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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Türkiye’de 2020 yılında toplam 983 bin 808 trafik kazası meydana gelmiş olup, bu 

kazalarda 4 bin 866 kişi hayatını kaybetmiş, 226 bin 266 kişi de yaralanmıştır (1). 

Dünyada trafik kazaları sonucu en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan Hindistan’da 

2016 yılında meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 150 bin 

275 kişi olup (2), bu tablo çözülmesi gereken küresel bir sorundur. Başta insan 

kusurlarından kaynaklanan Trafik kazaları nedenlerinden biri de yol kusurlarıdır. 

Karayollarındaki çökme, çatlama, aşınma, yığılma ve mühendislik hataları gibi yol 

kusurları nedeniyle araçlarda rot başı arızası, balans bozulması, aks kırılması, jant 

eğilmesi, lastik patlaması gibi arızalar sonucu trafik kazaları yaşanabilmektedir. Proje, 

bünyesinde darbe sensörü ve sim kart bulunan Akıllı Yol Modülü monte edilmiş 

araçların bozuk yollara girmeleriyle oluşan darbe şiddeti değerlerinin ve GPS 

aracılığıyla tespit edilen ilgili yola ait koordinatın GPRS aracılığıyla sunucuya 

gönderilip, sistem yazılımı bünyesindeki algoritma ile risklerine göre sıralanıp 

onarılmak üzere saniyeler içerisinde ilgili Belediye Başkanlığı ve/veya en yakın yol 

bakım birimine dijital veri şeklinde iletilmesine yöneliktir. 

2. Problem/Sorun: 

Dünya Bankası 2009 “Yol Güvenliği” Raporuna göre, dünyada her yıl meydana gelen 

trafik kazalarında 1 milyon 300 bin ölüm, 50 milyon yaralanma vakası yaşanmakta ve 

bu kazaların hükümetlere olan toplam maliyetinin 500 milyar doları aşmaktadır. Aynı 

rapor trafik kazalarının ülkemize olan maliyetini 14 milyar dolar olarak göstermiştir. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2 Mart 2010 tarihinde Dünya Bankası’nın söz konusu 

raporuna istinaden, trafik kazalarının yoğun olarak yaşandığı gelişmemiş ve gelişmekte 

olan ülkelerde 10 yıllık bir plan dahilinde % 50 azaltılmasına dair tüm ülkelere projeler 

geliştirmelerine ve tüm dünyada paylaşılmasına ilişkin çağrıda bulunarak “Küresel Yol 

Güvenliğinin İyileştirilmesi” hakkında 64/255 sayılı karar almıştır. Ne yazık ki 10 yıllık 

sürenin daha sonuna gelmeden Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ) 2019 verilerine göre dünya genelinde meydana gelen trafik 

kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 350 bine ulaşmıştır (3). Bu tabloya 

göre gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki trafik kazalarının azaltılmasına yönelik 

proje üretil(e)memesinin nedeni; yol kusurlarının araçlarda (Tablo:1)’de görüleceği 

üzere yedek parça ihtiyacını artırması nedeniyle, araç ihraç eden zengin ülkelerce aynı 

zamanda hatırı değer miktarda yedek parça satışı da yapıldığından, yol kusurları 

sorununun çözümüne gelişmiş ülkelerce olumlu yaklaşılmamış olabilir ya da yol 

kusurları sorunu gelişmiş ülkelerin sorunu olmayıp, söz konusu sorunun çözümü bizzat 

bu sorunu yaşayan ülkelere terk edilmiş olabilir. Trafik kazalarıyla ilgili olarak, 

Türkiye’de 2011-2020 yıllarını kapsayan 10 yıllık trafik kazası araştırmasında ise çoğu 

insan faktörü sonucu gerçekleşen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin toplam 

sayısı 54 bin 065 kişiye ulaşmış durumda (4). Onbirinci Kalkınma Planı Karayolu Trafik 

Güvenliği Çalışma Gurubu Raporunda, BM Yol Güvenliği İşbirliği tarafından 

belirlenen 12 küresel hedef arasında 2030 yılına kadar trafik kazalarındaki yaralanma 

ve ölüm miktarını azaltma hedefine atıfta bulunularak (S44, Ek3) destek kararı 

alınmıştır (5). Trafik kazalarıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya 

Bankasınca ortak olarak hazırlanan Trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Dünya 
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raporunda, trafik kazaları sonucunda gerçekleşen ölümlerin düşük ve orta gelir 

seviyesindeki ülkelerde artacağı, yüksek gelir gurubundaki ülkelerde ise azalacağı 

öngörülmektedir (6). Buna neden olarak, zengin ülkelerce, düşük ve orta gelir 

seviyesindeki ülkelere daha fazla araç satılacağı, ancak yol kalitesinin daha da 

bozulacak olmasından kaynaklanan trafik kazalarındaki muhtemel artış gösterilebilir. 

Tablo:1 

 

Aynı çalışmada, 2020 yılı için trafik kazlarının hükümetlere olan toplam maliyetinin 

518 Milyar $ olacağı, düşük ve orta gelir gurubundaki ülkelere maliyetinin ise 

GSMH’ya %1,5 oranında olumsuz etki edeceği öngörülmüştür.  

 

3. Çözüm  

Üzerinde çalışmakta olduğumuz, içerisinde bir sonraki aşamada belirtilen devre 

elemanlarının bulunduğu akıllı yol modülünün bulunduğu araçların, yollardaki çökme, 

çukur, çatlama, aşınma, yığılma mühendislik hataları gibi trafik kazalarına neden 

olabilecek sorunlarla karşılaşmaları halinde darbe sensörleriyle elde edilen elektrik 

sinyalleri verilerinin ve GPS aracılığıyla tespit edilen ilgili yola ait koordinat verilerinin 

merkezdeki sunucuya GPRS aracılığıyla iletilip, veri şiddeti ve sinyal yoğunluğunun 

değerlendirilip, yorumlanmasıyla önem sırasına göre, Trafik Kazaları Önleme 

Koordinasyon Birimine (varsayılan), ilgili Belediye Başkanlıkları ve en yakın yol bakım 

birimlerine saniyeler içerisinde veya istenilen periyotta iş emri olarak elektronik sinyal 

şeklinde basit proje şemasında (Tablo:2) görüleceği üzere ulaştırılabilecektir. İlgili 

birim ise sorunlu yola en kısa sürede müdahale edeceğinden meydana gelebilecek trafik 

kazaları ve araçlarda oluşabilecek arızalar da böylece azaltılmış olacaktır. Çözüme 

ulaşmaya yönelik olarak, Ankara Ostim Teknopark’ta başarılı faaliyetlerde bulunan 

Akıllı Robotik Teknolojiler Firması ESETRON (7) firması ile yapılan görüşmelerde 

ülkemizde ve dünyada yol kusurlarından kaynaklanan trafik kazalarının azaltılmasının 

mümkün olabileceği belirtilerek proje işbirliği ve desteği sağlanmıştır. 
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4. Yöntem 

Karayollarında seyreden ve altta (Tablo:3)’de prototip devre resmi görülen ve içerisinde 

GSM ve GPS Modülü, Axelerometre, Devre Kartı, Mikro İşlemci, Sim Kart, Anten 

girişi ve diğer elektronik devre elemanları bulunan akıllı yol modülü montajlı araçların, 

herhangi bir yol kusuru ile karşılaşmaları halinde hızın zamana göre değişimini tespit 

eden Akselerometre aracılığıyla bu şiddet değeri bulunabilmektedir. Söz konusu 

sorunlu yola ait koordinat verileri (araç takip sistemiyle benzer) GPS uydu ağları ile  

Tablo:2 

Tablo:3 
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tespit edilebildiğinden, elde edilen veriler sunucuya analiz edilmek üzere 

gönderilebilmektedir.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Proje ile şehirlerarası karayolları, belediyeler ve köylerin yol kalitesi sürekli olarak 

izlenebilecek olduğundan, yol kusurlarının ilerleme hızı tespit edilip, sorun büyümeden, 

başlangıç seviyelerinde müdahale edilebilecektir. Proje, “Akıllı Ulaşım” kapsamında; 

yol kusurları, mühendislik hataları, trafik kazaları, atmosferik şartlar (gizli buzlanma, 

sel) gibi sıra dışı sorunlarla karşılaşan sisteme dâhil (Örneğin TOGG araçları) 

sürücülere,  belirli bir yaklaşım mesafesinde navigasyon ekranı aracılığıyla ikaz da 

yapabilecektir. Projeyle birlikte Belediyelerin asfalt yol bakım performansları 

ölçülebilir ve karşılaştırılabilir şekilde takip de edilebilecektir. Çalışma ile ayrıca 

karayollarının ulaşımında ilgili hız/darbe şiddeti algoritmasının geliştirilerek gerekli 

konfor standartlarının belirlenmesi projenin yenilikçi (inovatif) yönünü oluşturacaktır. 

Projemiz, Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ Otomotiv 

Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ortaklığıyla 2012 İnovasyon Haftası (XX) 

kapsamında düzenlenen “Otomotiv Proje Pazarı Yarışması”nda “Güvenlik” 

kategorisinde 1. olmuş ancak gereken destek şu ana kadar sağlanaması nedeniyle, 

insanlığa faydalı olacağı düşünüldüğünden TEKNOFEST yarışmalarına başvurusu 

yapılmaktadır. 

 

6. Uygulanabilirlik 

Proje, testlerin yapılıp gerekli revizyon ve kalibrasyonların sağlanması ile kolaylıkla 

uygulanabilecektir. Proje, güçlü firmalar tarafından sosyal sorumluluk projesi 

kapsamında desteklenip, kamuya hibe edilebileceği gibi, ilgili taraf kurumlar tarafından 

da değerlendirilebileceği öngörülmektedir. Proje, ilgili yollardan sorumlu birimlerin 

verimliliğini artıracak olduğu gibi, yol hatalarından kaynaklanan adli davalar 

bakımından da fayda sağlayacaktır. Ayrıca tüm dünyadaki trafik kazalarının 

azaltılmasına yönelik (BM, 2017) hedeflerinin tutturulmasında ülkemizin prestij bir 

proje ile katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 

 

Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması  
 

 

A.
 Ce

yla
n

Y.
 Şa

hin

M
. Ç

. Y
ar

ar

1 Malzeme Satın Alımı x x x

2 Tasarımın Geliştirilmesi x x x

3 Donanım Tamamlama x x x

4 Algoritma x x x

5 Yazılım x

6 Testler x x x

7 Kalibrasyonlar x x

8 Revizyon (İhtiyaç halinde) x x x

xx

x x x x

x x

x

x x

8. 
Ha

fta

9. 
Ha

fta

Yoldaki Tehlikeler Takımı İş Zaman Çizelgesi

1. 
Ha

fta

2. 
Ha

fta

3. 
Ha

fta

4. 
Ha

fta

5. 
Ha

fta

6. 
Ha

fta

7. 
Ha

fta

x x x

x x x

x x x

x x x x

İş 

No
İşin Tanımı

İşi Yapacak 

Kişi

x
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7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Karayolları Genel Müdürlüğü), İçişleri Bakanlığı (İller 

İdaresi Genel Müdürlüğü-Belediyeler), Birleşmiş Milletler Yol Güvenliği İşbirliği 

projenin hedef kitlesidir. 

 

8. Riskler 

Projeyi olumsuz yönde etkileyecek unsurlar: 

a) Test ve uygulamalarda okul önlerinde karşılaşılan hız kesici kasis, mazgal 

kapakları gibi set oluşturabilecek olan sinyaller.  

B Planı: Testler ve uygulamalarda karşılaşılacak hız kesici, mazgal kapakları gibi 

hizmete özel yerleştirilmiş lokasyonların sisteme işlenmesiyle gelen sinyallerin 

dost sinyallerine çevrilmesi. 

b) Sisteme çok kısa sürede fazla sayıda ihbar sinyalinin gelmesi durumu. 

B Planı: Gözlemler sonrası kayda değer yol kusuru görülmemesi halinde, Akıllı 

Yol Modülü kalibrasyonun sağlanmasıyla, belirlenecek standardın üzerindeki 

sinyallerin sisteme düşmesinin önlenmesi. 

c) Sisteme gelecek olan sinyallerle ilgili darbe kalibrasyon standardının 

bulunmaması veya (varsa) sisteme entegre edilmemiş olması. 

B Planı: Test ve uygulamalar sonrasında TSE gibi kurumlarla işbirliğine gidilerek 

karayolları ulaşımında ilgili hız/darbe şiddeti algoritmasının geliştirilerek gerekli 

konfor standartlarının belirlenmesi. 

d) Test süreçlerinde araç trafiğinin gereksiz yere yoğunlaştırılması. 

B Planı: Test süreçlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Trafik Şube 

Müdürlükleri ile işbirliğine gidilerek, uygun zamanın belirlenmesi. 
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e) Testlerde araç sürücüsünün çukur ve tümsek gibi yol kusurlarından kaçmaması 

gerektiğinden test pilotunun sağlığının riske girme ihtimali. 

B Planı: Testlerde test pilotunun (kask dahil) her türlü emniyet önlemini almasının 

sağlanıp, denetlenmesi. 

f) Servere aşırı yüklenme sonucu sistemin kilitlenme ihtimali. 

B Planı: Test aşaması kademeli şekilde yükseltilecek, esas uygulamalarda 

öngörülebilir limitler belirlenecek. Limit aşımı halinde sistem aşırı sinyal kaynaklı 

kilitlenmeye karşı sinyal kabul etmeyecek şekilde algoritma geliştirilecek. 

g) Oto yedek parça satışlarının azalacak olması. 

B Planı: Ülkemizdeki binek araçların büyük kısmı ithal olduğundan yedek 

parçaları da döviz karşılığında ithal edilmektedir. Bu bakımdan yedek parça 

ticaretinin daralacak olması ülkemizin dış ticaret açığına olumlu yönde etki 

edecektir. 

  

Risk planlamasında olasılık ve etki matrisi; 

 

 
 

 

Sıra Olasılık Etki
Risk 

Puanı
Olasılık Etki

Risk 

Puanı

1 2 3 6 1 3 3

2 3 4 12 2 4 8

3 3 3 9 2 3 6

4 2 5 10 1 5 5

37 22Tedbirler Öncesi Toplam Risk Puanı Tedbirler Sonrası Toplam Risk Puanı

Tedbirler Öncesi 

Olasılıklar

Test ve uygulamalarda 

test pilotunun sağlığının 

tehlikeye girme olasılığı
Test aracının bozuk yollar 

nedeniyle arızalanma 

olasılığı
Farklı araçlarda farklı 

sonuçlar elde etme 

olasılığı

Aşırı sinyal yoğunluğunun 

serveri kilitleme olasılığı

Tedbirler Sonrası 

Olasılıklar

Test ve uygulamalarda 

koruyucu kask dahil tüm 

önlemlerin alınması
Testlerde tecrübeli 

mekanikçi 

bulundurulması
Testler sonucu 

kalibrasyonların 

sağlanması

Aşırı yüklenmelere karşı 

algoritma geliştirilmesi

1 2 3 4 5

1

ANLAMSIZ 

RİSK               

1

DÜŞÜK         

RİSK              

2

DÜŞÜK         

RİSK              

3

DÜŞÜK         

RİSK              

4

DÜŞÜK         

RİSK              

5

2

DÜŞÜK         

RİSK              

2

DÜŞÜK         

RİSK              

4

DÜŞÜK         

RİSK              

6

ORTA       

RİSK              

8

ORTA     

RİSK              

10

3

DÜŞÜK         

RİSK              

3

DÜŞÜK         

RİSK              

6

ORTA       

RİSK              

9

ORTA       

RİSK              

12

YÜKSEK      

RİSK              

15

4

DÜŞÜK         

RİSK              

4

ORTA     

RİSK              

8

ORTA       

RİSK              

12

YÜKSEK      

RİSK              

16

YÜKSEK      

RİSK              

20

5

DÜŞÜK         

RİSK              

5

ORTA     

RİSK              

10

YÜKSEK      

RİSK              

15

YÜKSEK      

RİSK              

20

TOLORE        

EDİLEMEZ           

25

OL
AS

ILI
K

ETKİRİSK 

MATRİSİ
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9. Kaynakça ve Rapor Düzeni  

(1) https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Karayolu-Trafik-Kaza-Istatistikleri-2020-37436 

 

(2) https://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/78870630.cms?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_

tr_hl=tr&_x_tr_pto=ajax,sc,elem&utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_

campaign=cppst_prime 

 

(3) https://tr.euronews.com/2018/12/07/dso-raporu-trafik-kazalarinda-her-yil-1-35-milyon-kisi-

hayatini-kaybediyor 

 

(4) https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Karayolu-Trafik-Kaza-Istatistikleri-2020-37436 

 

(5) https://www.sbb.gov.tr/wpcontent/uploads/2020/04/KarayoluTrafikGuvenligiCalismaGrubu

Raporu.pd 

 

(6) http://www.trafik.gov.tr/dunyatrafikguv13 

 

(7) https://esetron.com.tr/ 
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