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Yollara ait tüm bilgiler, İnternet’ten öğrenilecek
Yakında hizmete sunulacak yazılımla, en uygun güzergâh ve alternatifler, kapalı ve çalışma yapılan yollar, yol yapısı, önemli 
yerler, hava durumu ve trafik sayım değerleri İnternet’ten görsel olarak sorgulanabilecek.
Aslıhan Bozkurt

Kamu ve özel sektördeki bilgi işlem merkezlerini (BİM) tanıttığımız 
sayfalarımızda bu ay, 60 yıl önce Türkiye’yi bilgisayarla tanıştıran 
Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yer veriyoruz. Ülkemizdeki ilk 
bilgisayar olan IBM-650’i yaklaşık 10 yıl kullanan Karayolları’nda 

bilgi işlem, kimi zaman doğrudan genel müdüre, kimi zaman çeşitli daire 
başkanlıklarına bağlı olarak hizmet verdi. Geçen yıl ise yürürlüğe giren 
yeni teşkilat kanunu ile Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı kuruldu 
(BTDB). Karayolları’nın bilgi işlem çalışmaları, e-Dönüşüm ile e-Devlet 
Kapısı’ndaki rolü ve katkısı ile önümüzdeki dönemde hizmete girecek 
BT projelerini Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı Murat Boydaş anlattı. 
Boydaş’ın bildirdiğine göre kurumsal bilgi ve karar destek sistemlerini 
geliştirecek olan Karayolları, yol bakım yönetim sistemini kuracak.  Özel 
donanımlı araçlarla yollardan toplanan veriler ile muhtelif uygulamalardan 
gelecek verilerle zenginleştirilecek  yol veri tabanı Üstyapı Yönetim 
Sistemi’nde kullanılacak. 
Karayolu Bilgi Sistemi Projesi kapsamında yol, otoyol, bölge, şube 
ve il sınırları sayısallaştırıldı. aklaşık 64 bin km.  yol ağındaki yol, 
otoyol ve köprülere ilişkin envanter bilgilerinin güncellenmesi ve 
koordinatlandırılması çalışmalarını tamamlayan Karayolları, ihtiyaç 
duyacağı temel verileri kapsayan coğrafi veri tabanını oluşturdu.
Geliştirilip çok yakında kurumun web sitesinde hizmete sunulacak 
Güzergâh Analizi Yazılımı, yol kullanıcılarının en uygun güzergâhı ve 
alternatiflerini, kapalı ve çalışma yapılan yolları, yol yapısını, önemli 
yerleri, hava durumunu ve trafik sayım değerlerini İnternet’ten görsel 
olarak sorgulayabilme olanağı sağlayacak.
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- Karayolları Genel Müdürlüğü’nün,  yol-köprü muhasebe, stok 
denetimi vb. işlemler için 30 Ekim 1960’ta getirttiği, Türkiye’nin 
kullandığı “ilk bilgisayar”  olan IBM 650, şu anda nerededir? 
Karayolları, yol-köprü muhasebe, stok denetimi vb. işlemler için 
şimdi hangi sistemleri kullanıyor?
 
-Türkiye’nin ilk bilgisayarı olan IBM 
650, Eskişehir yolu 30.km de bulunan 
Vecdi Diker Eğitim ve Araştırma 
Merkezi’nde bulunuyor. Karayolları’nın 
halen kullandığı çok katmanlı mimaride 
geliştirilmiş web tabanlı uygulamalar, 
Oracle veri tabanında  Java ve .net ile 
geliştirilmiş olup Unix sunucular üzerinde 
hizmet veriyor.

- Karayolları Genel Müdürlüğü Bilgi 
Teknolojileri Dairesi Başkanlığı’nın 
kısa bir tarihini alabilir miyiz? Birim, 
ne zaman kuruldu, bugüne kadar ne 
gibi yapısal gelişme ve değişiklikler 
yaşadı? Birimin kurumdaki konumu 
nedir?

-Karayollarında Bilgi İşlem, 1960 yılında Genel Müdürlüğe bağlı “IBM 
Müdürlüğü” olarak  kurulmuş. Birimin adı 1963’te “Elektronik Hesap 
Makineleri Müdürlüğü” olarak değiştirilmiş ve 1966 yılına kadar Genel 
Müdüre bağlı olarak çalışmış. 1966’da Müşterek Teknik Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı’nın kurulması ile bu daire başkanlığına bağlanmış. 16 Kasım 
1976’da aynı bağlantı içinde birimin adı “Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü”, 
14 Ocak 1982’de “Bilgi İşlem Fen Heyeti Müdürlüğü”olarak değiştirilmiş. 
1984’te “Bilgi İşlem Şubesi Müdürlüğü” adıyla Araştırma, Planlama ve 
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’na bağlanmış. 3 Şubat 2006’da Keşif ve 
Şartname Şubesi Müdürlüğü, Bilgilendirme ve Değerlendirme Şubesi 
Müdürlüğü, Organizasyon ve AB İlişkileri Şubesi Müdürlüğü ve Basın ve 
Halkla İlişkiler Şubesi Müdürlükleri ile birlikte Program ve İzleme Dairesi 
Başkanlığı bünyesinde yer almış. 13 Temmuz 2010’da yürürlüğe giren 6001 
sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
ile Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı kurulmuş.

-Karayolları Bilgi Teknolojileri Dairesi 
Başkanlığı’ndaki  donanım/yazılım ve 
görevli elemanlara ilişkin bilgi verir 
misiniz? Müdürlükte kaç kişi görev 
yapıyor?

-6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile 
kurulmuş olan Başkanlık altında Yazılım 
Geliştirme, Ağ ve Sistem Yönetimi ve Coğrafi 
Bilgi Teknolojileri olmak üzere 3 Şube 
Müdürlüğü tesis edildi. 
-Başkanlık bünyesinde 1 Başkan, 3 Müdür, 10 
teknik eleman, 7 sözleşmeli teknik eleman, 2 
tekniker, 1 teknisyen, 1 memur ve 5 işçi personel 
olmak üzere toplam 30 personel bulunuyor.
 

- Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı 
olarak Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 
yürütmekle yükümlü olduğu çalışmalara 
nasıl bir katkı veriyorsunuz?

-Merkez ve taşrada 2000 yılında kurulan İnternet/
İntranet ağına bağlı toplam 6 bin kullanıcı 
sistem sayesinde bir kullanıcı adı ve şifre ile 
tüm servislere (e-mail, dosya sunucu, İnternet) 
ağ üzerinden istedikleri bilgisayarlardaki 
dosyalara erişebiliyorlar. Yazıcıları ortak 
kullanabilirken kurum ağına bağlı olmaksızın 
İnternet erişimi olan her yerden VPN bağlantısı 
ile kurumsal uygulamalara, posta kutularına, 
ortak klasörlere erişebiliniyor. 
Çok katmanlı mimaride Web tabanlı olarak 
geliştirilen Kurumsal Bilgi Sistemleri ile,  
Genel Müdürlüğümüz iş süreçlerinin elektronik 
ortamda takip edilebilmesi, merkez ve taşra 

Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı Murat Boydaş
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birimlerimizin verimliliği ve koordinasyonunu gerçekleştirilip kurumsal 
kaynakların daha verimli yönetilmesi sağlanıyor.  Ayrıca, web servislerle 
diğer kurum ve kuruluşlar ile sorunsuz bilgi alışverişi de yapılabiliyor.  
Kurumumuzun tanıtımı ve vatandaşın yolları kullanımı ile ilgili her türlü 
konuda bilgilendirilmesi amacıyla www.kgm.gov.tr adıyla erişilebilen 
sitemiz, 1998’den beri hizmet veriyor. Web sitemizde merkez ve taşra 
birimlerinin bilgi girişlerini/güncellemelerini yetkileri ölçüsünde 
yapabilmelerini sağlayan içerik yönetim sisteminin işletimi yapılarak 
sitemizin kesintisiz hizmet vermesi gerçekleştiriliyor.

- Yürüttüğünüz başlıca BT/e-devlet projeleri nelerdir? 
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün “E-Karayolları” projeleri olarak 
tanımlanacak hangi projeleri var?  

-Bütçe Yönetimi; Yol; Köprü; bitümlü kaplamalar ve trafik işaretlerine 
ait analiz; birim fiyat hesaplamaları, İnsan kaynakları (personel, bordro, 
eğitim); İkmal Stok Kontrol; Atölye işletme ve maliyet analizi; Makine 
işletme ve maliyet analizi; Üst yapı yapım ve onarım işleri takibi, işyeri ve 
iş cinsi bazında yapılan aylık harcamalara göre maliyet hesapları, ihale 
takip ve proje izleme sistemi, Satın alma sistemi, özel yük taşıma izin 
belgesi, yol envanteri, geçiş ücretleri, yol durumu, Dava Takibi, Trafik Kaza 
Bilgileri, Trafik Kaza Analizleri, Yol Çizgi Boyaları Takibi, Yol Boyu Tesisler 
Envanter Bilgileri, Dingil ağırlığı etütleri v.b. uygulamaları yürütüyoruz.
E-Devlet Kapısı Portalı’ndan ve İnternet sitemizden;  Kapalı Yollar, 
Çalışma Yapılan Yollar, Mesafe Sorgulama, Otoyol ve köprü geçiş 
ücretleri, Haritalar başlıklarında sunulan bilgilerle yol kullanıcılarına 
hizmet veriyoruz. Bölünemez nitelikteki ağır ve/veya büyük yüklerin 

karayolu ile taşınması için verilen Özel Yük 
Taşıma İzin Belgesi ve araç nakli için Özel İzin 
Belgesi başvuruları İnternet sitemiz üzerinden 
yapılabiliniyor. OGS-KGS Geçiş İhlalleri de 
İnternet sitemizden sorgulanabiliniyor.
Kurumumuzun paydaş kurum olarak yer aldığı 
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Altyapısı 
(CBS-A) ve Ulusal Ulaştırma Portalı Kurulumu, 
Türkiye Çevresel Veri Değişim Ağı (Turkish 
Environmental Information Exchange Network- 
TEIEN) projeleri kapsamında yürütülen 
çalışmalara katılım sağlayıp sayısal yol ağı, yol 
durumu bilgileri ve geçiş ücretleri v.b. bilgileri 
paylaşıyoruz.

- “Yol Bilgi Ağı” projesi nedir? Proje 
kapsamında neler yapıldı?  Önümüzdeki 
aylarda projeye ilişkin ne gibi gelişmelere 
tanık olacağız?

-Karayolu Bilgi Sistemi Projesi kapsamında 
1/25000 ölçekli raster haritalar, 1/25000 ölçekli 
sayısal yükseklik verileri ile uydu görüntüleri 
kullanılarak coğrafi altlık oluşturuldu. Devlet 

ve il yolları, otoyollar, bölge ve şube sınırları, 
il sınırları sayısallaştırıldı. Yaklaşık 64 bin Km 
yol ağındaki devlet ve il yolları, otoyollar ve 
köprülere ilişkin mevcut envanter bilgilerinin 
arazi envanter çalışması ile güncellenmesi 
ve Diferansiyel GPS ile koordinatlandırılması 
çalışmaları tamamlandı. Proje ile Genel 
Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyacağı temel 
verileri kapsayan coğrafi veri tabanı 
oluşturuldu. İnternet’ten sunulan görsel yol 
durumu uygulaması geliştirildi. 
Yol kullanıcılarının en uygun güzergâhı ve 
alternatiflerini, kapalı ve çalışma yapılan yolları, 
yol yapısını, önemli yerleri, hava durumunu ve 
trafik sayım değerlerini İnternet’ten görsel 
olarak sorgulayabilecekleri Güzergâh Analizi 
yazılımı geliştirildi be çok yakında sitemizden 
hizmete sunulacak. 
Sayısal yol envanter verileri, hem kurum içi 
hem de kurum dışı projelere hizmet veriyor. 
Yol üst yapılarının ve köprülerin iyi hizmet 
verebilecek kondisyonda kalmasını sağlamak 
için, hangi iyileştirmeye ihtiyaç duyduğunu, 
bunun için en uygun zamanı, en ekonomik 
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iyileştirme alternatifini belirlemeye imkân veren Üst yapı yönetim sistemi 
uygulaması, Köprü Yönetim Sistemi uygulaması bu projede oluşturulan 
verileri kullanıyor. 
Ayrıca trafik hacim haritaları, trafik kaza kara nokta haritaları gibi sayısal 
haritalar da oluşturulabiliniyor.
 
- Bilgi-iletişim teknolojilerinden (BİT)  yararlanması Karayolları’nın 
hangi çalışmalarına ne gibi değişiklik/kolaylıklar getirdi? 

-Karayolları Genel Müdürlüğü, kuruluşundan bu yana yol 
projelendirilmesinde, fizibilite hesaplarında, yol yapım kübaj, birim 
fiyat, köprü hesaplarında, bordro, stok kontrol, bütçe takibinde çeşitli 
paket yazılımları ve Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı’nca geliştirilen 
yazılımları kullanılıyor. Yollarda bulunan trafik sayım cihazlarından GPRS 
aracılığıyla Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı’na on-line veri aktarımı, 
otoyollarda kullanılan OGS, KGS sistemleri, OGS-KGS Çağrı Merkezimiz, 
Diferansiyel GPS aracılığıyla sayısal yol bilgilerinin toplanması, 
otoyollardaki, tünellerdeki akıllı ulaşım sistemleri uygulamaları da 
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün BİT’ten yararlanarak gerçekleştirdiği 
çalışmalardır. 
Otoyollar, devlet ve il yollarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek, her 
türlü iklim şartlarında bakım ve işletmesini yapmakla görevlendirilmiş 
olan KGM’nin BİT’den yararlanması, görevleri ile ilgili kararları daha 
hızlı ve sağlıklı almasını, bilgi ve uygulamaların paylaşımını, kaynakların 
verimli ve ekonomik olarak kullanımını getirdi. Yol kullanıcılarına yol ve 
sürüş konforu, zaman tasarrufu, can ve mal güvenliği sağlandı.
 
- Karayolları Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı’nın uluslararası 
kurumlarla iletişim/ortak yürüttüğü projeler var mı?

- Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı olarak uluslar arası kurumlarla 
ortak yürüttüğümüz proje yok. Ancak, bazı kurumlarca yürütülen 
uluslararası projelerde paydaş kurum olarak katkı sağlıyoruz. Örneğin 
Çevre Bakanlığı’nca yürütülen TEIEN projesinde yol bilgileri sağlandı. 
Yurtdışında muhtelif uluslararası toplantılarda Coğrafi Bilgi Teknolojilerini 
kullanarak yaptığımız çalışmalar tanıtılmıştır.

- Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı’nı, 
önümüzdeki dönemde gündeme getireceği, 
uygulamaya koyacağı yeni BİT projeleri var mı?
-Kurumsal bilgi sistemlerinin, karar destek 
sistemlerinin geliştirilmesi çalışmaları 
yapılacak. Yol bakım yönetim sistemi kurulumu 
çalışmaları devam ediyor. Üstyapı Yönetim 
Sistemi için özel donanımlı araçlarla yol üst 
yapısına ilişkin olarak yollardan toplanan 
veriler yol veri tabanına eklenmekte olup 
muhtelif uygulamalardan gelecek verilerle yol 
veri tabanı zenginleştirilecek.

Türkiye’de kullanılan ilk bilgisayar
Türkiye’de ilk bilgisayar, Karayolları Genel Müdürlüğü’nde, 1960 yılında hizmete girdi. Yaklaşık 12 
yıl kullanılan IBM-650 Data Processing Machine’in ilginç bazı özellikleri: 
• Birinci nesil, lambalı 
• Her biri 10 karakter ve 1 işaretten oluşan 2000 sözcüklük Tambur bellek,
• Dakikada 78 bin toplama-çıkartma, 5 bin çarpma ve 138 bin mantıksal karar verebilme özelliği,
• Delikli kart ile bilgi girişi yapılması,
• Özel kablolarla bağlanan kontrol paneller ile delikli kart irtibatı,
• Okuma 200, Delme / Yazma 100 kart / Satır dakika hızında olması,
• Assembler ve Fortran’ın özel programlama dilleri kullanımı (SOAP-FORTRANSIT)

- Türkiye’de bilgisayarı uygulamalarında 
ilk kullanan kamu kurumu olarak 
Karayolları Genel Müdürlüğü, e-Dönüşüm 
Türkiye projesinde nasıl bir rol üstleniyor?  

-Genel Müdürlüğümüz e-Dönüşüm 
çalışmalarında 2002 yılından bu yana muhtelif 
çalışma gruplarına katılarak istenilen bilgileri 
sağlamıştır. TUCBS-A, UUP gibi projelerde 
paydaş kurum olarak gerekli desteği ve 
bilgileri sağlamaktadır. e-devlet kapısından 
ve internet sitesinden e-uygulamaları hizmete 
sunmaktadır.
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