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KARAYOLLARI
BAKIM VE ONARIM
BİLGİ SİSTEMİ

Problem
Ülkemiz coğrafi konumu nedeniyle Avrupa, Asya
ve Afrika kıtalarını birbirine bağlayan bir kara
ulaştırma merkezi niteliğindedir. Otoyol, Devlet
yolu ve İl yolu olmak üzere yaklaşık 65000 km
ulaşım ağına sahip olup bu yolların plan, proje,
bakım, yapım ve işletmesi Karayolları Genel
Müdürlüğünce sürdürülmektedir. Bu uzunluktaki
bir yol ağı, karayollarının ana unsurları olan; yol
alt yapısı, yol üstyapısı, refüj, park alanları, kazı
ve dolgu şevleri, kaldırımlar, istinat duvarları,
drenajlar, trafik işaretleri, trafik kazaları, sanat
yapıları (menfez, köprü, alt geçit, üstgeçit vb.),
elektrik hatları, su iletim hatları, internet kabloları,
kamulaştırma sınırları, yol kenarındaki yapılar ve
araziler, peyzaj işleri, seyir terasları, turizm
alanları, GSM kapsama alanları, meteorolojik
veriler vb. hususların oluşturduğu karmaşıklıkla
beraber düşünüldüğünde takibi ve kontrolü
oldukça güç, kamu kaynaklarının düzensiz ve
verimsiz kullanılmasına yol açabilecek bir durumu
ortaya çıkarması kaçınılmazdır. Özellikle, bu
unsurlara ait, tip, çap, kalınlık, uzunluk,
yükseklik, hacim, ağırlık, tarih, kişi, ekipman,
fotoğraf, proje, evrak, açıklama, diğer özellik
bilgilerinin yönetimi söz konusu olduğunda
problemin
büyüklüğü
daha
da
iyi
anlaşılabilmektedir.

Kapsam
Çalışma kapsamında, Karayolları Bakım ve Onarım
Bilgi Sistemi geliştirilmektedir. Ülkemizde geliştirilecek, fonksiyonelliği yüksek ve uygulamaya
yönelik bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için bir öncü
olabilecek çalışma, Muğla-Marmaris yolunun
yaklaşık ilk 20 km si olan Muğla - Akyaka yolu
üzerinde uygulanmaktadır.
.

Çalışmada geliştirilen sistem sayesinde, yol üst ve alt
yapı unsurları, yol üzerindeki köprü, menfez, istinat
duvarı vb. sanat yapıları, park alanları, trafik işaretleri,
trafik kazaları, donlanma olayları, meterolojik veriler,
ağaçlandırmalar, toprak işleri, yol etrafındaki binalar,
tesisler, turistik alanlar ve yol kaplamaları, yol
yamaları, yol bakımları vb. hususlara ait zaman,
uzunluk, yükseklik, ağırlık, adet, kişi, miktar,
malzeme gibi birçok özellik bilgisine konumsal ve
zamansal olarak erişilebilmesine ve karmaşık sorgular
yapılabilmesine imkan sağlaması hedeflenmektedir.
Böylelikle etkin, ekonomik, verimli, kamu kaynaklarını doğru bir şekilde kullanan bilinçli bir yönetim
anlayışının ortaya konulabilmesi kolaylaşacaktır.

Kara Yolu Gözlem Aracı
(KaraGÖZ)
Konumsal ve özellik bilgilerinin toplanmasında
Karayolu
Gözlem
aracından
(KaraGÖZ)
yararlanılmaktadır. Bu araç yol üzeri ve etrafındaki
her türlü unsura ait çeşitli özellik ve konum
bilgilerini seyir esnasında toplamaktadır. Toplanan
veriler araçtaki bilgi sistem ünitesinde saklandığı
gibi online olarak veri işleme merkezine de
aktarılabilmektedir.

KaraGÖZ, çeşitli yön ve konumlarda görüntü
toplayabilen 4 adet kamera, bir adet global pozisyon
konumlandırıcı, toplanan verileri işleyen bir merkezi
bilgisayar ve monitör ve de araç sürücü kabininden
kontrole imkan sağlayan bir kontrol bilgisayarı
bulundurmaktadır. Araç, her türlü güzergah, geçki ve
boy kesit çıkarımı yapabilmekte ve veri işleme
merkezine aktarabilmektedir. Konrol bilgisayarıyla,
araç merkezi bilgisayarı kontrol edilebilmekte,
güzergah, geçki ve boy kesit tam zamanlı
izlenebilmektedir.
Geliştirilen Coğrafi Bigi Sisteminin ülkemizde
olacak deprem, taşkın, orman yangını vb. afetlerde
güvenilir bir şekilde kullanılabilecek CBS geliştirme
çalışmalarına öncü olabileceği, KaraGÖZ gözlem
aracının da bu çalışmalarda kullanılabilecek önemli
bir unsur olacağı düşünülmektedir.

