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Yeni uYgulama 
güvenliğin artmasını 
sağlayacak
avm’ler açısından zorunlu hale gelen Plaka tanıma sistemlerine 
yönelik görüşlerini aldığımız açık kart genel müdürü murat 
kibaroğulları, Plaka tanıma sistemleri ile toplum güvenliğinin 
daha da artacağına inandıklarını belirtti.

Firmanızın çalışma alanlarına kısaca 
değinebilir misiniz?
Abalıoğlu Holding iştiraki Açık Kart 
olarak 2007 yılından beri satış artı-
rıcı ve sadakat sağlayıcı “terzi dikim” 
projeler üretip çeşitli sektörlerdeki iş 
ortaklarımızın müşterilerine, satış ka-
nallarına ve çalışanlarına uygulayarak 
başarılı ve ödüllü sadakat programları-
nı hayata geçirmekteyiz. Program ana-
liz ve tasarımından başlayarak, uygula-
ma, devreye alma, işletme, raporlama, 
hediye ödül tedarik ve teslim süreçleri 
dahil anahtar teslim teknolojik çözüm-
lerle projelerimizi yönetiyoruz. Hiz-
metlerimiz arasında; ödeme sistemleri, 
kampanya tasarım-iletişim-platform 
sağlama ve yönetim hizmetleri, marka 
indirim kulüpleri, danışmanlık hizmet-
leri, analitik hizmetler, kurumsal teş-
vik ve çalışan teşvik programlarını da 
kapsayan uçtan uca çözümler ve saha 
hizmetleri ile mobil aplikasyonlar ve 
dijital çözümler bulunuyor.

Bugüne kadar başta perakende sek-
törü ve AVM’ler olmak üzere, FMCG, 
finans, akaryakıt, otomotiv, turizm, 
seyahat, yapı ve sağlık sektörlerinde 
120’den fazla markayı iş ortaklarımız 
arasına kattık. 

AVM ve perakende sektörüne baktı-
ğımızda ise, 2016 itibariyle 3 ülkede 
30’dan fazla şehirde 50’ye yakın AVM 
ve yüzü aşkın perakende markasına 
hizmet vermekten büyük gurur duyu-
yoruz. Geçtiğimiz yıl sistemlerimiz üze-
rinden 392 bin tekil müşteri 1.3 milyon 
işlem gerçekleştirdi ve 4.1 milyon de-
ğerinde ödül dağıtıldı.

Ayrıca, kamu sektörüne anahtar teslim 
sistem entegrasyonu, yazılım, donanım 
hizmetleri ile danışmanlık hizmetleri 
kapsamında en son teknolojik altyapı 
hizmetlerini içeren Plaka Tanıma Sistem-
leri (PTS), Elektronik Denetleme Sistem-
leri (EDS), trafik kontrol ve sinyalizasyon 
ile akıllı kavşak sistemleri (AKS), Kent 
Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS), di-
namik mesaj sistemi (DMS) ve belediye-
lerin sosyal yardım çalışmaları kapsamın-
da sosyal yardım kartları, sosyal market 
çözümleri, kampüs kart, akıllı otopark 
çözümleri, ödeme ve tahsilat sistemleri, 
mobil belediyecilik uygulamalarını sun-
maktayız. Kamu sektöründeki entegratör 
kimliğimiz ile son dönemde gündemde 
olan ve AVM’ler açısından zorunlu hale 
gelen Plaka Tanıma Sistemleri teknolo-
jileri ile AVM’lerin güvenlik ihtiyaçlarına 
cevap verecek çözümler sunuyoruz.  

AVM’lerle çalıştığınıza değindiniz. Son 
dönemde terör saldırıları nedeniyle 
AVM’ler için şart koşulan plaka tanıma 
sistemine yönelik kısaca bilgi alabilir 
miyiz? Sistem nasıl çalışıyor?  Ayrıca 
AVM’lerin bu şartı yerine getirmesi için 
ne kadar süreleri bulunuyor?
Son zamanlarda ülkemizde ve dünyada ya-
şanan terör saldırıları insan yoğunluğunun 
olduğu AVM’ler için güvenlik kavramını 
daha da önemli hale getirmiştir. Bu bağlam-
da 31.12.2016 tarihli Resmi Gazetede AVM 
Plaka Tanıma Sistemleri ile ilgili yönetmelik 
yayımlanmıştır.  Sistemin teknik isterleri için 
emniyet birimleri tarafından Teknik Şartna-
me yayımlanacaktır. Teknik şartname yayın-
lanması öncesinde Açık Kart olarak tüm ha-
zırlıklarımızı tamamlamış durumdayız.

Açık Kart’ın emniyet birimleri ile gerçek-
leştirdiği görüşmelere göre hazırlıkları 
tamamlanan Plaka Tanıma Sistemi’nin 
çalışma şekli kısaca şöyle; AVM’de yer 
alan açık ve kapalı otoparkların giriş 
ve çıkış noktalarına konumlandırılacak 
olan ileri teknolojiye sahip kameralar, 
AVM’ye aracı ile giriş yapan ziyaretçinin 
araç plakasını, araç rengini, araç cinsini 
ve araç içi sürücüsünü kapsayacak şekil-
de görüntüsünü alır. Bu bilgiler emniyet 
birimlerinin belirlediği iletişim alt yapısı 
ile merkezi donanım yazılım ve verilerin 
ortak tutulduğu alana iletilir. Plakaların 
sakıncalı sorguları online olarak gerçek-
leştirilir.

Peki, siz Açık Kart olarak bu konuda 
AVM’lere ne gibi hizmetler sunuyorsu-
nuz?
Açık Kart olarak müşterilerimize verdiği-
miz tüm hizmetlerde uçtan uca anahtar 
teslim çözümlerle ilerlemeyi ilke edin-
dik. Bu kapsamda AVM Plaka Tanıma 
sistemlerinde donanım, yazılım, keşif, 
kablolama, montaj, bakım ve servis hiz-
metlerinin tamamını kapsayan bütünle-
şik çözümler sunuyoruz. 

Sizce plaka tanıma sistemi ülkemizde-
ki güvenlik sektörüne dair eksiklikleri 
giderme noktasında ne derece etkili 
olacak?
Ülkemizde kullanılan Plaka Tanıma Sis-
temleri ile terör olaylarının önlenmesi, 
şüpheli araçların takip edilmesi, güven-
lik birimlerine anlık olarak veri akışının 
sağlanması ile toplum güvenliğinin 
daha da artacağına inanıyoruz.


