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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Ülkemiz karayolu ağında 2019 yılında toplam 1 milyon 168 bin 144 adet trafik kazası    

meydana geldi. Bu kazaların 993 bin 248 adedi maddi hasarlı, 174 bin 896 adedi ise ölümlü 

yaralanmalı trafik kazasıdır. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik 

kazalarının %75,9'u yerleşim yeri içinde %24,1'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. 

Trafik kazaları sonucunda 2 bin 524 kişi kaza yerinde, 2 bin 949 kişi ise yaralanıp sağlık 

kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. 

Ölümlerin %47,5'i, yaralanmaların %68,1'i yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin 

%52,5'i yaralanmaların ise %31,9'u yerleşim yeri dışında oldu. Trafik kazalarında ölen 

kişilerin %42,7'si sürücü, %34,1'i yolcu, %23,2'si ise yayadır. Trafik kazalarında ölenler ve 

yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin %76,2'sinin erkek, %23,8'inin 

kadın, yaralananların ise %67,2'sinin erkek, %32,8'inin kadın olduğu görüldü. Kusurların 

%88,0'ının sürücü, %8,2'sinin yaya, %2,0'ının taşıt, %1,3'ünün yolcu ve %0,5'inin yol 

kaynaklı olduğu görüldü.(7) 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trafik Haftası nedeniyle, “Bir Yol Hikayesi" başlıklı bir 

makale yazdı. Türkiye’nin trafik kazaları konusunda uzun yıllar kötü bir karneye sahip 

olduğunu ve terörden fazla can kaybına sebep olduğunu ifade eden Soylu, “2019 Yılındaki 

trafik kazalarının ülkemize sadece ekonomik maliyeti 55,5 milyar TL olarak 

hesaplanmaktadır” dedi.(9) 

Proje çalışmamızda; sürücü ve insan hatalarını azaltabilmenin uyarma şeklini değiştirmek 

olduğu düşünülerek, karayollarındaki trafik işaret ve levhalarını veri yardımıyla sürücünün 

kendi aracı içerisindeki lcd panele aktarılması yöntemiyle trafik kazalarının azaltılabilmesi 

hedeflenmiştir. Sırasıyla R1-2-3 te kaza uyarısı-hız sınırı-tasarlanan uyarı sistemi görsel 

olarak sunulmuştur. 

       R1     R2   R3 

 

       Trafikte; sürücü ve insan kaynaklı hataları azaltabilmenin uyarma şeklini değiştirmek 

olduğundan yola çıkılarak; karayollarındaki trafik işaret ve levhalarını sürücünün kendi aracı 

içerisindeki panele bir veri(sinyal) aktarımı sağlayacak bir sistem geliştirilerek, (karayolu 

üzerinde araç seyir halinde iken her bir trafik işaretinin yaydığı frekansı(RFID yardımıyla) 

araçtaki alıcı bularak panel üzerinde bu levhanın ikaz ışığı yakması ve sesli uyarı vermesi 

şeklinde çalışacaktır) sürücünün trafik levhasını fark etmese ya da göremese bile(yağış vb 

sebepler dahil)  panelindeki ikaz ışığı ve ses sayesinde, levha uyarısının türüyle birlikte 

bildiriminin yapılması yöntemiyle kazaların azaltılmasına katkı sağlanmış olacaktır.  

2. Problem/Sorun: 

       Televizyon, gazete ve internet üzerinde, haber bültenlerinde; her gün rastladığımız trafik 

kazalarında maddi hasarların boyutları yanında yaralanma ve ölümlü kazaları da sık olarak 
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görmekteyiz. Bu kazaların % 94 ‘ ü sürücü ve insan hatalarından kaynaklanmaktadır.(7)     

       Sürücü hatalarını en aza indirecek bir yöntem geliştirmeye çalışılmış ve bunun en iyi 

yönteminin sürücüyü farklı bir şekilde uyarmak olacağı düşünülmüştür. 

           Tablo.1     

  Ülkemiz karayolu ağında 2019 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin 

%42,7'si sürücü, %34,1'i yolcu, %23,2'si ise yayadır. Trafik kazalarında ölenler ve 

yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin %76,2'sinin erkek, %23,8'inin 

kadın, yaralananların ise %67,2'sinin erkek, %32,8'inin kadın olduğu görüldü. Türkiye'de 

2019 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 204 bin 538 kusura 

bakıldığında kusurların %88,0'ının sürücü, %8,2'sinin yaya, %2,0'ının taşıt, %1,3'ünün yolcu 

ve %0,5'inin yol kaynaklı olduğu görüldü.(7) 

              Tablo.2          

     Tablo.1-2 de Trafik kaza istatistikleri (2009-2019) ve 2019 yılında ülkemizdeki ölümlü 

yaralanmalı kaza sayılarının aylara göre dağılımı verilmiştir. 

     Trafik Haftası nedeniyle, 2011-2020 Karayolları Trafik Güvenliği Stratejik Planı'nı da 

değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Buradaki hedeflere 2019 itibarıyla ulaşıldı. 

Artık 2021-2030 Stratejik Planımızı ve hedeflerimizi belirliyoruz. Buradaki yeni stratejik 

hedefimiz, “Güvenli Sistem” yaklaşımı olacaktır" açıklaması yaptı.(9 

     Ayrıca, tüm dünyada ve ülkemizde kullanılmaya başlanan(bazı illerde) EDS sistemi trafik 

için önemli bir kazanım olmuştur. Resim.4-7 de Trafikteki EDS uygulama örnekleri 

verilmiştir. 

R4  R5  R6  R7 
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Yapılan tüm çalışmalar, kontroller, önlemler, uyarılar, sistemler, uygulama, yöntem ve 

teknikler…  yine de trafik kazalarının olmasının önüne geçememektedir. 

Proje çalışmamızda geliştirilmesi düşünülen sistemimizin trafik kazalarının azalmasına 

katkı sağlayacağı beklenmektedir.  

 

3. Çözüm  

      Trafikte; sürücü ve insan kaynaklı hataları azaltabilmenin uyarma şeklini değiştirmek 

olduğundan yola çıkılarak; karayollarındaki trafik işaret ve levhalarını sürücünün kendi aracı 

içerisindeki panele bir veri(sinyal) aktarımı sağlayacak bir sistem geliştirilerek, (karayolu 

üzerinde araç seyir halinde iken her bir trafik işaretinin yaydığı frekansı(RFID yardımıyla) 

araçtaki alıcı bularak panel üzerinde bu levhanın ikaz ışığı yakması ve sesli uyarı vermesi 

şeklinde çalışacaktır) sürücünün trafik levhasını fark etmese ya da göremese bile(yağış vb 

sebepler dahil)  panelindeki ikaz ışığı ve ses sayesinde, levha uyarısının türüyle birlikte 

bildiriminin yapılması yöntemiyle kazaların azaltılmasına katkı sağlanmış olacaktır. Çözüm 

programlama öneri örnekleri; R8-11 de verilmiştir.  

 R8   R9 

 

 R10    R11 

 

4. Yöntem 

RFID, “Radyo Frekansı Tanımlama” için kullanılan bir kısaltmadır. RFID etiketlerinde 

veya akıllı etiketlerde (smart labels) kodlanan dijital verilerin radyo dalgaları aracılığıyla bir 

okuyucu tarafından karşılandığı bir teknolojiyi ifade eder. RFID, bir etiket veya etiketten 

gelen verilerin, verileri bir veri tabanında saklayan bir aygıt tarafından yakalanmasındaki 

barkodlamaya benzer.(1) 

RFID, Otomatik Tanımlama ve Veri Yakalama (AIDC) olarak adlandırılan bir teknoloji 

grubuna aittir. AIDC yöntemleri nesneleri otomatik olarak tanımlar, bunlar hakkında veri 

toplar ve bu verileri doğrudan hiçbir müdahale olmadan bilgisayar sistemlerine girer. RFID 

yöntemleri, bunu gerçekleştirmek için radyo dalgalarını kullanır. Basit bir düzeyde, RFID 

sistemleri üç bileşenden oluşur: bir RFID etiketi veya akıllı etiket, bir RFID okuyucu ve bir 

anten. RFID etiketleri, verileri RFID okuyucusuna (sorgulayıcı olarak da adlandırılır) iletmek 

için kullanılan bir entegre devre ve bir anten içerir. Okuyucu daha sonra radyo dalgalarını çok 
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daha kullanışlı bir veri biçimine dönüştürür.(1) 

RFID sistemi, RFID etiketi ve RFID okuyucusundan oluşur. Bunların yanı sıra RFID 

yazıcısı, RFID anteni, sistemin kullanılacağı kontrol ve uygulama yazılımı ve sistemin kayıt 

edileceği alanlar da eklenebilir bu bileşenlere. RFID etiketi çip, anten ve bazen de pilden 

oluşur. RFID okuyucu ise antenlerden oluşur. RFID etiketi okuyucudan sinyal alır ve 

okuyucuya sinyal gönderir.(1) 

Radyo Frekanslı Tanıma (Radio Frequency Identification-RFID) teknolojisi, canlı ve 

cansız her türlü nesnenin dokunmadan belirli bir mesafeden tanınmasında ve izlenmesinde 

kullanılır. RFID teknolojileri giderek artan büyük bir oranda dünya genelinde ve ülkemizde 

yaygınlaşmakta ve birçok sektörde kullanılmaktadır.(2) 

 

      R12 

                     RFID Sistem bileşenleri R12de verilmiştir.(3) 

RFID çiplerin kendilerinin tekil bir kimlik kodu vardır (unique ID code) ve içine 

tanınmak istenen nesnelerle ilgili her türlü bilgi kaydedilebilir. RFID çiplerin bellek 

kapasiteleri uygulamaya/ihtiyaca göre belirlenebilmektedir. Nesnelerin ismi, ürün kodu, vb. 

bilgiler en fazla 1K seviyesinde bellek kapasitesiyle çözülebilmektedir. Yüksek bellek 

kapasitesi, nesne hakkında çok fazla bilgi yüklenmek veya uygulamaya bağlı olarak nesneleri 

izleme veya takip bilgilerinin sürekli kaydedilmek istendiğinde gerekli olmaktadır. 

RFID çiplerin kopyalanması oldukça zordur. Her çipin üretici tarafından belirlenmiş bir 

tekil (unique ID number) kimlik numarası/kodu vardır. RFID etiketlere birden fazla koruma 

seviyesi koyulabilmektedir. Güvenlik teknolojileri kullanılarak çip içindeki bilgilere erişim 

engellenebilmekte, çip kilitlenebilmekte veya kullanılamaz hale getirilebilmektedir.(4),(5) 

RFID vericilerinin güç kaynağı taşıması gerekmiyor. Yonganın hayli düşük olan güç 

tüketimi, yakında yer alan okuyucuya eklenmiş elektromıknatıs üzerinden karşılanabiliyor. 

RFID ile bağlantı mesafesi ve aktarım hızına bağlı olarak 120 kHz’den 10 GHz’e kadar geniş 

bir frekans aralığı destekleniyor. En güçlü aktif etiketler 200 metre mesafeden 

işleyebiliyor.(6) 
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       Çalışmalarımız, kurumumuzun yarı donanımlı atölyesinde gerçekleştirilmiş ve yaşanan 

pandemi sürecinden dolayı çalışmalarımız uzaktan da devam etmiştir. 

       R13     R14  R15 

 

           R16     R17 

 

Sistem maketi; R13-14 te, program tasarım ve çalışma şekli görsel örnekleri; R15-16-17 de 

verilmiştir. Projedeki sistemimizin örnek çalışmalarımızda olduğu gibi gerçek hayat 

uygulamalarında da sorunsuz çalışacağı beklenmektedir.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

        Sistemimizin çalışması hiçbir şekilde sağlığa zarar verecek ve elektromanyetik kirlilik 

oluşturmayacak sinyallerden oluşmaktadır. RFID cihazlarının sağlığa zararlı olup olmadığı konusu 

etiket ve antenler ile ilgili değil, okuyucuların ürettiği çıkış güçleri ile ilgilidir. Bu bağlamda, pasif ya 

da aktif herhangi bir etiketin yüklendiği zaman yaymış olduğu enerji insan sağlığı için zararlı kabul 

edilmemektedir. Ancak, okuyucular için dünya üzerinde bazı standartlar vardır. Ülkemizde de 

Telekominikasyon Kurumu’nun regüle ettiği bazı kurallar dahilinde okuyucuların güçleri belli 

seviyelerde olmalıdır. Örneğin, şu anda Avrupa Birliği ülkelerinde satılmakta olan ve ETSI 302-208 

standartlarına uygun üretilmiş UHF okuyucuları 2W’ye kadar güç üretmektedirler. Bu sınır, Avrupalı 

karar vericiler için güvenlik sınırları dahilindedir. (10) 

       Ayrıca sürücünün dikkatinin panelde olmasına gerek yoktur; sadece uyarı şekli değiştirilmiştir. 

Proje çalışmamızda gerçekleştirilen sistemimizin; trafik levhaları sabit olduğundan çalışması ve 

kontrolunun da bir sıkıntı çıkarmayacağı düşünülmekte ve trafik kazalarının azaltılmasına katkı 

sağlayacağı beklenmektedir.  

        Sistemimize benzer özellikte çalışan; Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), Türkiye Cumhuriyeti 

içerisindeki tüm Boğaz Köprüleri ve Otoyol geçişlerinden alınan geçiş ücretlerinin geçmişten 

günümüze süregelen biletli gişelerden tahsili yerine radyo frekansı ile tanımlama sistemi üzerinden 

biletsiz veya temassız şekilde sürücülerden tahsil edilmesi sistemidir. RFID Otopark Geçiş Sistemi  ve 

Plaka Tanıma Sistemi de yine benzer özellik taşımaktadır. (11) 

         Program benzerliği bulunmasına rağmen sistemimizdeki ürün ile ilgili benzer hiçbir ürüne 

kaynak taramalarında rastlanamamıştır. RFID Sistem bileşenleri R12de verilmiştir.(3)  

Sistem maketi; R13-14 te, program tasarım ve çalışma şekli görsel örnekleri; R15-16-17 de verilmiştir 

 

6. Uygulanabilirlik  

         Ürün kullanılmaya başladıktan sonra (hayata geçirilmesi) araçta ve sürücü kullanımında bir 

problem yaşanmayacağı beklenmektedir. Trafik levhaları sabit olduğundan(kurulmuş hazır 

https://www.milliyet.com.tr/haberleri/hgs
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düzenekler) bizim sistemimizin çalışması ve kontrolunun da bir sıkıntı çıkarmayacağı ve mevcut 

şartlar doğrultusunda çalışmamızın ticari bir ürüne dönüştürülebilir olduğu düşünülmektedir. 

Uygulanabilirliğindeki tek riskin sistemin ilk kez kullanılacak olması, karayolları ve belediyelerce 

yürütülecek çalışmalar ile(araç üreticileri desteği önemlidir) risklerin ortadan kalkacağı 

öngörülmektedir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

RC522 RFID NFC Modülü + Kart ve Anahtarlık Kiti = 19,19 TL       

LEONARDO kart   =  91,08 TL            

MAX7219 LED Matrix = 18,29 TL 

MP3-TF-16P Micro SD Kart Ses Modülü + Hoparlör =  20,46 TL 

Direnç + Kablolar + Breadboard = 0,03 + 5,85 (40 pin) + 14,50 = 20,38 TL 

Toplam  =  169,40 TL (tek kurulum için programlamanın çoklu kullanımda çok daha uygun 

maliyet ile kullanılır hale gelmesi öngörülmektedir. Araç üreticilerinin katkısı ile maliyetlerin 

kullanıcılar için oldukça düşebileceği düşünülmekte olup çalışmalarımız devam etmektedir. 

Sistemin kullanıma başlandıktan sonraki bakım-tamirat-tadilat-kontrol süreçlerinin maddi 

olarak problem çıkarmayacağı öngörülmektedir.(araç üretim-karayolları-belediyelerde 

bulunan uzman personle destekleri)  

Program benzerliği bulunmasına rağmen sistemimizdeki ürün ile ilgili benzer hiçbir ürüne 

kaynak taramalarında rastlanamamıştır. Yatırım amaçlı üreticiler ile buluşma(sergi-fuar) – 

yatırım sonrası planlama – pazarlama – dağıtım gibi aşamalar düşünülmekte ve üzerinde 

çalışılmaktadır. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Karayolları Genel Müdürlüğünce tespit edilen trafik işaretlerinin standart, anlam, nicelik ve 

niteliklerine ve karayoluna uygulama tekniğine aykırı hareket edilemez. Uygulamanın, 

standart ve tekniğine uygun olarak yapılıp - yapılmadığı Karayolları Genel Müdürlüğünce 

kontrol edilir. (Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik-1.kısım) 

Belediyeler ve araç üreticilerinin desteği ile kullanım amacına uygun şekilde hayata 

geçirildikten sonra da tüm vasıta kullanıcıları ve yayalar tarafından da(engelli vatandaşlarımız 

için çalışmalarımız devam etmektedir) güvenli ve kolay bir şekilde kullanımı mümkün 

olabilecektir. 

 

AYLAR 

İşin Tanımı Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak 

Literatür 

Taraması 
  X    X     X    X       X X X X    X    X 

Arazi 

Çalışması 
  X    X         

Verilerin 

Toplanması 

ve Analizi 

       X X X  X 

Proje 

Raporu 

Yazımı 

 X   X         
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9. Riskler 

Yapılan tüm çalışmalar, kontroller, önlemler, uyarılar, sistemler, uygulama, yöntem ve 

teknikler… ne yazıktır ki… yine de trafik kazalarının olmasının önüne geçememektedir. 

Elbette kullanıcı sorunları yanında sistem sorunlarının da yaşanabilmesi olasılığı her zaman 

mevcuttur. Ancak ekonomimiz anlamında gerçekleşen çok büyük kayıplar yanında  

yaralanmalı ya da ölümlü kazaların telafisi asla telafi edilememektedir.(sağlık giderleri ayrıca) 

Projemizi olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve B-planı ile ilgili çalışmalarımız ve 

araştırmalarımız devam etmektedir.(sistemimizi kullanmayan araç ve sürücülerin durumu!) Şu 

anda öngörülen bir risk bulunmamaktadır. En önemli problemin; sistemimizin kullanımının 

bir değişim olması nedeniyle kabul görmesi olduğu düşünülmektedir.  

 

10. Kaynakça ve Rapor Düzeni  

1. https://www.mediaclick.com.tr/tr/blog/rfid-nedir 

2. http://www.rfid-turkiye.com/RFID-Nedir 

3. https://www.soteksetiket.com/rfid-nedir/ 

4. https://www.endustri40.com/rfid-teknolojileri-ve-endustriyel-uygulamalari/ 

5. https://www.netser.com.tr/tr/cozumlerimiz/rfid-cozumleri 

6. https://blog.logo.com.tr/rfid-teknolojisi-nedir-faydalari-nelerdir/ 

7. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Karayolu-Trafik-Kaza-Istatistikleri-2019-

33628 

8. https://www.google.com/search?q=eds+nedir&oq=eds+&aqs=chrome.4.69i57j0l3j0i4

33j0l5.4942j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

9. https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/2019-yilindaki-trafik-kazalarinin-sadece-

ekonomik-maliyeti-55-5-milyar-tl-5789307/ 

10. http://www.rfid-turkiye.com/Sik-Sorulan-

Sorular#:~:text=RFID%20Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9Fa%20Zararl%C4%B1%20

m%C4%B1d%C4%B1r%3F&text=Bu%20ba%C4%9Flamda%2C%20pasif%20ya%2

0da,sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20i%C3%A7in%20zararl%C4%B1%

20kabul%20edilmemektedir. 

11. https://www.milliyet.com.tr/gundem/hizli-gecis-sistemi-hgs-nedir-ve-nereden-alinir-

2367179#:~:text=H%C4%B1zl%C4%B1%20Ge%C3%A7i%C5%9F%20Sistemi%20

(HGS)%2C%20T%C3%BCrkiye%20Cumhuriyeti%20i%C3%A7erisindeki%20t%C3

%BCm%20Bo%C4%9Faz,%C5%9Fekilde%20s%C3%BCr%C3%BCc%C3%BClerde

n%20tahsil%20edilmesi%20sistemidir.  
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http://www.rfid-turkiye.com/RFID-Nedir
https://www.soteksetiket.com/rfid-nedir/
https://www.endustri40.com/rfid-teknolojileri-ve-endustriyel-uygulamalari/
https://www.netser.com.tr/tr/cozumlerimiz/rfid-cozumleri
https://blog.logo.com.tr/rfid-teknolojisi-nedir-faydalari-nelerdir/
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Karayolu-Trafik-Kaza-Istatistikleri-2019-33628
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Karayolu-Trafik-Kaza-Istatistikleri-2019-33628
https://www.google.com/search?q=eds+nedir&oq=eds+&aqs=chrome.4.69i57j0l3j0i433j0l5.4942j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=eds+nedir&oq=eds+&aqs=chrome.4.69i57j0l3j0i433j0l5.4942j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/2019-yilindaki-trafik-kazalarinin-sadece-ekonomik-maliyeti-55-5-milyar-tl-5789307/
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/2019-yilindaki-trafik-kazalarinin-sadece-ekonomik-maliyeti-55-5-milyar-tl-5789307/
http://www.rfid-turkiye.com/Sik-Sorulan-Sorular#:~:text=RFID%20Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9Fa%20Zararl%C4%B1%20m%C4%B1d%C4%B1r%3F&text=Bu%20ba%C4%9Flamda%2C%20pasif%20ya%20da,sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20i%C3%A7in%20zararl%C4%B1%20kabul%20edilmemektedir
http://www.rfid-turkiye.com/Sik-Sorulan-Sorular#:~:text=RFID%20Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9Fa%20Zararl%C4%B1%20m%C4%B1d%C4%B1r%3F&text=Bu%20ba%C4%9Flamda%2C%20pasif%20ya%20da,sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20i%C3%A7in%20zararl%C4%B1%20kabul%20edilmemektedir
http://www.rfid-turkiye.com/Sik-Sorulan-Sorular#:~:text=RFID%20Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9Fa%20Zararl%C4%B1%20m%C4%B1d%C4%B1r%3F&text=Bu%20ba%C4%9Flamda%2C%20pasif%20ya%20da,sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20i%C3%A7in%20zararl%C4%B1%20kabul%20edilmemektedir
http://www.rfid-turkiye.com/Sik-Sorulan-Sorular#:~:text=RFID%20Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9Fa%20Zararl%C4%B1%20m%C4%B1d%C4%B1r%3F&text=Bu%20ba%C4%9Flamda%2C%20pasif%20ya%20da,sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20i%C3%A7in%20zararl%C4%B1%20kabul%20edilmemektedir
http://www.rfid-turkiye.com/Sik-Sorulan-Sorular#:~:text=RFID%20Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9Fa%20Zararl%C4%B1%20m%C4%B1d%C4%B1r%3F&text=Bu%20ba%C4%9Flamda%2C%20pasif%20ya%20da,sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20i%C3%A7in%20zararl%C4%B1%20kabul%20edilmemektedir
https://www.milliyet.com.tr/gundem/hizli-gecis-sistemi-hgs-nedir-ve-nereden-alinir-2367179#:~:text=H%C4%B1zl%C4%B1%20Ge%C3%A7i%C5%9F%20Sistemi%20(HGS)%2C%20T%C3%BCrkiye%20Cumhuriyeti%20i%C3%A7erisindeki%20t%C3%BCm%20Bo%C4%9Faz,%C5%9Fekilde%20s%C3%BCr%C3%BCc%C3%BClerden%20tahsil%20edilmesi%20sistemidir
https://www.milliyet.com.tr/gundem/hizli-gecis-sistemi-hgs-nedir-ve-nereden-alinir-2367179#:~:text=H%C4%B1zl%C4%B1%20Ge%C3%A7i%C5%9F%20Sistemi%20(HGS)%2C%20T%C3%BCrkiye%20Cumhuriyeti%20i%C3%A7erisindeki%20t%C3%BCm%20Bo%C4%9Faz,%C5%9Fekilde%20s%C3%BCr%C3%BCc%C3%BClerden%20tahsil%20edilmesi%20sistemidir
https://www.milliyet.com.tr/gundem/hizli-gecis-sistemi-hgs-nedir-ve-nereden-alinir-2367179#:~:text=H%C4%B1zl%C4%B1%20Ge%C3%A7i%C5%9F%20Sistemi%20(HGS)%2C%20T%C3%BCrkiye%20Cumhuriyeti%20i%C3%A7erisindeki%20t%C3%BCm%20Bo%C4%9Faz,%C5%9Fekilde%20s%C3%BCr%C3%BCc%C3%BClerden%20tahsil%20edilmesi%20sistemidir
https://www.milliyet.com.tr/gundem/hizli-gecis-sistemi-hgs-nedir-ve-nereden-alinir-2367179#:~:text=H%C4%B1zl%C4%B1%20Ge%C3%A7i%C5%9F%20Sistemi%20(HGS)%2C%20T%C3%BCrkiye%20Cumhuriyeti%20i%C3%A7erisindeki%20t%C3%BCm%20Bo%C4%9Faz,%C5%9Fekilde%20s%C3%BCr%C3%BCc%C3%BClerden%20tahsil%20edilmesi%20sistemidir
https://www.milliyet.com.tr/gundem/hizli-gecis-sistemi-hgs-nedir-ve-nereden-alinir-2367179#:~:text=H%C4%B1zl%C4%B1%20Ge%C3%A7i%C5%9F%20Sistemi%20(HGS)%2C%20T%C3%BCrkiye%20Cumhuriyeti%20i%C3%A7erisindeki%20t%C3%BCm%20Bo%C4%9Faz,%C5%9Fekilde%20s%C3%BCr%C3%BCc%C3%BClerden%20tahsil%20edilmesi%20sistemidir

