ULAŞIMA GLOBAL ÇÖZÜMLER
INTERTRAFFIC İSTANBUL’DA
5. ULUSLAR ARASI ALTYAPI, TRAFİK YÖNETİMİ, YOL GÜVENLİĞİ
VE PARK SİSTEMLERİ FUARI 27-29 MAYIS TARİHLERİNDE İSTANBUL
FUAR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK. 20 ÜLKEDEN 100’ÜN
ÜZERİNDE KATILIMCIYI VE 400’E YAKIN MARKAYI BİR ARAYA
GETİRECEK OLAN INTERTRAFFIC İSTANBUL FUARI’N DA ULAŞIM
SORUNLARINA YÖNELİK GLOBAL VE ÇAĞDAŞ ÇÖZÜMLER
GÖRÜCÜYE ÇIKACAK.
İstanbul başta olmak üzere Türkiye’de bir çok kentin en önemli sorunları arasında yer alan
trafik, altyapı, yol yapımı ve onarımı, park sorunları 5. Intertraffic İstanbul Fuarı’nda global
ve çağdaş çözüm önerileriyle masaya yatırılacak. NTSR Fuarcılık tarafından organize edilen
ve 27-29 Mayıs 2009 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’n de “Trafik ve Yerel
Yönetimler” sektörünü bir araya getirecek olan Intertraffic Fuarı’na 20 ülkeden öncü 100’ü
aşkın uluslararası katılımcı ve 400 seçkin marka katılıyor.
Alt yapı, Trafik ve park sistemleri konusunda kent sorunlarına teknolojik ve çağdaş çözümler
üretmiş olan İngiltere, Amerika, Belçika, Almanya, İtalya, İspanya, Avusturya, İsviçre, Çin,
Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Malezya, Hong Kong, Fransa ve Güney Kore’den katılımcıların
buluşacağı Intertraffic İstanbul 2009’da yeni teknolojiler ve yeni çözümler de görücüye
çıkacak. Altyapı, yol yapımı ve onarımı, trafik bilişim ve kontrol sistemleri, trafik işaretleri,
park, biletleme sistemlerindeki en son teknoloji ve uygulamaların sergileneceği Intertraffic
İstanbul 2009, T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, T.C.Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği, Emniyet
Genel Müdürlüğü trafik şube müdürlükleri, Marmara Üniversitesi Kent Sorunları ve Yerel
Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Bahçeşehir Üniversitesi Uygar Araştırma
Merkezi tarafından destekleniyor. 4.500 m² alanda gerçekleştirilecek olan fuarda, özellikle
İstanbul’un ulaşım ve alt yapı sorunlarına yönelik çözümler öne çıkacak. Londra, New York,
Paris, Milano gibi mega kentlerin uyguladığı global ve çağdaş çözümler’de çeşitli
konferanslarla masaya yatırılacak.

2010’DA DÜNYANIN GÖZÜ İSTANBUL’DA..
2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul, Avrupa’nın ilgi odağı olmaya hazırlanıyor. 13 milyon
civarında ki nüfusu ile dünyanın en kalabalık mega kentleri arasında yer alan İstanbul, hem
hızlı büyümenin hem de gelişimin yarattığı sorunlara çözüm arıyor. Oluşturduğu ekonomik
potansiyel ve her geçen gün büyüyen dinamik yapısı ile bölge ülkelerdeki trafik ve ulaşım
sektöründeki en aktif şehirlerden biri olan İstanbul, “Marka Şehir” olmanın
gerekliliklerinden biri olan Trafik, altyapı ve park sistemleri konusunda dünyadaki diğer

marka kentlerin sistemlerini inceliyor. Bugün 63 ülkeden 2 saatlik uçuş mesafesine sahip olan
İstanbul, stratejik konumu ile bölgenin en işlek ve gelişen pazarı konumunda yer alıyor.

Bu kapsamda değerlendirildiğinde Intertraffic İstanbul, başta mega kent İstanbul’un
Büyükşehir ve ilçe belediyeleri olmak üzere tüm yerel yönetimlerin mutlaka ziyaret etmesi
gereken önemli bir fuar olarak öne çıkıyor.

HEDEF; AVRASYA’NIN BULUŞMA NOKTASI OLMAK
1999 yılında temelleri atılan Intertraffic İstanbul projesinde ana hedef, NTSR Fuarcılık’ın
stratejik ortağı Amsterdam RAI ile Türkiye başta olmak üzere, Balkanlar, Türki
Cumhuriyetler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde; altyapı, trafik işletmeciliği, yol
güvenliği ve park sistemleri alanında sektörün en geniş katılımlı uluslararası ihtisas fuarını
gerçekleştirmek. Bu hedefe ulaşmak için İstanbul ve Amsterdam’da bulunan proje ekipleri
yoğun bir çalışma gösteriyor. Avrupa’nın en köklü Fuarcılık kuruluşu olan Rai Group’un bu
sektörde yarattığı dünya çapındaki en güçlü fuar markası Intertraffic (International Trade
Fair for Infrastructure, Traffic Management, Safety and Parking), geleceğin modern trafik
teknolojisi üreten lider firmalarını bir araya getirmektedir. Intertraffic Fuarı’nın başarı
kriteri bölgesel bazda sağladığı uluslararası katılımcı firma ve profesyonel ziyaretçilerin her
geçen yıl artarak büyümesi olarak gösterilebilir.

INTERTRAFFIC, ŞEHİR PLANLAMASINA HİZMET
VEREN SEKTÖRÜN GELİŞİMİNE DESTEK VERİYOR..
Türkiye’deki trafik altyapı projelerinin artmasının yanı sıra, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika,
Türki Cumhuriyetler ve Ortadoğu gibi gelişen pazarlarında hareketlenmesi ile çok önemli bir
iş potansiyelini kapsıyor. T.C.Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (TCK) raporlarına göre
2011 yılına kadar 22.000 km bölünmüş yol hedeflenmektedir. Bugün sadece %12 olan asfalt
betonu kaplamalı yol oranının %50’ lere çıkarılması da öngörülüyor. Çağın teknolojik
gelişimine paralel olarak “akıllı yollar” uygulamalarının ülke geneline yaygınlaştırılması da
TCK’nin stratejik planı arasında yer alıyor. Sadece yedi yap-işlet-devret projesi için ayrılan
bütçe 22 milyar dolar değerindedir. Marmaray projesi ise çok uluslu ülkelerin katılımı ile
gerçekleşen Avrupa’yı Asya’ya tüpgeçit ile bağlayan İstanbul’un mega projeleri arasında yer
alıyor. Bütün bu verilere bakıldığında, Intertraffic İstanbul 2009’un önemli bir iş potansiyeli
yaratacağı görülmektedir.

TRAFİK ÇÖZÜMLERİ PLATFORMU’NDA SORUNLAR VE
ÇÖZÜMLER MASAYA YATIRILIYOR..
Intertraffic İstanbul 2009, yalnızca sorunları ve çözümleri bir araya getirmiyor. Aynı
zamanda, konuların uzmanlarını buluşturuyor ve yeni teknolojilerin sağlayacaklarını ve yeni
uygulamaları “TRAFİK ÇÖZÜMLERİ PLATFORMU” konferansı ile sektöre anlatıyor.
Bahçeşehir Üniversitesi Uygar Araştırma Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilecek olan
Intertraffic İstanbul “Trafik Çözümleri Platformu” konferans programının ana başlıkları
global kent yönetimi için önemli bilgiler içeriyor.

Konferans programı şu başlıklarda gerçekleştirilecek:
 Akıllı Ulaşım Sistemleri
 Toplu Ulaşım ve Raylı Sistemler
-Toplu Ulaşım Yönetim Planlama
-Özelleştirme Örnekleri
-Sektör Yatırımları
 Kentiçi Trafik
-Trafik Planlaması
-Çözüm Uygulamaları
-Yol Güvenliği
-AVM ve Büyük Sitelerin Trafiğe Etkisi
 Trafik Yönetimi ve Denetimi
Türkiye ve uluslararası sektör liderlerinin katılmıyla gerçekleştirilecek “Trafik Çözümleri
Platformu” yine en son yeniliklerin ve uygulamaların izleneceği bir platform olacak.

NTSR Uluslararası Fuar & Kongre Organizasyonları Hakkında:
NTSR Uluslararası Fuar ve Kongre Organizasyonları, 1980 yılında kurulmuştur. Avrasya ve Türkiye pazarında lider ve müşterilerinin
yatırımlarını kazanca dönüştürecek verimlilikte fuarlar düzenleyebilmek amacıyla çalışmalarını sürdüren NTSR Fuarcılık, birçok
uluslararası fuar ve etkinliği Türkiye’de ilk kez düzenleyen, fuarcılık sektörünün öncü şirketlerinden biri olmuştur. NTSR Uluslararası
Fuar ve Kongre Organizasyonları, 1999 yılında Avrupa’nın ve dünyanın sayılı fuarcılık kuruluşlarından biri olan RAI Group - Hollanda ile
güçlerini birleştirmiştir.
Fuarlar: Uluslararası İstanbul BoatShow; Growtech Eurasia Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları, Çiçekçilik ve Teknolojileri Fuarı;
Interlight İstanbul Uluslararası Aydınlatma, Tesisat ve Bina Otomasyonu Fuarı; Cardist Kart Teknolojileri Fuarı, Europort İstanbul
Uluslararası Denizcilik Fuarı.

