam inovasyon platformu hakkında bilgilendirme ve 
Amsterdam şehrinin odaklandığı akıllı şehir bileşenlerinin 
nasıl belirlendiği konusunda bilgilendirme yapılması ile 
başladı. Amsterdam Belediyesi adına toplantıya katılan 
İnovasyon Yöneticisi Mesut Ateş ise akıllı şehirlerin 
oluşturulması aşamasındaki işbirlikleri ve Amsterdam’da 
uygulanan akıllı şehir sistemleri hakkında heyete detaylı 
bilgiler verdi. Amsterdam ziyareti kapsamında heyet, 
Macaristan Büyükelçiliği’ni de ziyaret ederek Büyükelçi Dr. 
Kocsis András ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Hollanda Belediyeler Birliği ile toplantı
Heyetin önemli teknik ziyaretlerinden birisi de Hollanda 
Belediyeler Birliği’ne(VNG) yapığı ziyaret oldu. Heyeti 
burada VNG uluslararası projeler yöneticisi Joyce Langewen 
karşıladı. Langewen, Hollanda Belediyeler Birliğini 
çalışmaları hakkında genel bilgilendirme yapıldı. Ardından 
Çorum Belediyesi Heyeti ile VNG yetkililerinin katıldığı 
bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda VNG yetkilileri 
tarafından akıllı şehir bileşenleri hakkında bilgiler verildi, 
bu aşamaları gerçekleştirmek için gerekli olan platformlar 
ve ortaklıklara değinildi. Akıllı Şehirler Projesi kapsamında 
Hollanda’nın Amsterdam şehrinde bulunan Çorum 
Belediyesi Heyeti son olarak MÜSİAD Amsterdam’ı ziyaret 
etti. Burada MÜSİAD Amsterdam Başkanı Ümit Akbulut 
ve üyelerle bir görüşme gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca 
Utrecht eyalet meclisi üyesi Osman Suna tarafından heyete, 
Hollanda’da ki akıllı şehir uygulamaları, bu kapsamda Sivil 
Toplum Kuruluşlarının katkıları ve işbirliklerinin düzeyi 
hakkında sunum yapıldı. Ayrıca toplantıda Amsterdam 
Belediyesi Meclis komisyon üyesi Süleyman Koyuncu, 
Akıllı Mobility (Hareketlilik) konusunda  Amsterdam 
belediyesinin önemli uygulamalarını anlattı. Ziyaret 
sonrasında Hollanda’daki Türk işadamlarının Çorum ilindeki 
sanayi ve ticaret potansiyeli hakkında bilgilendirilmesi ve 
potansiyel işbirlikleri konusunda birebir görüşmeler yapıldı.
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Toplu ulaşımda akıllı durak dönemi...

9 Akıllı Kavşak... Mor Taksi
Yollar da...

Çorum Belediyesi toplu ulaşımda Çorumlulara konforlu 
hizmet sunmak amacıyla akıllı durakları devreye soktu.
Toplu ulaşımda sorunları en aza indirmek için köklü 
değişimler yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. 
Halil İbrahim Aşgın, “Bu şehri beraber yöneteceğiz 
diye yola çıktık. Hemşehrilerimize götürdüğümüz her 
hizmeti istişareyle kararlaştırıyoruz. Toplu ulaşımda 

da hemşehrilerimizin taleplerini aldık. Bu talepler 
doğrultusunda şehrimizin farklı noktalarında 50 
adet durağımıza LCD ve LED ekranlar yerleştirdik. 
Hemşehrilerimiz bu ekranlardan hangi aracın ne zaman 
geleceğini anlık olarak takip edebiliyor. Bu da toplu 
ulaşımı kullanan hemşehrilerimizin zamanı daha iyi 
kullanmalarına olanak tanıyor” dedi. 

Çorum Belediyesi tarafından kavşaklara 
yerleştirilen kameralar ile otomatik sayımlar 
yapılarak aracın daha fazla olduğu yola verilecek 
geçiş üstünlüğü otomatik olarak belirlenmektedir. 
Çorum’da şu anda 9 kavşakta dinamik olarak araç 
sayılarına bağlı olarak ışık süreleri otomatik olarak 
optimize edilmektedir. 
Akıllı Kavşaklar ile;
• Kavşaklarda ve kavşaklar arasındaki yol 
kesimlerinde trafik daha akıcı hale getirilir.
• Araçların kavşaklarda bekleme süreleri, 
dolayısıyla trafikte geçirdikleri vakit en aza indirilir.
• Zehirli gaz salınımı ve gürültü kirliliği azaltılarak 
çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlanır.
• Yakıt tüketimi azaltılarak ülke ekonomisine katkı 
sağlanır.
• Sistemin ürettiği güvenli süreler ile kırmızı ışık 
ihlallerinde ve trafik kazalarında azalma sağlanır.

Engelli vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşımlarını 
sağlamaları için şehrimizin belli noktalarında Mor Taksi 
(Engelsiz Taksi) uygulamasını başlatacağız demiştik diyen 
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahima Aşgın, “Meclisimizde 
aldığımız kararla, Mor Taksi Projemizi hayata geçirdik. Mor 
Taksi uygulaması ile şehrimizi, engelli vatandaşlarımız için 
rahat, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanabildiği bir şehir 
hüviyetini pekiştirmiş olacağız. Mor Taksi uygulaması 
için Belediyemiz mobil uygulaması, web sitesi ve Ulaşım 
Hizmetleri Müdürlüğü web sitesinde kolay ulaşılabilirlik için 
uygulama sekmesi ekledik. 

Engelli Taksi uygulaması belediyeler bazında ve büyükşehir 
belediyeleri bazında Çorum Belediyesi tarafından bir 
yönetmelik hazırlanarak işletmeye alınan ilk ve tek 
uygulamadır. Mor Taksi uygulaması, Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü ve Taksiciler, Servisçiler ve Minibüsçüler Odası 
ortak çalışması ile uygulamaya hazırlanmıştır. Projemiz 
vatandaşlarımız tarafından takdirle karşılandı. Projemizin 
sahibi olan, paydaşı olan tüm kardeşlerimize teşekkür 
ediyorum. Allah bütün engelleri rahatlıkla aşmamızı nasip 
etsin” dedi.

ÇORUM’DA AKILLI ULAŞIM UYGULAMALARI
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Fikir ve Proje Yarışması Düzenlendi…
Akıllı Şehir uygulamaları noktasında Avrupa Birliği tarafından desteklenen çalışmalara 
imza atan Çorum Belediyesi, gençlerin bu sürece dahil olmasını sağlamak amacıyla 
“Akıllı Şehir Fikir ve Proje Yarışması” düzenledi. Şehirde yaşamı kolaylaştıracak 
ve konforu artıracak akıllı şehir uygulamalarını Çorum’a kazandırma noktasında 
çok mesafe kat ettiklerini ifade eden Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın, 
“Biz teknolojinin hayatımıza adapte edilmesi noktasında yürüttüğümüz inovasyon 
sürecinin en iyi gençler tarafından algılanabileceğini düşünüyoruz. Bu konuda 
gençlerimizin fikirlerini önemsiyor ve şehrimize önemli katkılar sağlayacaklarını 
biliyorum. Bu yarışmayı düzenlemekteki amacımız da tam olarak budur. Biz istedik ki bu süreçte şehrimizdeki akıllı şehir 
uygulamaları noktasında gençlerimizden gelecek fikirleri uygulanabilirliğine göre değerlendirelim ve projelerle dereceye 
giren öğrencilerimizi ödüllendirelim” dedi.
Çorum’da eğitim öğretim gören ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde öğrencilerin katıldığı yarışmada sonuçlar 
www.smarttwinning.org açıkladı.  Yarışmayı kazanan öğrencilere ödülleri düzenlenecek ödül töreninde takdim edilecek. 

Kent Bilgi Sistemi ve Ulaşım...
Belediyemiz Kent Bilgi Sistemi kurulduğu günden itibaren 
sürekli olarak yenileniyor, içerik olarak zenginleşiyor. Kent Bilgi 
Sistemi`ne her gün 1000`in üzerinde ziyaretçi girişi yapılıyor.

Türkiye`de ilk kez üç boyutlu ortamda Çorum Belediyesi`nde 
kullanılmaya başlamış ve diğer belediyelerden çok daha 
kapsamlı ve zengin içerikle hizmet vermeye devam etmektedir. 
Sistemde İmar, Numarataj, Fen İşleri, Su İşleri gibi bir çok 
birimin katkısı bulunmaktadır. Sistemi web mimarisi üzerine 
kurmanın bir çok avantajı olmakla birlikte harita gibi teknik bir 
konunun web üzerinde güncel tutulmasının kurumumuzda 11 
yıldır devam etmesi ayrıca bir başarıdır. Oluşturulan mekansal 
bilgi altyapısı ile birçok büyükşehir belediyesinden daha önde 
olduğumuz söylenebilir. Diğer belediyelerin çalışmaları sadece 
kurum içi kalmakta iken, Çorum Belediyesi sistemi internet 
üzerinden herkesin kullanımına açtıktır. Ayrıca aynı platformda 
kullanılıyor olması mükerrer veri tutulması ve ilave yazılım 
giderinin önüne geçmektedir. Mezarlık Bilgi Sistemi bile internet 
üzerinden mezarlık birimi personelince güncel tutulmaktadır.

Sistem sayesinde Çorum`a ait her türlü harita ve 
taşınmazın envanterinin  oluşturulması sağlanmış, 
yapılan çalışmaların bir kısmının raster denilen resim 
formatında hava fotoğrafı görüntüleri, bir kısmının ise 
vektör denilen sayısal veri formatında oluşturulmakta ve 
açık kaynak kodlu mekansal veri tabanında tutulmaktadır.
İmar ruhsatlarının takibi için oluşturulan İmar Bilgi Sistemi 
ve Altyapı çalışmalarının koordinasyonu için oluşturulan 

Altyapı Bilgi Sistemi uygulamalarına, “Çorum sokaklarında 
yapılması planlanan tüm planlı kazılar ile mevcut envanterin 
sisteme girilmesi çalışmaları hızla sürdürülmektedir. 
Kent bilgi sistemlerinin doğru kurgulanması ve işler 
halde çalışması hem Çorum halkının parasının ekonomik 
harcanmasını sağlamakta,  altyapı hattının tam yeri bilindiği 
için arıza durumunda işgücü ve zaman israfının ortadan 
kalması, yeni nesil teknolojiler olan nesnelerin interneti, 
big data ve yapay zeka çalışmalarına altlık teşkil etmektedir. 
Kentimize ait ulaşım bilgileri,  mekansal veritabanında 
sürekli güncellenen 12 coğrafi katman ile Çorum 
Belediyesi Kent Bilgi Sisteminde yer almaktadır.
 
Kent Bilgi Sistemi ve Ulaşım Katmanlar ;
•  Trafik akış yönleri- tek yön uygulamaları
•  Taksi durak yerleri
•  Otobüs durak yerleri
•  Kiosklu otobüs durakları
•  Otobüs hat güzergahları
•  İlçe Minübüs hat güzergahları
•  Kart jeton satış noktaları
•  Kavşaklar ve kavşak türleri
•  Sinyalizasyon direkleri ve 3D gösterimi
•  Trafik yoğunluğu çalışılması amaçlı kent merkezinin ayrıldığı 
zonlar ve bu zonlardaki hane- nüfus sayıları 
•  Yol Kasis yerleri
•  Yol çizgi faaliyetleri 
•  Öneri (planlaması bitmemiş) bisiklet yolları 

“Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin 
görüşlerini yansıtmak zorunda değildir” (“This publication was produced with the financial support of the European Union. Its 

contents are the sole responsibility of and do not necessarily reflect the views of the European Union”


