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GİRİŞ: 

 

İstanbul Okan Üniversitesi, dokuz fakülte, üç yüksek okul ve 20.000’den fazla öğrencisi ile, 4.Kuşak 
Üniversite olmak vizyonu ve “İş Yaşamına En Yakın Üniversite!” sloganı kapsamında aşağıdaki 
değerlerle çalışmalar yapmaktadır.  

 Girişimci  ve Yenilikçi 
 Toplum ve İş Yaşamı ile Proaktif İlişki Geliştiren 
 Küresel Mükemmeliyet Ağlarının Parçası 
 Erken Dönem Araştırmaya Dayalı  
 Teknoloji  Geliştiren 
 İlgili Sektör ve Ekonominin  Gelişimine Katkıda Bulunan 

2009 yılında, ISTKA desteği ile kurulan “Ulaşım Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (UTAS)” bünyesinde, e-Hike (Yenilikçi, Sürdürülebilir Elektrikli ve Hibrid Araç 
Teknoloji Geliştirme ve Kümelenme Merkezi)  ve e-Hikelink (Yenilikçi Akıllı ve Haberleşen Araç 
Teknolojileri Geliştirme ve Kümelenme Merkezi)  Teknoloji Geliştirme ve Kümelenme merkezleri 
oluşturulmuş, Türkiye’de “Akıllı Ve Haberleşen Araçlar”  ile ilgili ilk çalışmalar başlatılmış, OTEP işbirliği 
ile Ülkemizin ilk “Akıllı Ulaşım ve Akıllı Araçlar Strateji Planı” çıkarılmış, Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği 
(AUS Türkiye) de kurucu üye olarak görev yapılmıştır.  

UTAS Çalışma alanları: 

 Akıllı ve haberleşen araçlar, 

 Akıllı enerji yönetim sistemleri, 

 Akü paketleme ve yönetim sistemleri, 

 Elektrik makinaları ve evirici tasarımı, 

 Akıllı ve temiz ulaşım sistemleri. 

 Sürücüsüz araç projeleri: 

Türkiye’den tek üniversite olarak üyesi olunan  ERTICO- ITS Europe European Road Transport 
Telematics Implemantation Coordination), 2ZeroForEGVIA Association (Towards Zero Emission Road 
Transport -The European Green Vehicles Initiative Association), CCAM (Connected, Cooperative and 
Automated Mobility Association)  ve BEPA (The Batteries European Partnership Association) ağlarına 
aidiyet sağlanarak,  güçlü uluslararası ortaklar ve paydaşlarla ortaklıklar yapılmıştır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rekabetçi Sektörler Programı- IPA desteği ile ile “Açık İnovasyon 
Otonom Araç Geliştirme ve Test Merkezi (OPINA)” projesi başlamıştır.  

Bu merkez ile UTAS’ın,  Bağlantılı ve Otonom Araç Teknolojileri Geliştirme alanında Avrupa’da da 
önemli merkezlerden birisi haline gelmesi planlanmaktadır. 

OPINA, Otonom ve bağlantılı araçlar alanında ülkemizin en önemli araştırma alt yapısına sahip olan 
İstanbul Okan Üniversitesi’ nin Avrupa’ nın en önemli otonom araç geliştirme merkezlerinden birisi olmak 
hedefiyle hayata geçirdiği bir açık inovasyon projesidir. 

OPINA; yenilikçi KOBİ' leri, Start-Up'l arı, Ar-Ge şirketlerini, akademisyenleri ve araştırmacıları, 
bağlantılı ve otonom araç yazılımlarının geliştirilmesinde, prototipleşmesinde, entegrasyonu ve test 
edilmesinde desteklemeyi amaçlayan açık bir inovasyon platformu olarak hizmet verecek, aynı 
zamanda, girişimcilere; eğitim, mentorlük, uluslararası kümelerle iş birlikleri ve ortaklıklar kurulması gibi 
hizmetlerden de faydalanma fırsatı sağlanacaktır. 

Endüstri-Üniversite-KOBİ inovasyon ve işbirliği ekosistemi ile oluşan ortam, OPINA üyelerinin küresel 
pazar rekabet gücünü arttırmak, yeni şirket ve startup’ların oluşumuna katkıda bulunmak için kaynaklar, 
destek ve ilgili ekipmanları sağlayacaktır.15 ayı geride bırakan OPINA projesinin hizmet vermeye 

https://youtu.be/Rp64ag2tCHg
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başlaması 2023 yılında gerçekleşecektir ama önümüzdeki 20 ayı beklemeden de, CCAM ve Battery 
Management alanlarında destek ihtiyaçlarına cevap verilebilecektir. İlgili altyapı çalışmaları, alınan 
eğitimler ve çalıştaylar ile devam etmektedir. 

Avrupa Birliğinin 2050 yılı için,  “Trafik Kazalarında Sıfır Ölüm”, “Şehirlerde Sıfır Emisyon” gibi iddialı 
hedefleri kapsamında, otonom ve elektrikli araçların yaygınlaşması kaçınılmaz olmuştur. 

Üniversitemizde, 2014 den itibaren, senede 2 kez olmak üzere,  düzenli olarak yapılan çalıştaylar ile, 
haberleşen, otonom, elektrikli araç teknolojileri ve hizmetleri alanında ülkemizdeki teknoloji geliştirme 
potansiyelini tespit etme, ilgili kuruluşlar arasında olası işbirliği fırsatlarını geliştirme ve değişen teknoloji 
alanında ülkemizin strateji planını çıkarma çalışmalarına destek olma hedefleriyle, CAEVS alanında 
Avrupa’daki stratejik planlardan ve İstanbul Okan Üniversitesi’nin düzenli çalıştay sonuçlarından baz 
alınarak, Teknoloji Stratejisi Geliştirme çalışmaları yapılmış, GZFT analizleri, problem ve çözüm ağaçları 
çıkartılmış, ileriye dönük çalışmalar planlanmıştır.  

Ayrıca, Mayıs 2019 çalıştayından sonra, “Haberleşen, Otonom ve Elektrikli Araç Teknolojileri ve 
Hizmetleri, Teknoloji Stratejisi Geliştirme Çalışması, 2020 – 2030” isimli bir kitap basımı da yapılmış,  
ilgili paydaşlara dağıtılmıştır.  

2021 yılı içinde,  ilki 31 Mart 2021 de, İstanbul Okan Üniversitesi, Araştırma Projeleri Geliştirme 
Direktörlüğü-ARPROGED ve UTAS -Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve 
Araştırma Merkezi işbirliği organizasyonu ile, çevrim içi  gerçekleştirilen  “Açık İnovasyon Otonom 
Araç Geliştirme ve Test Platformu - OPINA CAEVS Horizon Europe Bilgilendirme ve Proje 
Geliştirme Çalıştayı” nın ikincisi, yeni çağrılar hakkında bilgilendirmeler ve işbirliği fırsatları 
kapsamında, 3 Kasım 2021 de düzenlenmiştir. 

 

31 MART 2021- CAEVS I HORİZON EUROPE BİLGİLENDİRME VE PROJE 
GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI: 

 

31 Mart 2021 deki çalıştayımız, 14 Mayıs 2019 ile 10 Aralık 2019 daki Teknoloji Stratejisi çalışmamıza, 
ve bu kapsamda hazırladığımız “Haberleşen, Otonom ve Elektrikli Araç Teknolojileri ve Hizmetleri, 
Teknoloji Stratejisi Geliştirme Çalışması, 2020 – 2030” kitapçığımızdaki “Haberleşen Otonom Ve 
Elektrikli  Araç Teknolojileri Ve Hizmetleri Alanında Özgün Teknolojiler Ve Yenilikçi Hizmetler İle Küresel 
Çapta Bir Araştırma Odağı Olmak Ve Küresel Pazarda Öncüler Arasında Yer Almak”  vizyonumuza   
paralel bir şekilde hazırlanmıştır.  

Belirlenen temel stratejik alanlar:  

 Şehirlerde Temiz Ve Kolay Ulaşım,  
 Verimli Yük Taşıma,  
 Lojistik,  
 Güvenli Ulaşım,  
 Türkiye’nin CAEVS Araştırma Odağı Olması,  
 Türkiye’nin CAEVS Küresel Pazarda İlk 3 Ülke Arasında Olması, şeklinde belirlenmiştir. 

Çalıştaylar ve ortaklık kurma çalışmaları, özellikle ilk 3 alanda etkin olma imkanları için 
gerçekleştirilmektedir.  

31 Mart Çalıştayı sonrası, bahsi geçen ve oldukça rekabetçi olan 2021 ilgili çağrılarından, bir tanesi 
koordinatörlük olmak üzere, aşağıdaki 2 adet Horizon Europe projesine, yine koordinatör olarak bir 
Erasmus+  projesine başvuru yapılmıştır.  

 HORIZON-CL5-2021-D6-01-01: More powerful and reliable on-board perception and decision-
making technologies addressing complex environmental conditions (CCAM Partnership) 
(Koordinatör) Türkiye’den toplam 4 kuruluş 

 HORIZON-CL5-2021-D6-01-05: Analysis of socio-economic and environmental impacts and 
assessment of societal, citizen and user aspects for needs based CCAM solutions (Ortak, 
Koordinatör-ERTICO 
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 ERASMUS+: Automotive Alliances and Clusters for Sustainability and Diversity through Sector-
Orientated Business-HEI-VET Innovation and Training (AUTOSUSTAIN) 
 

Ayrıca, katılımcılarımızdan LA çağrılarında 3 er ortak yer almıştır. 

 

3 KASIM 2021- CAEVS II HORİZON EUROPE BİLGİLENDİRME VE PROJE  
GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI: 

 

CAEVS II- ÇALIŞTAY PROGRAMI : 

 

Çalıştay kapsamında, İOÜ Müh. Fak. Dekanı ve OPINA Üst Düzey Temsilcisi (SRER) Prof.Dr. Semih 
Bilgen tarafından, OPINA Projesi hakkında bilgilendirme yapılmış, devamında, TÜBİTAK AB Çerçeve 
Programları Müdürlüğü, İklim, Enerji ve Mobilite Kümesi Ulusal İrtibat Noktası sorumlusu Serhat Melik 
tarafından , “Ufuk Avrupa Programı ve Mobilite Alanı, 2022 Çağrıları ve TUBİTAK ilgili destekleri”  ile 
ilgili sunumunda  ayrıntılı bilgiler verilmiştir. 

Daha sonra, OPINA Operasyon Koordinasyon Birimi Direktörü (OCUD) Prof. Dr. Orhan Alankuş 
tarafından, “ Horizon Europe Çağrıları Çalıştayının amaçlarının anlatıldığı,  31 Mart 2021 deki  çalıştayın 
değerlendirmesinin yapıldığı ve devamında,   CCAM ve 2Zero Çağrıları Hakkında Bilgilendirme ve 
ilgilenen kuruluşların tespiti için yapılan  sunumlar gerçekleşmiştir. 

Etkinliğin devamında, UTAS Koordinatörü, Prof.Dr. Nejat Tuncay tarafından, Elektrikli Araçlar ve 
Batarya Sistemleri ile ilgili çağrılar kapsamında bilgilendirme yapılmıştır.  

Öğleden sonraki oturumda, ilgi belirten ve yetkinliklerini paylaşmak isteyen firmaların sunumları ve 
önerileri dinlenmiş, çalıştay içeriği ile ilgili kısa bir özet yapılarak, etkinlik sonlandırılmıştır. 

Ek 1: Çalıştay Gündemi 

  

CAEVS II- ÇALIŞTAY AMACI: 

 

3 Kasım 2021,” OPINA- CAEVS Horizon Europe Bilgilendirme ve Proje Geliştirme Çalıştayı “ nın amacı, 
belirlenmiş hedeflerimiz doğrultusunda, Avrupa Birliğinin CAEVS alanındaki çalışmaları hakkında 
bilgilendirme yapmak, ilgi çağrılar hakkında ayrıntılı bilgi vermek ve farkındalık yaratmaktır. 6 ay aralıklı 
tekrarlanan çalıştaylarımız ile, teknoloji oluşturma, proje oluşturma kabiliyetlerimizi daha yakın şekilde 
yürüterek, teknoloji yol haritası stratejimizi de daha iyi uyguluyor olma imkanımız olacaktır. 

Temel amacımız, başlıca 3 alanda, CCAM, 2 ZERO ve Batteries Europe kuruluşlarında, alanlarında 
hazırlanmış çağrıların tanıtımı ve bu çağrılar hakkında ilgi toplanması, birlikte çalışabilme yöntemleri ve 
aynı zamanda, Türkiye’de benzer alanlarla projelerde işbirlikleri oluşturma çalışmalarıdır.  

Çalıştay kapsamında, Avrupa’nın CAEVS alanında yaptığı çalışmalar ve hedefleri anlatılmıştır.  

İstanbul Okan Üniversitesi olarak, üyesi olduğumuz grupların katılınılan çalıştaylarında takip edilen, tüm 
katılımcılarla birlikte bizim fikirlerimizin de sorularak hazırlanan,  ileriye dönük Batteries Europe ve 
CCAM yeni çağrı çalışmaları hakkında, bilgiler verilmiştir,  

Çalıştayın bir amacı da, çalıştayımızdaki katılımcılarından önemli gördükleri konular, öneriler de 
alınarak, üyesi olduğumuz bu gruplarda yürütülmekte olan 2023-2024 çağrı belirleme süreçlerine 
katkıda bulunmaktır. Özellikle, üyesi olduğumuz ERTICO, kendi ilgi alanlarındaki çağrılar kapsamında, 
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her çağrı döneminde en az 10 adet olma üzere konsorsiyumlar organize etmekte ve ortakları ERTICO 
üyesi olma koşulu ile başvurularda bulunmaktadır. 

Gerçekleştirilen bu etkinlik ile katılımcılara, sadece bizim koordinasyonumuzda açılan çağrılara katılmak 
olarak değil, kendi konsorsiyumlarını oluşturarak yeni bir takım olanaklara ulaşmaları için, ilgili konularda 
farkındalıklarını arttırıyor olmak da amaçlanmıştır. Koordinatör olmak isteyen firmalara, talepleri 
doğrultusunda, İOÜ desteği sağlanacaktır. 

OPINA kapsamında, ayrıca, ERTICO’nun ilgilenmediği alanlarda da, konsorsiyum oluşturma çalışmaları 
hedeflenmektedir. 

Katılımcılardan alınan anketler ve sunumlar ile, firma niyetleri ve kabiliyetleri toplanarak, sadece 
uluslararası değil, ülkemizde de benzer konularda proje oluşturma çalışmaları hedeflenmektedir.  

Bu şekilde,  birlikte çalışma kültürü ve oluşan güven ile daha kapsamlı ortaklıkların daha sağlıklı olacağı 
tespiti ile, proje alt grupları oluşturulması planlanmıştır. 

Çalıştay sırasında, tanıtılan ve ilgi toplanan çağrılar aşağıda izlenebilir: 

CCAM Çağrıları- 2022 

1. HORIZON-CL5-2022-D6-01-01: European demonstrators for integrated shared automated 
mobility solutions for people and goods (CCAM Partnership) 

2. HORIZON-CL5-2022-D6-01-02: Reliable occupant protection technologies and HMI solutions 
to ensure the safety of highly automated vehicles (CCAM Partnership) 

3. HORIZON-CL5-2022-D6-01-03: Human behavioural model to assess the performance of 
CCAM solutions compared to human driven vehicles (CCAM Partnership) 

4. HORIZON-CL5-2022-D6-01-04: Integrate CCAM services in fleet and traffic management 
systems (CCAM Partnership)-Outcomes 

5. HORIZON-CL5-2022-D6-01-05: Artificial Intelligence (AI): Explainable and trustworthy 
concepts, techniques and models for CCAM (CCAM Partnership) 

6. HORIZON-CL5-2022-D6-01-06: Predictive safety assessment framework and safer urban 
environment for vulnerable road users 

Batteries and 2Zero Çağrıları- 2022 

1- HORIZON-CL5-2022-D2-01-05: Next generation technologies for High-performance and safe-
by-design battery systems for transport and mobile applications (Batteries Partnership) 

2- HORIZON-CL5-2022-D2-01-09: Physics and data-based battery management for optimised 
battery utilisation (Batteries Partnership) 

3- HORIZON-CL5-2022-D5-01-01: Modular multi-powertrain zero-emission systems for HDV 
(BEV and FCEV) for efficient and economic operation (2ZERO) 

4- HORIZON-CL5-2022-D5-01-02: Nextgen EV components: High efficiency and low cost electric 
motors for circularity and low use of rare resources (2ZERO) 

5- HORIZON-CL5-2022-D5-01-03: New generation of full electric urban and peri-urban Bus Rapid 
Transit systems to strengthen climate-friendly mass transport (2ZERO) 

Çalıştay kapsamında, 6  firma kendi yetkinlikleri ve güçlü oldukları alanlar ile ilgili firma sunumlarını 
gerçekleştirmişler, bir kısmı daha sonra, değerlendirmeleri sonucunda özel iletişime geçmişleridir. 

 

CAEVS II Horizon Europe Bi lgilendirme ve Proje Geliştirme Çalıştayı-
SONUÇ 

 

“03.11.2021/ OPINA- CAEVS Horizon Europe Bilgilendirme ve Proje Geliştirme Çalıştayı II” na 114 firma 
katılım niyeti belirtmiş, 93 katılımcıyla, etkinlik süresince karşılıklı soru cevaplar ile etkileşimli bir süreç 
gerçekleşmiştir. 
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Çalıştay kapsamındaki çıkarımlara göre, gelinen aşamada SAE 4 seviyesinde demolar beklendiği 
görülmektedir. Ülke olarak bu teknolojilere hazır olmak ve teknolojilerimizi üst düzeye çıkarmak ancak, 
Avrupa’da olduğu gibi, ortak çalışma kültürüne sahip olarak, disiplinler arası bir çalışma düzeni 
gerektirmektedir.  Çalıştay amacına uygun olarak, başlıca CCAM, 2 ZERO ve Batteries Europe ana 
alanlarındaki hazırlanmış çağrıların tanıtımı ve böylece bu çağrılar hakkında niyet toplama ve birlikte 
çalışma kültürü oluşturabilme, Türkiye’de benzer alanlarda işbirlikleri imkanları oluşturulması gündeme 
getirilmiştir. 

Birlikte bir organizasyon içinde bulunulmasının dışında CAEVS çalıştaylarının diğer bir amacı da, 
alternatif konsorsiyumlardaki ortak arayışlarında, uygun olan firmaları bu konsorsiyumlara önermek ve 
bilgilerini iletmektir. Bu kapsamda, firmalardan, kendilerini tanıtan,  ilgi gösterdikleri alanlarla ilgili nasıl 
katkıda bulunabilecekleri ve bu alanlarda ne gibi teknolojileri olduğunu belirten kısa sunumlarını 
iletmeleri istenmiştir (EK 2 - Firma Sunumları).   Çalıştay sonrası ilgilenen firmalardan yetkinliklerini 
anlatan sunumlar gönderilmiştir.  

Diğer yandan, yine daha önceki çalıştaylarda, katılımcı firmalarla birlikte oluşturulan  “Teknoloji Yol 
Haritası”nı gerçekleştirmeye yönelik çalışma alt grupları oluşturması hedeflenmiş, çalıştay sonrası 
katılımcı firmalara 2021 ve 2022 Horizon Europe çağrıları kapsamında, CCAM, Elektrikli Araçlar ve 
Batarya Teknolojileri alanlarında CAEVS Çalışma Grupları kurulması amacıyla, aşağıda linki bulunan 
anket iletilmiştir. 

 https://forms.gle/Qyz24Hkpiby598877 

19 firma ve 23 kişinin katılım sağladığı anket kapsamında, katılımcı firmalara, aşağıda başlıkları ve 
içerikleri bulunan 

 Connected , Cooperative and Automated Mobility (CCAM)  
 Elektrikli Araçlar ve  
 Batarya Teknolojileri,  

alanlarında, çalışmaları devam eden yedi küme başlığı altındaki on üç CCAM çağrısı konularında, 
çalışma grupları katılım niyetleri sorgulanmıştır. 

Bunlar; 

Planlanan CAEVS Çalışma Grupları ve alt başlıkları 

CCAM 

• Sensörler ve Sensör Füzyon Teknolojileri 

• Hassas Pozisyonlama, Çevre Algılama ve Karar Verme 

• Yapay Zeka,Siber ve Fonksiyonel Güvenlik 

• Bağlantılı ve yardımlaşan sistemler 

• Simulasyon ve validasyon sistemleri 

• CAEV Hizmetleri 

Elektrikli Araçlar 

• Elektrik Motor ve Sürücü Teknolojileri 

• Dijital İkiz 

• Çoklu güç sistemleri  

• Mimari ve Entegrasyon 

 

https://forms.gle/Qyz24Hkpiby598877
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Batarya Teknolojileri 

• Hücre Teknolojileri 

• Batarya Sistem Teknolojileri 

• Enerji ve Batarya Yönetim Sistemleri 

HORIZON EUROPE 2022 MOBİLİTE Çağrıları Grup Oluşturma Anketi sonuçlarına göre, belirlenmiş 
3 grup kapsamında, aşağıdaki dağılımlar tespit edilmiştir. Grup oluşturma çalışmaları sürmektedir. 
Çalışma grupları hakkındaki bilgilendirme ayrıca yapılacaktır.  
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Sonuçlara göre, en fazla niyet belirtilen alt alanlar. 

• Bağlantılı ve yardımlaşan sistemler 

• Dijital İkiz 

• Enerji ve Batarya Yönetim Sistemleri, olmuştur.  

Ayrıca, sunumlar ile ayrıntıları konuşulan,  “Haberleşen ve Otonom Araç Çağrıları, 2022” ve 
“Batteries and 2Zero Çağrıları 2022” kapsamında, çalıştay katılımı öncesi yapılan bir anket 
ile,firmaların çağrılarda konumlandırılma niyetleri tespit edilmiştir.  

Ankete katılan firmalarının, ilgili çağrılarla yönelik ön görüş bildirimleri  aşağıda izlenebilir.  

“Haberleşen ve Otonom Araç Çağrıları, 2022” 
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“Batteries and 2 Zero Çağrıları 2022” 
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Ayrıca, Bozankaya Firması, çalıştay sonrası, Horizon -CL5-2022-D2-01, Horizon CL5 2022 D2 01-05, 
Horizon CL5 2022 D5 01-03  özelinde ve eşdeğerindeki çağrılar ile ilgilendiğini,  belirtmiştir. 

 

Çalıştay sonucu, katılımcı firmaların niyet bildirimleri ve karşılıkı görüşmeler ile çalışma grupları 
oluşturulması ve çağrılar kapsamında işbirliği çalışmaları devam etmektedir.  

Çalıştay sırasında yapılan sunumlar:  EK 2: Çalıştay Sunuşları ekinde izlenebilir. 

Bias Mühendislik  -  Vatan Özgül 

Togi Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şt - Tolga Baykal 

Feka Otomotiv – İlayda Taylan 

Yalabık Mühendislik  -  Ateş Yalabık 

Elkon – Erdeniz Erol 

Bozankaya – Aslı Elidemir 

Prof.Dr.Semih Bilgen- OPINA TR Tanıtım 

Prof.Dr. Ramazan Nejat Tuncay - Batteries and 2Zero Çağrıları–2022 

Prof.Dr. Orhan B. Alankuş - Haberleşen ve Otonom Araç Çağrıları-2022 

 

 

 

EKLER:  

EK:1  ÇALIŞTAY GÜNDEMİ  

EK 2:  ÇALIŞTAY SUNUŞLARI   
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