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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
Büyük kısmı insan hatalarından kaynaklanan trafik kazaları nedenlerinden biri de yol 
kusurlarıdır. Karayollarındaki çökme, çatlama, aşınma, yığılma ve mühendislik hataları 
gibi yol kusurları nedeniyle araçlarda meydana gelen arızalar ve metal yorgunluklar ı 

sonucu trafik kazaları yaşanabilmektedir. Proje, bünyesinde hareket sensörü ve sim kart 
bulunan Akıllı Yol Modülü monte edilmiş araçların kusurlu yollara girmeleriyle oluşan 
darbe şiddeti değerlerinin ve GPS aracılığıyla tespit edilen ilgili yola ait koordinatın 
GPRS aracılığıyla sunucuya gönderilip, sistem yazılımı kapsamındaki algoritma 

değerlendirmeleriyle, risklerine göre sıralanıp, yönetimlerin tercihlerine göre; aylık, 
haftalık, günlük, saatlik, dakikalık veya saniyeler içerisinde bu yollardan sorumlu ilgili 
Belediye Başkanlıkları, Karayolları Genel Müdürlüğü İller Bankası ve/veya en yakın 
yol bakım birimlerine onarılmak üzere dijital veri şeklinde iletilmesine yönelikt ir.  

Projenin başarıyla uygulanması ve süreç içerisinde yapılan araştırmalarda elde edilen 
verilerin ilgili birimlerce değerlendirilerek gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla, araç 
bakım ve onarım maliyetlerinde düşme, yol hatalarından kaynaklanan trafik kazalarında 
ise azalma yaşanacağı öngörülmektedir. 

 

2. Problem/Sorun: 

a) Dünyada ve Türkiye’de Trafik Kazaları İstatistikleri 

Birleşmiş Milletler 2019 verilerine göre trafik kazalarında 2018 yılında 1,35 milyon 

ölüm gerçekleşmiş, bu kazalar sonucu 78 milyon kişi de genellikle uzun süreli 

sakatlıklara maruz kalacak şekilde yaralanmıştır [1].  Türkiye’de 2020 yılında Trafik 

kazalarında 4.866 kişi hayatını kaybederken 226.266 kişi yaralanmıştır [2]. Diğer 

yandan, 11. Kalkınma Planı Karayolu Trafik Güvenliği Çalışma Gurubu Raporu  

(Sayfa 13)  Birleşmiş Milletler Yol Güvenliği İşbirliği tarafından Kasım 2017’de ki 

12 küresel hedef arasında 2030 yılına kadar trafik kazalarındaki yaralanma ve ölüm 

miktarını azaltma hedefine atıfta bulunularak destek kararı alınmıştır [3]. 
 

b) Trafik Kazalarının Maliyeti 

Büyük travmalar oluşturabilen trafik kazaları sonucu; uzun tedavi süreciyle oluşan 

işgücü kayıpları, yüksek sağlık giderleri, yüksek sigorta poliçe artışları, araç bakım 

ve onarım masrafları ve ömür boyu destek sağlanması gereken engellilikler de 

hesaba katıldığında trafik kazalarının faturasının oldukça ağır olduğu anlaşılacaktır.  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Bankasınca ortak olarak hazırlanan Trafik 

kazalarının önlenmesine ilişkin Dünya raporunda, trafik kazalarının hükümetlere 

olan toplam maliyetinin 2020 yılı için 518 Milyar dolar olduğu belirtmiştir [4]. 

Ülkemizde yapılan bir araştırmada trafik kazalarının maliyetinin 15 Milyar doları 

bulduğu açıklanmıştır [5].  
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c) Trafik Kazalarının Nedenleri ve Hayati Çelişki 

Trafik kazalarıyla ilgili Amerikan Devlet Karayolu ve Ulaştırma Yetkilileri Birliği 

(AASHTO) tarafından ABD’de yapılan detaylı araştırmada, Grafik:1’de görüleceği 

üzere, doğrudan yol kaynaklı trafik kazaları oranının %3, araç faktörlerinin sürücü 

faktörleri ile birleşmesi sonucu meydana gelen trafik kazası oranı %1, bozuk yol ve 

sürücü faktörlerinin birleşmesi sonucu meydana gelen trafik kazası oranı %27 ve 

ortak bileşke %3 olmak üzere yol hatalarından kaynaklanan trafik kazalarına uğrama 

oranının toplamda %34’ü bulduğu görülmektedir [6].  
 

 
 

Türkiye'de 2020 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 177 

bin 867 vaka analiz edildiğinde, Grafik:2’den anlaşılacağı üzere kazaların 

%88,3'ünün sürücü, %8,4’ünün yaya+yolcu, %2,7'sinin taşıt ve %0,5'inin yol 

kaynaklı olduğu belirtilmiştir [7].  
                                             

 
 

Trafik kazalarıyla ilgili olarak, Türkiye ve ABD’deki mevcut istatistik veriler 

arasındaki Türkiye lehine oluşan en az %600’lük fark, ülkemizdeki trafik kazaları 

araştırmalarıyla ilgili istatistik verilerinin elde ediliş yöntemlerinin gözden 

geçirilmesini gerektirmektedir. Zira mevcut verilerin düşüklüğü, can kayıplarının 

yanı sıra, yaralanmalar sonucu karşılaşılan sağlık giderleri, işgücü kayıpları, araç 

tamir ve bakım maliyetleriyle ilgili devasa faturaların görmemezlikten gelinmesine 

de yol açmaktadır. 

Grafik:2 

Grafik:1 
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d) Metal Yorgunluğu ve Trafik Kazaları İlişkisi 

Trafik kazalarının görülmeyen sebeplerinden biri de metal yorgunluğudur. Metal 

parçaların kullanıldıkça normalde dayanabilecekleri yüklere karşı koyamayacak 

hale gelmelerine yorulma denir. Özellikle dinamik değişken yük, titreşim, darbe gibi 

zorlayıcı etkiler altında çalışan parçalar zamanla yorulmaya maruz kalırlar ve bu 

parçalar beklenmedik bir şekilde kırılabilir [8]. Bunu altta grafiği verilen çekme 

deneyi üzerinden açıklamaya çalışırsak, Örnek olarak St 52 çelik kesitinin 1 mm²’si 

normal şartlar altında 52 kg yüke dayanmaktadır. Grafikten de görüleceği üzere, 

akma noktası elastik sınır olup, uygulanan yük kaldırıldığında çelik malzeme eski 

formuna geri döner. Akma sınırı üzerinde gerilme devam ettirildiğinde malzeme 

geri dönmeyecek şekilde kalıcı plastik deformasyona uğrar. Yine gerilmeye devam 

edildiğinde önce max çekme dayanımına ulaşılır, sonra da kopma noktasına ulaşılır 

ve malzeme beklenildiği üzere kopar. Ancak, elastik sınırın altında, sürekli ve 

değişken yüklere maruz kalan metal elemanların içyapılarında yüklemeye bağlı 

mikro deformasyonlar oluşması sonucu metal yorgunluğu başlar ve devamında da 

malzeme akma sınırının altında, beklenmeyecek şekilde aniden kopacaktır.  
 

 
   

İşte, karayollarındaki onarılmayan çukur ve tümsek gibi yol hatalarıyla sürekli 

olarak karşılaşan araçlardaki yorulan metal donanımlardan en zayıf olanı, çekme 

dayanımının altında beklenmedik bir anda koparak trafik kazalarına sebep olurlar. 
 

e) Yol Kusurlarının Araçlarda Oluşturduğu Hasarlar 

Bozuk yollar, araç donanımlarının öngörülen sürelerinden daha önce işlevlerini 

kaybetmeleriyle araçlarda arızalara sebep olurlar. Gerekli bakım ve onarımın 

zamanında yapılmaması halinde ise araçların yolda kalmalarına veya trafik 

kazalarına neden olurlar. Sık sık bozuk yollarla karşılaşan araçların aşağıdaki 

donanım sorunlarıyla karşılaşmaları kaçınılmazdır. 
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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 bozuk yollar ile 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, (varsayılan) Yol  

Hatalarından Kaynaklanan Trafik Kazaları Önleme Koordinasyon Birimine ve/veya 

ilgili Belediye Başkanlıkları ve en yakın yol bakım birimlerine saniyeler içerisinde veya 

istenilen periyotta iş emri olarak elektronik sinyal şeklinde alttaki basit proje şemasında 

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.  

 

 
 

4. Yöntem 

Şehir içi ve şehirlerarası karayollarında seyreden ve (Resim:1)’de prototip devre kart 

resmi görülen ve içerisinde GSM ve GPS Modülü, Axelerometre/Darbe Sensörü, 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 tespit edilebildiğinden, elde edilen veriler analiz 

edilmek üzere sunucuya gönderilebilmektedir. Bu kapsamda 2021 TEKNOFEST’te 

yaşanılan talihsizliği telafi etmek üzere, Yorgun Metalci takımına daha yetkin ve 

tecrübeli üyeler dâhil etmiş olup, aktif prototip ve yazılım üzerine çalışılmaktadır. 
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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. Proje ile ayrıca, sorunlu yol koordinatları (adresler) üzerindeki bakım ve 

onarımın öngörülen sürede ve kalitede yapılmasıyla ilgili Belediyelerin yol bakım 

performansları da takip edilebilecek, standartları daha sonra belirlenecek süre içerisinde 

müdahale edilmeyen yollardan kaynaklı araç arızaları ve/veya trafik kazalarının 

yaşanması halinde (öngörülen) Bakımsız Yollardan Kaynaklanan Sorunların 

Çözümlenmesine Yönelik Hukuk Birimi kazazedelerin hakkını Belediyelere karşı 

savunacaklardır. Yüklü tazminat davalarıyla karşılaşmak istemeyecek Belediyeler veya 

taşeron şirketler bozuk yollarla ilgili Koordinasyon Biriminden gelen lokasyonları 

belirtilen yol arızalarına gerekli özeni gösterecektir. Böylece bozuk yollardan 

kaynaklanan trafik kazaları sonucu meydana gelen can kayıpları, yaralanmalar, sağlık 

giderleri, araç bakım ve onarım masrafları, sigorta poliçe giderleri, motivasyon düşmesi 

ve işgücü kayıpları da en aza inmiş olacaktır. 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 [9] 

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

1. olmuş ancak gereken işbirlikleri sağlanamadığından, sinerji oluşturacağı 

düşüncesiyle proje revize edilip 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, taraf kurumlar tarafından da 

Resim1 

11  
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değerlendirilebileceği öngörülmektedir. Proje, ilgili yollardan sorumlu birimler in 

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. 

  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje tahmini bütçesi güncel ve en uygun fiyatlar üzerinden 29.857 TL olarak 

hesaplanmış olup, öz kaynaklarla karşılanacak tutar çıkartıldığında 19.857 TL 

bulunmuştur. Sensörlerin testlerde arızalanma ihtimali dolayısıyla sayı 2 kat 

artırılmıştır. Prototip sayısı testlerde en uygun verilere ulaşma amacıyla 3 adet 

öngörülmüştür. 

 

 
 

Proje Zaman Planlamasında, takım çalışmalarında mümkün olduğunca çalışan takım 

üyelerinin takvimleri dikkate alınacak olup, üyelerin bilgi, birikim ve tecrübeleri 

doğrultusunda projeye maksimum faydalı olmaları öngörülmüştür. 

Sıra No Malzeme Adı Sayısı Malzeme Teknik Özellikleri ve Açıklama
Birim 

Fiyatı

Toplam 

Fiyatı

1 GSM Modülü 3 TELİT GL865-DUAL V3 740 2.220

2 GPS Modülü 3 U-BLOX NEO-M8Q 465 1.395

3 Jiroskop ve Akselerometre 6
9 Eksenli IMU Sensörü Modülü (ITG3200 + ITG3205 + 

ADXL345 + HMC5883L) - HW-579 (3 adet yedekli)
258 1.548

4 Darbe Sensörü 6 (Alternatif) SS-007 / Shock Sensor (3 adet yedekli) 121 726

5 Devre Kartı 3 FR4 Standart PCB ve Elek 70 210

6 Voltaj Dönüştürücü 3
9-15V giriş ile 3.3V 3A, 3.3V 2A, 3.8V 3A çıkış 

sunabilen DC-DC dönüştürücü
245 735

7 Mikro İşlemci 3 32bit, 192Kb SRAM, 256Kb Flash, STM32F446 423 1.269

8 Antenler 6 GSM anteni ve aktif GPS anteni (GSM 3, GPS 3 ad.) 78 468

9 GSM Hat Açılış 3 İlgili Operatör 117 351

10
Devre Kartı Muhafaza 

Kutusu
3 Devre Karta Özel Tedarik Edilecek 180 540

11 Sunucu Kirası 1  3 Aylık Deneme ve Test 1.845 1.845

12
Devre Elemanları (Diyot, 

Kondansatör, Direnç, Transistör Tk.)
3

Aktif kompenentler için tavsiye edilen pasif 

kompenentler
350 1.050

13
Algoritma, Yazılım, Montaj 
(Öz kaynaklar ile karşılanacak)

1 Takım üyeleri tarafından yapılacak 5.000 5.000

14 Testler (3 farklı araç) 3 Takım üyelerine ait 3 farklı araca ait yakıt giderleri 2.500 7.500

15
İhtiyat Akçesi (Öz Kaynak ile 

Karşılanacak)
1 Öngörülemeyen giderlerin karşılanması 5.000 5.000

29.857

Prototip Malzeme Listesi, Teknik Özellikler ve Maliyet Tablosu (3 Adet Prototip)

Talep Edilen Maliyet (19.857 TL)                                                                                    Toplam Maliyet (TL)



9 

 

 
 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

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

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

karayollarını kullanan tüm insanlar projenin hedef kitlesidir. 

 

9. Riskler 

Proje kapsamında karşılaşılabilecek olası riskler, alınacak tedbirler sonrasında 37 risk 

puanından, 22 risk puanına düşürülerek %41 iyileşme öngörülmüştür. 

 

 
 

Projede etki ve olasılıklar “Risk Matrisi”nde gösterilmiştir. 
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1 Malzeme Satın Alımı x x x x x x x
2 Donanımın Montajı x x x x x
3 Algoritma Oluşturma x x x x x
4 Yazılım x x x x
5 Test x x x x x x x
6 Revizyon x x x x
7 Kalibrasyon x x x x
8 Son Testler x x x x x x x

7.
 H

af
ta

8.
 H

af
ta

9.
 H

af
ta

Yorgun Metalci Takımı İş Zaman Tablosu

İş
  S

ır
a 

N
o

İşin Tanımı

Görev

1.
 H

af
ta

2.
 H

af
ta

3.
 H

af
ta

4.
 H

af
ta

5.
 H

af
ta

6.
 H

af
ta

Sıra 

No

Tedbir Öncesi 

Olasılıklar
Olasılık Etki

Risk 

Puanı

Tedbir Öncesi 

Olasılıklar
Olasılık Etki

Risk 

Puanı

1

Test pilotunun 

sağlığının testlerde 

tehlikeye girme 

2 3 6
Testlerde koruyucu 

kask dahil tüm 

önlemlerin alınması

1 3 3

2

Test aracının bozuk 

yollarda arızalanma 

olasılığı 

3 4 12
Testelerde tecrübeli 

motor ustasının 

bulunması

2 4 8

3

Aynı engellerde, farklı 

aralaçlarla, farklı sonuç 

elde edilmesi olasılığı

3 3 9
Testler sonucu 

kalibrasyonların 

yapılması

2 3 6

4

Aşırı sinyal 

yoğunluğunun serveri 

bloke etme olasılığı

2 5 10
Aşırı yüklenmelerin 

algoritma ile 

çözümlenmesi

1 5 5

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

1 2 3 4 5

DÜŞÜK RİSK DÜŞÜK RİSK DÜŞÜK RİSK DÜŞÜK RİSK DÜŞÜK RİSK

1 2 3 4 5

DÜŞÜK RİSK DÜŞÜK RİSK DÜŞÜK RİSK ORTA RİSK ORTA RİSK

2 4 6 8 10

DÜŞÜK RİSK DÜŞÜK RİSK ORTA RİSK ORTA RİSK YÜKSEK RİSK

3 6 9 12 15

DÜŞÜK RİSK ORTA RİSK ORTA RİSK YÜKSEK RİSK YÜKSEK RİSK

4 8 12 16 20

DÜŞÜK RİSK ORTA RİSK YÜKSEK RİSK YÜKSEK RİSK YÜKSEK RİSK

5 10 15 20 25

OLA
SILI

K

RİSK 

MATRİSİ

ETKİ

1

3

2

5

4
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