
KULLANILDIĞI 
ALANLAR

Ulaşım
Enerji
Altyapı



AKILLI ALTYAPI – AKILLI BİNA

 Otomatik aydınlatmak
 Otomatik İklimlendirmek
 Otomatik perde kapama açmak
 Kamera sistemi ile evin içini ve dışını izleyebilmek
 Prizlerinizin enerjilerini istenilen zamanda kesebilmek
 güvenlik sistemini kurup veya devreden çıkarmak
 Otomatik bahçe sulamak
 Su dolu depolardaki doluluk oranını görerek Yağmur suyunu toplamak ve bahçe sulamasında kullanmak
 Güneş enerjisini elektrik sisteminde kullanmak



AKILLI ALTYAPI – AKILLI BİNA

 Binanın akıl sertifikası (Leed sertifikası (Leadership in Energy and Environmental
Design= Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik),

 Konya Spor Kongre ve Bilim Merkezi, Türkiye'nin ilk Leed sertifikalı binasıdır.
 Bina benzerlerine oranla %39 enerji , %53 su tasarrufu sağlamaktadır.
 Binanın sera gazı salınımı %39 daha az.



AKILLI ALTYAPI – AKILLI BİNA

 Diğer bir Leed sertifikalı akıllı bina Konya Büyükşehir Stadyumu.
 Tüm elektrik ve elektronik sistemler bir otomasyon ile yönetiliyor.
 Tribün ve zeminde otomatik ısıtma sistemi bulunmaktadır.
 Oyun alanlardaki çimler de sürekli sabit sıcaklık ve nemde tutulmaktadır.
 Yapının tamamı kablosuz ağ ile donatılmıştır.



AKILLI ALTYAPI – AKILLI ALTYAPI İZLEME

 xxx



AKILLI ALTYAPI – SCADA UYGULAMALARI - KAYSERİ

 Şehrin farklı bölgelerinde dağınık vaziyette bulunan içme suyu üretim ve
depolama istasyonlarının bir merkezden bilgisayar aracılığı ile denetlenmesini,
izlenmesini ve bir mantık içerisinde işletilmesini sağlamaktadır.



AKILLI ALTYAPI – AKILLI SULAMA - KAYSERİ

 Kayseri Hafif Raylı Taşıma Sistemi’nde Yeşil Hat Akıllı Sulama sistemi mevcuttur.
 Kullanıcılar sistem üzerinden günün hangi saatlerinde ne zaman ve hangi

miktarda sulama yapıldığını görebilmektedir.
 Akıllı sulama sistemleri bazı parklar ile orta refüjlerde de kullanılmaya başlanmış

ve bu sistem sayesinde çok önemli miktarda tasarruf sağlanmıştır.



AKILLI ŞEHİRLER – SUNUM İÇERİĞİ

GENEL BAKIŞ

• Neden Akıllı 
Şehirler

• Akıllı Şehirler Nedir

• Temel bileşenleri

• Paydaşlar ve rolleri

• Kullanılan 
teknolojiler

KULLANILDIĞI 
ALANLAR

• Ulaşım

• Enerji

• Altyapı

KULLANILDIĞI 
ALANLAR

• Çevre

• Sağlık

• Güvenlik

• Sosyal Yaşam

• Turizm

YOL HARİTASI

• Ne Yapmalı

• Nasıl Yapmalı


