Dünyanın en büyük trafik teknolojileri fuarlarından
Intertraffic İstanbul sona erdi
Ulaştırma sektörünün devlerini buluşturan, Avrasya ve Orta Doğu’nun en
büyük trafik teknolojileri fuarı Intertraffic İstanbul’un 6.sı 25 – 27 Mayıs
tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde yapıldı. Organizasyon, ulaştırma
bakanlıkları düzeyinde birçok uluslararası bürokratın yanı sıra Avrasya ve
Orta Doğu’dan gelen yüzlerce sektör şirketini ve pazar müşterisini İstanbul’da
bir araya getirdi.
Ulaşım konusunda en yeni teknolojilerin tanıtılması, ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve sektörün
gelişmesi için en önemli organizasyonların başında gelen, ulaşım ve trafik teknolojileri fuarı
Intertraffic İstanbul, 25- 27 Mayıs tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi‟nde yapıldı. Bu sene
altıncısı gerçekleştirilen fuar, Uluslararası Altyapı, Trafik Yönetimi, Yol Güvenliği ve Park
Sistemleri Fuarı Intertraffic İstanbul, NTSR Fuarcılık ve Amsterdam RAI tarafından düzenlendi.
Intertraffic Amsterdam‟dan sonra dünyanın en büyük 2. uluslararası trafik teknolojileri fuarı
olan Intertraffic İstanbul‟da; yol güvenliği, park sistemleri ve toplu taşımacılık alanında üretim yapan
180 ulusal ve uluslararası firma bir araya geldi. 3 gün boyunca açık olan fuarı, 85 ülkeden 4800 kişi
ziyaret etti. Amerika‟dan Çin ve Avrupa‟ya kadar dünyanın dört bir yanından 26 ülkenin katıldığı
Intertraffic İstanbul‟da; kent içi ve kentler arası yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan taşıtlar, toplu
ulaşım sistemlerindeki gelişmeler, trafik yönetimi ve planlaması, ulaştırma yönetiminde yer alan
tüm kurumlar ve bunlar arasındaki koordinasyon, yol güvenliği ve güvenliğin arttırılmasında
kullanılan tüm ekipmanlar, akıllı ulaşım sistemleri ve bu alandaki son teknolojik gelişmeler
sergilendi.
Trafik teknolojilerinin oluşturduğu dev pazar
Intertraffic İstanbul sadece trafik teknolojileri ile ilgili en son ürün, hizmet ve çözümleri bir araya
getirmenin yanında üretici firmalar ile potansiyel müşterileri bir araya getiren bir köprü görevi gördü.
Amerika ve Avrupa‟yı Rusya, Türkî Cumhuriyetler, Ortadoğu ve Balkanlar ile buluşturan
organizasyon bu özelliği ile 300 milyon dolarlık bir pazara da ev sahipliği yaptı.
İlk kez Intertraffic İstanbul’da
Organizasyon birçok ilke de ev sahipliği yaptı. Türkiye‟nin en büyük sorunlarından olan trafik
kazalarının minimuma indirilmesi ile ilgili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı tarafından hazırlanan Ulusal
Karayolu Güvenliği Eylem Planı‟nı ilk kez Intertraffic İstanbul‟da yapılan; emniyet, karayolları,
akademisyenler ve sektörün ileri gelenlerinin katıldığı oturumda tartışıldı. Bunun dışında geçiş
kontrol, demiryolları uygulamaları ve ürün takibi konularında gelişmiş uzun mesafe RFID çözümleri
üreticisi Tagmaster da yeni UHF EPC 2. nesil okuyucu modeli XT-3'ün dünya tanıtımını ilk kez
Intertraffic İstanbul'da yaptı. Ayrıca ALTEKMA, Türkiye'de üretilmiş ilk kendinden yürür yol çizgi
makinesi olan Yeni Ürünü ALTEKMA CITY ALT180' inin tanıtımını ilk kez Intertraffic İstanbul'da
gerçekleşti.

Fuarın uluslararası ziyaretçileri
Intertraffic İstanbul bu sene Kırgızistan Belediye Başkanlarını ağırladı. Türk Dünyası Belediyeler
Birliği eğitim programı bünyesinde İstanbul‟a davet edilen, 21 şehrin belediye başkanı, Intertraffic

İstanbul Fuarı‟nda Türk ulaşım sektörünün gelişimine şahit olacak ve fuar katılımcıları ile bir araya
geldi. Ayrıca Tahran Belediye Başkanı ve milletvekillerinin de aralarında bulunduğu İranlı heyet de
fuarın ziyaretçileri arasındaydı. Intertraffic İstanbul Fuarı bir imza törenine ev sahipliği yaptı. KKTC,
tüm karayollarında point-to-point sistemine geçmek amacıyla bir anlaşma imzaladı. Fuarı ziyaret
eden bir başka önemli isim ise milletvekili Abdülkadir Aksu oldu. Aksu, standları ziyaret ederek,
trafik ile ilgili son teknolojilerle ilgili bilgi aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Edirne Belediyesi, Manisa
Belediyesi ve Bodrum Belediyesi ödül aldı!
Türkiye‟de faaliyet gösteren büyükşehir belediyeleri ve 81 il belediyesi „Kentiçi Trafik Güvenliği,
Toplu Ulaşım Çözümleri ve Akıllı Ulaşım Sistemleri ‟‟ne yönelik son 2 yıl içinde geliştirdikleri
projeleriyle yarıştığı yarışmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi büyükşehir belediyeleri
kategorisinde Koridor Hız Denetim Sistemi projesiyle 1. oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi‟nin de
Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi Projesi Projesiyle büyükşehir belediyeleri kategorisinde mansiyona
layık görüldüğü yarışmada, il belediyesi kategorisinde ise iki belediye ödülü paylaştı. Acil Durum
Tam Trafik Uyarı Sistemi Projesi ile Manisa Belediye, Şehiriçi Optimizasyon Projesi (ETUS Edirne
Toplu Ulaşım Sistemi) ile de Edirne Belediyesi, yarışmanın ödül alan belediyeleri arasında yer
aldılar. Bodrum Belediyesi ise teşvik ödülünün sahibi oldu.
Sektördeki son gelişmeler ve yenilikler Intertraffic İstanbul Konferansları’nda tartışıldı
Intertraffic İstanbul 2011 Fuarı ile eş zamanlı olarak Bahçeşehir Üniversitesi Uygar Araştırma
Merkezi işbirliğiyle düzenlenen, ulusal ve uluslararası sektör liderlerinin katılımıyla düzenlenen
Intertraffic İstanbul Konferansları son gelişmelerin ve yeniliklerin takip edilebilmesine de olanak
sağladı. “Ulusal Karayolu Güvenliği Eylem Planı Önerisi”, “Milletvekilleri ulaşımı tartışıyor”, “Toplu
taşımada yaşanan hukuki sorunlar ve sebepleri”
ile “Toplu Taşıma Araçlarına Sinyalize
Kavşaklarda Geçiş Önceliği ve Akıllı Kavşaklar" dikkat çeken ve ilgi gören oturumlar arasında yer
aldı.
İki yılda bir düzenlenen uluslararası Intertraffic İstanbul fuarının yedincisi 2013 yılında yapılacak.

www.intertrafficistanbul.com

