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YOL DURUMU YÖNETİM SİSTEMİ (YDYS) 

Mehmet GÜRSOY 1

ÖZET 

Ülkemizin gelişmiş ülkeler grubunda yerini almasında; üretimin artırılarak uygun 
pazarlara taşınması, taşımacılık sektörü ve karayolu altyapısının güçlendirilmesi,              her 
bakımdan güvenli seyahat edilebilen bir karayolu ağının kurulması ve işletilmesi büyük önem 
taşımaktadır. Coğrafi ve jeopolitik konum nedeniyle, Avrupa, Asya, Ortadoğu, Kafkaslar ve 
Güneydoğu Akdeniz’e geçiş koridorunda bulunması, ülke dışında gelişen üretim, pazarlama 
ve yol ağımız üzerinden taşımacılık faaliyetleri açısından da, ülkemize, ayrıca bir zorunluluk 
ve sorumluluk yüklemektedir. 

Bu çalışmada, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan yaklaşık 64000 km 
uzunluğundaki karayolu ağında, trafik akışını ve sürüş konforunu etkileyen her türlü 
olumsuzluk hakkında gerekli bilgilerin toplanması, kamuoyunun bilgilendirilmesi, gereken 
çalışmaların yapılması, dolayısıyla yol kullanıcılarına en iyi hizmetin verilebilmesi, güvenli 
ve konforlu seyahat imkanı sunulabilmesi için geliştirilen bir yönetim yapılanması 
açıklanmıştır. 

“Yol Durumu Yönetim Sistemi (YDYS)” olarak tanımlanan yapılanma,  tüm bileşenleri 
ile birlikte ele alınmış olup,  sistemin önemi, kurulmasının gereği, verilecek hizmetin 
özellikleri, sağlanacak faydalar, teknolojik kullanımlar ve gereksinimler incelenmiştir.   

GİRİŞ 

Ülke kalkınmasının en önemli unsurlarından biri olan üretilen mal ve hizmet, ancak 
üretildikleri noktadan, o ürüne ihtiyaç duyulan başka bir noktaya, pazara taşınması ile daha 
değerli hale gelir. Bu süreçte doğrudan yer alan üretici, nakliyeci, pazarlamacı gibi sektörlerin 
yanında, dolaylı olarak bulunan destekleyici sektörler de gelişir, kalkınır, böylece yatırım ve 
istihdam artar.  

Ürünün yer değiştirmesi ve kişilerin seyahat etmesinin sağlandığı taşımacılık sektörünün 
en önemli unsuru altyapıdır. Karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu olarak 
gruplandırılan sektörün altyapılarındaki gelişmişlik, güvenlik ve güvenilirlik, ulaşım kalitesini 
ortaya koymakta olup, kullanıcıların ilgisini ve tercihlerini belirlemektedir. 

Coğrafi şartlar, ulaşım türlerinin seçimine, kullanımına doğrudan etki eden en önemli 
husustur. Örneğin, Avrupa’da iç suyolları bir ulaşım türü olmasına rağmen, ülkemizde birkaç 
göl geçişi dışında yaygın değildir. Aynı şekilde, demiryolu, havayolu, denizyolu ve boru 
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hatlarının ülkemiz yük taşımacılığındaki toplam payı %21, yolcu taşımacılığındaki toplam 
payı ise, boru hatları hariç, %11 civarındadır. Yolcu taşımacılığının %89’unun, yük 
taşımacılığının da %79’unun yapıldığı, 15 milyonu aşkın motorlu taşıtın hareket ettiği 
karayolu, ülkemizde en yaygın kullanılan ulaşım türüdür (1). 

Bu nedenle, Türkiye karayolu altyapısının yapım, bakım ve işletiminden sorumlu kuruluş 
olarak, 1950 yılında kurulan Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), sorumlu olduğu karayolu 
ağını, değişen ülke, bölge şartları ve teknolojik gelişmeleri dikkate alarak, çok daha etkili, 
verimli, çevre ve kullanıcı dostu bir anlayışla geliştirme, hizmet seviyesini yükseltme, 
altyapısını iyileştirme ve trafik güvenliğini arttırma gayreti içindedir. 

YOL DURUMU 

Yol durumu, trafiğe açık olan karayolu ağının her noktasında, trafik akışına engel olan, 
zorlaştıran hususlar konusunda ‘yol ağının tanınması’ olup, karayolu altyapısının ulaşım 
esnasında kullanılabilme durumunu ifade eder. Kısaca, karayolu ağında “kapalı” kesimlerin 
ve “çalışılan” kesimlerin hem yoldan sorumlu kuruluş ve hem de kamuoyu tarafından 
bilinmesidir. 

Yolun sahibi veya işletmecisi olan kurum veya kuruluş için yol durumu; gerekli bilgilerin 
toplanması, kamuoyunun bilgilendirilmesi olup, karayolu işletmeciliğinin en önemli 
unsurudur. Aynı şekilde, sahip olunan personel ve ekipmanın bu bilgiler doğrultusunda 
kullanılması, yönlendirilmesi, olumsuzluklara müdahale, bakım çalışmalarının etkili ve 
verimli şekilde yürütülmesinin temelini oluşturur.   

Yol kullanıcıları için yol durumu; doğru ve güncel bilgilerle yol ağının en verimli şekilde 
kullanımı, daha güvenli ulaşım imkanının sağlanması, duruma göre alternatif güzergahların 
seçimi ve değerlendirilmesidir. 

Karayolu altyapısının bakım ve işletilmesi çalışmalarında amaç; yolun trafiğe sürekli açık 
tutulması, çalışmalar esnasında trafik güvenliğinin sağlanması, trafik akışına olan olumsuz 
etkilerin en aza indirilmesidir. Çalışmalar, ülke sathına konuşlanmış, personel ve ekipman 
yapılanması ile yürütülür. Uygulama metotları ülkeden ülkeye değişir. Bazı ülkelerde, 
karayolu bakım ve işletmeciliği sektörleri gelişmiş olup, çalışmalar ihale edilerek özel sektör 
tarafından yürütülmektedir. 

Ülkemizde, söz konusu sektörler yeterince gelişmediğinden, bakım çalışmalarının ihaleli 
olarak yaptırılması konusu tam olarak uygulanamadığından, karayolu ağının bakım ve 
işletilmesi çalışmaları KGM teşkilatı tarafından yerine getirilmektedir.  

YOL DURUMU YÖNETİM SİSTEMİ 

Ülke karayolu ağının herhangi bir kesiminde, karayolu ile verilen hizmeti doğrudan 
etkileyen, yol yapısındaki kapalılık, yapım, bakım, onarım çalışmaları hakkında ve üzerindeki 
trafik akışı konusunda bilgilerin toplanması, kamuoyu ile paylaşılması ve trafik akışına engel 
olan kapalı yol veya ulaşım zorluğu oluşturan çalışılan yol durumlarının, sorumlu kurumlar 
tarafından ivedilikle çözümlenmesi, yolun öngörülen standartlarda hizmet vermesinin 
sağlanması için personel ve ekipman gücünün yönlendirilmesi faaliyetleri, Yol Durumu 
Yönetim Sistemi (YDYS) kavramını oluşturmaktadır.  

“Bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi, duyurulması ve gerekli çalışmaların 
yapılması” olarak özetlenebilecek olan YDYS, diğer birçok yönetim sisteminin ve idari 
mekanizmanın işletilmesinin temelini oluşturur.  Özellikle, acil müdahale gerektiren yol 
kapanmaları konusunda, kurulu bulunan personel-ekipman yapılanmasının hızla harekete 
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geçirilmesi ve trafik akışının sağlanması gerekir. Eğer, yol durumu bilgisine zamanında sahip 
olunamazsa ve çözüm yönetilemezse, hem altyapıda daha büyük sorunlar oluşabilir hem de 
yol kullanıcıları çok daha zor şartlarda kalabilir. 

Bu nedenle, yol ağının trafiğe açık tutulması öncelikli olmak üzere, yoldaki hizmet 
seviyesinin korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak için, yönetim sisteminin kurulması ve 
işletilmesi sadece gerekli değil aynı zamanda zorunlu görülmektedir. 

SİSTEMİN UNSURLARI 

Ana hatları açıklanan YDYS, amaçlandığı şekilde hizmet verebilmesi için, taşra ve 
merkez (veya merkezler) yapılanmasını da içermeli, bu yapılanma, aşağıda başlıklar halinde 
verilen çalışmaları etkili şekilde yürütmelidir.  

a. Bilgilerin Toplanması: Yolun durumu konusundaki bilgilerin toplanarak, sistemin
veri tabanının oluşturulması aşamasıdır. Yoldan sorumlu kuruluşun personeli, kesin ve doğru 
bilgilerin temin edildiği asıl veri kaynağıdır. Ancak,  bu personelin yol ağının her noktasında, 
her an bulunamayacağı düşünüldüğünde, veri toplama işleminde, özellikle yol kullanıcıları 
olmak üzere, diğer mümkün olabilecek veri sağlayıcılarından da yararlanılması gerekir.  

Özellikle, yolu kullanan vatandaşlar, taşımacılık faaliyeti yürüten şoförler, yolcu taşıyan 
otobüs firmaları personeli, askeri ve diğer kamu kuruluşları personeli, polis ve jandarma 
güvenlik güçleri, köy muhtarlıkları ve ikamet eden vatandaşlar, yolda meydana gelen, trafik 
akışını güçleştiren durumlarda karayolundan sorumlu kurum veya kuruluşa telefon, faks, 
telsiz vb. iletişim araçları ile ulaşarak gerekli bilgilendirmeyi yapabilirler. Bunun için, kolay 
akılda kalan ve doğrudan sorumlu kuruluşla bağlantılı, GSM teknolojilerini de kullanan 
“ALO YOL ARIZA” ücretsiz telefon servisi oluşturulabilir.   

Ayrıca, yol ağının önemli kavşak noktaları, önceki yıllarda sorunlu kesimleri,             çığ 
ve heyelan bölgeleri, dağ geçitleri gibi kesimler kamera sistemleri ile 24 saat izlenerek yol 
ağının durumu kontrol edilebilir, izlenebilir.  

b. Verilerin Değerlendirilmesi: Verilerin tek merkezde toplanması ve değerlendirme
süreci sistemin önemli bir aşamasıdır. Teknik olarak donanımlı ve yeterli bilgiye sahip 
personelle, 24 saat kesintisiz hizmet verecek şekilde oluşturulan bir merkez, verilerin 
değerlendirilmesi ve kullanımına ait işlevleri yerine getirecektir. 

 Öncelikle, gelen bilginin doğruluğu teyit edilmelidir. Eğer, tereddüt varsa uydu 
sistemleri kullanılarak eş zamanlı bilgiler ve görüntülerle bilginin doğruluğu araştırılmalıdır.  

Değerlendirme sonucunda, bilginin üretim aşaması da çok önemli olup, kesinlikle doğru, 
açıkça ifade edilmiş, net olarak anlaşılacak ve bilgiyi kullananda şüphe uyandırmayacak 
şekilde olmalıdır.   

c. Kamuoyunun Bilgilendirilmesi: Yol durumu hakkında elde edilen bilgi, en ivedi
şekilde ilan edilmelidir. Günümüzün gelişen teknolojisi, özellikle internet ve GSM erişimi en 
üst düzeyde kullanılarak,  bilginin dağıtımı ve kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. 

Üretilmiş bilginin veriliş şekli ve kullanılan metot da, beklenen faydayı doğrudan 
etkileyeceğinden, ayrıca önemlidir. Sesli veya görsel, tablo halinde veya harita üzerinde, 
metin şeklinde veya maddeler halinde yayımlanması, gerektiğinde bilgi kaynağındaki ilgili 
kişi ile doğrudan bağlantı imkanı, bilginin verimliliğini ve etkinliğini çok daha fazla 
artıracaktır.   

Karayolunda seyahat eden taşıtlar için, “YOL RADYO” gibi bir FM frekansı veya saat 
başı “YOL DURUMU” haber aralıkları sesli bilgilendirme amacıyla kullanılabilir. Acil 
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durumlarda, özellikle yol kapanmalarını derhal bildirmek için tüm radyo kanallarından aynı 
anda yayınlanabilecek, program akışına doğrudan katılabilecek, özel bir müzikle (jingle) 
verilen “DİKKAT YOL” gibi sesli mesajlar girilebilir. 

Internet ortamında yayımlanacak bilgiler, tablo veya metinden ziyade, çok daha etkili 
olan harita üzerinde gösterilerek verilmeli, kullanıcıya doğrudan hitap edecek şekilde ve 
anlaşılır olmalıdır. Sorgulamanın ve güncellemenin de yapılabileceği interaktif kullanım 
sağlanmalı, e-posta ve anında soru-cevap (chat) imkanı oluşturulmalıdır. 

Taşımacılık sektöründe çalışan profesyonel sürücülerin cep telefonları sisteme 
kaydedilerek, aynı anda yazılı mesaj veya daha etkili olan harita üzerinde gösterimli resimli 
mesaj gönderilebilir.  

Navigasyon-yön belirleme hizmeti sağlayan sektörlerle işbirliği yapılarak, sürüş 
esnasında en son yol durumu bilgilerinin kullanılması, değerlendirilmesi ve sürücünün buna 
göre yönlendirilmesi sağlanabilir.  

Karayolu kenarındaki hizmet tesislerine, dinlenme alanlarına, en güncel yol durumu 
bilgilerine erişilebilecek dokunmatik bilgi üniteleri konulması, yol durumunun özellikle harita 
üzerinden takip edilebileceği büyük ekranlar bulundurulması zorunluluğu getirilebilir. 

Şehirlerin çıkış noktalarına, sadece o güzergaha ait veya bütün ülkenin yol durumunu 
gösteren görüntülerin, bilgilerin yayımlanacağı büyük ekran ışıklı panolar (billboard) 
yerleştirilebilir, kullanımına yönelik duraklama cepleri oluşturulabilir. Özellikle, otobüs 
terminalleri çıkışlarına, tır ve konteyner parklarına ivedilikle tesis edilmelidir. 

Taşımacılık sektöründe yer alan otobüs şirketleri, nakliye firmaları, lojistik ve kargo 
şirketleri, araç filolarının sevk ve idare edildiği yönetim merkezleri bilgilendirilmesi gereken 
esas noktalar olarak kabul edilmelidir. 

d. Personel ve Ekipmanın Yönlendirilmesi: Önceki aşamalarda toplanan, değerlendirilen
ve ivedilikle yayımlanan yol durumu bilgileri, hem kamuoyu hem de ilgili kurum için 
üretilmiş olup, kamuoyunu bilgilendirirken, ilgili kuruma da yapım-bakım-onarım konusunda 
“gereğini yapma” yükümlülüğü getirmektedir (2). Dolayısıyla, yoldaki trafik akışını olumsuz 
etkileyen bu durumları ivedilikle ortadan kaldırma görevi, yoldan sorumlu kurum veya 
kuruluşa aittir. Geçen sürede oluşabilecek can, mal ve zaman kayıpları, ilgili kuruma ve 
çalışanlarına mali, hukuki, mesleki, ahlaki ve vicdani bir külfet getirecektir. 

Bu nedenle, gerekli çalışma için, “doğru yerde, doğru zamanda, doğru araçlarla ve 
doğru yöntemle – 4 Doğru Metodu”, önceden konuşlandırılmış taşra birimlerindeki personel 
ve ekipmanın, etkili, verimli, süratli şekilde kullanılması, yönlendirilmesi, yönetilmesi 
gerekecektir. Yapılacak çalışmalara, merkezdeki ilgili birimlerin de “yetki, sevk ve idare” 
noktasında katılımı gerekli olabilecektir.  

Gereken acil durumlarda, personel ve ekipman yönünden en yakın kamu kurum veya 
kuruluşu ile, özel sektör imkanlarının da kullanılabilmesi için, “acil durum uygulama planları” 
geliştirilmeli, özellikle kamu kurumlarının taşra yapılanmalarındaki yararlanılabilecek 
‘personel ve ekipman havuzu’ bilgileri sürekli güncel tutulmalıdır. Bunun için gerekli, idari 
ve teknik altyapı kurulmalı, kurumlar arası protokoller düzenlenmelidir.   

Dolayısıyla, yol durumu yönetimi, ‘yoldan sorumlu kurumun asli görevi olmasının 
yanında, vatandaşa hizmet noktasında diğer kamu kurumlarını da dolaylı olarak 
ilgilendirdiği’ genel kabulü içinde değerlendirilmesi ve hareket edilmesi gereken bir konudur. 
Böylece, “ülke kaynaklarının verimli kullanımı” prensibi de uygulanmış olacaktır. 

Gereken çalışma, acil durumlar, sorumlu kurum ve diğer kamu kurumlarının taşra 
varlığının sistematik bir şekilde kayıt altında tutulması, oluşacak veri tabanlarının sürekli 
güncellenmesi ve gerektiğinde 4 Doğru Metodu ile harekete geçirilmesi, bütün bu konuları 
kapsayacak olan yol durumu yönetim sisteminin kurulması ile mümkündür. 
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SİSTEMİN DONANIM ALTYAPISI 

Yönetim sisteminin etkili ve verimli şekilde işletilebilmesi ve beklenen faydanın 
sağlanabilmesi için, sistemin bileşenleri arasındaki iletişim altyapısının çok iyi kurulması 
gerekir. Özellikle, çalışmalara esas verilerin değerlendirilmesi ve işlenmesi esnasında hata 
oranı sıfıra indirilmelidir. Böylece kararlar doğru verilebilecek, çalışmalar ve yönlendirmeler 
doğru yapılabilecektir. 

Donanım altyapısını ekipman, yazılım ve personel olmak üzere üç kısımda incelemek 
mümkündür. 

a. Ekipman Donanımı: Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, önerilecek bir ekipman
yapılanması kısa sürede yetersiz, demode, geri kalabilecektir. Bu nedenle, genel bir bakış 
ortaya konulması, sistemi kullananlar açısından faydalı bir model oluşturulması, yenilenme 
maliyetlerinin en az olduğu, sistem yazılımının etkili şekilde çalıştırılabildiği en basit 
yapılanma çok daha doğrudur. 

Kısaca, yol durumu yönetim sistemini işletecek yeterli kapasiteli bilgisayarlar, yönetim 
kademesi için büyük ekranlar ve internet erişimi yeterli olmakla birlikte, özellikle iletişim 
alanında, GSM teknolojisinin kullanılabilmesine yönelik donanım da düşünülmelidir.   

b. Yazılım Donanımı: Sistemin işleyişini sağlayacak olan “yazılım”, merkezde ve
taşrada kapasitesi yeterli her bilgisayarda kullanılabilecek şekilde düzenlenmelidir. 
Windows/Office programları ile hazırlanması, tüm kullanıcıların aktif şekilde 
kullanabilmeleri açısından faydalı olacaktır.   

Ayrıca, bilgilerin “tablolar” şeklinde verilmesi yerine, “harita üzerinde” gösterimi ve 
interaktif kullanıma imkan vermesi gerekir. Özellikle, konu ile doğrudan ilgili olmayan 
kişilerin, sistemi rahatça kullanabileceği şekilde hazırlanmalıdır. Böylece, doğru ve en güncel 
bilgiye doğrudan ulaşılabilecek, kurumsal kapasite ve çalışma kalitesi artacak, karar süreci 
daha etkili, verimli hale gelecektir. 

Yazılım, özellikle kış döneminde kapalı yollar konusunda, kurum içi ve dışı kullanıcılara, 
doğru bilgi sağlayacak nitelikleri içermelidir. Gerekli kontrol düzenlemeleri ile yayımlanan 
bilginin doğruluğu mutlaka teyit edilmelidir. Yanlış, hatalı, eksik veya tutarsız verilen bilgi, 
yanlış kararlara ve yönlendirmelere, yanlış aktarım ve kullanımlara sebep olacağından, 
sonuçlar her anlamda felakete götürebilir. 

c. Personel Donanımı: Ekipman ve yazılım donanımının etkili ve verimli şekilde
kullanılacağı, sistemin bir bütün olarak işletileceği, asıl ve en önemli unsur olan,             Yol 
Durumu Yönetim Merkezinin oluşturulması gerekmektedir. Bu merkezde, uygun nitelikteki 
teknik personelin görevlendirilmesi, görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, bürokratik ve 
hiyerarşik nedenlerle oluşan zaman kayıplarının en aza indirilmesi için gerekli 
yetkilendirmenin yapılması esastır.  

Merkezin, sadece kurum içinde değil, kurum dışında ve özellikle kamuoyu ile iletişimde 
de etkinliği sağlanmalıdır. Görevlendirilecek personelin seçimi, eğitimi, iletişim bilgi ve 
yetenekleri, görevin önemi ve sağlayacağı faydalar açısından değerlendirilmelidir.  
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ÖRNEK ÇALIŞMA 

Nisan 2011 tarihi itibarıyla KGM’de yol durumu çalışmaları; (i)Bilgilerin taşra 
teşkilatından merkeze gönderilmesi, (ii)Yol Danışma biriminde toplanıp listelenmesi, 
(iii)Internet ortamında yayımlanması ve (iv)İlgili yönetim kademesine “bilgi notu” dağıtılması
şeklindedir.

Bunun yerine, unsurları ve altyapısı açıklanan Yol Durumu Yönetim Sisteminin 
kurulması, etkili biçimde uygulanması ve kullanılması mutlaka gereklidir. 

Bu amaçla, internet ortamında yayımlanan yol durumu bilgilerini kullanan, tablo yerine 
harita üzerinde gösterim ve harita üzerinden kullanımı esas alan, prototip bir bilgisayar 
programı geliştirilmiş olup, ana hatlarıyla örnek çalışma olarak verilmiştir. 

a. Kapalı Yollar: Ülkemizin coğrafi durumu ve iklim şartları nedeniyle, kış aylarında,
özellikle doğu bölgelerinde çoğunlukta olmak üzere yol kapanmaları oluşmakta, trafik akışı 
durmakta, alternatif güzergahların kullanılması önerilmekte, yolun açılması için 
beklenmektedir. KGM taşra teşkilatının yoğun ve özverili çalışmaları ile yolların trafiğe 
açılması için büyük gayret gösterilmekte, ancak coğrafi durum çalışmaları zorlaştırmakta, 
bazen imkansız hale getirmekte, hatta bazı kesimlerde mevsim değişimine kadar yol kapalı 
kalabilmektedir. 

Ülkemizin karayolu ağında, çeşitli nedenlerle kapalı olan kesimler, KGM internet 
sitesinde Tablo 1 formatında yayımlanmaktadır2. En genel tanımı ile yol kullanıcıları ve idari 
yapılanmadaki yönetici-karar verici-uygulayıcı birimler açısından bakıldığında, söz konusu 
tablonun işlevselliği, özellikle seyahat öncesi güzergah belirlemedeki faydası yoruma açıktır.  

Tablo 1 KGM Kapalı Yollar Listesi (17.09.2010 itibarıyla) (3) 

Örnek çalışmada, mevcut veriler (Tablo 1) kullanılarak elde edilen, kapalı yolların harita 
üzerinde gösterimi Şekil 1’de verilmiş olup, detay bilgilere doğrudan harita üzerinden 
erişebilme imkanı da sağlanmıştır. Görselliğin “nokta” bazında3 yapılabilmesi ve “kapalılık 
sebebine göre” renklendirilebilmesi, gerekli görülen her türlü bilginin eklenebilmesi, 
çalışmanın diğer özellikleridir. Dolayısıyla, tüm kullanıcı kademeleri için işlevsellik en üst 
seviyeye çıkarılmıştır.  

2 KGM web sitesinde, Kapalı Yolların harita üzerinde gösterimi test yayımı 2011 itibariyle başlatılmıştır. 
3 Yenidoğan-Hüyük yolu toplam uzunluğu 33 km olup, sadece 6-19. km.ler arası kapalıdır. 
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Şekil 1 Kapalı Yolların Harita Üzerinde Gösterimi (4) 
b. Çalışma Yapılan Yollar: Karayolu ağının trafik güvenliği başta olmak üzere, ilk günkü

hizmet seviyesinde tutulması ideal bir durumdur. Ancak, kullanılan her nesne gibi karayolları 
da yıpranmakta ve bakım gerektirmektedir. KGM taşra teşkilatının çok iyi yapılanmış olması 
ve karayolu ağına hakimiyeti nedeniyle, bakım çalışmalarının zamanında ve verimli bir 
şekilde yerine getirilmesi mümkün olabilmektedir.  

Özellikle, iklim şartlarının elverdiği çalışma dönemlerinde yüzlerce karayolu kesiminde 
yapım-bakım-onarım çalışmaları yürütülmektedir. Bölge Müdürlüklerince bildirilen 
çalışmalar, KGM internet sitesinde Tablo 2 formatında yayımlanmaktadır. Ancak, tabloların 
zamanında ve titizlikle takip edilmesi, tamamlanan çalışmaların ivedilikle bildirilmesi, 
tabloların “son durum” itibarıyla yayımlanması büyük önem taşımaktadır.  

Bu bilgilerden yararlanma, aktarma, duyurma, karar verme noktasında bulunan, idari 
kademe, araştırmacı, yol kullanıcısı, haberci, web yöneticileri gibi kullanıcılara doğru bilgiye 
erişim ve değerlendirme imkanı sağlaması açısından da son derece önemlidir. Dolayısıyla, 
yayımlanan bilgilerin doğru ve güncel olması, öngörülen faydanın sağlanmasında asıl 
etkendir.  

Görüleceği üzere, Tablo 2 “bilgi verme” amaçlı olup, yol kullanıcıları açısından, özellikle 
seyahat öncesi güzergah belirleme esnasında değerlendirilme imkanı fazlaca 
bulunmamaktadır. Aynı şekilde, idari takip-karar verme-yönlendirme konularında da 
sağladığı fayda yoruma açıktır. 

Tablo 2 Çalışma Yapılan Yollar Listesi (KGM İstanbul Bölge, 17.09.2010 itibarıyla) (5) 

Örnek çalışmada, KGM’nin 17 adet Bölge Müdürlüğü bazında internet ortamında 
yayımladığı bilgilerden Tablo 2’de bir bölümü verilen çalışmalar, Şekil 2’de görüldüğü gibi 
harita üzerinde gösterilmiştir. “Çalışılan Yol” işaretleri, KKNo ve Km.siyle isimlendirilmiş ve 

www.yoldurum.com 
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karayolu ağındaki gerçek noktasına yerleştirilmiştir. Çalışma detayını harita üzerinden 
görebilmek mümkün olup, görsellik ve işlevsellik, doğrulukla birlikte, en üst seviyede 
sunulmuştur. Özellikle taşradaki idari birimler için, sorumluluk alanındaki çalışmaların takip 
ve ivedilikle sonuçlandırılması noktasında çok faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Planlanan veya başlanan çalışmaların taşra birimlerince merkez birimlerine 
bildirilmesiyle söz konusu haritalar en güncel bilgilerle hazırlanabilecektir. Tamamlanan 
çalışmaların bildirilmesi ve haritanın güncellenmesiyle de “yanlış” bilgi verilmesi 
önlenecektir. Dolayısıyla, her kademedeki kullanım için doğru-güncel bilgiler, yerinde ve 
noktasal olarak gösterilebilecektir.  

Şekil 2 Çalışma Yapılan Yolların Harita Üzerinde Gösterimi (6) 

İstenirse, çalışma yapılan uzunluk boyunca, koordinatlar kullanılarak nokta bazında, 
yapılan çalışmanın çeşidine göre farklı renklendirmelerle gösterim de mümkündür. 

c. Hava Durumu: Özellikle kış döneminde, iklim şartlarının bilinmesi, öngörülen hava
durumunun takibi karayolu ağının işletilmesinde büyük öneme sahiptir. KGM, hava 
durumlarını, “anlık” olarak taşra birimlerinden temin edebilmesine rağmen, uygulamanın 
etkili şekilde kullanılabildiği düşünülmemektedir. 

Hava durumu bilgilerinin toplanması ve yayımlanması Devlet Meteoroloji İşleri 
Gn.Md.lüğü (DMİ) sorumluluğundadır. Ülke sathında, yaklaşık üçyüz istasyondan toplanan, 
fiilen gerçekleşmiş olan (tahmin değil) hava durumu bilgileri, belirli saatlerde güncellenerek 
DMİ internet sitesinde Tablo 3 formatında verilmektedir.  

Tablo 3 DMİ Hava Durumu Listesi  (17.09.2010-13.45 itibarıyla) (7) 

www.yoldurum.com 
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Ayrıca DMİ, karayollarında hava tahmini web sayfası da düzenlemiş olup, belirli 
güzergahlarda öngörülen hava durumu bilgilerini de yayımlamaktadır (8). 

Örnek çalışmada, hava durumuna göre gerekli tedbirlerin karayolu ağında önceden 
alınabilmesi, personel ve ekipman konuşlanmasının, yönlendirmelerinin etkin-doğru-
zamanında yapılabilmesi,  kararların oluşturulabilmesi, özellikle karayolu güvenliğinin 
sağlanmasında son derece önemli olduğundan, Tablo 3’de bir bölümü verilmiş hava durumu 
bilgileri, Şekil 3’de görüldüğü gibi harita üzerinde gösterilebilmekte ve detay bilgilere şekil 
üzerinden erişilebilmektedir. 

Şekil 3 Hava Durumunun Harita Üzerinde Gösterimi (9) 

d. Bilgi Bandı: Kapalı Yollar, Çalışma Yapılan Yollar ve Hava Durumu bilgilerinden
üçünün veya sadece seçilenlerin, düzenli bir şekilde, devamlı ve sırasıyla verildiği bilgi 
bantları da örnek çalışmada geliştirilmiş olup, Şekil 4’de gösterilmiştir.  

Özellikle, yol durumu yönetim kademesinin yol ağını takip ve karar sürecinde faydalı 
olacağı düşünülmektedir.  

Şekil 4 Bilgi Bantları (Kapalı-Çalışılan Yollar-Hava Durumu) 

www.yoldurum.com 

www.yoldurum.com 
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Bunların dışında, yol kullanıcılarına doğrudan hizmet verebilecek güzergah analizi, idari 
birimlerin kullanabileceği özet tablolar, rapor sayfaları, sorgulamalar, karayolu kontrol 
kesimleri ve km. noktaları bazında bağlantılar, farklı dosya, bilgi, resim, video görüntüsü gibi 
sayfalara harita üzerinden erişim imkanları sağlanabilir.  

Ayrıca, kamera bağlantıları ile yolların eş zamanlı takibi, e-posta ile en hızlı 
bilgilendirme seçenekleri oluşturulabilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yol Durumu Yönetim Sistemi (YDYS), “veri toplama-değerlendirme-yayımlama-
çalışmaların yapılması” ana başlıkları içinde ele alınabilecek ve karayolu ağının güncel 
bilgileriyle yol kullanıcılarına en iyi hizmeti verecek şekilde faydalanılabilecek bir sistem 
tasarımıdır. 

Karayolu ağından sorumlu merkez ve taşradaki idari birimlerde, ağın bakım-onarım-
işletim aşamalarındaki karar süreçlerinde, personel, ekipman ve finansal konularının 
yürütülmesinde yararlanılabilecek bir yönetim altyapısı uygulamasıdır. 

Karayolu ağının en son durumunu, kurum içi ve kurum dışından görebilme, detaylarına 
bakabilme ve gereğini idare ve yol kullanıcıları açısından yerine getirebilme imkanı sağlayan 
yapılanmanın, “yönetim sistemi” şeklinde ele alınarak, yönetim merkezi de dahil olmak 
üzere, tüm bileşenleri ile kurulması gerekmektedir. 

Ayrıca, konuların önemi ve büyüklüğüne göre, karayolu ile ilgili diğer alanlarda da 
yönetim sistemleri geliştirilmeli, açıklanan ‘örnek çalışma’ bir altlık olarak 
değerlendirilmelidir.  

Böylece, daha iyi yönetilen ve işletilen bir karayolu ağı kurulmuş, elektronik ortamda 
verilen hizmetler ile daha modern-çağdaş bir kullanım, bilgi paylaşımı ve çok yönlü 
değerlendirme imkanı sağlanmış, idari ve teknik anlamda kurumsal kapasite geliştirilmiş 
olacaktır. 
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