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Takip sisteminde yeni teknoloji

hayatı kolaylaştırıyor
RFID destekli altyapıları güvenli geçiş, otomatik ödeme, araç takip, stok yönetimi
başta olmak üzere hayatımızın her alanına hızla yayılıyor. Türkiye’de trafik
denetimi ve yönetiminde RFID’le elektronik plaka uygulamasına geçilmesi için
pilot şehir olarak seçilen İstanbul’da çalışmalar sürüyor.

R

adyo frekans tanımlama (Radiofrequency identification/RFID), genel olarak etiketler üzerinden radyo
dalgalarıyla canlıları ya da nesneleri
otomatik olarak uzaktan tanıma amacıyla kullanılan, teknoloji olarak tanımlanıyor. RFID
etiketinin içinde bir mikroçip ve bu çipi saran
bir anten bulunuyor. Etiketteki bilgileri okumak
için bünyesinde anten bulunan okuyuculardan yararlanılıyor. Okuyucuyla etiket arasında,
elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla iletişim
kuruluyor. Okuyucunun yaydığı elektromanye44
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tik dalgalar, bir enerji olarak çiple buluşup onu harekete geçiriyor ve
etiketten okuyucuya veri transferi sağlanıyor. Tüm bunlar belli bir mesafede, herhangi bir temas olmadan ve kablosuz olarak gerçekleşiyor.
Okuyucu aldığı veri dalgasının içindeki bilgileri sayısal dalga biçimine
dönüştürerek bilgisayara aktarıyor.
Pasif (etkisiz), yarı pasif (yarı etkin) veya aktif (etkin) olarak üç çeşit
RFID etiketi kullanılıyor. Aktif RFID etiketlerinde, iletişim için enerji
kaynağı bulunurken, pasif RFID etiketleri gerekli enerjiyi okuyucudan
alıyor. Yarı pasif RFID etiketlerinde ise enerji ihtiyacı gelen sinyallerden değil, üzerine eklenen, küçük bir pil sayesinde karşılanıyor. Okuyucunun çiple haberleşmesini RFID etiketinde bulunan anten sağlıyor.
Bu etiketler canlılar ya da nesnelerle ilişkilendirilerek kullanılıyor.
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Etiket Kullanım Alanları

RFID TEKNOLOJİSİNİN TÜRKİYE’DE KULLANIM ALANLARI
Telekomünikasyon Kurumu tarafından hazırlanan 16 Mart 2007
tarihli ve 26464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Yönetmeliği uyarınca RFID okuyucuları 865-865.6
frekans bandında maksimum 100 mW güçle, 865.6-867.6 MHz frekans bandında maksimum 2 W güçle ve 867.6-868 bandında maksimum 500 mW güçle kullanılabiliyor. Bu frekans düzenlemeleri,
EPCglobal Gen 2 standardı tarafından belirlenen frekans aralığı ve
gücünün Türkiye’de kullanılmasına imkân veriyor.
RFID destekli altyapılar güvenli geçiş, otomatik ödeme (OGS,
HGS) sistemleri, araç takip ve denetimi, envanter yönetimiyle stok
takibi, hayvanların izlenmesi, biyotelemetri uygulamaları, ulaşım bilgi
sistemleri gibi birçok alanda yoğun olarak kullanılıyor.
Güvenli geçiş sistemleri ev, iş yeri, garaj gibi pek çok bölgenin
girişlerinde kullanılıyor. RFID altyapılarıyla yapılan kimlik denetimi
sayesinde, bu bölgelere yalnızca kullanım hakkı olan kişilerin girebilmesinin sağlanmasının yanı sıra, yapılan giriş ve çıkışların takibi ve
denetiminin de yapılması mümkün oluyor.
Köprü ve otoyol geçişlerinde sıkça kullanılan hızlı geçiş ve otomatik
ödeme sistemlerinde (HGS-OGS) RFID teknolojisi kullanılarak kimlik
denetimi sağlanıyor ve önceden para yatırılmış ya da yüklenmiş bir hesaptan otomatik olarak hizmet karşılığı ödeme yapılıyor. Kullanılan bu
teknoloji özellikle otoyol gişelerinde yaşanan yığılmaları engelliyor.
Türkiye’de de yapılan deneme çalışmaları sonucunda gişelerdeki
yığılmaların büyük ölçüde azaldığı tespit edildi ve 2013 yılından itibaren köprü geçişlerinin tamamının RFID altyapısıyla çalışılacağı belirtiliyor.
HGS, PTT ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işbirliğiyle hazırlandı ve 17 Eylül 2012 tarihinde kullanılmaya başlandı. Bu noktada bir
uyarı yapmakta yarar var. Aracınızın camı metalik ise HGS etiketinizi
dikiz aynasının arka çerçevesindeki siyah noktalı alana konumlandırmalısınız. Aracınızın kullanım kılavuzundan camınızın metalik olup
olmadığını öğrenebilirsiniz.
Toplu taşımada kullanılan, kamuoyunda “İstanbulKart” olarak bilinen kartlar da RFID altyapısıyla çalışıyor. Bu kartlarda hem okunabilme hem de yazılabilme özelliği bulunuyor. Yolcu otobüse bindiğinde, otobüste bulunan okuyucu antene kartını yaklaştırarak ödemesini
yapıyor. Ayrıca İETT otobüslerinin yer tespiti için de RFID teknolojisi
kullanılıyor. Otobüsün yaklaşacağı duraklardaki RFID etiketleriyle
iletişim kurarak konum bilgilerini gönderiyor. Daha sonra bu bilgiler
sayesinde internet üzerinden otobüsün nerede olduğu ve sıradaki du-
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raklara tahmini olarak ne zaman geleceği hakkında bilgilere ulaşmak mümkün oluyor.
RFID sistemlerinin araç kimlik denetimi
amacıyla kullanılmasıyla sadece yetkisi olan
kişilerin aracı kullanmaları sağlanıyor. Bunun
için araç anahtarlarına bir RFID Tag yerleştiriliyor. Araç sahibi, aracını kullanmak istediğinde
aracın üzerine (genelde ön camın alt kısmına)
monte edilmiş olan RFID Reader, uygun RFID
Tag bilgisini doğruladıktan sonra araca girişe ve
aracın kullanımına izin veriliyor. Böylece aracı
yalnızca uygun RFID Tag’e sahip olan kişi kullanabiliyor. Bu uygulamayla araç kiralama firmaları, abonelerinin kartlarına tanımladıkları yetkiler sayesinde, bölgedeki uygun tüm araçların
kullanılmasına olanak sağlıyor.
RFID TEKNOLOJİSİYLE HAYVANLAR
KORUMA ALTINDA
Envanter yönetimi kütüphanelerde, büyük
boyutlu ürün depoları veya değerli eserlerin
sergilendiği müze vb. ortamlarda giren ve çıkan
ürünlerin tespit edilmesi veya sürekli olarak
elde bulunan ürünlerin sayı ve yerlerinin tespit
edilmesi için kullanılıyor. RFID etiketlerin kitap
kapaklarının üzerine yapıştırılmasıyla kitabın
yeri hızlı biçimde bulunabiliyor. Envanter yönetiminde stok takibi için pasif, geniş kullanım
alanı olan ürün yerleri tespiti için de aktif RFID
etiketleri kullanılıyor. Etiketlere geniş içerik bil-
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gisi girilebildiğinden paket depolamalarda sayı,
tür vb. gibi özellikler takip ediliyor.
Hayvanların tescili ve izlenmesinde de
RFID sistemleri kullanılıyor. 2 Aralık 2011 tarihli 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili
ve İzlenmesi Yönetmeliği her yaş grubunda
bulunan sığır cinsi hayvanların bireysel olarak
tanımlanmasını, özelliklerinin tutulmasını, tanımlanan hayvanlarla bunların bulundukları
işletmelerin verilerinin ve hayvan sahiplerinin
kayıt altına alınmasını, sistem içerisinde söz
konusu hayvanların hareketlerinin takip ve
kontrolünün sağlanmasını, sürü sağlığı ve destekleme ödemelerine ilişkin bilgilerin kaydedilmesini, tanımlanan hayvanlar ve işletmelerin
kontrol edilmesini öngörüyor.
Ayrıca sokak hayvanları veya ulaşılması zor
yaşam ortamları nedeniyle normal yollarla takip edilmesi mümkün olmayan vahşi hayvanların izlenmesinde ve haklarında bilgi toplanmasında RFID sistemleri büyük kolaylık sağlıyor.
Örneğin Los Angeles’ta tüm evcil hayvanlara
RFID Tag takılması zorunluluğu getirilerek,
kaybolmaları durumunda kolay bulunmaları ve
gerçek sahibine teslim edilmeleri amaçlanıyor.
RFID TEKNOLOJİSİYLE ELEKTRONİK
PLAKA UYGULAMASINA GEÇİLİYOR
Türkiye’de trafik denetimi ve yönetiminde RFID’le elektronik plaka uygulamasına geçilmesi için pilot şehir olarak seçilen
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İstanbul’da çalışmalar yapılıyor. Elektronik plaka uygulamasını,
otomatik tanımlama ve veri toplama sistemi olarak düşünülebilirsiniz. Temel olarak sistem, araçlar ve taşıtlarla ilgili bilgilerin
uygun görülen noktalarda otomatik olarak toplanmasını, denetlenmesini, gerektiğinde bu bilgiler kullanılarak yasal işlem yapılmasını amaçlıyor. Bu sistemin önümüzdeki yıllarda, benzin
istasyonlarıyla uyum içerisinde çalışması sağlanarak akaryakıt
satışlarının kontrol altına alınması sağlanabilir. Vergi borcu olan,
hacizli veya çalıntı bir arabanın benzin alması engellenebilir. Esnek ücret uygulaması yapılabilecek yörelerde gerçek zamanlı bilgilerin elde edilmesi için kullanılarak, trafik yönetimi ve planlaması
yapılması sağlanabilir. Araçlarda sürekli takip edilmesi gereken
araç muayene, trafik sigorta, egzoz muayene kontrolüyle araç sahibinin ehliyet bilgileri gibi kontroller otomatik olarak yapılabilir.
Gerekli uyarı sistemleriyle kullanıcıların önce uyarılması sonrasında gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına olanak sağlanabilir.
RFID altyapıları sayesinde şehirler arası yolcu taşıması yapan
araçların, hareket saatlerini, yolculuk sürelerini, otogarlara ve
şehirlere giriş/çıkış zaman takiplerini ve güvenlik kontrollerini
yapmak mümkün hale geliyor.
RFID TEKNOLOJİSİ HAYATIN HER ALANINA GİRİYOR
Biyotelemetri konusunda RFID teknolojisi kullanılarak durumu
kritik olan bir hastanın anlık hayati fonksiyonlarının uzaktan izlenmesi mümkün. Şu anda bu sistem çok yaygın olmamakla birlikte gelecekte evlerdeki internet sayesinde her an doktor gözetiminde olma
durumuna geçileceği belirtiliyor.
1990 yılından beri kullanılmaya başlanan RFID teknolojisi yaymış olduğu dalgalar nedeniyle eleştiriliyor. Ancak başta insanlar
olmak üzere canlılara ve çevreye bir zararının olduğuna yönelik bilimsel çalışmalarda olumsuz bir sonuca rastlanmadı. Aslında kişisel
mahremiyet konusunda daha büyük sıkıntılar bulunuyor. Herkese
RFID çip içeren bir kimlik kartı verilirse, kişinin kendi isteği dışında bu kartın içindeki bilgilerin okunabilmesi ihtimali söz konusu!
Bu durumda yerleşim yeri içindeki okuyucu antenleriyle adım adım
takip edilebilirsiniz, yaptığınız alışverişler, gittiğiniz yerler, görüştüğünüz kişiler kayıt altına alınabilir; eğer kartın güvenliğini sağlayan
teknoloji yetersiz kalırsa, kişisel bilgileriniz başka insanların eline
geçebilir. Zamanla daha çok yaygınlaşan bu teknoloji, hayatımızda
cep telefonları gibi bir ihtiyaç haline gelecek gibi gözüküyor.
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