
Akıllı Şehirler 

“Nesnelerin Interneti (IoT)” 





Akıllı Otopark Sistemi



Akıllı Otopark Sistemi
Trafik ve sonrasında park yeri bulmak, şehir hayatında yaşadığımız en büyük
sorunlardandır. Bu problemler, insanlarda strese ve zaman kaybına sebep olup
fazladan benzin tüketimine de neden olmaktadır. Bu tüketim pek çok zehirli gazın
salınımıyla sonuçlanmakta ve çevremize ciddi zararlar vermektedir. Şehir
hakkında detaylı bilgi sahibi olmak, hem yöneticiler hem kurumlar hem de bireyler
tarafından giderek artan bir istek haline gelmiş, şehrin barındırdığı sorunları 
çözmek için şehir hakkında bilgi sahibi olmanın çok faydalı olduğu görülmüştür.
Dolayısıyla akıllı şehircilik dünyada gün geçtikçe artan bir anlayış haline gelmiştir.



Akıllı Otopark Sistemi



Sensör Modülü
Modül dış mekanlarda, park yerlerini ortalayarak 
zemine monte edilir.
Üç veya dört yıl bakım ve teknik servis ihtiyacı 
bulunmayan bu modül, düşük enerji kullanımı
sayesinde bu süre boyunca pil değiştirme 
gereksinimi de duymaz. 
Güçlendirilmiş poliamit (sert plastik) kabuk ise  
içerisindeki elektronik devreyi sıcaklık, yağış, basınç 
gibi çevresel etmenlere karşı koruyarak, zarar 
görmesini engeller.

Yönlendirici Modül
zemine yerleştirilmiş olan sensör 
modüllerinden sinyal alıp tabela veya
yön göstergelerine ileten yönlendirici 
modül, dış mekan uygulamalarında sokak
lambaları veya elektrik direklerine monte 
edilir.



Mobil Sistem Arayüzü- PARKTR
Park alanı hakkındaki boş-dolu bilgisinin ziyaretçilere internet üzerinden 
iletilmesini sağlar. Bu bilgiler, kılavuz haritalandırma uygulaması ile harita 
üzerinde görüntülenip internet sitesinden ya da akıllı telefonlar ve tabletler 
aracılığıyla PARKTR mobil uygulamasından ulaşılabilir hale gelir. Ayrıca
“Arabam” durum bilgisi ile ziyaretçiler, park yerleri ile araçlarını eşleştirerek 
araçlarının nerede olduğunu unutmaz. Bununla birlikte kullanıcıların bilgileri 
dışında araçlarının hareket ettirilmesi durumunda bilgilendirilerek aracın daha 
güvenli bir park hizmeti almış olurlar.



TMR-ASAS

Akıllı Şehir Aydınlatma Sistemi 
ile 

Işığın Kontrolü Sizin Elinizde



Akıllı Sokak Aydınlatma Sistemi

Akıllı Sokak Aydınlatma Sistemi ile 
her bir aydınlatma ünitesi uzaktan 
ayrı ayrı yönetilebilir.

Uzaktan 
•Aç/Kapa,
•Dimmleme
•Arıza algılama/Bildirim



TMR LED-O sistemi Led Armatürlerdeki Driverlar ile konuşarak 
Armatürü uzaktan kontrol edilebilir/yönetilebilir. Aç/kapa, Dimmleme, 
Arıza Algılama ve Bildirimi yapılabilir.

Akıllı Sokak Aydınlatma Sistemi

TMR LED-O



TMR LED-O Armatürün driver haznesine sığacak kadar küçüktür. 
Armatür dışına bir adet anten ve ışık sensörü çıkartılır.

• Her bir direk ayrı ayrı yönetilebilir
• Direkler gruplandırılabilir, 

grup halinde yönetilebilir

Akıllı Sokak Aydınlatma Sistemi

 Örneğin bir parkın, köşe başları, ana 
yolları, tali yolları ayrı ayrı bir çalışma 
profili ile yönetilebilir.
 Çalışma profili oluşturulmasında 
sınır yoktur.

TMR LED-O





TMR ASAS Merkezi Yönetim Yazılımı, 

Sahadaki tüm bilgilerin toplandığı ve kullanıcıya sunulduğu web tabanlı bir 
uygulamadır. İnternetin olduğu her yerden sisteme erişilebilir. 

Bu yazılım ile,

•Aydınlatma sisteminde kullanılan tüm ekipmanlar bir harita üzerinde 
görüntülenebilir . Hangi sokakta, hangi armatürün bulunduğunu görebilir ve 
çalışma veya arıza durumlarını görüntüleyebilirsiniz.

•Her armatür interaktif olarak veya çalışma profiline (senaryolara) bağlı olarak 
kontrol edilebilir
.
•Her armatür için ayrı ayrı ya da armatürleri gruplayarak çalışma profili 
(senaryolar) oluşturulabilir.

Akıllı Sokak Aydınlatma Sistemi
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r
TMR-ASAS 

Merkezi
Yazılımı

Aydınlatma Üniteleri ile bütünleşik Wi-Fi Kontrol Üniteleri

Internet

Wi-Fi 
Modem

Sistem Genel Yapısı



Sistem Nasıl Çalışır?

• Web tabanlı bir uygulamadır. 
• Aydınlatma sisteminizde kullanılan tüm ekipmanları bir harita üzerinde 
görüntüleyebilir ve her armatürünüzü interaktif olarak ya da oluşturduğunuz 
çalışma profiline (senaryoya) bağlı olarak kontrol edebilirsiniz. 
• Hangi sokakta, hangi armatürün bulunduğunu görebilir ve çalışma veya arıza 
durumlarını görüntüleyebilirsiniz.
• Kullanıcı yetkilendirme özellikleri sayesinde ilgili birimlerinizin (bakım, 

işletme vb.) sisteme istediğiniz yerlerde müdahil olmasını sağlayabilirsiniz.

❶ TMR ASAS Merkezi Yönetim Yazılımı



Sistem Nasıl Çalışır?

❷ Kablosuz Haberleşme

❸ TMR LED-O Wi-Fi Kontrol Ünitesi (Armatür ile bütünleşik)

•  Aydınlatma armatürleri ile olan iletişim Wi-Fi ile güvenli bir şekilde 
yapılmaktadır. Wi-Fi kapsam alanı direkten direğe zincir oluşturarak yaratılabilir.

• Her armatür üzerindeki TMR LED-O Wi-Fi kontrol ünitesi sayesinde her armatürü 
tek tek kontrol edebilirsiniz. Aç/ Kapa yapılabilir, bunun için ayrıca astronomik röle 
kullanılmasına gerek yoktur.
• 1-10V dimm sistemlerine uyumludur. 



Benzerlerine Göre Avantajları
•  Her armatürle bütünleşik TMR LED-O Wi-Fi kontrol ünitesi sayesinde, 
kablosuz iletişim sağlanır, haberleşme için ek kablolama maliyeti getirmez.

❶ Ek Kablolama Gerektirmez

❷ Wi-Fi zinciri oluşturularak, kapsama alanı uzatılabilir.
• Merkezle haberleşecek bir Wi-Fi hot spot dan başlayarak Armatürler 
kulaktan-kulağa şeklinde Wi-Zi İletişim Zinciri oluşturabilirler.
• Wi-Zi üzerinde  arada herhangi bir cihaz bozulursa; bir önündeki, onun bir 
önündeki ile iletişim kurularak;  zincir yapısı , iletişim bütünlüğü korunur.  
Adaptif ve redundant bir yapı kurgulanmıştır.

Wi-Fi 
Modem

…………….



•  LED’in ışığına dayanarak LED arızası tespiti yapılır. 
LED arızası algılama/ bildirim özelliği

❸ LED arızası algılama /bildirim

❹ Gateway (Ağ Geçidi) gerektirmez
•  Rakip ürünlerde armatür kontrol üniteleri ile internete açılması arasındaki bir 
seviyede ara toplayıcı, protokol dönüştürücü nitelliğinde firmaya özel gateway 
(ağ geçidi)  ihtiyacı vardır. TMR LED-O kullanılan armatürlerde Wi-Fi 
kullanıldığı için, özel bir gateway (ağ geçidi) ihtiyacı yoktur, standart Wi-Fi 
modemler ile çalışır.

Benzerlerine Göre Avantajları



Günümüz Altyapısına Göre Avantajları

* Mevcut altyapıda, LED arızası algılanması yok, geceleri ekipler dolaşıyor 
yanmayan arızalar için veya halktan ihbar ile bildiriliyor, buradaki 
aydınlatmanız yanmıyor.
Bizim çözüm önerimiz de, LED’in ışığına dayanarak LED arızası tespiti yapılır 
ve arızalı LEDler yazılım üzerinde/harita üzerinde gösterilir. 
LED arızası algılama/ bildirim özelliği



Günümüz Altyapısına Göre Avantajları
•Mevcut aydınlatma altyapısı (omurgası),network-iletişim altyapısı haline dönüşüyor.
(zaten aydınlatma omurgası mevcut, faydaya dönüştürülmeli)



Günümüz Altyapısına Göre Avantajları
• Wi-Fi  olması sisteme adaptiflik  ve esneklik kazandırmıştır.

•Herhangi bir üreticinin wi-fi hareket 
sensörü/radar sensörü sisteme direkt 
dahil edilebilir. Sensörün illa Tamara 
tarafından üretilmiş olması gerekmez. 3. 
parti firmalar ve herkes için yeni proje 
/ürün geliştirmeye açık bir yapı



İBB Akıllı Durak Uygulaması

Gelişen teknolojiye olabildiğince ayak uydurmaya çalışan İETT, yolcuların 
memnuniyetini arttıracak yeni Akıllı Durak projesini hayata geçirdi.

İlk olarak Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan Yıldız Teknik 
Üniversitesi durağında hizmet verecek olan konsept durak, ücretsiz 
internete sahip.

* Barbaros Bulvarı 2,5 km  uzunluğunda



Barbaros Bulvarı Akıllı Aydınlatma Sistemine 
Dönüştürülmesi – Rakip Çözümler

2,0 km

30m 30m ……………………………………... 30m

67.

r Kontrol 
Yazılımı

Internet

IETT Akıllı 
Durak Wi-Fi

30m

2.4GHz veya 866MHz Algılayıcı Düğüm. 
LED Armatür Kontrol Kartı.

2.4GHz veya 866MHz  Ağ Geçidi İlave Gateway(Ağ Geçidi) 
kurulumu ve maliyeti gerektirir!!!!



Barbaros Bulvarı Akıllı Aydınlatma Sistemine 
Dönüştürülmesi – Tamara Çözümü

2,0km

30m 30m ……………………………………... 30m

67.

r Kontrol 
Yazılımı

Tamara Kontrol Ünitesi  içeren Aydınlatma Direkleri(67 adet)

Internet

IETT Akıllı 
Durak Wi-Fi

30m

Gateway (Ağ Geçidi) gerektirmez!!! Direkt, Akıllı Durak Wi-Fi 
noktasından internete çıkar



Günümüz Altyapısına Göre Avantajları





Teşekkürler / 
Sorular?
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