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  11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şurası Üst Kurulu tarafından belirlenen 7 

konu başlığından biri olan, Karayolu Çalışma Grubunun (KÇG) koordinasyonu Karayolları 

Genel Müdürlüğüne verilmiştir.  

 Karayolu Çalışma Grubu, uzmanlık alanlarına göre Altyapı, Üstyapı-İşletme, 

Regülasyon ve Ar-Ge olmak üzere dört alt çalışma grubuna ayrılmış ve Karayolu Alt 

Çalışma Grupları 05 Şubat 2013 tarihinde, Karayolları Genel Müdürü’nün başkanlığında 

gerçekleştirilen açılış toplantısı ile faaliyetlerine başlamıştır. Alt çalışma gruplarında kamu 

kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum 

kuruluşlarından toplam 141 kişi yer almış, 19 toplantı neticesinde hazırlanan raporlar bir 

komisyon tarafından bütünleştirilerek kapsamlı ve özet karayolu sektör raporları 

hazırlanmıştır.  

 10. Ulaştırma Şurasında alınan kararların değerlendirildiği ve izlendiği, 2023 

vizyonuna ilave olarak 2035 hedef ve politikalarının yer aldığı, sektörün geleceğine yön 

vereceği düşünülen ve karayolu ile ilgili tüm paydaşların ve özellikle sivil toplum 

kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanmasına özen gösterdiğimiz Karayolu Çalışma Grubu 

Raporunun, şuranın amacına ve başarısına katkı sağlaması ümidiyle, ülkemize hayırlı 

olmasını dileriz. 

 

Anahtar Kelimeler: 11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şurası Karayolu Sektör 

Raporu, 2023-2035 Karayolu Hedefleri, 2023-2035 Karayolu Projeleri, Akıllı Ulaşım 

Sistemleri, Trafik Güvenliği, Bölünmüş Yollar, Kamu Özel İşbirliği, Uluslararası Karayolu 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

İÇİNDEKİLER  
 
1. 10. ULAŞTIRMA ŞURASI KARARLARIYLA İLGİLİ GELİŞMELERİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ .................................................................................................... 1 
2. SEKTÖRÜN MEVCUT DURUMU VE SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER ...........................20 
2.1. Kurumsal Yapı ..........................................................................................................20 
2.2. Karayolu Sistemi .......................................................................................................20 
2.3. Karayolu Ağı .............................................................................................................24 

2.3.1. Bölünmüş Yollar ................................................................................................25 
2.3.2. Batı-Doğu ve Kuzey-Güney Aksları ...................................................................26 
2.3.3.Otoyollar .............................................................................................................29 
2.3.4. Köprüler ve Viyadükler ......................................................................................35 
2.3.5 Tüneller ..............................................................................................................35 
2.3.6. Üstyapı İşleri......................................................................................................36 

2.4. Karayolları Ağının Ülke Ekonomisine Sağladığı Sosyo-Ekonomik Faydalar ..............38 
2.5. Uluslararası Karayolu Koridorları ..............................................................................41 
2.6. Karayolu İşletmeciliği ve Taşımacılık .........................................................................42 

2.6.1. Ulusal ve Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığında Mevcut Durum ................42 
2.7. Trafik Güvenliği .........................................................................................................45 

2.7.1 Trafik Kazalarıyla İlgili İstatistiki Bilgiler...............................................................45 
2.7.2.Trafik Denetim Faaliyetleri ..................................................................................48 
2.7.3. Trafik Güvenliği Mevzuatı ..................................................................................50 

2.8 Bilgi Teknolojileri, Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Yönetim Sistemleri ...............................51 
2.8.1. Bilgi Teknolojileri ...............................................................................................51 
2.8.2. Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ...........................................................................52 
2.8.3. Yönetim Sistemleri.............................................................................................54 

2.9. Ar-Ge Faaliyetleri ......................................................................................................56 
2.9.1 KGM Ar-Ge Faaliyetleri ......................................................................................56 
2.9.2. Avrupa Birliği Sürecinde Karayolu Ar-Ge Yaklaşımı ...........................................56 

2.10. Ulaştırma, Enerji ve Çevre ......................................................................................57 
2.10.1. Enerji ...............................................................................................................57 
2.10.2. Çevre ...............................................................................................................57 

2.11. Karayolu Yatırımlarının Finansmanı ........................................................................59 
2.11.1. Yatırım Harcamaları ........................................................................................59 
2.11.2. Karayolu Yatırımlarında Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) ...........................................60 
2.11.3. Karayolu Sektöründe KÖİ Ülke Uygulamalarından Örnekler ............................61 
2.11.4. KÖİ Mevzuatında 2009-2013 Döneminde Yapılan Değişiklikler .......................63 

3. SEKTÖRÜN SORUNLARI VE DARBOĞAZLAR ..........................................................66 
3.1. Enerji ........................................................................................................................66 
3.2. Çevre ........................................................................................................................67 
3.3. Trafik Güvenliği .........................................................................................................67 
3.4. Finansman ................................................................................................................68 
3.5. Ar-Ge ........................................................................................................................70 
3.6. Taşımacılık ...............................................................................................................71 
3.7. İş Gücü Kalitesi, İstihdamı ve Güvenliği ....................................................................73 
3.9. Diğer Sorun Alanları ..................................................................................................75 



 
 

4. SEKTÖRÜN GELECEĞİNE YÖNELİK ÖNGÖRÜ VE BEKLENTİLER .........................77 
4.1 Yük ve Yolcu Hareketliliği  (Mobilite) ..........................................................................79 
4.2. Enerji ve Çevre .........................................................................................................80 
4.3. Trafik Güvenliği .........................................................................................................83 
4.4. Finansman ve Ücretlendirme ....................................................................................85 
4.5. Otomotiv Sanayi........................................................................................................86 
4.6. Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ...................................................................................87 
4.7. Yönetim Sistemleri (ÜYS (Üstyapı Yönetim Sistemi), KYS (Köprü Yönetim Sistemi), 
TYS (Trafik Yönetim Sistemi) vb) .....................................................................................90 
5. HEDEFLER, POLİTİKALAR VE PROJELER ................................................................93 
5.1. Karayolu Sektörü için Belirlenen Hedefler .................................................................93 
5.2. Politikalar ..................................................................................................................95 
5.3. Projeler .....................................................................................................................97 

5.3.1. 10. Ulaştırma Şurasında Belirlenen Karayolu Sektörü Hedef 2023 Projeleri ......97 
5.3.2. 11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şurası Karayolu Sektörü 2023 Yılı Proje 
Önerileri ......................................................................................................................99 

6. DEĞERLENDİRME, SONUÇ VE ÖNERİLER ............................................................ 117 
KAYNAKLAR ................................................................................................................. 121 

 
 
TABLOLAR LİSTESİ 
 
Tablo 2.3.1.  Satıh Cinsine Göre Yol Ağı, (Km) 01.01.2013 .............................................25 
Tablo 2.3.3.1.  İhalesi Yapılarak Yapım Çalışmalarına Başlanan Projeler ........................29 
Tablo 2.3.4.1 Köprü ve Viyadük Sayıları ile Uzunluk Bilgileri ............................................35 
Tablo 2.3.5.1 Tünel Sayıları ve Uzunluk Bilgileri ..............................................................36 
Tablo 2.3.6.1. Türkiye’de yapılan asfalt uygulamaları ve bitüm kullanımı .........................37 
Tablo 2.4.1.  Karayolları Ağının Sağladığı Vergi Kazancı (2012) ......................................40 
Tablo 2.5.1.Türkiye’deki Uluslararası Karayolu Güzergahlarının Uzunlukları ...................41 
Tablo 2.7.1.1. Yıllara Göre trafik kazası ve yaklaşık maddi kayıp verileri .........................45 
Tablo 2.7.1.2.  Çeşitli ülkelerin trafik ve kaza verilerinin karşılaştırılması ..........................46 
Tablo 2.8.2.1. Akıllı Ulaşım Sistem Bilgileri ......................................................................53 
Tablo 2.9.1.1.TÜBİTAK KAMAG 1007 Programı kapsamındaki çağrı başlıkları ...............56 
Tablo 5.6.1.1.: 10. Ulaştırma Şurasında Belirlenen Karayolu Sektörü Hedef 2023 Projeleri
 ........................................................................................................................................97 
Tablo 5.6.2.1. Merkezi Bütçe ile Yapımı Planlanan Otoyol Projeleri ............................... 100 
Tablo 5.6.2.2. YİD Modeli ile Yapımı Planlanan Projeler ................................................ 100 
Tablo 5.6.2.2.  Kuzey-Güney Karayolu Koridorları ......................................................... 101 
 

 
HARİTALAR LİSTESİ 
 
Harita 2.3.2.1. Batı-Doğu Aksları .....................................................................................27 
Harita 2.3.2.2. Kuzey-Güney Aksları ................................................................................28 
Harita 2.5.1. Türkiye’deki Uluslararası Yol Güzergahları ..................................................42 
Harita 5.6.2.1. BY 2023 Hedef Haritası .......................................................................... 103 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
GRAFİKLER LİSTESİ 
 
Grafik 2.2.1.Türkiye’de Ulaşım Sektörlerine Göre Yurtiçi Yolcu ve Yük Taşıma Oranları, 
2011 ................................................................................................................................21 
Grafik 2.2.2. Kişi Başına Düşen GSYİH ve Ton-Km-Yolcu-Km Karşılaştırması ................22 
Grafik 2.2.3. Kişi Başına Düşen GSYİH ve Taşıt-Km Karşılaştırması ...............................22 
Grafik 2.2.4. Taşıt Sayıları ...............................................................................................23 
Grafik 2.2.5. Bazı ülkelerde 1000 kişiye düşen otomobil ve taşıt sayısı ............................23 
Grafik 2.3.1. 100 km2 alana düşen Yol Ağı ve Otoyol Uzunluğu (km) ...............................24 
Grafik 2.3.2. Sathi ve BSK kaplamalı yol ağı uzunluğu (Km-Otoyol hariç) ........................25 
Grafik 2.3.1.1. Yıllara Göre Toplam Bölünmüş Yol Uzunlukları ........................................26 
Grafik 2.3.6.1. Avrupa ülkelerinde BSK kullanımı-2011 ....................................................37 
Grafik 2.7.1.1. Yıllara göre 100.000 taşıt ve 100.000 Kişiye düşen ölü sayıları ................47 
Grafik 2.7.1.2. Yıllara Göre 100 Milyon Taşıt-Km Başına Düşen Ölü Sayısı (Karayolları 
Genel Müdürlüğü Sorumluluğundaki Yollarda) .................................................................47 
Grafik 2.10.1.1. Karayollarında Enerji Tüketimi ve Taşıt-Km (2001-2011) ........................57 
Grafik 2.10.2.1. Dünyada CO2 Emisyonlarının Sektör Bazında Dağılımı, 2010 ................58 
Grafik 2.10.2.2. AB Ülkelerinde Sera Gazı Emisyonlarının Sektör Bazında Dağılımı, 2010
 ........................................................................................................................................58 
Grafik 2.11.1.2. Son 10 yılda KGM yatırım ve toplam harcamalarının GSYH’ye oranları ..60 
Grafik 2.12.3.1. Yıllara göre KÖİ Karayolu Projeleri-Dünya Bankası ................................62 
 



 
 

KISALTMALAR 

 

Kısaltma 
 

Açıklama 

AASHTO 
 

The American Association of State Highway and Transportation Officials 

AB  Avrupa Birliği 

ABD 
 

Amerika Birleşik Devletleri 
AETR 

 

European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles Engaged in 
International Road Transport  

Ar-Ge 
 

Araştırma - Geliştirme 

AUS 
 

Akıllı Ulaşım Sistemleri 

BSEC 
 

Black Sea Economic Cooperation  

BSK 
 

Bitümlü Sıcak Karışım 

CARE 
 

Community Road Accident  

DHMİ 
 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

DMİ 
 

Değişken Mesaj İşaretleri 

EATL 
 

Euro-Asian Transport Linkages 

ECO 
 

Economic Cooperation Organization 

EDS 
 

Elektronik Denetleme Sistemleri 

EGM 
 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

EPEC 
 

Employment Pass Eligibility Certificate  

ERTRAC 
 

European Road Transport Research Advisory Council 

ESCAP 
 

The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 

FIDIC 
 

The International Federation of Consulting Engineers  

FWD 
 

Düşen Ağırlıklı Deflektometre 

GPS 
 

Global Positioning System 

GSM/GPRS 
 

Global System for Mobile Communications/General Packet Radio Service 

GSYİH 
 

Gayri Safi Yurtiçi Hasılası 

HGS 
 

Hızlı Geçiş Sistemi 

ICAO 
 

Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu 

IRF 
 

International Road Federation  

IRI 
 

Uluslararası Düzgünsüzlük İndeksi  

ITS 
 

Intelligent Transport Systems 

İDEP 
 

İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı  

KAK 
 

Kazınmış Asfalt Kaplama 

KÇG 
 

Karayolu Çalışma Grubu 

KDGM 
 

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü 

KDV 
 

Katma Değer Vergisi  

KGM 
 

Karayolları Genel Müdürlüğü 

KGS 
 

Kartlı Geçiş Sistemi 

KGYS 
 

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi 

KÖİ 
 

Kamu Özel İşbirliği 

KTGK 
 

Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu 

KUGM  Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü 

KYS 
 

Köprü Yönetim Sistemi 

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=bsec&source=web&cd=5&ved=0CEUQFjAE&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FOrganization_of_the_Black_Sea_Economic_Cooperation&ei=NsQNUoKWCczKswbKs4CQDg&usg=AFQjCNHTSeOIKf55A2cE6EfTMx7unBGYRg&bvm=bv.50768961,d.Yms
http://www.unece.org/trans/main/eatl/intro.html
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=irf&source=web&cd=10&ved=0CHEQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.irfnews.org%2F&ei=hMQNUrHGGojOtAai9YDYBw&usg=AFQjCNHLZpSxshAaVtW6NDCnNQYuvaZJSA&bvm=bv.50768961,d.Yms


 
 

LCI 
 

Yaşam Döngüsü Envanterleri 

MEB 
 

Milli Eğitim Bakanlığı 

MERNİS 
 

Merkezi Nüfus İdare Sistemi 

MOBESE 
 

Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu 

ODTÜ 
 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

OECD 
 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü  

OGS 
 

Otomatik Geçiş Sistemi 

ÖTV 
 

Özel Tüketim Vergisi  

ÖYK 
 

Özelleştirme Yüksek Kurulu 

PIARC 
 

World Road Association 

PPIAF 
 

Public-Private Infrastructure Advisory Facility  

SCADA 
 

Supervisory Control and Data Acquisition 

SK  Sathi Kaplama 

TAEK 
 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 

TASBİS 
 

Sürücü Belgesi İşlemleri, Elektronik Ceza Sistemi 

TBBM  Türkiye Büyük Millet Meclisi 

TBM 
 

Tünel Açma Makinesi (Tunnel Boring Machine) 

TEDES 
 

Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri 

TEM 
 

Trans European North-South Motorways 

TEN-T 
 

Trans Avrupa Ulaşım Ağı 

TEP 
 

Ton Petrol Eşdeğer 

TMA 
 

Taş Mastik Asfalt  

TMKTDGM 
 

Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü 

TRACECA 
 

Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia 

TSE 
 

Türk Standartları Enstitüsü 

TÜBİTAK 
 

Türkiye Bilimsel Ve Teknik Araştırma Kurumu 
TÜBİTAK KAMAG Türkiye Bilimsel Ve Teknik Araştırma Kurumu Kamu Araştırmaları Destek 

Grubu 

TÜİK 
 

Türkiye İstatistik Kurumu 

TYS 
 

Trafik Yönetim Sistemi 

UDHB 
 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

UN/ECE 
 

United Nations/Economic Comission for Europe 

UND 
 

Uluslararası Nakliyeciler Derneği 

ÜYS 
 

Üstyapı Yönetim Sistemi 

VISUM 
 

Macroscopic Travel-Demand Modelling 

VTS 
 

Üçlü Değişken Trafik İşareti 

WHO 
 

Dünya Sağlık Örgütü  

WRI 
 

Dünya Kaynakları Enstitüsü 

YİD 
 

Yap-İşlet-Devret 

YKDİ 
 

Yol Kenarı Denetim İstasyonu 

YPK 
 

Yüksek Planlama Kurulu 

YTMK 
 

Yollar Türk Milli Komitesi 

 

 

 

http://www.piarc.org/en/


1 
 

1. 10. ULAŞTIRMA ŞURASI KARARLARIYLA İLGİLİ 

GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 2009 yılında gerçekleştirilen 10. Ulaştırma Şurasında Bakanlığımızın vizyonuna 

uygun 2023 hedefi için projeler geliştirilmiş ve karayolu alt sektörü için 80 adet proje 

belirlenmiştir. Söz konusu 80 proje ile ilgili değerlendirmeler aşağıda özet halinde 

verilmektedir. 

10.Ulaştırma Şurasında Belirlenen Projelerdeki Gelişmeler 

KY-1 Karayolları Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılanması 

TBMM'de 25.06.2010 tarihinde kabul edilen; 6001 sayılı "Karayolları Genel 

Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun"  ile KGM "Tüzel Kişiliğe Haiz Özel 

Bütçeli Kuruluşlar" kapsamına alınmıştır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği 5 Eylül 2011 

tarih ve 28045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

KY-2 Türk Otomotiv Kurumu’nun Kurulması 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile buna bağlı Yönetmelikte Karayolları Genel 

Müdürlüğünün yetkisi trafik ve taşıt tekniğine ait görüş bildirmekle sınırlandırılmıştır. Bu 

konunun, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde ele alınması uygun 

görülmektedir. 

KY-3 KUGM’nin Yeniden Yapılandırılması 

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü, 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği 

yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 26/9/2011 tarihinde kabul edilen 655 sayılı 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname ile “Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü” adıyla yeniden 

yapılandırılmıştır. Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünce yürütülen bir kısım görev ve 

yetkiler, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, 

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığı arasında yeniden düzenlenmiştir.  
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KY-4 ATYM Ana Trafik Yönetim Merkezlerinin Kurulması 

Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan devlet ve il yolu ağında 17 

adedi bölgesel merkez,  1 adedi ana merkez olmak üzere 18 adet Trafik Yönetim Sistemi 

Merkezinin kurulması kararlaştırılmıştır.  

Kalkınma Bakanlığı’na sunulan AUS Danışmanlık Hizmet Alımı Projesi Haziran 

2012’de kabul edilmiş ve yatırım programına alınmıştır. Otoyollar üzerinde bulunan fiber 

optik kablolarda hat sonlandırma işleri yapılarak bütün gişe alanları birbirlerine bağlanmış 

ve kameralar tesis edilerek gişe sahalarındaki trafik izlenmesi çalışmalarına başlanmıştır. 

Bolu - Ankara arasındaki otoyolun Cankurtaran mevkiinde trafik yönetim merkezi 

kurulmuştur. Otoyol bölgelerinde değişik merkezlerde tesis edilen trafik yönetim 

merkezlerinin tek merkeze bağlanması çalışmaları devam etmektedir. 

KY-5 Çevre Yönetim Merkezinin Oluşturulması 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yayımlanmış olan “Çevre Denetim Yönetmeliği” 

ve “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisans Yönetmeliği” gereğince; 

Karayolları Genel Müdürlüğü faaliyetleri ile ilgili çevre izinlerinin alınması konusundaki 

çalışmalar, KGM Bölge Müdürlüklerinde en az 2 çevre görevlisinden oluşan “Çevre 

Yönetim Birimleri”  tarafından yürütülecektir. 

Bölge Müdürlüklerimizin çoğunda en az 2 adet çevre görevlisinden oluşan çevre 

yönetim birimleri oluşturulmuştur. Diğer Bölge Müdürlüklerimizde çalışmalar devam 

etmektedir.  

KY-6 Karayolları Akademisinin Kurulması 

Karayollarında yerel ve ulusal ölçekte farklı kurumların sorumluluğunun olması bir 

standardizasyonun sağlanmasını gerekli kılmaktadır. Ayrıca kurumlardaki yerel bilginin 

kaybını önlemek amacıyla her türlü eğitim ve adaptasyon hizmetlerinin verilebileceği bir 

eğitim kurumu oluşturulmalıdır. 

Ankara-Polatlı Yolu 30. km’de bulunan Karayolları Vecdi Diker Eğitim Tesislerinde 

karayolları yapım çalışmalarında ara eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik  “Karayolu 

Akademisi” kurulması istenmiş ancak söz konusu tesisin geleceğe dönük belirsizliği 

nedeniyle yeni yer konusunda araştırmalar devam etmektedir. 
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KY-7 Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinin Etkinleştirilmesi   

TÜBİTAK ile ortak yürütülen “Türkiye Köprü Mühendisliğinde Tasarım ve Yapımına 

İlişkin Teknolojilerin Geliştirilmesi Projesi” ile özellikle deprem ivmelerinin yeniden 

hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. 

Güçlendirme maliyeti yeniden yapım maliyetinin %50’sinin altında kalan KGM 

tesislerinin güçlendirilmesi, %50’yi aşan tesislerin yıkılarak yeniden yapılması 

çalışmalarına başlanmıştır. KGM’ye ait 2.100 bina bulunmaktadır. Öncelikle 1. ve 2. 

deprem bölgelerinde bulunan 271 adet binanın deprem performansları ölçülmüştür. 

Yapılan ölçüm neticesinde 119 adet binanın “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar 

Hakkında Yönetmeliğine (2007)” göre performanslarının yeterli olduğu tespit edilmiştir. 

Güçlendirme projesi yapılmış olan 152 adet binadan 6 adet binanın güçlendirmesi 

tamamlanmış, 9 adet binanın ise yüksek güçlendirme maliyeti nedeniyle yıkılarak yenisi 

yapılmıştır. Güçlendirme projeleri hazır olan 137 binanın ödenekler çerçevesinde 

güçlendirme ihaleleri yapılmaktadır. 

KGM sorumluluk ağında yer alan yollardaki; köprü, viyadük, tüneller ile 

Kuruluşumuza ait hizmet binaları ve diğer tesislerimizde depreme karşı güçlendirme 

çalışmaları devam etmektedir. 2002 yılında itibaren iç ve dış finansman kaynaklarından 

faydalanılarak toplam 326 adet büyük sanat yapısının (köprü, viyadük, tünel) depreme 

karşı sismik güçlendirme projeleri hazırlanmış olup 2013 yılı nisan sonu itibari ile 214 

adedinin sismik takviye yapım işleri tamamlanarak depreme karşı güçlendirme çalışmaları 

yapılmıştır. Geriye kalan 112 adet büyük sanat yapısında ise güçlendirme çalışmaları 

devam etmekte olup bütçe olanakları çerçevesinde güçlendirme çalışmalarının 2013 yılı 

içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.  

KY-8 Otoyol Polisi İdaresi Kurulması 

Akıllı Ulaşım Sistemleriyle izlenen otoyollarımızda özellikle güvenlik konusunda 

teknik donanımlı daha etkin bir idarenin kurulması güvenliği daha fazla artıracak olup 

otoyol güvenliği için karayollarına bağlı bir otoyol polis veya güvenlik teşkilatı kurulması 

gerekmektedir. 

KY-9 Karayolları Medya İdaresi Kurulması 

Otoyolların kamulaştırma sınırları içinde reklam levhası konulması ve kiralanması 

işlerine 4. Bölge Müdürlüğümüz sınırları içinde deneme mahiyetli olarak başlanmış ve 

başarılı olduğu görülünce 1. Bölge Müdürlüğümüz sınırlarında da tesis edilerek kiralama 
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çalışmaları başlatılmıştır. Diğer otoyol bölgelerimizde de yerler tespit edilerek reklam 

levhalarının tesis edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

KY-10 Yeni Otoyol Projeleri  

2009-2012 yıllarında toplam 197 km otoyol merkezi bütçe imkanlarıyla yapılarak 

trafiğe açılmış ve 42 km‘lik kesimde çalışmalar sürdürülmektedir. Kesintisiz, güvenli, hızlı 

ve konforlu bir ulaştırma hizmeti verebilmek için Yap–İşlet–Devret (YİD) Modeli ile erişme 

kontrollü yol ağının geliştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda, Gebze-

Orhangazi–İzmir Otoyolu (421 km), Sabuncubeli Tüneli ve bağlantı yolları (7 km) ve 

Kuzey Marmara Otoyolunun 3. Boğaz Köprüsünün de dahil olduğu Odayeri-Paşaköy 

kesimi (95) toplam 523 km. uzunluğundaki projelerin YİD ihaleleri yapılmış olup yapım 

çalışmaları devam etmektedir. 

KY-11 Devlet ve İl Yolları Yeni Projeler ve Yenileme Projeleri 

Karadeniz bölgesinin Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesine yüksek standartlı 

karayolları ile bağlanması vizyonuna göre Kuzey-Güney aksında belirlenen 11.749 km 

uzunluğundaki 18 adet koridorun fiziki ve geometrik iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında; 

8.299 km bölünmüş yol ve 524 km tek yol olmak üzere toplam 8.823 km uzunluğundaki 

kesim tamamlanmıştır. 1.251 km bölünmüş yol ve 224 km tek yol olmak üzere toplam 

1.475 km uzunluğundaki kesimde çalışmalar ihaleli olarak devam etmektedir.  

KY-12 Bölünmüş Yollar 

2009-2012 yıllarında 197 km’si otoyol olmak üzere toplam 6.895 km bölünmüş yol 

tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Böylece 01.01.2013 tarihi itibarıyla ülkemizdeki 

“Bölünmüş Yol” uzunluğu 22.253 km’ye ulaşmıştır. Böylece 74 ilimizin birbiri ile karayolu 

bağlantısı bölünmüş yollar ile sağlanmıştır.  

KY-13 Yol Üstyapı İyileştirme Projeleri 

2009 yılı sonu itibarıyla 64.372 km uzunluğundaki karayolu ağının 58.309 km’lik 

kesimi SK ve BSK kaplamalı iken 2013 yılı başı itibarıyla 65.491 km uzunluğundaki yol 

ağının 61.848 km’lik kesimi SK ve BSK kaplamalıdır. (%71’i sathi kaplama, %24’ü Bitümlü 

Sıcak Karışım (BSK) kaplama ve %5’i kaplamasızdır).  
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KY-14 Kamu-Özel İşbirliği Finans Modellerinin Uygulanması 

 KY-10’da yapımı devam eden YİD projeleri ile ilgili bilgi verilmiştir. KGM 

sorumluğundaki otoyolların özelleştirme ihalesi yapılmış ancak iptal edilmiştir.  

 Otoyol ve köprülerin işletme hakkı devri ihalesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 

belirlenen bedel üzerinden 17.12.2012 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 

yapılmıştır. Sözkonusu ihale Özelleştirme Yüksek Kurulunca (ÖYK) yapılan değerlendirme 

ve alınan karar ile 22.02.2013 tarihinde 2013/18 ÖYK kararıyla iptal edilmiştir.  

KY-15 Çevre Yollarının Yaygınlaştırılması 

Karayolları Genel Müdürlüğü 2013 yılı Yatırım Programı’nda Şehir Geçişleri projesi 

kapsamında 59 adet projede yapım çalışmaları devam etmektedir. 

KY-16 Ulaşım Türleri Arasında Dengenin Sağlanmasına Yönelik Önlemler 

Hava, deniz ve demiryolu ulaşım sistemleriyle entegrasyon üst seviyede 

sağlanarak karayolu üzerindeki baskın taşımacılık yükü dengelenmeli ve buna yönelik 

lojistik destek alanları geliştirilmelidir. Ulaştırma Ana Planı çalışmaları kapsamında bu 

dengelemenin yapılabileceği düşünülmektedir. 

KY-17 Kamu-Özel İşbirliği Finans Modellerinin Otoyollar Hariç Diğer Karayolu 

Yatırımlarında Yaygınlaştırılması  

Otoyol YİD projeleri dışında diğer karayolu altyapı projelerinin de Kamu-Özel 

İşbirliği kapsamında yer alan farklı finansman yöntemleriyle gerçekleştirilmesi 

hedeflenmiştir. Bu hedef kapsamında; bazı önemli karayolu koridorlarının sathi 

kaplamasının BSK’ya dönüştürülmesi ile bazı çevre yollarının katkı paylı olarak yapılması 

için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. 

 

KY-18 Karayolu taşıt teknolojilerindeki gelişmeleri izleyerek yolların 

uyumlaştırılması 

Sürdürülebilir ulaşım politikaları çerçevesinde taşıt teknolojilerinde meydana 

gelecek gelişmeleri dikkate alan karayolu altyapı projelerinin gerçekleştirilmesi 

hedeflenmiştir.   

KY-19 100 Milyon taşıt - km’ye düşen ölümlü kaza sayısının bire indirilmesi 

2002-2011 yılları arasında yapılan bölünmüş yollarda meydana gelen trafik 

kazaları incelendiğinde; bölünmüş yol haline dönüştürülen kesimlerde meydana gelen 

trafik kazalarındaki değişim oranları bu kesimlerde meydana gelen trafik hacmindeki 
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artışlar ile birlikte değerlendirildiğinde, 100 milyon taşıt-km‘ye düşen ölü sayısı 2003 

yılından itibaren %46 azalma ile 2012 yıl sonu itibarıyla 2,63’e düşmüştür. 

KY-20 Karayolu Üstyapısında Kullanılan Malzemelerin Geri Dönüşümünü 

Yaygınlaştırmak  

Ülkemiz karayollarında, Kazınmış Asfalt Kaplama (KAK) malzemesinin yeni 

yapılan BSK imalatlarında kullanımına 2007 yılında başlanmış, geri kazanım malzemesi 

plentte sıcak geri dönüşüm yöntemine göre genellikle %15-20 oranlarında yeni karışıma 

katılarak kullanılmıştır. Kullanımı yıllar itibari ile artarak devam eden bu uygulama 

sonucunda, 2007-2012 yılları arasında 687.000 ton asfalt geri kazanılmış 42.500.000 TL 

ekonomik kazanım sağlanmıştır. 

Yerinde soğuk geri kazanım projesi kapsamından biri Kızılcahamam-Gerede 

Devlet yolu Km:84+680-88+360 arası diğeri (Ankara-Konya) Ayr.-Bala Yolu Km:1+500-

3+000 arasında olmak üzere iki farklı kesimde soğuk geri kazanım uygulaması başarı ile 

tamamlanmış olup, performansları takip edilmektedir.      

KY-21 Yük/Güç Dengesinin AB Standartlarına Uyarlanması 

Yolların ekonomik ve güvenli kullanımı için yapılan etkin ve sürekli ağırlık ve boyut 

kontrolleri yanı sıra, taşıtların yük/güç dengesinin de AB standartlarına uygun hale 

getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yürürlüğe konulması için çalışmalara devam 

edilmektedir. KDGM’nin sorumluluğundadır. 

KY-22 Karayollarının dingil yükünün on-line kontrol edilmesi 

Mevcut 23 adet yol kenarı denetim istasyonuna (YKDİ) ilave olarak 2012 yılı 

sonuna kadar yapılan yeni istasyonlarla birlikte halen 75 adet YKDİ hizmet vermektedir. 

KY-21 ile bağlantılı olup KDGM’nin sorumluluğundadır. 

KY-23 Kaza Kara Noktaların İyileştirilerek Kaldırılması 

2009-2012 yıllarında 464 adet kaza kara noktası iyileştirmesi gerçekleştirilmiştir.   

KY-24 Akıllı Ulaşım Sistemlerini (AUS) Yaygınlaştırmak 

2008 - 2009 yıllarında, otoyollar üzerinde bulunan fiber optik kablolarda hat 

sonlandırma işleri yapılarak, otoyollar üzerinde kurulan bu sistemler kendi içlerinde bir ağ 

yapısına kavuşturulmuştur. Bu bağımsız ağlar yine fiber ağ üzerinden Genel 

Müdürlüğümüze bağlanarak sistemlerdeki kamera görüntülerine merkezden erişim 

sağlanmıştır. 
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14 Mart 2011 tarihinde manuel ödeme sistemleri tamamen kaldırılmış OGS ve 

KGS ile ücret tahsilatı yapılmaya başlanmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğü olarak akıllı 

ulaşım sistemleri ile ücret toplama uygulamasına 1999 yılında OGS (Otomatik Geçiş 

Sistemi), 2005 yılında KGS (Kartlı Geçiş Sistemi) ile başlanmıştır. 2012 yılında da HGS 

(Hızlı Geçiş Sistemi) tesis edilmiştir.  1 Şubat 2013 tarihinden itibaren de KGS sistemleri 

kaldırılarak OGS ve HGS ile taşıtları durdurmadan ücret tahsilatı yapılması sağlanmıştır. 

Proje KY-4 ile bağlantılıdır. 

KY-25 Trafik Denetimine Yönelik Önlemler  

 KGM sorumluluğu kapsamında yer alan karayollarında yatay ve düşey 

işaretlemelerin iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.  

KY-4 ve KY-24 ile bu proje arasında ortak noktalar bulunmaktadır. Denetim 

merkezi ve kurulan Ana Trafik Yönetim Merkezlerinin entegrasyonu sağlanarak, ilgili tüm 

kurumlar arasında koordinasyon ve bilgi paylaşımı daha ileri seviyeye taşınabilecektir. 

Ülkemiz genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde, 20 Otoyol Büro 

Amirliğinde 90 civarında resmi ekip aracı ve yaklaşık 525 personel ile 24 saat esasına 

göre otoyollarda denetleme ve düzenleme hizmetleri yürütülmekte, trafik kazalarına 

müdahale edilmekte, kurtarma çalışmaları ve benzeri hizmetler yerine getirilmektedir.   

EGM tarafından, il ve ilçe merkezlerinde trafik elektronik denetleme sistemlerinin 

(TEDES) kurulması çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda, 81 İl merkezi ile 84 ilçe 

merkezinde toplam 6.608 noktada 15.679 kamera ile TEDES’lerin kurulumu 

tamamlanmıştır. TEDES, 56 birimde kurulum çalışmaları halen devam etmekte olan Kent 

Güvenlik Yönetim Sisteminin (KGYS) bir alt bileşeni olup tüm sistemler birbiriyle 

bütünleşik olarak çalışmaktadır.  

2012/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi olarak 31.07.2012 tarih ve 28370 sayılı 

Resmi Gazete’de yayınlanan “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı” 

kapsamında, TEDES’lerin şehirlerarası yollarda da kurularak yaygınlaştırılması 

öngörülmüştür.  

Karayolları Güvenliği Yüksek Kurulu kararı doğrultusunda; TEDES’in şehirler arası 

yollarda da kurulup yaygınlaştırılması amacıyla; Karayolları Trafik Kanunu’nun (KTK) Ek 

16. Maddesinin genişletilmesi kapsamında gerekli mevzuat değişikliğinin yapılması ile ilgili 

olarak Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) 

temsilcilerinin katılımı ile 28/09/2012 ve 19/10/2012 tarihlerinde yapılan toplantılarda; 
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Polatlı-İzmir arasında toplam 504 km’lik karayolu ağına TEDES sistemlerinin 

yerleştirilmesine, TEDES sistemlerinin, mükerrer yatırımın önlenmesi için UDHB 

tarafından kurulacak olan Akıllı Ulaşım Sistemleri’ne (AUS) uyumlu tesis edilerek 

kurulmasına, belirlenen güzergâhta sistemin kurulması için maliyet çalışmasının 

yapılmasına karar verilmiş olup sözkonusu güzergahta 20-21 Şubat 2013 tarihlerinde 

yapılan alan çalışması ile sistemin kurulacağı yerlerin tespiti yapılmıştır. 

KY-26 Yol İşaretlemesinde Yeni Gelişmiş, Dayanıklı ve Çevreye Duyarlı 

Malzemeler Kullanmak 

“Çevre Dostu Su Bazlı Yol Çizgi Boyası Geliştirilmesi ve Soğuk Uygulanan Solvent 

Bazlı Yatay İşaretleme Yol Çizgi Boyası Yol Performans Özelliklerinin Arttırılması” isimli 

TÜBİTAK projesi yürütülmektedir. Çevre dostu su bazlı boyalara geçilmesi ile boyalarda 

%25 olan zararlı emülsiyon miktarının azaltılması, cam kürecik ve boya uyumunun 

araştırılarak uygulamada gece görünürlüğünün artırılması, solvent içerikli boyaların 

performanslarında iyileştirme yapılması ve işçilere daha temiz bir çalışma ortamının 

sağlanması amaçlanmaktadır.  

KY-27 Trafik Eğitimleri Projesi–Simülatörlü Şoför Eğitim Parkları 

Toplumda trafik kültürünün yerleştirilmesi için özel uygulamalı eğitim çalışmalarına 

önem vermek, bunun için okullarda, medyada, sivil toplum örgütlerince, ilgili kamu 

kuruluşlarınca bir program dahilinde çalışmaların yapılması hedeflenmektedir. Konu 

bugün itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluk alanındadır.   

KY-28 Üstyapı ve Köprü Yönetim Sistemleri Gibi Yönetim Sistemlerini 

Uygulamaya Koymak  

Ulusal projelere ulaşım katmanını sağlayan, karar destek ve yönetim sistemlerine 

temel teşkil eden Karayolları Coğrafi Altlığı (temel sayısal harita altlığı) oluşturulmuştur. 

Devlet ve il yolları, otoyollar, bölge ve şube sınırları ile il sınırları sayısallaştırılmıştır. Yol 

ağındaki devlet ve il yolları, otoyollar ve köprülere ilişkin mevcut envanter bilgilerinin arazi 

envanter çalışması ile güncellenmesi ve Diferansiyel GPS ile koordinatlandırılması 

çalışmaları yapılmıştır. Yol envanter veri tabanı kurulmuştur.   

Yatırım programındaki köprü, viyadük, tünel gibi sanat yapıları, yol yapım ve etüt 

proje işlerinin proje başlangıcından işin bitimine kadar olan süreçte fiziksel ve parasal 

gerçekleşmelerinin görsel olarak sayısal harita altlıkları üzerinden izlenebilmesi, bilgilerin 

sorgulanması, istenilen ve seçilebilen başlıklar altında istenilen ortamda (excel, pdf, word 

vb.) raporlanmasını sağlayan Coğrafi Tabanlı Yol ve Sanat Yapıları Projeleri İzleme 
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Sistemi kurulmuştur. TÜBİTAK finansmanıyla ODTÜ-KGM ortak çalışmaları sonucunda 

Köprü Yönetim Sistemi (KYS) hazırlanmıştır. Bunun yanında işletmesi yapılan tüm 

tünellerde bakım çalışmalarında uyumu sağlamak için “Tünel Bakım İşletme El Kitabı” 

hazırlanmış ve sistemde günlük, haftalık, aylık ve yıllık yapılacak işler, bu örnek kitaba 

göre yapılmaktadır.  

Ayrıca Üstyapı Yönetim Sisteminin (ÜYS)  kurulması projesi ile ilgili olarak, 

öncelikli olarak yollara ait tüm envanter (yolun genişliği, tabaka cins ve kalınlıkları, 

malzeme özellikleri, dizayn değerleri vb.) ve performans bilgileri (boyuna, enine 

düzgünsüzlük, defleksiyon, üstyapı durumları, kayma direnci vb.) toplanmıştır.  

KY-29 Yol İnşaatlarında Çevre Dostu Taahhüt Uygulamaları 

Karayolu yapım ve işletmesinde çevreye verilen zararlar 2872 sayılı Çevre 

Kanununun 20. Maddesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izlenmekte ve 

kural dışı uygulamalara cezai müeyyideler uygulanmaktadır. 

KY-30 Trafiğin Yoğun Olduğu Yerleşim Alanlarından Geçen Koridorlarda 

Gürültü Önleyici Perdeleri Yaygınlaştırmak  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanarak yayımlanan Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, 2002/49/EC sayılı Avrupa Birliği Çevresel 

Gürültü Direktifi ile uyumlaştırılmıştır. Söz konusu yönetmelik kapsamında, Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının belli yükümlülükleri bulunmaktadır.  

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Stratejik Gürültü Haritası hazırlanacak ana 

karayolları Türkiye haritası üzerine işlenecek ve elektronik ortamda Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığına gönderilecektir. Öncelikli olarak yılda 6 milyondan fazla trafiği olan KGM 

sorumluluğundaki ana karayollarına ait gürültü haritası hazırlama çalışmaları 

yürütülmektedir. KY-5 ile bağlantılıdır. 

KY-31 Karayolu Acil Yardım İstasyonlarının Kurulması 

Otoyollarda, Sağlık Bakanlığınca talep edilen noktalarda 112 Hızır Acil Yardım 

istasyonları için mekanlar KGM imkanları doğrultusunda sağlanmıştır. Mümkün olan 

yerlerde arazi tahsis edilerek acil yardım istasyonları kurulmuştur. Bu istasyonların 

kurulmasına Sağlık Bakanlığının talepleri doğrultusunda devam edilmektedir. Yine, kaza 

noktalarına ulaşımı kolaylaştırmak için otoyol hizmet tesisleri arkalarında bulunan ulaşım 

yolları ve diğer mümkün olan noktalarda karşı yola ulaşım için geçiş yolları yapımına 

başlanmıştır. Proje Sağlık Bakanlığının sorumluluğundadır. 
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KY-32 Ülkemizi Uluslararası Lojistik Merkezi Haline Getirmek 

Bu proje ile uluslararası taşımacılıkta; karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu 

taşıma sistemlerinin birbirlerini tamamlayacak şekilde programlanarak lojistik destek 

alanları geliştirilmesi ve ülkemizin uluslararası ölçekte lojistik merkez haline getirilmesi 

hedeflenmektedir. 

6001 sayılı Karayolu Kanununa göre önemli demiryolu, havayolu, tersane vb. 

lojistik merkezlerle karayolu bağlantıları sağlanmaktadır. Proje KY-16 ile bağlantılıdır. 

KY-33 Karayolu Taşımacılık Pazarımızın Cazip Hale Getirilmesi 

Uluslararası karayolu taşımacılıyla ilişkili ikili ve çok taraflı anlaşmaların yapılması 

ve yurt içi karayolu taşımacılığında, sektörün istek ve önerilerinin dikkate alınarak idari 

düzenlemeler yapılması şeklinde çalışmalar devam etmektedir. Proje KY-32 ile 

bağlantılıdır. 

KY-34 Ticari taşıt kazalarının 2/3 oranında azaltılması  

Ticari taşıt kazalarının 2/3 oranında azaltılması amacıyla, mesleki yeterliliğe sahip 

bilinçli ve eğitimli ticari taşıt sürücüleri yetiştirme ile ilgili sınavlar periyodik olarak 

uygulanmaktadır. Proje KY-19 ile bağlantılıdır. 

KY-35 Etkin bir taşıt muayene alt yapısı  

Taşıt Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Muayenesi Hakkında 

Yönetmelik ile Taşıt Muayene Hizmetlerinin Özelleştirilmesi 2009 yılında tamamlanmıştır. 

81 ilde 2011 yılı sonu itibarıyla 193 sabit, 73 adet seyyar istasyon hizmete açılmıştır. Proje 

KDGM sorumluluğundadır. 

KY-36 Güvenli Tehlikeli Madde Taşıma Sistemi 

1 Kasım 2011 tarih ve 28102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 655 Sayılı 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun 

Hükmünde Kararname ile Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel 

Müdürlüğü (TMKTDGM) kurulmuştur. Ayrıca tehlikeli malların taşınması ile ilgili olarak, 

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve ilgili Yönerge 

uyarınca eğitim kurumları yetkilendirilmiş olup tehlikeli madde taşıyacak şoförlerin 

eğitimlerine devam edilmektedir. 
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TMKTDGM tarafından, AB komisyonuna “Tehlikeli Mal Taşımacılığı konusunda 

destek Eşleştirme projesi” başvurusu yapılmış olup proje kabul edilmiştir. Projenin, 2013 

yılının 4. çeyreğinde başlaması planlanmaktadır.  

KY-37 Karayollarında Atıl Kapasitenin Giderilmesi 

Ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış taşıtların piyasadan toplanması işlemleri 

sonucu; 2012 yılı sonu itibarıyla; ekonomik ve teknik ömrünü doldurmuş (otobüs, kamyon, 

tanker, çekici, minibüs, kamyonet) 77.206 adet taşıt satın alınarak imha edilmiş ve taşıt 

sahiplerine 348.001.833 TL ödeme yapılmıştır.  

KY-38 Kombine Taşımacılık Projesi 

Ülkemiz adına KDGM tarafından yürütülen Türkiye’de Intermodal Taşımacılığın 

Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi 12 Aralık 2011 tarihi itibarıyla başlamıştır. Proje halen 

TMKTDGM bünyesinde faaliyetini sürdürmekte olup AB 92/106 Konsey Direktifi uyarınca 

Türkiye’de taslak Kombine Taşımacılık Yönetmeliği ile intermodal taşımacılığın 

geliştirilmesi konusunda strateji belgesi oluşturma çalışmaları sürdürülmektedir. 

KY-39 Karayollarımızın Bilgi Teknolojileri İle Entegre Edilmesi  

Karayolları Coğrafi Bilgi Sistemi 2010 yılından beri kullanılmaktadır. Yolcu 

bilgilendirme hizmetleri kapsamında kapalı veya çalışma yapılan yola ait bilgilerin KGM 

personelince internet üzerinden gerçek zamanlı veri girişine imkan veren web tabanlı 

uygulama yazılımı geliştirilmiştir. 

Yol kullanıcıları için Güzergah Analizi uygulaması geliştirilmiştir. KGM web 

sitesinden ve mobil cihazlardan erişilebilen uygulama ile yol kullanıcıları sayısal harita 

üzerinden istedikleri güzergahtan kapalı, çalışma yapılan yolları ve hava durumunu göz 

önüne alarak seyahatlerini planlayabilmektedirler.  Ayrıca, GPS imkanı olan mobil 

cihazlarda uygulama mevcut konumu dikkate alarak güzergah belirleyebilmektedir. 

Güzergâh Analizi Mobil uygulanmasına haritalar, geçiş ihlalleri sorgulama, 

uzaklıklar, geçiş ücretleri vb. ilave uygulamalar da eklenmiş olup KGM Mobil uygulaması 

adıyla hizmet vermektedir. Yol durumu (kapalı veya çalışma yapılan yollar), geçiş 

ücretleri, kaza kara noktaları vb. bilgiler web servisleri aracılığıyla Ulusal Ulaştırma 

Portalına gönderilmektedir. Portalın bazı kurumlardan gelen verilerin toplandığı bir 

sunucusu KGM’de bulunmaktadır. 

Yük taşımacılığı kapsamında, özel yük taşıma izin belgeleri ve taşıt nakli için özel 

izin belgesi başvuruları KGM web sitesinden yapılmaktadır. Söz konusu belgeler ilgili 
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otoritelerce internet üzerinden sorgulanabilmektedir. Ruhsat, harç, taşımacılık yetkisi vb. 

bilgiler için ilgili kurumlarla veri paylaşımı çalışmaları devam etmektedir.  

KY–40 Kara kutu uygulamaları 

Konu taşıtların tadil, imal ve montajıyla ilgili olduğundan Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığınca ele alınmalıdır. 

KY-41 Karayollarına yönelik yeni malzemelerin geliştirilmesi  

Karayollarında düşey işaretlemede kullanılan bilgi levha malzemelerinin 

görünümünü ve ömrünü artırmak,  yollarda oluşan buzlanmayı önlemek için yeni çözümler 

araştırılmaktadır. Yol yapımında atık malzemelerin kullanılması için Ar-Ge projeleri 

yürütülecektir. Projenin TÜBİTAK tarafından duyurusu yapılmıştır. 

KY-42 Karayolları istatistik veri tabanı projesi 

Karayolu istatistik veritabanı Karayolu Bilgi Sistemi içinde yer almaktadır. 

KY-43 Çevre dostu zemin ve kaplama malzemeleri geliştirmek 

Çevre dostu ılık karışım asfaltlar konusunda TÜBİTAK 1007 KAMAG ARGE projesi 

2012 yılında başlamış olup laboratuvar çalışmaları devam etmektedir. 

KY-44 Karayolu üst yapı kalınlık tasarımları ile ilgili araştırma faaliyetleri 

yapmak 

Kalibre Edilebilir Karayolu Üstyapıları (Rijit-Esnek) için Projelendirme Yönteminin 

Geliştirilmesi projesi TÜBİTAK’a sunulmuştur. Bu kapsamda Karayolu üstyapı 

projelendirmelerinde kullanmak üzere kalibre edilebilir yeni mekanistik tasarım yöntemini 

Türkiye koşullarına göre geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir. 

KY-45 Trafik Odaklı Eğitimler 

Konu Milli Eğitim Bakanlığının sorumluluğundadır. 

KY-46 Trafik Planlama ve Analiz Altyapısı 

Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan yol ağını kapsayan trafik ve 

ulaşım verilerinin kalite ve miktarının artırılması amacıyla gerekli çalışmalar yapılarak 

sayım cihazları satın alınmaktadır. Ayrıca kaza tespit tutanaklarından elde edilen trafik 

kaza verilerinin doğruluğunun artırılması ve eksiksiz olması amacıyla ilgili kurumlarla 

iletişime geçilerek gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Kaynakların kullanımında tasarruf sağlamak amacıyla talep tahmini bazlı Karayolu 

Ulaşım Sistem Planlaması kapsamında analiz çalışmaları başlatılacaktır. Belirli saatler 
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içinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişine izin verilen ağır taşıt trafiğinin bekleme 

yapması için yeterli park yeri olmaması nedeniyle yasak olmasına rağmen otoyol üzerinde 

bekletilen taşıtların koordineli bir şekilde köprü geçişine gelmeden önceki park yerlerinde 

bekletilmeleri için ön uyarı sistemleri kurularak ağır taşıt trafiğinin yönlendirilmesi 

çalışmalarına başlanmıştır. 

KY-47 Aktif ve Pasif Taşıt Güvenlik Sistemleri 

Konu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ele alınmalıdır. 

KY-48 Karayolu İnşaat Malzemeleri Test ve Ar-Ge Laboratuarı 

Karayolu araştırma merkezi kurularak laboratuvar ve sahada uygulamalar 

yapılarak ekonomik, uzun ömürlü, bakım onarım maliyeti düşük, insan odaklı tasarımlar, 

malzemeler, yapım yöntemleri geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

KY-49 Karayolu Mühendislik Yapılarına İlişkin Bakım Onarım Sistemleri 

Konuyla ilgili değerlendirme ve ön proje çalışmaları sürdürülmektedir. Özellikle 

deprem bölgelerinde yapılan köprüler için teknolojisi yerli sismik izolatörlerin geliştirilmesi 

ve geliştirilecek farklı tiplerin deprem performanslarının araştırılması, köprülerde montajı 

kolay, konforlu ve uzun ömürlü yeni teknoloji kullanan yerli genleşme derzlerinin 

geliştirilmesi, bölünmüş yollarda, ağır taşıt şeritleri ve banketlerde beton üstyapı 

uygulanması durumunda; beton kaplamanın hız şeridindeki asfalt kaplama ve banket 

bitimindeki zemin ile etkileşiminin araştırılması ve birleşik davranış özelliklerinin 

belirlenmesine yönelik Ar-Ge çalışması yapılması planlanmaktadır. 

KY-50 Karayolları Risk Yönetim Sistemi  

KGM’nin sorumlu olduğu AB 2008 Ulusal Programında yer alan Karayolu Altyapısı 

Güvenlik Yönetimi (2008/96/EC)’nin uygulanmasına yönelik olarak çalışmalar yapılacaktır. 

Mevcut durumda, karayolu altyapı proje fizibilitelerinde ana değişkenlere göre hassasiyet 

analizi yapılmaktadır. TÜİK tarafından yeterli veri üretilmesi durumunda risk analizi de 

yapılabilecektir.   

Şev heyelanları nedeniyle farklı yol kesimleri belirli sürelerde trafiğe 

kapanabilmekte, bu durum hem trafik güvenliğini tehdit etmekte hem de büyük iyileştirme 

maliyetlerine neden olmaktadır. Bu sebeple, Karayolları için Heyelan Risk Yönetim 

Sistemi konulu Ar-Ge projesinin yürütülmesi planlanmaktadır. Bu proje ile Türkiye’deki 

karayolu ağı üzerinde heyelan risk haritası oluşturularak, heyelan risk yönetim sisteminin 

geliştirmesi hedeflenmektedir. 
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KY-51 Şehirlerarası Otobüs Kalitesi, Konforu ve Güvenliğinin İyileştirilmesi 

Şehirlerarası yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtların kalite, konfor ve güvenlik 

açısından geliştirilmesi ile ilgili araştırmalar, sektör temsilcileri ile birlikte yürütülmektedir. 

Konu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Karayolu Düzenleme Genel 

Müdürlüğünün sorumluluğundadır. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce hali hazırda 

yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılacak taşıtların nitelikleri Karayolu Taşıma 

Yönetmeliğinde belirlenmiş olup teknolojik gelişmelere paralel olarak bu çalışmalar 

yapılabilecektir. 

KY-52 Gerçek Zamanlı Erişilebilirlik Modeli 

Karayolları ile ülkemizin her yerine yönelik erişilebilirlik verileri, değişimlerin 

izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik projeler bu kapsamda değerlendirilmektedir. Ulaşım 

sistem planlamasına yönelik modelleme yapabilen VISUM, VISSIM, OPTIMA ve 

TRANSCAD gibi yazılımlar kullanılarak pilot çalışmaların yapılması planlanmaktadır.  

KY-53 Kaliteyi Arttırma Maliyeti Azaltma Çözümleri 

AUS kapsamında kaliteyi artıran ve maliyeti azaltan çalışmalar sürdürülmektedir. 

KY-54 Telematik ve taşıt kontrol sistemleri projesi 

Otomatik taşıt kontrol sistemleri ve telematik uygulamaları konularında araştırmalar 

yapılması hedeflenmektedir. Konu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ele alınmalıdır. 

KY-55 Karayolları trafik analizi ve uyarı sistemi 

Talep tahmini bazlı sistem planlaması kapsamında analiz çalışmaları yapılması 

için ihtiyaç duyulan yazılımların bir bölümü satın alınmış olup güncelleme ve ek lisans 

alımı ile pilot çalışma yapılması hazırlıkları sürdürülmektedir. Proje, KY-46 ve KY-52 ile 

bağlantılıdır.  

KY-56 Ülkemize Özgü Karayolları Geometrik Standartlarının Oluşturulması 

Geometrik Standartlarla ilgili olarak hazırlanan “Karayolu Tasarım El Kitabı”  

meydana gelen ihtiyaç nedeniyle Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) bünyesinde 

oluşturulan bir komisyon tarafından tekrar gözden geçirilmektedir. KGM’nin sorumlu 

olduğu Türkiye 2008 Ulusal Programında yer alan Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi 

(2008/96 EC)’nin uygulamasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.   
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KY-57 İstanbul Üçüncü Boğaz Köprüsü, bağlantı yolları ve tünelleri inşaatı 

köprü-tünel, viyadük ve çevre yolların toplam maliyeti  

Toplam 430 km olan Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin 3. Kesimi olan "İstanbul 3. 

Çevreyolu (3.Boğaz Geçişi dahil) Projesi" Mahmutbey-Paşaköy arası 95 km olup 2012 

yılında ihalesi yapılmıştır. 3. Kesimin yapım çalışmalarına başlanmış olup Kuzey Marmara 

Otoyolunun diğer etaplarının ihale edilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

KY-58 Kritik Yapılar; viyadük ve tünellerde Trafik Yönetim Sistemi 

Trafik Yönetim Sistemleri, AUS’ların yaygınlaştırılmasına dair çalışmalar 

kapsamında değerlendirilmekte olup bölünmüş yollar öncelikli olmak üzere karayolu 

ağında yaygınlaştırılacaktır. Bu amaçla yatırım programına yeni alınan Akıllı Ulaşım 

Sistemleri Danışmanlık Hizmet Alımı Projesi kapsamında danışmanlar vasıtasıyla Akıllı 

Ulaşım Sistemlerinin tesis edilmesine dair hazırlıklar yapılmaktadır. 

KGM yol ağındaki tünellerde  (toplam 4.000 m) kontrol merkezleri kurulmuş olup şu 

an aktif durumdadır. 

KY-59 Ana Arterlerin Hastane, Kamping, Gıda, Yakıt, Eğlence ve Alış Veriş 

Merkezleri  

Halen işletilmekte olan otoyollarımız üzerinde 49 adet YİD ve 20 adet de kiralama 

modeli ile işletilen toplam 69 adet otoyol hizmet tesisi (servis alanı ve park alanı) 

bulunmaktadır. 

İstanbul-Ankara otoyolu üzerinde ülkemizin en büyük otoyol hizmet tesisi açılarak 

hizmet vermeye başlamıştır. Özellikle büyük şehirlerimize yakın noktalarda otoyol hizmet 

tesisleri outlet tarzı alışveriş merkezleri olarak tasarlanmaya başlamıştır. 

KY-60 Gürültü ve Sera Gazları Emisyon Kontrolleri 

KY-30’da bu projeyle ilgili detay verilmiştir. KGM tarafından Stratejik Gürültü 

Haritası hazırlanacak ana karayolları listesi dahilindeki yollar Türkiye haritası üzerine 

işlenecek ve elektronik ortamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilecektir.  

KY-61 Karayolları Trafik Bilgi Toplama ve Analizi Çalışmaları  

Proje KY-46 ile bağlantılıdır. Devlet yolları üzerinde kurulan 190 adet sabit trafik 

sayım ve sınıflandırma sistemine ilaveten 250 adet sabit trafik sayım ve sınıflandırma 

sistemi işi ihale edilmiş olup 2014 yılı içerisinde kurulumu tamamlanacaktır. 
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KY-62 Motosiklet Kazalarının Azaltılması Projesi  

2012 yılında şehir içinde meydana gelen 102.765 ölümlü ve yaralanmalı trafik 

kazasına 167.300 taşıt karışmış olup bunların 35.286’sını (%21,1’lik bölümünü) 

motosiklet/ motorlu bisiklet türü taşıtlar oluşturmaktadır. Motosikletleri de kapsayacak 

şekilde tüm taşıt gruplarını dikkate alan altyapı iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.  

KY-63 Otomotiv Test Laboratuarı 

Tam donanımlı merkezi taşıt test laboratuvarının kurulması, ulusal onay ve 

homologasyon alt yapısına önemli katkılar sağlayacaktır. 

KY-64 Kar, Tipi ve Çığ ile Mücadele, Meteoroloji Bilgilendirme ve Uyarı 

Sistemi 

2009-2011 yılları arasında Türkiye genelinde 65 km kar siperi ve 150 m çığ tüneli 

yapılmıştır. 2012-2023 arasında ise 654 km kar siperi ve 5.000 m çığ tüneli yapımı 

hedeflenmektedir. Devlet yollarımıza 15 adet meteorolojik bilgi istasyonu sistemi 

kurulmuştur. 

Ankara 4. Bölge Cankurtaran Bakım İşletme Şefliğindeki Kontrol Merkezine 

sahadaki 5 adet değişken mesaj işareti,  4 adet üçlü değişken trafik işareti (VTS), 1 adet 

meteorolojik bilgi istasyonu ve 10 adet kamera bağlanmıştır. Ayrıca 7 adet meteorolojik 

bilgi istasyonu Bolu Tüneli ve viyadüklerde hizmet vermektedir. 

Devlet ve il yollarımızda, 2009 yılındaki 10. Şuradan günümüze 162.549 m kar 

siperi yerleştirilmiştir. Mevcut durumda 299.265 m kar siperi bulunmaktadır. 2023 yılına 

kadar ihtiyaç duyulan 339.650 m kar siperi yapımı planlanmaktadır.  

Çığ tünellerinin dışında çığın gelişini engelleyici, enerji kırıcı ya da yönlendirici 

canlı ya da cansız yapılarla ilgili Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile 

ortak çalışmalar devam etmektedir. 

KY-65 Enerji Verimliliği Esasına Göre Yeni Aydınlatma ve Yönlendirme 

Çözümleri Bitümlü Malzeme Depolama Tanklarının Isıtılması 

Bitümlü malzeme depolama tanklarının güneş enerjisi ile ısıtılmasına yönelik pilot 

çalışmalar yapılacak olup çalışmalar sonucunda elde edilecek enerji analizinin verimlilik 

durumuna göre uygun olan bölgelerimizde uygulama yaygınlaştırılacaktır. 

Otoyol aydınlatma sistemlerinde enerji tüketiminin azaltılması için belirlenen 

noktalarda ledli armatür ile test aydınlatmaları yapılmakta ve elde edilen neticeler 

değerlendirilmektedir. 
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KY-66 Heliport Ağı 

Otoyollarımızda her 100 km’de ve bölünmüş yollarda her 200 km’de bir olmak 

üzere ana arterlerimizde toplam 400 adet helikopter-ambulans parkları ile entegre 

edilmesi çalışmaları ve ilk yardım destekleri sağlanmalıdır. 

Acil kurtarma tıbbi yardım ve güvenlik hizmetleri için yol sınıfına bağlı olarak 

helikopter pistlerinin teşkil edilmesine ilişkin geometrik standartlarının belirlenmesi 

amacıyla komisyon oluşturularak maliyet ve istihdam durumu belirlenecektir. 

Sağlık Bakanlığı ile çalışmalar başlatılmış, fakat henüz bir ilerleme 

kaydedilememiştir. KY-31 ile bağlantılıdır. 

KY-67 Ana Arterlerde Yaban Hayatının Korunması 

Erişme kontrollü otoyollarda yabani hayvanların otoyola girişi tel çitlerle kontrol 

altına alınmıştır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yabani hayvanların geçiş 

güzergahlarında hayvanların kullanımına yönelik üst geçitlerin yapılması çalışmalarına 

başlanılmış olmakla birlikte henüz ciddi bir ilerleme kaydedilmemiştir. 

KY-68 Karayolları İle Entegre Ticaret ve Kamping Turizm merkezlerinin 

geliştirilmesi  

Proje ile ilgili detay bilgi KY-59’da verilmiştir.  

KY-69 Yayla Turizmine İmkân Verecek Tırmanma Yollarının İnşa Edilmesi  

Karayolları ağına alınmış olan yayla yollarının fiziki ve geometrik standartlarının 

iyileştirilmesi için projeler yürütülmektedir. Ayrıca; Ülkemizin arazi yapısına göre 

karayollarımızda toplam trafik hacmi, ağır taşıt oranı ve ilgili kesimdeki hizmet seviyesine 

göre şehirlerarası karayolu projelerinde tırmanma şeritleri yapılması planlanmaktadır. 

KY-70 Tünellerin Su Sızıntıları, Buzlanma ve Korozyonlara Karşı Korunması 

Devlet ve il yolları üzerinde bulunan ve kritik uzunluğa sahip tünellerin tamamı için 

kontrol merkezleri yapılarak, SCADA Sistemi aracılığı ile yönetilmektedir. Eski tünellerde 

su sızıntısı ve buzlanma etkileri tespit edilerek bakım ve onarım işleri yapılmaktadır. 

Gabarisi genişletilerek iyileştirme yapılacaklar da bu grupta ele alınmaktadır.  

Otoyollardaki tünellerin tamamı Avrupa kriterlerine göre yapılmış olduğundan herhangi bir 

çalışma yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan karayollarında buzlanmayı önlemek için yaygın olarak kullanılan tuz 

uygulamasına alternatif olarak üstyapıya, betonarme yapılara ve metallere tuz tarafından 

verilen zararı minimuma indirilmesi için maliyetler de dikkate alınarak sıvı buz çözücülerin 
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geliştirmesine yönelik TÜBİTAK destekli bir Ar-Ge çalışması yürütülmektedir. Söz konusu 

çalışma dahilinde “Sıvı buz çözücü şartnamesi” güncellenmiş ve “Buz Çözme Kapasitesi 

Deneyi” yapılmaya başlanmıştır. 

KY-71 Alternatif Yakıtlı Taşıtların Teşvik edilmesi 

Ana arterlerde hidrojen ve selülözik bio-etanol projesi dolum istasyonlarının 

kurulması, hibrit araba oranının en az %30 mertebelerine ulaştırılması hedeflenmektedir. 

Konu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ele alınmalıdır. 

KY-72 Karayollarının Özelleştirilmesi Projesi 

YİD ve katkı paylı projeler için ekonomik ve mali fizibiliteler yapılmaktadır. Mevcut 

otoyolların ve Boğaz Köprülerinin özelleştirilmesi ihalesi yapılmış, ancak verilen teklif 

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) tarafından uygun görülmeyerek ihale iptal edilmiştir. 

KY-73 Karayollarının Kiralanması Projesi  

Proje, KY-68 ve KY-72 ile bağlantılıdır. Devlet ve il yollarında hizmet alımı ihalesi 

yerine kesintisiz 7 gün 24 saat bakım hizmeti verilebilmesi amacıyla malzeme, makine ve 

ekipmanlı olarak bakım onarım, sathi kaplama ve kar-buzla mücadele işlerinin ihaleli 

yapılması hususunda 2011 yılında Ankara 4. Bölge Müdürlüğü ile Kastamonu 15. Bölge 

Müdürlüğünde pilot ihale yapılmıştır. Deneme amacıyla yapılan bu ihalelerden iyi sonuçlar 

elde edilmiştir. 2013 yılında da yollarımızın büyük bir kısmında emanet çalışmalarımız 

dışında ihaleli olarak rutin bakım, onarım ile kar ve buzla mücadele çalışmalarına 

geçilmiştir. 

KY-74 Karayolları Hızır Projesi 

Otoyollarda her 50 km’de, bölünmüş yollarda her 100 km’de ve devlet yollarında 

her 200 km’de bir ambulanslı acil yardım postasının oluşturulması hedeflenmektedir. Proje 

Sağlık Bakanlığı’nın görev ve yetkileri kapsamında bulunmakta olup KY-31 ve KY-66 ile 

bağlantılıdır. 

KY-75 Tarihi Mekânların Abideleştirilmesi  

Tarihi ve ören yerlerine ait düzenlemeler Kültür ve Turizm Bakanlığının 

sorumluluğunda yapılmaktadır. 

KY-76 Güzergâh Medya Çözümleri 

Tüm ana arterlerde; otoyol ve bölünmüş yollarda reklam ve tanıtma, görsel ve 

işitsel yayın ve duyuruların ayrı bir sistem altında yönetilmesi projesidir. Devlet ve il yolları 

kenarlarına konulan reklam panoları gerçek ve tüzel kişilere ait olup KGM’ye yapılan 
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başvurular trafik güvenliği yönünden değerlendirilerek izin verilmektedir. Konu KY-9 ile 

bağlantılıdır. 

KY-77 Otomatik Karayolu Makinesi 

Dünyada otomatik yol inşa makineleri ile ilgili olarak teknolojik gelişmeler izlenerek 

yapım tekniğini kolaylaştıran, hızlandıran ve maliyeti düşüren yol yapım makinelerinin 

yürüttüğümüz projelerde kullanımı özendirilmektedir. 

KY-78 Tünel Açma Makinası (TBM, Tunnel Boring Machine) 

Tünel Açma Makinası (TBM) tünel imalat yöntemlerinden biri olup, imalat süresinin 

öne çıktığı uzun tünel projelerinde tercih edilmektedir. TBM yöntemiyle ilgili imalata 

yönelik değerlendirmeler tünel açılacak ortamın jeolojik koşullarının, kaya kütle 

özelliklerinin ortaya konulmasından sonra yapılmaktadır. Tam ayna kazı yapılabilmesi, 

destekleme sistemlerinin kazı aynasına yakın konulabilmesi, uygun TBM tipinin seçilmesi 

durumunda tünel imalatlarında süre açısından %50 ‘lere varan avantajlar 

sağlayabilmektedir. Ülkemizde özellikle metro ve hafif raylı sistemlerde kullanılan TBM’ler 

Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda uzun tünellerde de kullanılabilecektir. 

 

KY-79 Yol Bakım Otomasyon Çözümleri  

Karayollarına yönelik bakım ve onarım otomasyonuna imkan veren düşük maliyetli 

ve hızlı onarım taşıt ve gereçlerinin geliştirilmesi projesidir.  

Yollarımızın sürekli bakım ve onarım altında tutulabilmesi için gerekli makine 

parkının kullanılabilmesinde hızlı, maliyet etkin yöntemler sürekli olarak araştırılmalıdır. Bu 

anlamda kullanılan makine ekipmanın teminine ve geliştirilmesine önem verilmektedir. 

KY-80 NDT Taşıt Tarayıcı Sistemi 

Karayollarımızı kullanan taşıtların durdurulmadan güvenlik kontrollerin yapılması 

için geliştirilen NDT, X-ray, Gamma, Nötron aktivasyon taraması, DPR gibi çözümlerin 

geliştirilmesi veya getirilmesi hedeflenmektedir. 

Önerilen proje Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü ve Türkiye 

Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) sorumluluğunda olup radyoaktif maddelerin, taşıtları 

durdurmadan tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Konu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından ele alınmalıdır. 
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2. SEKTÖRÜN MEVCUT DURUMU VE SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER 

2.1. Kurumsal Yapı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 25 Haziran 2010 tarihinde kabul edilen ve 13 

Temmuz 2010 tarihli ve 27640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6001 

sayılı “Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ile KGM, kamu 

tüzel kişiliğe sahip Özel Bütçeli Kuruluşlar kapsamına alınarak yeniden yapılandırılmıştır.  

Karayolları Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği 5 Eylül 2011 

tarihli ve 28045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Özel Bütçeli bir kuruluş 

olan Karayolları Genel Müdürlüğü; Otoyollar, Devlet ve İl Yollarının planlanması, 

projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve işletilmesinden sorumludur. 

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü (KDGM); 655 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname, 4925, 2918, 237 sayılı Kanunlar ve ilgili uluslararası anlaşmaların uygun 

bulunduğuna dair Kanunların UDHB ve KDGM’ne verdiği yetki ve sorumluluklar 

çerçevesinde karayolu ulaştırması faaliyetlerinin ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve 

teknik gelişmelere bağlı olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye olumsuz 

etkisi en az ve kamu yararını gözetecek şekilde serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet 

ortamında yapılmasını ve bu faaliyetlerin diğer ulaştırma türleriyle birlikte ve birbirlerini 

tamamlayıcı olarak hizmet vermesini sağlamak için ihtiyaç duyulan idari ve teknik 

çalışmaları yapmaktadır. 

2.2. Karayolu Sistemi 

Ülkemizde, yolcu ve yük taşımacılığında en fazla tercih edilen ulaşım türü karayolu 

olup 2011 yılı itibarıyla yurtiçi yolcu taşımacılığının %90,5’i ve yük taşımacılığının %77,9’u 

karayolu ile yapılmaktadır (Grafik 2.2.1).  
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Kaynak: TÜİK; ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu)                                                                                                          

Grafik 2.2.1.Türkiye’de Ulaşım Sektörlerine Göre Yurtiçi Yolcu ve Yük Taşıma Oranları, 2011 

 

Özellikle yolcu taşımacılığında son on yılda karayolunun payının azalmakta 

havayollarının payının artmakta olduğu görülmektedir. 2001 yılında havayolu ile yapılan 

yolcu taşımacılığının payı %1,6 iken 2011 yılında bu oran %6,7’ye yükselmiştir.  

Karayolları ile yapılan 2012 yılındaki yük taşımacılığı 216 Milyar ton-km’ye yolcu 

taşımacılığı 259 Milyar yolcu-km’ye ve gerçekleşen toplam yol kullanımı 94 Milyar taşıt-

km’ye ulaşmıştır. 

1998-2012 yıllları arasında taşıt-km değeri yıllık ortalama  %6,1, ton-km değeri 

%4,2, yolcu-km değeri ise %2,7'lik bir artış göstermiştir (Grafik 2.2.2 ve Grafik 2.2.3).  
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Grafik 2.2.2. Kişi Başına Düşen GSYİH ve Ton-Km-Yolcu-Km Karşılaştırması 

 

 

Grafik 2.2.3. Kişi Başına Düşen GSYİH ve Taşıt-Km Karşılaştırması 

 

2013 yılı mart ayı itibarıyla ülkemizde toplam 17.265.567 adet taşıt bulunmakta ve 

bu taşıtların 8.802.629’unu (%51) otomobiller oluşturmaktadır (Grafik 2.2.4). Türkiye’de 
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otomobil sahipliliği diğer ülkelerle karşılaştırıldığında henüz doygunluk seviyesine 

ulaşmamış olup 1.000 kişiye düşen otomobil sayısı 114 düzeyindedir.  

 

                                                                Kaynak: TÜİK Mart 2013 

  Grafik 2.2.4. Taşıt Sayıları 

 

 

        Kaynak: IRF 2012, TÜİK 

Grafik 2.2.5. Bazı ülkelerde 1000 kişiye düşen otomobil ve taşıt sayısı 

Şehirlerarası karayollarında ağır taşıt oranı %25-50 arasında değişim 

göstermektedir. Ağır taşıt oranının yüksek oluşu ve taşıma kapasitesi üzerindeki 

yüklemelerin %25 seviyelerini bulması, yollarımızın öngörülen süreden önce bozulmasına 

neden olmaktadır.  
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Avrupa Birliği (AB 27) ülkeleri, ABD, Japonya, Çin ve Türkiye için yolcu 

taşımacılığında ulaştırma sistemleri karşılaştırıldığında  (EU Transport in Figures, 2012) 

en çok yolcu taşımacılığının dünya genelinde karayolu ile yapıldığı görülmektedir. ABD’de 

yolcu taşımacılığının %87’si karayolu, %0,8’i demiryolu ve %12,2’si havayolu ile 

yapılmaktadır.  

2.3. Karayolu Ağı 

Karayolları Genel Müdürlüğü 2013 sene başı itibarıyla 31.375 km Devlet Yolu, 

31.880 km İl Yolu ile 2.236 km Otoyollar (yan ve bağlantı yolları dahil, 484 km tek yol 

hariç) olmak üzere toplam 65.491 km uzunluğunda yol ağına sahiptir. Bölünmüş yol ağı 

uzunluğu otoyollar dahil 22.253 km. uzunluğa ulaşarak, toplam yol ağının %34’ünü 

oluşturmaktadır.  

Ülkemizde 100 km2 alana düşen (kent içi yollar hariç, köy yolları dahil) karayolu ağı 

uzunluğu 47 km’dir. Bazı gelişmiş ülkelerde 100 km2 alana düşen karayolu uzunluğu 

Grafik 2.3.1.’de verilmektedir.  

 

Kaynak:  IRF 2012  

Grafik 2.3.1. 100 km
2 
alana düşen Yol Ağı ve Otoyol Uzunluğu (km)  

 

KGM sorumluluğundaki yolların satıh cinslerine göre dağılımı Tablo 2.3.1.’de 

verilmektedir. Yol ağının %71’i sathi kaplamalı olarak hizmet vermektedir.  
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Tablo 2.3.1.  Satıh Cinsine Göre Yol Ağı, (Km) 01.01.2013 

Yol Sınıfı 
Asfalt 

Betonu 

Sathi 

Kaplama 
Parke Stabilize Toprak 

Diğer 

Yollar 

Toplam 

Uzunluk 

Otoyollar* 2.236 -- -- -- -- -- 2.236 

Devlet Yolları 11.240 19.631 73 112 29 290 31.375 

İl Yolları 1.910 26.831 183 957 637 1.362 31.880 

Toplam 15.386 46.462 256 1.069 666 1.652 65.491 

* Büyükşehir Belediyelerine devredilen otoyollar dahildir. Kaynak: KGM 

Yıllar itibarıyla satıh cinslerine göre yol ağının değişimi incelendiğinde 2008 

yılından itibaren sathi kaplamalı yol uzunluğu azalırken BSK kaplamalı yol uzunluğunun 

artmakta olduğu Grafik 2.3.2. görülmektedir.  

 

 

 

Grafik 2.3.2. Sathi ve BSK kaplamalı yol ağı uzunluğu (Km-Otoyol hariç)  

 

2.3.1. Bölünmüş Yollar 

2009-2012 yıllarında 197 km’si otoyol olmak üzere toplam 6.895 km bölünmüş yol 

tamamlanarak trafiğe açılmış ve 01.01.2013 tarihi itibarıyla ülkemizdeki “Bölünmüş Yol” 

uzunluğu 22.253 km’ye ulaşmıştır.  
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Grafik 2.3.1.1. Yıllara Göre Toplam Bölünmüş Yol Uzunlukları  

 

2.3.2. Batı-Doğu ve Kuzey-Güney Aksları 

Arazi yapısına bağlı olarak Ülkemiz karayolu ağının gelişimi Batı-Doğu yönünde 

olup yol güzergahları yüksek standartlı ve konforlu bir hizmet sunmaktadır. 8.200 km 

uzunluğundaki Batı-Doğu koridorlarının 7.086 km’lik kesimi bölünmüş yol standardında 

trafiğe açılmış, 265 km’lik kesimde çalışmalar sürdürülmekte olup 849 km.lik kesimde de 

ihale hazırlıkları devam etmektedir. 
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Aks Adı 
Toplam 

Uzunluk (Km) 
Biten Çalışılan 

İhale 
Edilecek 

D010 
Karasu-Zonguldak-Sinop-Samsun-Ordu-Giresun-
Trabzon-Rize-Sarp Hudut Kapısı 

1.196 821 110 265 

D100 
Kapıkule Sınır Kapısı-Edirne-İstanbul–Gerede-
Amasya-Erzincan–Erzurum-GürbulakS.K. 

1.838 1.830 8 0 

D200 
Çanakkale-Bursa-Eskişehir-Ankara-Kırıkkale-
Yozgat-Yıldızeli-Refahiye 

1.247 1.231 5 11 

D300 
Çeşme-İzmir-Afyon-Nevşehir–Kayseri-Malatya-
Elazığ-Muş-Bitlis-Van-Kapıköy S.K.   

1.917 1.826 46 45 

D400 
Datça-Fethiye-Antalya-Mersin-Adana-Şanlıurfa-
Cizre-Yüksekova-Esendere Hudut Kap. 

2.002 1.378 96 528 

TOPLAM  8.200 7.086 265 849 

 

Harita 2.3.2.1. Batı-Doğu Aksları 

 

Karadeniz bölgesinin Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz bölgesine yüksek standartlı 

karayolları ile bağlanması vizyonuna paralel olarak Kuzey-Güney Aksında belirlenen 18 

adet karayolu güzergahının çalışmalarına başlanmıştır. 

Kuzey-Güney Akslarına ait yol yapım çalışmalarında 8.299 km bölünmüş yol ve 

524 km tek platformlu yol olmak üzere toplam 8.823 km uzunluğundaki kesim 

tamamlanmıştır. 1.251 km bölünmüş yol ve 224 km tek yol olmak üzere toplam 1.475 km 

uzunluğundaki kesimde çalışmalar ihaleli olarak devam etmektedir. 2009–2012 yılları 

arasında 3.201 km tek platformlu yolun onarım ve yenilemesi tamamlanarak trafiğe 

açılmıştır. 
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Bölünmüş Yol Tek Yol Toplam 

Tamamlanan Kesimler 8.299 524 8.823 

Devam Eden Kesimler 1.251 224 1.475 

İhale Edilecek Kesimler 1.163 288 1.451 

Genel Toplam 10.713 1.036 11.749 

 

Aks 
no 

Koridor Adı Uzunluk (km) 

1 Edirne-Çanakkale-İzmir-Aydın-Muğla 999 

2 Aziziye S. K.-Kırklareli-Tekirdağ-Balıkesir-Antalya  953 

3 Karasu-Sakarya-Kütahya-Afyonkarahisar-Burdur-Antalya  614 

4 Afyonkarahisar-Konya-Karaman-Silifke 465 

5 Zonguldak-Ankara-Aksaray-Mersin  729 

6 Bartın-Karabük-Gerede   182 

7 İnebolu-Kastamonu-Kırıkkale-Konya-Manavgat 763 

8 Kırıkkale-Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Mersin  336 

9 Sinop-Çorum-Kayseri-Niğde-Mersin  628 

10 Samsun-Çorum-Kırıkkale 339 

11 Ünye-Tokat-Adana 692 

12 Ordu-Sivas-İskenderun-(Cilvegözü S.K., Yayladağ S.K.)  796 

13 Giresun-Malatya-Gaziantep-Kilis-(Öncüpınar S.K.,Akçakale S. K.)  1030 

14 Trabzon-Gümüşhane-Erzincan-Diyarbakır-Mardin 844 

15 Rize-Erzurum-Bingöl-Diyarbakır-Mardin-Nusaybin S. K.,Habur S. K.  527 

16 Artvin-Ardahan-Kars-Erzurum 517 

17 Ağrı-Bitlis-Siirt-Şırnak 571 

18 
Kars-Iğdır-Van-Hakkari (Türkgözü S.K., Dilucu S.K., Gürbulak S.K.ve 
Esendere S.K. bağlantıları dahil)  

764 

Toplam 11.749 

Harita 2.3.2.2. Kuzey-Güney Aksları 
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2.3.3.Otoyollar 

2009-2012 yıllarında yapılan çalışmalarla 197 km otoyol yapımı ile toplam otoyol 

ağı 2.236 km’ye ulaşmıştır. Yatırım Programında yer alan ve yapım çalışmaları sürdürülen 

42 km’lik kesimin yanısıra merkezi bütçeden finanse edilecek 260 km uzunluğundaki 

Yalova-İzmit Otoyolu, Mersin-Silifke (Taşucu) Otoyolu ve Çiğli-Aliağa-Çandarlı Otoyolu 

projeleri ile birlikte 2023 yılına kadar 5.290 km’lik otoyolun da yapımı YİD modeliyle 

gerçekleştirilecektir. Böylece, 1.000 km2 alana düşen otoyol ağı 2,85 km’den 10,1 km’ye 

yükselerek AB üyesi tüm ülkelerin ortalama değerine ulaşılmış olacaktır. 

Kesintisiz, güvenli, hızlı ve konforlu bir ulaştırma hizmeti verebilmek için YİD 

modeli ile erişme kontrollü yol ağının geliştirilmesi çalışmaları kapsamında ihalesi 

gerçekleştirilerek yapımına başlanan otoyol uzunluğu 523 km’dir.  

Tablo 2.3.3.1.  İhalesi Yapılarak Yapım Çalışmalarına Başlanan Projeler 

Proje Adı Uzunluk                 

(km) 

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu 421 

Sabuncubeli Tüneli Projesi 7 

Kuzey Marmara Otoyolu / Odayeri-Paşaköy Kesimi  (3. 

Boğaz Köprüsü dahil)  
95 

Toplam 523 

 

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları dahil) Otoyolu 

Projesi 

Genel Bilgiler 

Türkiye nüfusunun yaklaşık üçte birinin yaşadığı İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerinin 

bulunduğu Marmara Bölgesi ile Balıkesir, Manisa ve İzmir illerinin yer aldığı Ege bölgesi 

Türkiye Gayri Safi Yurt İçi Hasılasına en yüksek katkıyı sağlamaktadır. Türkiye 

ekonomisinin belkemiğini oluşturan bu bölgede ulaşımın sağlandığı İstanbul-İzmir aksı, 

ekonominin geneli açısından bakıldığında, ülkenin can damarlarından birini 

oluşturmaktadır. Proje ile, ülke ekonomimizin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusumuzun 

önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesinin ekonomik gelişimini 

sürdürebilmesi ve sanayinin ihtiyaç duyduğu yeni kullanım alanlarının oluşturulması; 
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bölgedeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleriyle 

entegrasyonunun sağlanması mümkün olacaktır.  

Projenin Teknik Bilgileri 

Proje, 377 km otoyol ve 44 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 421 km 

uzunluğundadır. Proje kapsamında; yaklaşık 3 km uzunluğunda bir asma köprü, toplam 

18 212 m uzunluğunda 30 adet viyadük, toplam 7.395 m uzunluğunda 4 adet tünel, 209 

adet köprü, 18 adet gişe alanı, 5 adet Otoyol Bakım İşletme Merkezi, 7 adet servis alanı 

ve 7 adet park alanı yer almaktadır. 

Projenin Amacı ve Elde Edilecek Faydalar 

Proje ile, özellikle ağır vasıta ağırlıklı yoğun trafiğe hizmet eden yolda; trafik 

güvenliği, can ve mal emniyetinin tam olarak sağlanması, seyahat süresinin kısaltılması 

ve yöredeki turizm ve sanayinin gelişmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. 

Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda; 

Güzergah üzerindeki Balıkesir ve Manisa, İstanbul ve Bursa çevresindeki bölge 

kapasitesinin üzerine çıkmış sanayi yatırımlarının yeni çekim alanı haline gelecektir. 

Güzergah çevresinde yer alan Eskişehir-Bozüyük-Bilecik bölgesinin gelişmekte 

olan sanayileşmesine ilave katkı sağlayacak ve bölgede yeni yatırımların da önünü 

açacaktır.  

Güzergah illeri ile çevre illerin mevcut sanayi üretimlerini ve gelişen sanayi yatırım 

hammaddelerini karşılıklı olarak tüketim ve üretim merkezlerine taşıyacak, İzmir Limanı 

başta olmak üzere Marmara Bölgesi limanları ve ileride yapımı planlanan Çandarlı 

Limanına bağlantıyı sağlayacaktır. 

Bursa’nın İstanbul ve İzmir’e olan mesafesini kısaltacak; ulaşımını hızlandıracak, 

böylece şehrin ekonomisi ve turizmine katkı sağlayacaktır.  

İzmir’in turizm potansiyelini 12 aya çıkaracak; Çeşme, Foça, Dikili ve Bergama gibi 

turizm merkezlerinin ziyaretçi sayısını artıracaktır.  

Nakliye masraflarını düşürerek ülkemizin en büyük gıda ihracatçısı konumundaki 

Ege Bölgesinden Avrupa’ya yapılan ihracata büyük katkı sağlayacaktır. 
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Başta inşaat sektörü olmak üzere birçok sektör canlanacak; yaklaşık 50 bin kişilik 

istihdam imkanı doğacaktır. 

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun yapılmasıyla Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara 

Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu ile birleşerek Marmara Bölgesi, Ege Bölgesine otoyol ağıyla 

bağlanmış olacaktır. 

Taşıt İşletme Giderlerinin artmasından (artan yakıt tüketimi, araç bakım ve onarım 

giderleri vb.) kaynaklanan ekonomik kayıplar ortadan kalkacaktır. 

Trafik sıkışıklığının neden olduğu emisyon artışları ve gürültü kirliliği gibi olumsuz 

çevresel etkiler en aza inecektir. 

Mevcut yolun geometrik standardının yetersizliğinden kaynaklanan trafik 

kazalarının azalması sağlanacaktır. 

Büyük turizm potansiyeli olan Antalya’ya ulaşım daha kısalacaktır. 

Mevcut Gebze-İzmit aksının trafik yükü %30 nispetinde azalacaktır. 

Halen İstanbul’dan 2,5-3 saat olan Bursa ulaşımı 1 saate, İstanbul’dan 8-10 saat 

olan İzmir ulaşımı 3,5-4 saate ve Eskişehir ulaşımı 2-2,5 saate inecektir. Bu yeni otoyol 

projesiyle güzergah mevcut devlet yoluna göre yaklaşık 140 km civarında kısalacaktır. 

Projenin gerçekleştirilmesi ile taşıt işletme giderleri, bakım giderleri, kaza giderlerinin 

azalması ve zaman tasarruflarından oluşabilecek yıllık fayda 919.690.357 TL olarak 

tahmin edilmektedir. 

İzmir-Manisa Devlet Yolu Sabuncubeli Tüneli Projesi 

Genel Bilgiler 

Sabuncubeli Tüneli Projesinin yer aldığı İzmir-Manisa Devlet Yolu; hem sosyal ve 

kültürel, hem de ticari anlamda yoğun irtibatlı olan İzmir ve Manisa illerini birbirine 

bağlayan,  turizm, ticaret, madencilik ve lojistik açıdan önemli bir güzergahtır.  Ülkemizin 

sanayi, turizm, ticaret ve liman şehirleri olan İzmir ile İstanbul’u birbirine bağlayan bu yol, 

ayrıca ülkemizin turizm merkezlerinden Aydın ve Muğla’nın İstanbul ve Avrupa’ya açılan 

kapısı konumundadır. Tüm bu özellikleri ile yol, yoğun bir yolcu ve yük taşımacılığına 

hizmet vermektedir.  
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Projenin Teknik Bilgileri 

Sabuncubeli Tüneli Projesi; İzmir – Manisa Devlet Yolunun Sabuncubeli mevkiinde 

3,97 km tünel ve kalanı bağlantı yolu olmak üzere toplam 7 km uzunluğunda 2x2 şeritli 

devlet yolundan oluşmaktadır. Bölünmüş yol olarak projelendirilen güzergâhta, tünel çift 

tüp olarak projelendirilmiştir. Tünelin tamamlanması ile mevcut yol üzerinde bulunan 

yüksek eğim ve küçük kurp yarıçapları vb. düşük geometrik standartlar iyileştirilecektir. 

Projenin Amacı ve Elde Edilecek Faydalar 

Projenin ana amacı, İzmir ile Manisa illerini birbirine bağlayan en kestirme 

güzergah olan Sabuncubeli geçidinin tünel ile geçilmesi; böylece İzmir- Manisa 

karayolundaki rampaların kaldırılarak yol uzunluğunun kısaltılması, yolun standardını 

yükselterek yol kullanıcılarına güvenli ve konforlu seyahat imkanı sağlanması, 

oluşabilecek trafik kazalarının en aza indirilmesidir. 

Bu amaç doğrultusunda mevcut kesim takriben 1.100 m kısalarak, özellikle 

virajların ve rampaların bulunduğu kesim terk edilerek yüksek standartlı bir yol haline 

gelecektir. Ayrıca, kış aylarında yaşanan ulaşım sorunları ortadan kalkacak, yüksek 

maliyetli bakım ve işletme giderleri ile zamandan tasarruf edilecek olup; projenin 

gerçekleştirilmesi ile taşıt işletme giderleri, bakım giderleri, kaza giderlerinin azalması ve 

zaman tasarruflarından oluşabilecek yıllık fayda 12.835.511 TL olarak tahmin 

edilmektedir.   

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, Odayeri-Paşaköy   (3. Boğaz Köprüsü Dahil) 

Kesimi 

Genel Bilgiler 

Günlük şehir içi seyahatlerin ve kıtalararası transit geçişlerin yoğun olduğu, 

ülkemizin en büyük metropolitanı ve sanayi kenti olan İstanbul’da kent içi ulaşımın %87’si 

karayoluyla sağlanmaktadır. Artan nüfusu ile sürekli gelişen bu kentimizde araç sayısı 3 

milyona yaklaşmıştır. Mevcut durumda Boğaz’da yer alan iki köprü bu geçişler için 

yetersiz kalmakta üçüncü bir köprüye ihtiyaç duyulmakta olup YİD finansman modeli ile 

yapımına karar verilmiş, ihale edilerek yapımına başlanmıştır.  
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Projenin Teknik Bilgileri 

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, Odayeri-Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü Dahil) 

Kesimi; Odayeri Kavşağından başlayarak Paşaköy Kavşağı sonrasında proje sonuna 

kadar, yaklaşık 60 km uzunluğundaki 2x4 şeritli otoyol kesimi ile; Odayeri Kavşağı’ndan 

başlayarak, mevcut Mahmutbey Batı Kavşağı’na gerekli düzenlemeler yapılarak 

bağlanacak şekilde, yaklaşık 22 km. 2x4 şeritli otoyol bağlantı yolu; Reşadiye 

Kavşağı’ndan başlayarak Çamlık Kavşağı’na kadar, yaklaşık 13 km 2x4 şeritli otoyol 

bağlantı yolunu kapsamaktadır. 

Odayeri-Paşaköy arası otoyol kesiminde, toplam uzunluğu yaklaşık 2164 m, orta 

açıklığı yaklaşık 1408 m olan 2x4 şeritli otoyol ve 2x1 şeritli demiryolu geçişi aynı 

platformda olacak şekilde yapılması öngörülen 3. Boğaz Köprüsü öncesinde Uskumruköy 

Kavşağı, sonrasında ise sırasıyla Riva, Hüseyinli, Reşadiye, Alemdağ ve Paşaköy 

Kavşakları bulunmaktadır.  

Reşadiye Kavşağı’ndan ayrılan bağlantı yolu Ümraniye bağlantısını sağlarken; 

Odayeri Kavşağı’nda ayrılarak mevcut Mahmutbey Batı Kavşağı’na kadar uzanan bağlantı 

yolu üzerinde sırasıyla, Işıklar Fenertepe, Başakşehir, Başakşehir Merkez, İkitelli ve İstoç 

OSB, İstoç TEM Kavşakları yer almaktadır. 

Projenin Amacı ve Elde Edilecek Faydalar 

İstanbul’un şehir içindeki ve mevcut Boğaz Köprülerindeki trafik yoğunluğu 

azaltılarak yakıt tasarrufu sağlanacak, Araçlar kesintisiz emniyetli ve konforlu bir şekilde 

transit geçiş yapacak, 

İstanbul’un kuzeyine kurulacak olan yeni yerleşim alanlarıyla şehrin nüfus 

yoğunluğu azaltılacak, 

Marmara ve İstanbul’un kuzeyinde oluşacak yeni ticari alanla, komşu illerle birlikte 

tüm bölge ekonomik açıdan canlandırılacak, 

Depreme karşı gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarına destek olacak, 

Hem karayolu hem de demiryolu ağının mevcut olduğu köprüyle; Asya ile 

Avrupa’yı birbirine bağlayan Türkiye’nin taşımacılık alternatifleri ve ticaret kapasitesi 

artacak,  
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Yük taşıyan araçların ulaşım kısıtlamasının kalkmasıyla ithalat ve ihracatımızdaki 

zaman maliyeti düşecek, 

Şehir içi trafiğin yeni yapılacak 3. Köprü’ye yönlendirilmesiyle birlikte gaz salınımı 

düşecek, 

Yeni yerleşim alanlarının ve 3. Havaalanı gibi mega projelerin şehir merkezi ile 

bağlantısı sağlanacak, 

3. Boğaz Köprüsü’nü de kapsayan Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul (Kınalı) – 

Çanakkale - Savaştepe Otoyolu ve İstanbul - İzmir Otoyolu ile birleşecek ve komşu 

şehirlere ulaşım süresi azalacak, 

Köprüden geçecek olan demiryoluyla, Edirne’den İzmit’e kadar şehirlerarası ve 

şehir içi kesintisiz demiryolu taşımacılığı yapılacak ve bu raylı sistem Marmaray ve 

İstanbul Metrosu ile entegre edilerek Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve 

yeni yapılacak 3. Havalimanı da birbirine bağlanacak, 

Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Köprü Projesi 2023 yılında dünyanın en büyük 10 

ekonomisinden biri olmayı hedefleyen Türkiye’yi bu hedefine daha da yaklaştıracak ve 

modern Türkiye’nin simgelerinden biri olacak, 

Proje, inşaat ve işletme aşamasında, binlerce kişilik istihdam ve çeşitli sektörlere 

katacağı canlılıkla Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak, 

İstanbul, kentin dinamiğine uygun, estetik ve çağdaş bir asma köprü kazanacak, 

Dünyanın en önemli finans merkezi olmaya hazırlanan İstanbul, bölgeye yapılacak 

yeni yatırımlarla hedefine daha da yaklaşacak. 

Projenin gerçekleştirilmesi ile akaryakıt giderleri, kaza giderlerinin azalması ve 

zaman tasarruflarından oluşabilecek yıllık fayda 218.625.802 TL olarak tahmin 

edilmektedir.   

Mevcut otoyolların bakım, onarım ve işletmesinin imtiyaz sözleşmesi ile özel 

sektöre devredilmesi çalışmaları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 

yürütülmektedir. 17 Aralık 2012 tarihinde yapılan mevcut otoyolların 25 yıllık İşletme 

Hakkının Devri ihalesi, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından verilen teklif uygun 

görülmeyerek iptal edilmiştir. Bu nedenle KGM bünyesinde bir işletme şirketi kurularak 

hisse satışı ile özelleştirme yapılması çalışmalarına başlanmıştır. 
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Ücretlendirme sistemlerinde nakit ödemeler 14 Mart 2011 tarihi itibarıyla 

uygulamadan tamamen kaldırılmış, 1 Şubat 2013 tarihi itibarıyla KGS sistemi kaldırılarak 

ücret toplama tam otomatik olarak yapılmaya başlanmıştır. Abonelik sistemine dayanan 

otomatik sistemler otoyolu az kullanan sürücüler yönünden sıkıntılara neden olmaktadır. 

Bu nedenle kayıt altına almada sorun olmayan otomatik ödeme yönteminin geliştirilmesi 

(tek kullanımlık, haftalık veya aylık ön ödemeli vb.) otoyol kullanıcı memnuniyetini 

arttıracaktır.   

2.3.4. Köprüler ve Viyadükler  

Karayolları Genel Müdürlüğü; devlet ve il yolları üzerinde muhtelif yaş, sistem, 

geometri ve taşıma kapasitesine göre köprü envanterine sahiptir. 

Bölünmüş yollar üzerindeki yoğun köprü yapımı dolayısıyla envantere katılan 

köprü sayısı hızla artarken bu durum bakım–onarım yükünü artırmaktadır. 

Tablo 2.3.4.1 Köprü ve Viyadük Sayıları ile Uzunluk Bilgileri 

 

Köprü ve Viyadükler 

2009 (Sene başı) 2012 (Sene sonu) 2023 (Hedef) 

Adet 6.539 7.422 - 

Uzunluk(km) 350 413 573 

 

Devlet yollarındaki köprülerin %52,8’inin fiziksel standardı normal (H30-S24) iken 

%47,2’si düşük (< H30-S24) standarttadır. İl yollarında ise köprülerin %61,1’i normal 

standarda sahip iken %38,9’u düşük standartta sınıflandırılmaktadır. Köprülerin %50’si 

1.derece deprem bölgesinde bulunmakta olup 1987 yılından itibaren köprü hesaplarında 

475 yıllık deprem döngüsü dikkate alınmaktadır. 

2.3.5 Tüneller 

Gelişen projelendirme ve yapım teknolojileri ile edinilen bilgi birikimlerinin sonucu 

tünel projelendirmesi ve yapımı büyük bir hızla artmıştır. Bunun sonucunda tünelli geçişler 

ön plana çıkmıştır. 

Sabuncubeli, Ovit, Cankurtaran, Kuskunkıran ve Konak Tüneli son dönemlerde en 

çok önem verilen tünellerdendir.  
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Tamamlandığında ülkemizin ve dünyanın en uzun tünelleri listesinde yer alacak 

Kuzey-Güney aksları üzerinde yeralan Ovit tünelinin yapım çalışmaları devam etmektedir. 

Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Boğaz Köprüsü projesi kapsamında 2x4 şeritli tünel 

imalatları da yapılacaktır.  

İzmir Körfez Geçişi projesinde ise batırma tüp tünel imalatı yapılacak olup 

projelendirme çalışmaları başlamıştır.  

Tablo 2.3.5.1 Tünel Sayıları ve Uzunluk Bilgileri 

 
2009 (Sene başı) 2012 (Sene sonu) 2023 (Hedef) 

Adet 133 201 - 

Uzunluk(km) 113 163 325 

 

2.3.6. Üstyapı İşleri  

Karayolu üstyapıları, yapısal davranışı birbirinden oldukça farklı esnek (asfalt) ve 

rijit (beton) üstyapı olmak üzere iki tipte teşkil edilmektedir.  

Esnek Üstyapılar 

Karayollarında genel olarak asfalt kaplamalı esnek üstyapılar kullanılmaktadır. 

KGM sorumluluğundaki yol ağlarındaki esnek üst yapılar, satıh cinsine göre  

incelendiğinde, %23,5’ini kalınlığı 15-25 cm arasında değişen bitümlü sıcak karışım (BSK) 

tabakalar, %71’ini ise  sathi kaplamalar oluşturmaktadır.  

 Yol üstyapısının önemli bir kısmını asfalt tabakaları oluşturmaktadır. Ülkemizde 

asfalt, KGM sorumluluğundaki yolların yanı sıra şehir içi ve köy yollarında da 

kullanılmaktadır.  
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Tablo 2.3.6.1. Türkiye’de yapılan asfalt uygulamaları ve bitüm kullanımı  

Yol 

sınıfları 
Yıl 

Bitümlü Sıcak 

Karışım-BSK 

(Milyon ton) 

Sathi 

Kaplama 

(km
2
) 

Soğuk Bitümlü 

Karışım* 

(x1000 ton) 

Bitüm 

tüketimi 

(x1000 ton) 

Şehirler 
arası 
karayolları 
 

2009 14,9 180 962 1.140 

2010 22,1 200 1.643 1.590 

2011 29,4 172.2 512 1.625 

2012 20,3 204,7 960 1.426 

Şehir içi 
yollar 
 

2009 7,9 9 26 534 

2010 13,0 11 210 553 

2011 13,6 5,6 22 673 

Köy 
yolları 

2009 0,28 40 415 117 

2010 0,20 86 515 227 

2011 0,46 99,4 486 292 

Toplam 
 

2009 23,1 229 1.403 1.791 

2010 35,3 297 2.369 2.370 

2011 43,5 277 1.020 2.590 

* Bakım amaçlı yama için - Road miks kalitesinde 

Kaynak: Türkiye Asfalt İstatistikleri, ASMÜD (Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği) 

Tablo 2.3.6.1.’den görüldüğü üzere karayollarında son yıllarda kullanılan asfalt 

kullanımı hızla artmıştır. BSK kullanımı açısından 2011 yılında Türkiye Avrupa ülkeleri 

arasında Almanya’dan sonra 2. sırada yer almıştır (Grafik 2.3.6.1.) 

 

Kaynak: Asphalt in Figures-2011, EAPA (European Asphalt Pavement Association) 

Grafik 2.3.6.1. Avrupa ülkelerinde BSK kullanımı-2011  

Avrupa'da sıcak ve ılık karşım asfalt üretimi-2011
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Ülkemizde 2009 yılından itibaren normal asfalt betonu  karışımın yanı sıra yüksek 

performanslı polimer modifiye bitümlü asfalt betonu ve Taş Mastik Asfalt (TMA)  

karışımlarının da yüksek trafikli yollarda kullanımı yaygınlaşmaktadır.                                   

Rijit Üstyapılar 

Rijit üstyapı oldukça yüksek eğilme direncine sahip ve portland çimentosu içeren 

tek tabakalı beton ya da betonarme bir plak vasıtası ile yükleri taban zeminine dağıtan 

üstyapı türüdür. 

Ülkemizde beton yollarla ilgili bilgi ve tecrübeler sınırlı seviyede kalmıştır. Ancak, 

beton yolların performansını tespit etmek, avantaj ve dezavantajları ile uygulama şartlarını 

belirlemek amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 4 farklı güzergahta beton yol 

deneme kesimi yapılmıştır. Bu kesimler şunlardır: 

 Afyon-Emirdağ Ayrım Yolu 

 Hasdal Kavşağı-Kemerburgaz Devlet Yolu 

 Ordu-Ulubey Devlet Yolu 

 Karamürsel Şehir Geçişi 

2.4. Karayolları Ağının Ülke Ekonomisine Sağladığı Sosyo-Ekonomik 

Faydalar  

Ülkemizde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2009 yılına göre %27,5 artarak 2012 yılında 

786.293 milyon ABD Doları olmuştur. 2009 yılında Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 

%22,5 oranında artarak 2012 yılında 10.504 ABD Doları değerine ulaşmıştır.  

Karayolu yatırımlarının sosyo-ekonomik etkileri ile ilgili olarak değişik ülkelerde 

yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar, karayoluna yapılan kamu yatırımlarının oldukça 

yüksek katma değer yarattığı yönündedir. Karayollarının sağladığı sosyo-ekonomik 

faydaların bazıları şunlardır: 

 Üretim ve istihdamın artırılması, 

 Üretim maliyetinin düşürülmesi, 

 Tüm sektörlerde verimliliğin arttırılması, 

 Yol yapımının ekonomiye olan doğrudan veya dolaylı etkileri, 

 Arazi kullanımı ve bölgesel gelişime olan etkiler,  

 İş ve sosyal amaçlı taşımacılık talebinin karşılanması, 

 Eğitim, sağlık ve turizm amaçlı seyahat talebinin karşılanması, 
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 Milli gelirin ülke sathında dengeli dağılımı, 

 Alınan vergiler yoluyla ulusal bütçeye olan mali katkılar 

olarak sıralanabilir. 

 
Paranın zaman değerini dikkate alan proje değerlendirme tekniklerinden birisi olan 

İç Karlılık Oranı metodu, projeye yatırılan sermayenin karlılık oranını göstermektedir. Bu 

yöntemle, bir yatırım projesinin ömrü süresince yapılan harcamalar ile sağlanan faydaların 

bugünkü değerlerini eşitleyen ve paranın fırsat maliyetinin bir göstergesi olan iç karlılık 

oranı bulunmaktadır.  

Türkiye’de karayolu yatırım projelerinin büyük bir bölümünün ekonomik fizibilite İç 

Karlılık Oranları %10 ile %20 arasında değişmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü 

tarafından 2000-2012 yılları arasında fizibilite etüdü gerçekleştirilen yaklaşık 538 projenin; 

zaman tasarrufu, taşıt işletme gideri tasarrufu ve trafik güvenliği iyileştirilmelerinin parasal 

değerlere dönüştürülmesine dayanan analizler sonucunda hesaplanan İç Karlılık 

Oranlarının ortalama değeri yaklaşık %13’dür. 

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yatırım kararının alınmasına yönelik olarak 

karayolu projelerinin ekonomik ve finansman fizibilite etütlerini yaparak veya yaptırılmasını 

sağlayarak yatırım politikası genel çerçevesi kapsamında yatırım programı tekliflerini 

Kalkınma Bakanlığı’na sunmaktadır.  Projenin ulusal ekonomi açısından analiz edildiği 

ekonomik analizde, yatırımın yaratacağı faydalar ile yol açacağı maliyetler karşılaştırarak 

yatırım teklifinin yapılabilir olup olmadığı araştırılmakta ve çeşitli yatırım tekliflerinin fayda 

ve maliyetleri karşılaştırılarak bunlar arasında öncelik sıralaması belirlenmektedir. 

Fayda/Maliyet analizi de denilen bu analizle, bir projenin maliyetleri ile faydaları 

karşılaştırılarak ülke ekonomisi açısından maliyeti düşük, faydası yüksek projelerin 

seçimine olanak sağlanmaktadır. 

Bir karayolu projesinin giderleri projenin başlangıcından ekonomik ömrünün 

sonuna kadar geçen süre içindeki yapım, bakım, zaman, kaza ve taşıt işletme giderleri 

gibi giderlerdir. Projeye ait faydalar ise; projenin uygulanması ile bakım giderlerinde, taşıt 

işletme giderlerinde, seyahat süresinde ve kazalarda meydana gelebilecek azalmalardır. 

Projenin ülke ekonomisine faydalarının araştırıldığı ekonomik analizde, projenin 

gerçekleşmesi durumunda;  
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- Trafik akım koşullarının iyileşmesi nedeniyle trafikteki sıkışıklık düzeyinin 

azalması, hızın artması göz önünde bulundurularak yol kullanıcıları tarafından 

zamandan sağlanacak faydalar, 

- Yol fiziki ve geometrik standartlarının iyileşmesi nedeniyle yol kullanıcıları 

tarafından taşıt işletme giderinden sağlanacak faydalar ile 

- Trafik kazalarının azalmasından elde edilecek faydalar  

gibi projenin ülkeye olan sosyo-ekonomik etkilerinin parasal olarak ifade edilebildiği 

faktörler tespit edilmekte ve projeden elde edilecek bu faydalar projenin yapım maliyetleri 

ile karşılaştırılmaktadır.  

Ayrıca, projelerin parasal olarak ölçülemediği için Fayda-Maliyet Analizinin 

uygulanmasında göz önüne alınamayan etkilerini de değerlendirebilmek amacıyla Çoklu 

Kriter Analizi (ÇKA) yöntemi kullanılarak parasal olarak ölçülemeyen etkiler çeşitli kriterler 

aracılığı ile ağırlıklandırılıp projeler daha geniş kapsamda değerlendirilmeye 

çalışılmaktadır. 

Çoklu Kriter Analizi, il, bölge veya ülke ölçeğinde ulaştırma politikaları ve planlarına 

uyum, uluslararası trafiğe hizmet verme durumu, bölgeler arası dengesizliğin 

giderilmesine sağlayacağı katkı, stratejik önem, parasallaştırılamayan çevresel faktörler, 

konfor gibi kriterlerin değerlendirmeye katılabilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Bu yöntemde 

tüm bu etkiler ayrı ayrı değerlendirilmekte ve daha sonra her birine belirli bir ağırlık 

verilerek bir sonuç puana ulaşılmakta, yani parasallaştırılamayan kriterler ölçülebilir hale 

getirilerek analize dahil edilmektedir. Böylece, büyük kaynaklar gerektiren ve sonuçları 

ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını büyük ölçüde etkileyen ulaştırma yatırımlarının 

sağlayacağı faydalar, yatırımların parasal olarak ölçülemeyen etkileri de dikkate alınarak 

daha geniş kapsamda değerlendirilmeleri  mümkün olabilmektedir.  

Karayolları Ağının Sağladığı Vergi  Kazancı  

KGM sorumluluğunda bulunan yol ağını kullanan taşıtların benzin, motorin ve LPG 

üzerinden ödediği Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV), motorlu 

taşıt araçlarına ilişkin ÖTV ve Motorlu Taşıt Vergileri ile  otoyol-köprü gelirlerinden elde 

edilen KDV değerlendirilerek, KGM’nin sahip olduğu karayolu ağının bütçeye vergi olarak 

sağladığı katkı 2009-2012 dönemi arasında 2013 yılı sabit fiyatlarıyla yaklaşık 186,5 

Milyar TL olarak hesaplanmıştır 

Tablo 2.4.1.  Karayolları Ağının Sağladığı Vergi Kazancı (2012) 

  Milli Bütçeye Katkı  2013 Yılı Sabit Fiyatlarıyla 
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2009 22.628.311.587 31.009.011.766 

2010 24.606.891.613 33.318.472.780 

2011 33.300.880.442 38.711.735.905 

2012 37.899.975.540 39.908.674.930 

2013 43.548.420.931 43.548.420.931 

                                                        TOPLAM 186.496.316.312 

2.5. Uluslararası Karayolu Koridorları 

Ülkemiz coğrafi konumu itibarıyla Asya, Afrika ve Avrupa ülkeleri arasında 

karayolu geçişinin en kısa ve elverişli olarak sağlanabildiği, dünyanın ekonomik merkezleri 

ile hammadde kaynakları arasındaki güzergah üzerinde kavşak bir ülke olduğu için pek 

çok uluslararası karayolu ulaştırması kuruluşları ile ilişkiler sürdürülmektedir.  

Ülkemizdeki uluslararası güzergahların toplam uzunluğu 12.573 km’yi bulmaktadır.  

Tablo 2.5.1.Türkiye’deki Uluslararası Karayolu Güzergahlarının Uzunlukları 

 

Uluslararası Akslar 

 

km 

Pan – Avrupa Koridorları     261  

Avrupa, Kafkasya ve Asya Ulaştırma Koridoru (TRACECA) 8.365 

E – Yolları (UN/ECE) Ana Trafik  Arterleri Avrupa Anlaşması              9.361 

Trans Avrupa Kuzey-Güney Otoyolu (TEM) 6.970 

Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP) 5.247 

Avrasya Ulaştırma Bağlantıları (EATL)    5.663 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği  (BSEC) 4.472 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) 9.741 
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Harita 2.5.1. Türkiye’deki Uluslararası Yol Güzergahları 

KGM, uluslararası koridorların belirlendiği organizasyonların çalışmalarına 

katılmasının yanısıra Uluslararası Yol Federasyonu (IRF), Dünya Yol Kongresi (PIARC), 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), AASHTO ve Avrupa Ulusal Karayolu 

Araştırma Laboratuvarları Forumu (FEHRL) gibi bilgi ve teknoloji alışverişinin sağlandığı 

teşkilatlara da  üyeliğini sürdürmektedir.  

2.6. Karayolu İşletmeciliği ve Taşımacılık 

2.6.1. Ulusal ve Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığında Mevcut Durum 

Avrupa Birliği taahhütlerimizi dikkate alarak, 4925 sayılı “Karayolu Taşıma 

Kanunu”, “Karayolu Taşıma Yönetmeliği” ve “Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki 

Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği” ile sektöre AB normlarında bir taşımacılık anlayışı 

kazandırılmaya çalışılmış ve sektörde kurumsallaşma hedeflenmiştir.  

Karayolu yük taşımacılığının %20,8’i il içi taşıma, %74,7’si iller arası taşıma ve 

%4,5’u uluslararası taşıma olarak gerçekleşmiştir.  

2000 yılında otomobillerin karayollarında yolcu taşımacılığındaki payı %49 iken, 

2011 yılında bu oran %61’lere çıkmıştır. Otobüslerin yolcu taşımacılığındaki payı 2000 

yılında %47’lerde iken, 2011 yılında bu oran azalarak %39’lara düşmüştür.  
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Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firma sayısı 183 olup 2.078 otobüs 95.588 

koltuk kapasitesi ile faaliyet göstermektedir. Sadece yurt içi yolcu taşımacılığında bulunan 

firma sayısı toplam 1.647 (tarifeli 331 adet) olup 27.363 otobüs ve 1.094.520 koltuk 

kapasitesi ile çalışmaktadır. 

1 Mart 2013 itibarıyla karayolu ile yapılan uluslararası eşya taşımacılığında 2.008 

firma,  59.374 çekici, 15.379 kamyon, 69.813 yarı römork ve 2.419 römork olmak üzere 

toplam 146.985 adet taşıt 2.204.775 ton kapasite ile faaliyet göstermektedir.  

Her yıl Türkiye’den Türk ve yabancı taşıtlarla ve karayoluyla toplam 1,5 milyon 

adet ihracat seferi ve Türkiye’ye yönelik olarak yaklaşık 500.000 adet ithalat seferi 

gerçekleştirilmektedir. Toplam ihracat taşımalarında Türk taşımacılarının payı yaklaşık  

%80, ithalat taşımalarında ise yaklaşık %70’dir. 

Küresel kriz sonrası 3 yıllık süreçte Türk plakalı taşıtların gerçekleştirdiği ihraç 

taşımalarındaki artış %28’e ulaşmıştır. 2009 yılında 929.278 olan Türk plakalı taşıtların 

ihraç taşıması 2012 yılında 1.169.628 sefere ulaşmıştır.  

İhracatta Avrupa’da Almanya, Fransa, İtalya, Romanya, İngiltere; Ortadoğu’da Irak, 

İran ve BDT bölgesinde Azerbaycan (Nahcivan taşımaları dahil), Gürcistan ve 

Türkmenistan ilk sıralarda yer almaktadır. Irak taşımalarının tüm ihracat taşımalarımızdaki 

payı %50’yi aşmıştır (UND) . 

Son 2 yılda yabancı taşıtların ülkemize boş giriş yaparak yük alma oranında 2011 

yılına göre, %7 artış gerçekleşirken, son bir yılda toplam 127 binin üzerinde yabancı taşıt 

ülkemize boş girip yük alarak çıkmıştır. 

Türkiye üzerinden gerçekleştirilen transit taşımalar ise 2009 yılından 2012 yılına  

%155 artarak 85.000 sefere ulaşmıştır.  

Ülkemiz üzerinden yabancı taşıtlar tarafından gerçekleştirilen transit taşımalar 

2011’den 2012’ye %2 artışla 52.075‘e ulaşmıştır. Transit taşımalarda ülkemizi tercih eden 

ülkelerin başında Gürcistan (%24), İran (%24), Irak (%16), Suriye (%3), Almanya (%3) 

gelmektedir. 

Limanlarımızdan Avrupa’ya ve Nisan ayından itibaren Suriye’ye kara sınır 

kapılarımıza alternatif olarak açılan yeni Ro-Ro hatlarıyla Mersin, İskenderun ve Taşucu 

limanlarından Ortadoğu’ya, Türk ve yabancı olmak üzere her yıl toplam yaklaşık 100.000 

taşıt Ro-Ro ile taşınmaktadır.  
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1 Mart 2013 tarihi itibarıyla, karayolu taşımacılık faaliyetinde bulunan 512.356 adet 

yetki belgeli firma mevcuttur. Sektör içerisinde bu kadar fazla firmanın faaliyette 

bulunması zaman zaman yıkıcı rekabeti beraberinde getirmekte ve firmalar mevcut hukuki 

düzenlemelere aykırı davranmak suretiyle faaliyetlerini sürdürme çabası içerisine 

girmektedirler. Haksız rekabet uygulamalarının tespit edilmesi sonucunda, firmalar doğal 

olarak mevcut yasaların getirmiş olduğu müeyyideler doğrultusunda cezalandırılmaktadır. 

Yolcu taşımacılığında, otobüs terminallerinin ihtiyaca göre planlanmaması, yanlış 

projelendirilmesi, projelendirilmede işletme giderlerinin dikkate alınmaması, fonksiyonel 

olmaması, çevreye duyarlı tesis edilmemesi, akıllı sistemlerle donatılmamaları, yasayla 

girilmeleri zorunlu olduğu halde ücret tarifelerinin yatırım, kar mantığı yerine gelişi güzel 

düzenlenmesi ulaşım ekonomisi açısından olumsuzluklar teşkil etmektedir.  

Son yıllarda kombine taşımacılık, lojistik sektörünün gündeminde üst sıralarda yer 

almaktadır. Bu çalışma şeklinin amacı, kısa mesafede karayolu ile taşınan yüklerin uzak 

mesafelere demiryolu ve denizyolu ile taşınmasını sağlamak ve yüklerin aynı kabın içinde 

farklı taşıma modelleri kullanılarak ulaşacağı yere taşınmasıdır. Ancak karayolu 

taşımacılığının, özellikle uzun mesafelerde sağladığı esneklik ve hız avantajları ve 

günümüz ticaretinin “olmazsa olmaz” koşulu haline gelen “kapıdan kapıya” teslime olanak 

sağlayan yegane taşıma türü olması, karayolu taşımacılığının dahil olmadığı bir alternatifi 

imkansız kılmaktadır.  

Bu gerçekten hareketle ve Avrupa çapında bütünleşmiş ve sağlıklı bir ulaşım 

sistemi amacının gerçekleştirilmesindeki faydaya istinaden, bölgemizde intermodal 

taşımacılığın geliştirilmesi fikri aktif olarak desteklenmektedir. 

Karayolu taşımacılık sektöründeki insan kaynaklarının niteliği taşımacılık pazarının 

kalitesini de belirlemektedir. Profesyonel sürücülerin faaliyetleri ile ilgili karayolu 

taşımacılık mevzuatı, karayolu güvenliği ve güvenli sürüş teknikleri gibi alanlarda teorik 

olarak mesleki eğitime tabi tutularak bu bilgilerini sınamaya yönelik sınavdan geçmeleri 

sonucunda elde edilen mesleki yeterlilik belgeleri bu sürücülerin ülkemiz pazarında daha 

kaliteli bir taşımacılık hizmeti vermelerini sağlamaktadır. Diğer taraftan, taşımacı firmalara 

orta ve üst düzey yönetici bulundurma zorunluluğu getirilerek, bu pozisyon için sınava 

gireceklere mesleki yeterlilik kazandırılmasına yönelik kurslar devam etmekte ve yapılan 

sınav sonucuna göre mesleki yeterlilik belgesi verilmektedir. Ayrıca, 2012 yılı sonu 

itibarıyla Bakanlığımızca yetkilendirilen ve halen aktif olarak faaliyette bulunan 217 

kurumda mesleki yeterlilik eğitimleri devam etmektedir. Bu çerçevede, öngörülen 
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muafiyetler dışında kalan ve mesleğe yeni giren yaklaşık 150 bin adaya bu kurumlarda 

verilen eğitimlerle mesleğin öngördüğü nitelikler kazandırılmıştır. Anılan temel kriterler 

çerçevesinde ülkemizdeki tüm karayolu pazar faaliyetlerinin yetki belgesine tabi tutulması 

çalışmaları halen devam etmektedir.   

2.7. Trafik Güvenliği 

2.7.1 Trafik Kazalarıyla İlgili İstatistiki Bilgiler 

Ülkemizde son 10 yılda karayollarımızdaki fiziki ve geometrik standartların 

iyileştirilmesine bağlı olarak seyahat hızları, ölümlü-yaralanmalı trafik kaza sayısı ve yaralı 

sayısında artış olmasına rağmen ölü sayısı azalmıştır. Tablo 2.7.1.1.’de son on yıllık taşıt 

sayıları, kaza verileri ve maddi kayıplara ilişkin yaklaşık maliyetler sunulmaktadır.  

Tablo 2.7.1.1. Yıllara Göre trafik kazası ve yaklaşık maddi kayıp verileri 

Yıl 
Taşıt 

Sayısı
(1)

 
Kaza 

(1)
 Ölü

(1)
 Yaralı

(1)
 

Yaklaşık Maddi 

Kayıp (Cari fiyatlarla 

milyon TL 
(2)

) 

Yaklaşık Maddi 

Kayıp (Sabit 2013 

fiyatları  milyon TL) 

2002 8.655.170 439.777 4.093 116.412 5.257 13.043 

2003 8.903.843 455.637 3.946 118.214 6.822 14.457 

2004 10.236.358 537.352 4.427 136.437 8.385 15.679 

2005 11.145.826 620.789 4.505 154.086 9.734 17.696 

2006 12.227.393 728.755 4.633 169.080 11.376 18.086 

2007 13.022.945 825.561 5.007 189.057 12.648 19.630 

2008
* 

13.765.395 950.120 4.236 184.468 14.258 19.539 

2009
* 

14.316.700 1.053.346 4.324 201.380 14.288 19.575 

2010
* 

15.095.603 1.106.201 4.045 211.496 16.482 22.317 

2011
* 

16.089.528 1.228.928 3.835 238.074 19.423 22.579 

2012
*
 17.033.413 1.296.636 3.750 268.102 21.252 22.379 

(1) Nolu veriler Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen trafik 

kaza bilgilerini kapsamaktadır.  

(2) GSYİH verileri http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=992 (Erişim tarihi:03.04.2013) adresinden alınmıştır. 

Yaklaşık maddi kayıp hesabında PIARC Karayolu Trafik Güvenliği Elkitabı 2004 yılı yaklaşımı esas alınmış olup bu değer 

her yıl için cari fiyatlarla hesaplanan GSYH’nin %1,5’idir.  

(*)  1 Nisan 2008 tarihinde uygulamaya konulan tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı 

trafik kaza sayıları da dahil edilmiştir. 

Ülkemizde trafik kazaları sonucunda her yıl küçük ölçekli bir ilçe nüfusu kadar 

insanımız hayatını kaybetmekte yine orta büyüklükte bir il nüfusu kadar insanımız 

yaralanıp sakatlanmakta, her yıl ülkemiz milli servetinin yaklaşık %1,5’i yok olmaktadır. 

Trafik kazaları sonucu ortaya çıkan can kayıplarının yanı sıra uğranılan ekonomik kayıplar 
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tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Son 10 

yılda meydana gelen trafik kazaları sonucunda oluşan maddi kayıplar ile devlet ve il yolları 

ağının tamamı BSK’lı bölünmüş yola dönüştürülebilmektedir.  

Tablo 2.7.1.2.’de çeşitli ülkelerin trafik ve kaza verilerinin karşılaştırılması verilmiş 

olup 100.000 taşıta düşen ölü sayısı bakımından Polonya, Çek Cumhuriyeti, Portekiz ve 

Türkiye’nin üst sıralarda yer aldığı görülmektedir. 

 

Tablo 2.7.1.2.  Çeşitli ülkelerin trafik ve kaza verilerinin karşılaştırılması 

Ülke 

Kaza Sayısı 

(Ölümlü ve 

Yaralanmalı) 

Ölü 

Sayısı 

Taşıt 

Sayısı 

(x1000) 

Nüfus 

Sayımı 

(x1000) 

1.000 

Kişiye 

Düşen 

Taşıt 

sayısı 

100.000 

Taşıta 

Düşen 

Ölü 

sayısı 

100.000 

Nüfusa 

Düşen 

Ölü 

Sayısı 

Almanya 288.297 3.648 50.638 81.777 619 7 4 

Avusturya 35.348 552 5.547 8.390 661 10 7 

Fransa 67.300 3.992 37.748 65.076 580 11 6 

Polonya 38.832 3.907 22.447 38.183 588 17 10 

Çek Cum. 21.706 802 6.027 10.520 573 13 8 

Finlandiya 6.072 272 3.720 5.363 694 7 5 

Hollanda 6927* 640 9.387 16.615 565 7 4 

İspanya 85.503 2.478 30.021 46.071 652 8 5 

İsveç 16.500 266 5.230 9.378 558 5 3 

Portekiz 47.302 937 5.919 10.637 556 16 9 

Norveç 6.434 208 3.240 4.889 663 6 4 

İngiltere 154.414 1.850 33.504 62.231 538 6 3 

Türkiye 153.555 3.750 17.033 75.627 225 22 5 

  Kaynak :IRF World Statistics 2012, TÜİK, EGM 

Not 1) Çek Cumhuriyeti ve Hollanda kaza sayıları ile Portekiz taşıt sayısı verileri 2009 yılına aittir.  

2) Türkiye Verileri 2012 yılına aittir.  

 

Son 11 yılda nüfusta %9, 1000 kişiye düşen taşıt sayısında %73 oranında bir artış 

meydana gelirken kazalarda hayatını kaybeden kişi sayısında %12,6’lık bir azalma 

olduğu, 100.000 taşıt ve 100.000 kişiye düşen ölü sayılarının Grafik 2.7.1.3.’te yıllar 

itibarıyla azaldığı görülmektedir. 
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Kaynak: TÜİK, Trafik Kaza İstatistikleri (Karayolu), 2011 

Grafik 2.7.1.1. Yıllara göre 100.000 taşıt ve 100.000 Kişiye düşen ölü sayıları 

 

 

Grafik 2.7.1.2. Yıllara Göre 100 Milyon Taşıt-Km Başına Düşen Ölü Sayısı (Karayolları Genel 
Müdürlüğü Sorumluluğundaki Yollarda) 

 

KGM sorumluluğunda bulunan yerleşim yeri dışındaki yollarda meydana gelen 

kazalar dikkate alındığında 2003 yılında 100 milyon taşıt-km başına düşen can kaybı %46 

azalarak 2012 yılında 2,63 kişiye düşmüştür.  

Kazaların oluşumunda sürücü, yaya ve yolcu olarak insanın; %99,10 gibi çok 

büyük bir kusur payı ile birinci derecede sorumlu olduğu görülmektedir. Yol kusurlarının 

kaza oluşumundaki etkisi %1’in altındadır. 
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Yol kusurlarına göre bölünmüş devlet yollarında meydana gelen ölümlü ve 

yaralanmalı trafik kazalarının %67,2’si yol sathındaki gevşek malzemeden, %11,6’sı 

tekerlek izi oturmasından; tek platformlu devlet yollarında meydana gelen ölümlü ve 

yaralanmalı trafik kazalarının %62,6’sı yol sathındaki gevşek malzemeden, %15,5’i 

tekerlek izi oturmasından dolayı meydana gelmiştir.  

Bölünmüş il yollarında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının 

%8,3’ü tekerlek izi oturmasından, %58,3’ü yol sathındaki gevşek malzemeden dolayı 

meydana gelmiştir. Tek platformlu il yollarında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik 

kazalarının %52,2’si yol sathındaki gevşek malzemeden, %27,5’i tekerlek izi 

oturmasından kaynaklanmıştır. 

Devlet yollarında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının %4,5’i, 

ölümlerin %4,1’i ve yaralanmaların %4,4’ü, İl Yollarında meydana gelen ölümlü ve 

yaralanmalı trafik kazalarının ise %3,4’ü, ölümlerin %2,1’i ve yaralanmaların %3,3’ü yol 

çalışmasının olduğu yerlerde meydana gelmektedir.   

Devlet ve il yollarında yol çalışması sırasında meydana gelen ölümlü ve 

yaralanmalı trafik kazalarında ölenlerin %51,95’i iki yönlü yollarda, %48,05’i bölünmüş 

yollarda oluşan kazalarda, kazanın oluş şekline göre ise trafik kazalarında ölenlerin 

%35,1’i yoldan çıkma şeklinde oluşan kazalarda hayatını kaybetmiştir. 

2.7.2.Trafik Denetim Faaliyetleri 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca karayollarında duran ve akan 

trafiğin yönetimi ve denetimi; görev alanları itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ve 

Jandarma Genel Komutanlığınca yapılmaktadır.  

Emniyet Genel Müdürlüğü karayollarımızda can ve mal emniyeti ile trafik 

güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla; 

 Mevzuat değişiklikleri ile pek çok alanda uluslararası standartlarda hizmet 

verilmeye başlanmıştır (TASBİS - Sürücü Belgesi İşlemleri, Elektronik Ceza 

Sistemi). 

 Şehiriçi yollarda başta hız ihlalleri olmak üzere benzer trafik kuralı ihlallerinin 

önlenmesine yönelik olarak EDS, MOBESE, TEDES kurulum ve kullanımı 

yaygınlaştırılmaktadır.  

 Trafik kazalarına karışan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini önlemek amacıyla 

tarafların kendi aralarında anlaşmaları esasına dayanan anlaşma tutanakları 
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uygulaması ile maddi hasarlı kazalardaki gereksiz bekleme ve zaman kayıpları 

önlenmiştir. 

 Ağır taşıtların yol kenarı denetimini gerçekleştirmek amacıyla Emniyet Genel 

Müdürlüğü ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında protokol 

imzalanarak uygulamaya konulmuş, ihtiyaç halinde diğer Bakanlıkların da 

iştirakine imkân verilmiştir. 

 Trafik bilincinin oluşturulması, yaygınlaştırılması bilimsel verilerin toplanması 

amacıyla Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Fuarı, Karayolu Trafik 

Haftası ve Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Fuarı gibi etkinlikler, 

ödüllü trafik yarışmaları vb. faaliyetler düzenlenmektedir. 

 “Trafik kazası sonrası yaralıların 30 güne kadar takibi”  projesi ile ilgili 

çalışmalar tamamlanarak, 01.01.2013 tarihinden itibaren polis sorumluluk 

bölgesinde meydana gelen trafik kazaları sonucu yaralanan şahısların T.C 

kimlik numaraları vasıtasıyla MERNİS üzerinden 30 gün süreyle takibi 

yapılmaya başlanmıştır. Böylelikle CARE veri tabanını kullanan Avrupa Birliği 

ülkelerinde olduğu gibi kazazedelerin 30 gün süreyle takibi sonucu gerçek 

ölümlü kaza sayısı ve ölü sayıları hakkında bilgi alınabilmesi sağlanmıştır. 

 

96/53 sayılı AB Direktifi gereğince Karayolu güvenliğinin bir diğer boyutunu 

oluşturan “Taşıtların Ağırlık ve Boyut kontrolleri” ülkemizde de yapılmaktadır. Önceki 

istasyonların modernizasyonu ve yeni kurulan istasyonların da devreye girmesiyle birlikte 

ülke genelinde 75 adet yol kenarı denetim istasyonunda yetki belgesi, taşıt kartı ile ağırlık 

ve boyut kontrol ve denetimleri yapılmaktadır. Ülkemizde 2009-2013 (Mart) arasında 

toplam 39.926.586 adet taşıt kontrol edilmiş ve 443.161 adet taşıta ceza tutanağı 

düzenlenmiştir. 

Ülkemiz, Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa 

Anlaşması (ADR)’ye taraf olunmuş ve söz konusu anlaşmanın ekleri 30/10/2009 tarih ve 

27931 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Diğer taraftan sözkonusu 

anlaşma  Bakanlar Kurulunun 2010/547 sayılı “Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin 

Tespit Edilmesi Hakkında Kararı” ile 2010 yılında yürürlüğe girmiştir.   

Ancak teknik yeterliliklerin ve gerekli altyapı hazırlıklarının zamanında 

sağlanamaması nedeniyle 26 Aralık 2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte 
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Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince, taşıma araçlarıyla/üniteleriyle ilgili 

hükümlerin uygulaması 01.01.2014 tarihine ertelenmiştir.   

Yönetmeliğin amacı; tehlikeli maddelerin; genel güvenlik, insan sağlığı ve çevreye 

zarar vermeden kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamaktır. Mezkûr yönetmeliğin 

25. maddesine göre “Tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam edilmesi, eğitimi, 

yetkilendirilmesi, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili hususlar” Bakanlıkça yayımlanacak 

bir tebliğ ile düzenlenecektir. Anılan Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi karayolu güvenliğinin 

arttırılması açısından çok büyük önem taşımaktadır. 

Yine karayolu trafik güvenliğini artırmaya yönelik olarak 15.03.2013 tarihi itibarıyla 

ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış 1990 model ve öncesi 78.405 adet ticari taşıt 

karayolu taşımacılık piyasasından tedricen çekilmiştir. Böylelikle, günümüzün 

teknolojisiyle uyuşmayan eski taşıtların karayolu güvenliğine tehdit oluşturmasının da 

önüne geçilmektedir. Özellikle eski taşıtlardan alınan motorlu taşıtlar vergisi ile trafik idari 

para cezalarından doğan borçların silinmesi ile birlikte hurdaya çıkan ticari taşıt sayısında 

büyük artışlar sağlanmıştır. Karayolu güvenliğini en üst düzeyde etkileyen taşıtların 

piyasadan çekilmesine yönelik bu tür teşviklerin devam etmesi önem arz etmektedir. 

2.7.3. Trafik Güvenliği Mevzuatı 

Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı 

Karayolu Trafik Güvenliği Yüksek Kurulu 3. Toplantısı sonucunda,  2015 ve 2020 

yıllarında uygulanacak 10 yıllık eylem ve denetim planlarını kapsayan 2012/16 sayılı 

Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı Başbakanlık Genelgesi  yürürlüğe 

girmiştir. 
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Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı Hedefleri: 

 Hız denetimlerinin 2015 yılına kadar %15, 2020 yılında ise 2015 yılına göre  

%15 oranında artırılması, 

 Emniyet kemeri takma oranının 2015 yılına kadar şehir içinde  %70’e şehir 

dışında %90’a çıkarılması, 2020 yılında ise şehir içinde %80’e şehir dışında  

%100’e çıkarılması, 

 2015 yılına kadar alkol denetimlerinin %20, 2020 yılına kadar ise 2015 

yılına oranla %25 artırılarak alkolün etkisinde taşıt kullanımının en aza 

indirilmesi, 

 2015 yılına kadar motosiklet/motorlu bisiklet ve sürücüsü denetiminin %30, 

2020 yılına kadar ise 2015 yılına oranla %30 artırılarak koruma başlığı 

kullanım alışkanlığının tamamen yerleştirilmesi, 

 2015 yılına kadar trafik ışık ve işaret ihlali denetimlerinin %30, 2020 yılına 

kadar ise 2015 yılına oranla %30 artırılarak bu ihlallerin en aza indirilmesi, 

elektronik denetleme sistemi bulunmayan kavşaklarda ihbarlı (seçici göz) 

denetim yöntemi ile denetlemeler yapılarak ışık ihlalleri en aza indirilmesi, 

 2015 yılına kadar cep telefonu denetimlerinin %30, 2020 yılına kadar ise 

2015 yılına oranla %30 artırılarak bu ihlallerin en aza indirilmesi, 

 Yol Kenarı Denetim İstasyonlarında 2015 yılında 20 milyon adet taşıt  2020 

yılında ise 30 milyon adet taşıt denetimi. 

2.8 Bilgi Teknolojileri, Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Yönetim Sistemleri 

2.8.1. Bilgi Teknolojileri 

Bilgi teknolojisi bilginin üretilmesi, toplanması, biriktirilmesi, işlenmesi, yeniden elde 

edilmesi, yayılması, korunması ve bunlara yardımcı olan araçlar olarak tanımlanabilir. 

Coğrafi Tabanlı Karayolu Bilgi Sistemi Çalışmaları 

Temel karayolu bilgilerinin toplanması ve analiz edilmesinde güçlüklerle 

karşılaşılması, verilere ulaşımın yetersiz ve veri paylaşımının zor olması nedeniyle KGM 

çalışmalarının daha verimli ve sağlıklı olmasının yanında ihtiyaç duyan diğer kuruluşlara 

da daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, Coğrafi Bilgi Sistemi teknolojilerinin KGM’de 

uygulanması gerekli görülmüş olup bu kapsamda aşağıdaki bilgi sistemi çalışmaları 

yürütülmektedir: 
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 Coğrafi Tabanlı Proje İzleme Sistemi 

 Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Bakım Yönetim Sistemi 

 Güzergah Analizi Uygulaması 

 Görsel Yol Durumu 

 Envanter Toplama Sistemi 

 
Mobil Uygulamalar 

Temel karayolu altlığı, mevcut veri dönüşümü, envanter sistemi ve veritabanı 

tasarımını kapsayan Karayolları Coğrafi Altlığı oluşturulması işi tamamlanmıştır. Devlet 

yolları, il yolları, otoyollar ve köprü envanter verileri tablet PC ve dinamik GPS donanımlı 

taşıtlarla koordinatlı olarak arazide toplanarak coğrafi altlık ile ilişkilendirilmiştir. Devlet ve 

il yollarında 34, Otoyollarda 39, Köprülerde 48 ana başlıkta bilgi toplanmıştır. Tüm 

köprülerin mansap ve memba yönünden fotoğrafları çekilerek sisteme aktarılmıştır.  

2.8.2. Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) 

Akıllı ulaşım sistemleri genel olarak, insanın üzerindeki düşünme veya karar verme 

yükünü hafifletmeye yönelik ulaşım çözümleri olarak tanımlanmaktadır. AUS’un amaçları 

arasında yol kullanıcısı-taşıt-altyapı-merkez arasında çok yönlü veri alışverişi, trafik 

güvenliği, yolların kapasitelerine uygun olarak kullanımı, hareketliliğin arttırılması, enerji 

verimliliği sağlanarak çevreye verilen zararın azaltılması gibi başlıklar genel kabul görerek 

standartlaşmıştır.  

KGM sorumluluğundaki yol ağında kullanılan AUS;  Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) 

ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olarak bilinen otoyol ücret toplama sistemleri ile trafik 

yönetimi, sürücü bilgilendirme ve tünel güvenlik sistemleridir.  

 

17 Eylül 2012 tarihi itibarıyla bütün otoyollarda kullanımına başlanan HGS 

sisteminin devreye girmesi ile 1 Şubat 2013 tarihinde KGS sistemleri devre dışı 

bırakılmıştır. 1 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla geçişlerin %66’sı OGS, %34’ü HGS ile 

yapılmaktadır. OGS abone sayısı 2 milyon 304 bine, HGS abone sayısı 2 milyon 637 bine 

ulaşmıştır. Otoyollarda ücret toplama işlemi yapılan 95 gişe sahasında 285 giriş şeridinin 

157'si OGS, 128’i HGS ve 327 çıkış şeridinin ise 176'sı OGS, 151'i HGS olmak üzere 

toplam 612 şerit mevcuttur. 

Mevcut durumda Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altındaki otoyollar 

kapsamında, Karayolları 2. (İzmir), 4. (Ankara), 5. (Mersin) ve 1. (İstanbul) Bölge 
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Müdürlüklerinde Akıllı Ulaşım Sistemleri ile bu sistemlerin merkezleri kurulmuş olup, TAG 

Tünelleri, Pozantı Tünelleri, Bolu Tüneli, Gültepe-Korutepe Tüneli, Selatin Tüneli ve 

Karşıyaka Tünelinde yeralan akıllı ulaşım sistem envanteri Tablo 2.8.2.1’de verilmiştir. 

Tablo 2.8.2.1. Akıllı Ulaşım Sistem Bilgileri 

Sistemler 
Toplam 

(Adet) 

Kamera  1.633 

Trafik algılayıcı  79 

Olay algılama sistemi 65 

Değişken trafik işareti 1.002 

Meteorolojik bilgi istasyonu 45 

Değişken mesaj işareti 206 

Tünel radyo sistemi 24 

Trafik yönetim sistemi merkezi 4 

Tünel kontrol merkezi 22 

 

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri (TEDES) 

üzerinden yürütülen denetleme hizmetleri, 12 ilde (Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, 

Denizli, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Tekirdağ, Trabzon ve Van) mevcut 735 

kamera ile yürütülmektedir. 

Bu sistemler, 81 il ile 84 ilçe merkezinde toplam 6.608 noktada 15.679 kamera ile 

kurulumu tamamlanmış olan ve 56 birimde kurulum çalışmaları halen devam etmekte olan 

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi-KGYS (MOBESE)’nin bir alt bileşenidir. Merkezi kontrol ve 

standardizasyon için MOBESE ile TEDES’ler birbiriyle entegre şekilde çalışmaktadır.  

30.05.2012 tarihinde toplanan Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu’nda; 

Belediyelerce kurulan elektronik denetim sistemlerinde olduğu gibi şehirlerarası yollar 

başta olmak üzere karayollarında bu sistemlerin kurulması ve yaygınlaştırılması kararı 

alınmıştır. Ayrıca, “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı”nın da da trafik 

elektronik denetleme sistemlerinin şehirlerarası yollarda da kurularak yaygınlaştırılması 

öngörülmüştür. 
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2.8.3. Yönetim Sistemleri 

2020 ve 2030’lu yıllarda karayolu yönetiminde kaliteyi artırmak amacıyla Karar 

Destek Sistemlerinin gelişmesine imkan verecek yönetim sistemleri ile ilgili yürütülen 

çalışmalar aşağıda özetlenmektedir.  

Bakım Yönetim Sistemi 

18.05.2011 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türksat A.Ş. arasında 

“Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Karayolları Bakım Yönetim Sistemi”nin kurulmasına yönelik 

bir sözleşme imzalanmıştır. Yazılımın kabulü yapılmış olup uygulamaya başlanacaktır. 

Köprü Yönetim Sistemi 

TÜBİTAK finansörlüğünde ve denetiminde; ODTÜ ve KGM ortak çalışmaları 

sonucunda Köprü Yönetim Sistemi (KYS) hazırlanmıştır. KYS’nin uygulanması için 6.765 

adet köprüyü kapsayacak şekilde ihale hazırlıklarına başlanmıştır. Bu ihale ile mevcut 

köprülerin envanter bilgileri, yapısal durumları, hasarsız muayene işleri yaptırılacak ve 

KYS’ye işlenecektir. İşlenen bu bilgiler ışığında, öncelikli onarım görmesi gereken 

köprüler, yatırım programına ilk alınacak köprüler olacaktır. 

Tünel Yönetim Sistemi 

Tünel kontrol merkezleri aracılığı ile yönetilen ve işletilen tünellerin, kendine 

mahsus SCADA sistemi ve yazılımı bulunmakta olup bakım ve onarım işleri yapım 

biriminin koymuş olduğu kural ve kriterlere göre yapılmaktadır. Bu kapsamda “Tünel 

Bakım İşletme El Kitabı” hazırlanmıştır. Buna ilaveten “Tünel İşletme Yönergesi” KGM’de 

kurulan bir komisyonca yenilenmekte olup bu hususla ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

Üstyapı Yönetim Sistemi 

KGM Merkez ve Bölge Müdürlüklerine modern profilometre cihazları ile tüm BSK 

kaplamalı yolların Uluslararası Düzgünsüzlük İndeksi (Boyuna Düzgünsüzlük, IRI) ve 

Düşen Ağırlıklı Deflektometre (FWD) cihazları ile taşıma güçleri belirlenmiştir. Üstyapı 

Yönetim Sistemi için ağ tabanlı bir yazılım hazırlanmış, elde edilen tüm envanter ve 

performans bilgileri yazılıma aktarılmıştır. 

Trafik Yönetim Sistemleri 

KGM sorumluluğunda bulunan devlet ve il yolu ağı için 17 adedi bölgesel merkez,  

1 adedi ana merkez olmak üzere 18 adet Trafik Yönetim Sistemi Merkezinin kurulması 

kararlaştırılmıştır.  
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Bu sistemlerin veri toplama, işleme, depolama ve dağıtım gibi temel işlevleri 

bulunmaktadır. Verilerin toplanmasında sensörler ve kameralar kullanılmaktadır. Elde 

edilen bu veriler trafiğin izlendiği ve yönetildiği trafik yönetim merkezlerine iletilerek 

işlenmekte ve Değişken Mesaj İşaretleri (DMİ), bilgi radyosu gibi trafik bilgisinin 

dağıtılmasına yarayan taşıtlar vasıtasıyla sürücülere anlık trafik bilgisi olarak 

aktarılmaktadır. Böylece sürücüler trafik kazaları, yoğunluk, hava ve yol durumu gibi trafiği 

etkileyen olaylardan haberdar edilmekte, trafiğin alternatif güzergâhlara yönelmesi ve yol 

ağı kapasitesinin etkin olarak kullanılması sağlanmaktadır. Ayrıca, bu yönetim 

merkezlerinin sorumlu olduğu alanlarda kaza ve acil durumlar olması halinde müdahale 

edecek ilgili kurumlar haberdar edilmektedir. Bu konudaki bazı uygulamalar şunlardır: 

Yolcu Bilgi Sistemleri 

Bu sistemden kapalı yollar, çalışma yapılan yollar, hava durumu, il-ilçe mesafe 

bilgileri, geçiş ücretleri vb. bilgileri KGM web sitesinden mobil cihazlar aracılığıyla 

erişilebilmektedir. İndirilme sayısı 2013 yılı Nisan ayı sonu itibari ile 850.000’ni aşmıştır. 

Elektronik Ücret Toplama Sistemleri 

Ücretli yollarda gişelerdeki zaman kaybını önlemek, hızlı geçişi sağlamak ve ücret 

toplamada insan faktörünü ortadan kaldırmak amacıyla 1999 yılında Otomatik Geçiş 

Sistemi (OGS) Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde uygulamaya konulmuş,  1 Şubat 2013 

tarihi itibarıyla de manuel ücret toplama uygulamaları tümüyle kaldırılmış ve tüm KGS’ler 

HGS’ye dönüştürülmüştür.  

Yük ve Filo Yönetim Sistemleri 

KGM bünyesinde yük ve filo yönetim sistemine yönelik 300 aracı kapsayan taşıt 

takip sistemi kurulmuş olup sistemin bütün taşıtları kapsayacak şekilde geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır. Taşıtlar, KGM bünyesinde bulunan tanker, otomobil, otobüs, kamyon, 

dozer, kepçe vb motorlu taşıtlardır. GPS ve GSM/GPRS teknolojileri kullanılarak mobil 

taşıt veya ekiplerin sayısal haritalar üzerinden izlenmesi, takip edilmesi ve yönetilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Kaza ve Acil Durum Yönetim Sistemleri 

10. Ulaştırma Şurasında Karayolu Acil Yardım İstasyonlarının Kurulması projesi 

geliştirilmiştir. Konunun İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı görev kapsamında yer alması nedeniyle çalışmalar bu 3 Bakanlığın 

koordinasyonu çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.  
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Dinamik Trafik Işıkları, Toplu Taşımaya Yönelik Akıllı Sistemler ile Sürücü Destek 

ve Güvenlik Sistemleri de Trafik Yönetim Sistemleri kapsamında yer almaktadır. 

2.9. Ar-Ge Faaliyetleri 

2.9.1 KGM Ar-Ge Faaliyetleri 

KGM’nin faaliyet alanlarıyla ilgili bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak yeni 

süreç, sistem, ürün ve uygulamalar tasarlamak üzere sistematik bir temelde yaratıcı 

çalışmalar, çevre ile uyumlu ürün tasarımı, yazılım faaliyetleri ve alanında çıktıları özgün, 

deneysel ve teknik içerik taşıyan faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları 

düzenlemek amacı ile Karayolları Genel Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri 

Yönergesi hazırlanmış olup 20.12.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Ar-Ge Proje Değerlendirme Komisyonu toplantıları neticesinde TÜBİTAK Kamu 

Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) 

kapsamında 3 proje başlığı için çağrıya çıkılmıştır.  

Tablo 2.9.1.1.TÜBİTAK KAMAG 1007 Programı kapsamındaki çağrı başlıkları 

TÜBİTAK KAMAG 1007 

Projeleri Çağrı No 
Çağrı Başlıkları 

1007-KGM-2012-01 
Kalibre edilebilir karayolu üstyapıları (Rijit-Esnek) için 

projelendirme yönteminin geliştirilmesi 

1007-KGM-2012-02 
Kaza kara noktası olan hemzemin kavşaklarda uyarı 

sistemlerinin geliştirilmesi 

1007-KGM-2012-03 

Karayollarında buzlanmayı önleyici ve buz çözücü çözelti 

ve/veya dispersiyonların yerli olarak geliştirilmesi, çevre 

ve iklim koşullarına göre performans kriterlerinin 

belirlenmesi 

 

2.9.2. Avrupa Birliği Sürecinde Karayolu Ar-Ge Yaklaşımı 

AB ülkeleri tarafından araştırma çalışmalarına ayrılan kaynakların daha etkin 

kullanımını sağlamak için bir danışma kurulu oluşturulmasına karar verilmiş ve bu amaçla 

Avrupa Karayolu Ulaşım Araştırma Danışma Kurulu (European Road Transport Research 

Advisory Council, ERTRAC) 25 Haziran 2003’te kurulmuştur. Kurulun amacı, 

araştırmalardaki gereksiz bölünmeleri ve tekrar niteliği olan çalışmaları önlemek ve tüm 

çalışma gruplarının ortak bir vizyonda ilerlemesini sağlamaktır. ERTRAC üyeleri tüm 

ulaştırma sektörlerinden (tüketiciler, taşıt üreticileri, yedek parça sağlayıcıları, altyapı 
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operatörleri, servis sağlayıcıları, enerji tedarikçileri, araştırma birimleri, yerel yönetimler 

vb) katılımcılardır. 

2.10. Ulaştırma, Enerji ve Çevre 

2.10.1. Enerji 

Türkiye’deki enerji kullanımı ulaştırma sektörü bağlamında incelendiğinde 2011 yılı 

itibarıyla toplam nihai enerji tüketiminin 15,95 Milyon ton petrol eşdeğeri (TEP) ile %18’ini 

ulaştırma sektörünün oluşturduğu görülmektedir (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 

2011 yılı istatistikleri). Karayollarındaki taşıt kilometre değeri her yıl artarken ulaşım 

sektörünün enerji tüketiminde 2007’den itibaren bir azalma gözlemlenmektedir. Bunun, 

yeni taşıt ve motor teknolojileri, yakıt verimliliği daha yüksek olan dizel taşıtların taşıt filosu 

içinde artmış olması, hava yolu taşıtlarında taşıma miktarı artarken daha yakıt verimli 

hava yolu taşıtlarının filolarda yer alması, metro projeleriyle şehiriçi taşımalarının artması 

gibi nedenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

                                                                              Kaynak: KGM; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  

          Grafik 2.10.1.1. Karayollarında Enerji Tüketimi ve Taşıt-Km (2001-2011) 

2.10.2. Çevre 

Dünyada toplam CO2 emisyonlarının sektörel bazda dağılımına bakıldığında 

ulaştırmanın payı %22’dir (Grafik 2.10.2.1). Bu oran AB ülkeri için %21’dir. 
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              Grafik 2.10.2.1. Dünyada CO2 Emisyonlarının Sektör Bazında Dağılımı, 2010  

 

 

    Grafik 2.10.2.2. AB Ülkelerinde Sera Gazı Emisyonlarının Sektör Bazında Dağılımı, 2010 

 

Kyoto Protokolü’nün 5 yıllık ilk taahhüt periyodundan (2008-2012) 4 yıl sonrasında 

2011 yılı sonu itibarıyla hemen hemen tüm Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer emisyon azaltım 

hedefi bulunan Avrupa Çevre Ajansı’na üye ülkeler %8 azaltım hedeflerini yakalamaya 

çalışmaktadır. Sektörel bazda yapılan projeksiyonlara göre emisyonlar; ulaştırma ve 

endüstriyel işlemler sektörleri hariç diğer sektörlerde mevcut azaltım önlemleri ile 2011-

2020 yılları arasında azalma eğilimde olacaktır.   
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Türkiye’nin Kyoto Protokolü’ne taraf oluşunu bildiren “Katılım Belgesi”  2009 

tarihinde BM Genel Sekreterine sunulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti 26 Ağustos 2009 

tarihinde Protokol’e resmi olarak taraf olmuştur.  

Orman ekosistem köprüsü 

Orman alanlarında uygun ekolojik yapıların (üstgeçit, alt geçit) tesis edilmesi 

biyolojik çeşitliliğe olumlu katkı sağlamaktadır. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Çamalan 

Orman işletme şefliği sahalarından geçen, Gülek Boğazı ile Akdeniz’i İç Anadolu'ya 

bağlayan otoyol üzerinde, tesis edilen köprü Orman Bölge Müdürlüğü ve Karayolları Bölge 

Müdürlüğü işbirliği ile  yenilenerek "Orman Ekosistem Köprüsü" olarak düzenlenmiştir.  

Gürültü  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında KGM sorumluluğundaki ana 

karayollarına ait gürültü haritası hazırlama çalışmalarının bir kısmı emanet bir kısmı ihaleli 

olarak yürütülmektedir. Hazırlanan gürültü haritalarına göre eylem planları hazırlanacaktır. 

2.11. Karayolu Yatırımlarının Finansmanı 

2.11.1. Yatırım Harcamaları 

2009 yılı itibarıyla gerçekleşen bütçe harcama verilerine göre ulaştırma sektörüne 

ayrılan yatırım paylarından karayolu sektörü için yapılan tahsislerde düzenli bir artış 

mevcuttur. Bu oran 2009-2012 yılları arasında %26-33 mertebesinde gerçekleşmiştir. 

KGM yatırımları için son üç yılda (2013 yılı fiyatlarıyla) 39.615.949.000 TL yatırım 

ve 5.544.634.376 TL cari nitelikli yatırım olmak üzere toplam 45.160.583.376 TL 

harcanmıştır. Kısaca son üç yılda merkezi bütçeden yıllık ortalama 15 milyar TL harcama 

yapılmıştır.  

Ekonomik ve sosyal gelişmelere paralel olarak oluşan talepler doğrultusunda yeni 

karayolu projeleri geliştirilmesiyle 2009 yılında 1.373 olan proje sayısı 2012’de 2.071 

olarak gerçekleşmiştir.   

Gelişmekte olan ülkelerde karayolu altyapı projelerine ayrılan kaynak miktarı 

olarak Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın en az %1-2’si olarak gerçekleşmektedir. 2007 yılından 

sonra özellikle yatırım ödeneklerine yıl içinde sağlanan ek ödeneklerle KGM’ye ayrılan 

yatırım bütçesi GSYH’nin %1’i seviyesine ulaşmıştır. 2023 yılına kadar hedeflenen 
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programımıza ulaşabilmemiz için söz konusu oranın devlet ve il yolları için %1 

seviyelerinin altına düşmemesi önem arz etmektedir.  

2013-2023 döneminde yatırım projeleri için 213,5 Milyar TL (2013 yılı BF ile) 

kaynağa  ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın 89,2 Milyar TL’si otoyollar için YİD modeli 

kapsamında, 124,3 Milyar TL’si ise devlet ve il yolları için bütçeden ayrılacak ödeneklerle 

karşılanması öngörülmektedir. Bu çerçevede 2023 yılı hedeflenen yatırım projelerinin 

gerçekleştirilmesi ve karayolu yatırımlarında sürdürülebilirliğin sağlanması için finans 

temininin sürekliliği ve kamu özel sektör işbirliği kapsamında alternatif finans yöntemlerinin 

hayata geçirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 2035 yılı hedeflerine ulaşılması 2023 yılına 

kadar belirlenen yatırım projelerinin gerçekleşmesine bağlı olduğu açıktır. 

 

Grafik 2.11.1.2. Son 10 yılda KGM yatırım ve toplam harcamalarının GSYH’ye oranları 

 

2.11.2. Karayolu Yatırımlarında Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) 

2013 yılı sene başı verilerine göre toplam proje stoğu 1.981 adettir. Yatırım 

programında ulaştırma, otoyol, turizm ve enerji başlığı altında gerçekleşen projelerin 

toplam tutarı yaklaşık 108 milyar TL olup 64 milyar TL harcanmıştır. Kalan tutar 43 Milyar 

TL’dir. 2013 yılında mevcut proje stoğunun yapımının gerçekleştirilmesinde kamu 

kaynakları yetersiz olup alternatif finans kaynaklarına başvurulması gerekmektedir. 

Karayolu yatırımlarının kamu kaynakları ile finansmanı ülkemizin bu alandaki 2023 

ve 2035 yılına yönelik hedeflerine ulaşmada yetersiz kaldığından, finansmanın özel sektör 

tarafından sağlandığı bir KÖİ alt modeli olan Yap-İşlet-Devret (YİD) modelinin kullanımına 

son yıllarda ağırlık verilmektedir. YİD modeli Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, 

Sabuncubeli Tüneli ve Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) projelerinin 

yapımına başlanmıştır.  
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YİD modelinde özel sektör tarafından projenin finansmanı sağlanmakta, tesisi 

kullanan taşıtlardan geçiş ücretleri toplanarak, bu gelirler öncelikle borç servisinin 

yapılmasında kullanılmaktadır. Bununla birlikte, KGM tarafından taşıt geçiş garantileri 

sağlanmakta ve gerçekleşen trafik miktarlarına göre bütçeden garanti ödemeleri 

yapılabilmektedir. Diğer taraftan, projelerin erken feshedilerek tesisin KGM’ye devri 

halinde özel sektörün finansman borçlarının KGM veya Hazine Müsteşarlığı tarafından 

üstlenimine ilişkin borç üstlenim anlaşmaları düzenlenebilmektedir.  

Mevcut mevzuata göre, YİD modelli projelerde uygulanabilecek bir diğer 

finansman yöntemi ise gerçekleştirilecek projelere devlet tarafından katkı payı 

verilmesidir. Bu yönteme göre, tesis özel sektör tarafından finanse edilerek inşa 

edilmekte, ilgili idare ise tesislerde oluşan trafik hacmine göre hizmet bedelini kısmen 

veya tamamen karşılamak üzere özel sektöre katkı payı ödemesi gerçekleştirmektedir. 

Katkı payının idare tarafından kısmen ödendiği durumlarda kalan kısmın kullanıcılar 

tarafından ödenmesi öngörülmektedir.  

Yukarıda belirtilen söz konusu kamu destek unsurları - talep garantileri, fesih 

halinde borç üstlenimi, katkı payı ödemeleri - bütçe gerçekleşmelerini etkileyen ya da 

izleyen yıllarda etkileyebilecek olan koşullu ya da doğrudan yükümlülükler yaratmaktadır. 

Karayolu ve otoyolu projelerinde, henüz ülkemizde uygulaması bulunmayan 

uluslararası uygulamalar arasında proje gelirleri karşılığı proje bonolarının ihraç edilerek 

finansman sağlanması, devlet destekli altyapı fonlarının projelere finansman ve/veya 

garanti sağlaması, proje şirketlerine ilgili idarelerin ortak olması gibi çeşitli finansman 

yöntemleri karşımıza çıkmaktadır.  

2.11.3. Karayolu Sektöründe KÖİ Ülke Uygulamalarından Örnekler 

Ulaşım Sektörü’nün birçok alanında KÖİ modelleri başarıyla uygulanmaktadır. 

Dünya Bankası (PPIAF) verilerine göre ulaşım sektörü 2008 yılındaki ekonomik kriz ve 

sonrasındaki ekonomik durgunluğa rağmen yatırım miktarı ve proje sayısı açısından 

gelişmektedir.  
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Grafik 2.12.3.1. Yıllara göre KÖİ Karayolu Projeleri-Dünya Bankası 

 

Son yıllarda gelişmiş ülkelerde ulaşım sektöründe KÖİ modelini uygulamış ve 

genellikle başarılı olmuşlardır. Son 5 yılda ise KÖİ alanındaki uygulamalarıyla İngiltere 

proje sayısı ve yatırım tutarı olarak zirvede yer almaktadır. KÖİ modeli olarak genellikle 

Tasarla-Yap-Finanse Et-İşlet modelini kullanan İngiltere, ulaşım projelerinde verimliliğe 

önem vermiş, yapım riskleri Yüklenici tarafından üstlenilmiştir. Tasarla-Yap-Finanse Et-

İşlet modeli birçok AB üyesi ülkede uygulanmaktadır. 1993 yılında Portekiz’de Vasco de 

Gama Köprüsü Projesi ile ilk kez AB Fonları ile Özel Sektör Finansmanı birlikte 

kullanılmış, AB içinde Proje Finansmanı açısından yeni bir yapı meydana gelmiştir. Vasco 

da Gama Köprüsü için gölge fiyat uygulanmış, mevcut köprüde geçiş ücreti uygulamasına 

devam edilmiştir. Bu proje sonrasında Portekiz’de KÖİ uygulamaları karayolu projelerinde 

uygulanmış, başlangıçta geçiş ücreti uygulaması ile finanse edilirken, son yıllarda gölge 

ücret uygulamasına geçilmiştir. Ancak gölge ücret uygulamasından kaynaklanan finansal 

risk Portekiz’in mali yükünü artırdığı için gerçek geçiş ücreti uygulamasına dönüş 

yapılmıştır. 

İtalya gerçek geçiş ücreti ile gölge ücret uygulamasını birleştirerek karayolu 

projelerinde 1997 yılından itibaren uygulamaktadır. Doğu Avrupa da ilk KÖİ projesini 

uygulayan ülke Macaristan’dır. M1/M15 Otoyolu trafik garantili olarak finanse edilmiş 

ancak birkaç yıl içinde beklenen trafikler gerçekleşmediği için yol özel sektörden devlete 

devredilmiştir. Polonya ve Çek Cumhuriyeti de Macaristan’a benzer deneyimler 

yaşamıştır. 
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İspanya İngiltere’den farklı bir KÖİ süreci ve metodolojisi geliştirmiş, ortalama 3 yıl 

süren hizmet satın alma sürecini 1 yıla indirmiştir. Bu süreler proje risklerinin ne zaman ve 

nasıl tahsis edileceğine göre farklı olabilmektedir. 

Kuzey Amerika’da Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada ulaşım sektöründe KÖİ 

modellerini uygulamaktadır. Projeler, Tasarla-Yap modeli ve Kamu-Özel Sektör 

finansmanının birlikte kullanılmasıyla hayata geçirilmektedir. Projelerin Kamu finansmanı 

akaryakıttan alınan vergiler, geçiş ücretleri ve projenin gerçekleştiği bölgedeki mülkiyet 

değer artışından alınan vergiler ile sağlanmaktadır. 

Güney Amerika, özel sektörün altyapı yatırımlarında yer almasında tercihini 

özelleştirme sürecinden KÖİ uygulamalarına geçiş yaparak değerlendirmiş, imtiyaz 

hakkının kullanımına önem vermiştir. Birçok proje için gerçek geçiş ücretleri kullanılmış, 

sözleşmeler minimum işletme süresine göre düzenlenmiştir. Bu sayede sözleşme süresi 

esnek bir yapıya kavuşmuş, anlaşma yatırımcının yeterli geri dönüşümünü sağlamasına 

kadar sürmesi dolayısıyla  sponsor ve finansman sağlayan bankaların riskleri ciddi oranda 

azalmıştır. 

Afrika ve Asya’daki gelişmekte olan ülkelerde ise ulaşım projeleri KÖİ için pilot 

proje olarak tercih edilmektedir. Asya’da Japonya KÖİ uygulamalarında önde olmakla 

birlikte bölgedeki projeler Güney Kore ve Avustralya’da yoğunlaşmaktadır. Avustralya 

İngiltere’nin uyguladığı KÖİ modelini kullanmaktadır. Güney Kore ise 1997 Asya krizinden 

sonra ekonomik önlem olarak KÖİ projelerini gündemine almıştır. Geçiş ücreti, gölge ücret 

ve trafik garantisi mekanizmalarını ortaklaşa kullanarak, projelerin finansal güvenliğini 

desteklemeyi amaçlamıştır. 

Son yıllarda Hindistan Asya’da ve dünyada proje saysı ve piyasa büyüklüğü 

açısından lider konuma gelmiştir. Hindistan kendi YİD modelini geliştirmiş, geçiş ücretine 

dayalı büyük çapta yol yapım programını hayata geçirmiştir. 

2.11.4. KÖİ Mevzuatında 2009-2013 Döneminde Yapılan Değişiklikler  

YİD modeline yönelik olarak 08.06.1994 tarih ve 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve 

Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun” 

hükümleri uygulanmaktadır. 3996 sayılı Kanun’da ve diğer ilgili mevzuatta 2009 yılından 

bu yana proje süreçlerini hızlandırma ve projelerin yatırımcılar için daha cazip kılınması 

amacıyla bir dizi değişiklik yapılmıştır. 
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25.02.2011 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile YİD 

projelerine ilişkin uygulama sözleşmeleri için alınması gereken Yüksek Planlama Kurulu 

onayı aşaması kaldırılmıştır. Bu kapsamda, KGM’nin de aralarında yer aldığı idareler 

uygulama sözleşmelerini artık YPK onayına sunmayacaktır. Bunun yerine idarenin bağlı 

ya da ilgili olduğu Bakanın onayına sunacaklardır. Bu değişiklikle iki aşamalı olan YPK 

süreci tek aşamaya indirilerek proje sürecinin hızlandırılması amaçlanmaktadır. Yine aynı 

tarihli düzenleme ile idareler YİD projeleri için Kamu İhale Kanununa tabi olmaksızın 

müşavirlik hizmeti alabileceklerdir. Böylece, daha nitelikli dokümanların daha kısa 

sürelerde hazırlanması suretiyle uygulamanın kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. 

Aynı tarihli bir diğer değişiklik ile YİD projelerinde kamu kurumlarına ya da 

Hazineye ait taşınmazlar için kullanım bedeli ve hâsılat payı alınmamasının ve idareler 

tarafından projelere ilişkin özel sektöre talep garantisi verebilmenin önü açılmıştır. Bu 

değişiklilerle YİD projeleri yatırımcılar için daha cazip hale getirilmeye çalışılmaktadır.  

Ayrıca, YİD modelinin ikincil mevzuatı olan 3996 sayılı Kanunun Uygulama Usul ve 

Esaslarına İlişkin Karar 11.06.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/1807 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiştir. Bu değişiklikle bir yandan 6111 sayılı Kanunla 

getirilen değişiklikler Karara yansıtılırken diğer yandan Karar günün ihtiyaçları dikkate 

alınarak revize edilmiştir.  

3996 sayılı Kanuna 2008 yılında eklenen bir madde ile YİD modelinde “Katkı Payı” 

uygulaması düzenlenmiştir. Yapılan bu değişiklikle, üretilen mal veya hizmetin bedelinin 

kullanıcıları tarafından tamamen veya kısmen ödenmesinin mümkün olmadığı yatırımlarla 

ilgili YİD projelerinde kamu kesimi tarafından görevli şirkete katkı payı verilebileceği 

düzenlenmekle birlikte; katkı paylarının hangi esaslara göre, nasıl verileceği 

belirtilmediğinden uygulanma imkânı olmamıştır. 2011/1807 sayılı Karar ile ise katkı 

payının esas ve usulleri belirlenmiştir.  

Diğer taraftan, söz konusu Karardaki önemli diğer bir düzenleme idarelerin YİD 

projeleri için hazırlayacakları fizibilite raporlarında yatırımın geleneksel tedarik yöntemleri 

yerine YİD modeli ile hayata geçirilmesinin gerekçesini ortaya koyan karşılaştırmalı 

ekonomik ve finansal analizlere yer vermeleri gerekliliğidir. Bu düzenleme ile projelerin 

daha nitelikli bir şekilde hazırlanması amaçlanmaktadır.  

Öte yandan, 31.03.2012 tarihli 6288 sayılı Kanun ile 2023 yılına kadar YİD modelli 

projeleri üstlenen görevli şirketlerce yatırım döneminde proje kapsamında yapılan mal ve 

hizmet harcamaları Katma Değer Vergisinden istisna tutulmuştur.  
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Son olarak, 21.02.2013 tarih ve 6428 sayılı Kanun ile, 28/3/2002 tarihli ve 4749 

sayılı “Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 

8.6.1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanunda değişikliğe gidilerek ülkemizde KÖİ projeleri ile 

yürütülen yatırım ve hizmetlerin uygulama sözleşmelerinin süresinden önce feshi halinde 

Hazine/İdare tarafından borç üstleniminin genel çerçevesinin oluşturulması ile mevzuatta 

yeknesaklığın sağlanması amaçlanmıştır. 
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3. SEKTÖRÜN SORUNLARI VE DARBOĞAZLAR  

Sektörün geleceğe yönelik karşılaşacağı en önemli sorun ve darboğazlar 

ülkelerdeki, demografik, sosyal ve ekonomik değişimlere paralel olarak artan ve/veya 

yaşlanan nüfus, küçülen haneler, sanayileşme, bölgesel farklılıklar, artan otomobil 

sahipliği, küreselleşme (küresel ticaret), hızlı kentleşmeler, kentlere göç neticesinde artan 

trafik talebi ve bu talebe hizmet vermeye çabalayan altyapı yatırımları ve enerji ihtiyacıdır.  

Özellikle kentlerdeki trafiğin ve kırsal yollarda uzun mesafe taşımaların çok modlu, 

inter-modal sistemlerle çözülmesi gereklidir. Mevcut durumda zaten yoğun olan 

karayollarının yükü tüm dünyada ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde gittikçe 

artmaktadır. Ülkemizde ulaştırma yatırımları ve projeler mevcut durumda alt sektörün 

(karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu) ihtiyaçları çerçevesinde belirlenmektedir. 

Yük ve yolcu taşımacılığına ilişkin günümüz talepleri ve geleceğe ilişkin projeksiyonlar 

tespit edilirken ulusal ölçekte yeterli yük ve yolcu akım etütleri bütün ulaştırma türlerini 

kapsayacak şekilde yapılamamaktadır. Bu nedenle ulusal ölçekte başlangıç-son matrisleri 

tüm ulaştırma sistemini kapsayacak şekilde, türlere göre dağılım taşıma mesafelerine ve 

ulaştırma maliyetine yönelik belirlenememekte, modlararası talep tahmini gerçekçi 

yapılamamaktadır. Ayrıca altyapı yatırımları için gereken finans temininde de sıkıntılar 

yaşanmakta olup özel sektörün finans temininde katılımı kaçınılmaz hale gelmektedir.  

3.1. Enerji 

Özellikle karayolu ulaştırmasının en önemli sorunlarından biri enerji rezervlerinin 

kısıtlılığıdır. Ulaştırma sektörü tümüyle petrol bağımlısı bir sektör olup kullandığı enerjinin 

%97’si petrole dayalıdır. Karayolu alt sektöründe ise kullanılan enerjinin %98’i petrol 

enerjisidir (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2011 yılı istatistikleri). Ayrıca, yol 

yapımında kullanılan önemli malzemelerden biri olan bitüm petrol ürünüdür. Türkiye, 

önemli oranda petrol ithal eden bir ülke olup 2011 yılı Enerji Bakanlığı verilerine göre yerli 

üretim 2.555 Bin Ton Petrol Eşdeğer (TEP) iken ithalat 36.099 Bin TEP’dir. Türkiye’deki 

enerji kullanımı incelendiğinde 2011 yılı itibarıyla toplam nihai enerji tüketiminin %18’ini 

15.950 Bin TEP ile  ulaştırma sektörü oluşturmaktadır.  Ülkemizdeki en önemli ithalat 

kalemlerinden biri olan petrol ve türevlerinin sektörün ana ihtiyaçlarından biri olduğu 

düşünülürse petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların ekonomi üzerindeki etkileri karayolu 

sektörü özelinde daha da belirgin hale gelebilecektir.  
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3.2. Çevre 

Karayolu taşımasının petrole dayalı enerjiyi kullanmasından kaynaklanan hava 

kirliliği, kentlerde yaşanan trafik tıkanıklıkları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan gürültü 

kirlilikleri karayolu ulaşımının başlıca olumsuz etkileridir.  

Yapılan araştırmalara göre, dünyada karbon emisyonunun yaklaşık %28'i 

ulaştırmadan, ulaştırma kaynaklı emisyonun da %84'ü karayolu ulaştırmasından 

kaynaklanmaktadır. Bunun yarısından fazlası da binek otomobiller tarafından ortaya 

çıkarılmaktadır. Ülkemizde 1000 kişi başına düşen otomobil sahipliği 2012 yılı verilerine 

göre 114 olup son 10 yılda otomobil sayısı yaklaşık %90 oranında artmıştır.  

Ulaştırma sektörünün ülkemizdeki CO2 emisyonlarındaki payı yaklaşık olarak 

%16’lar seviyesindedir. KGM  verilerine göre 2002 yılı yük taşıma payları kamyonlar için 

%85 iken 2011 yılı payı %51’e düşmüştür. Bu oran son yıllarda kamyonlar aleyhine 

değişmektedir.Tır parkı artıkça çevresel açıdan CO2 emisyonları azalmakta hem de enerji 

verimliliği sağlanmaktadır. Ancak oran çevresel açıdan daha az emisyon oluşturan tırlar 

lehine gelişirken taşıt trafiği artarak emisyon hacmi de artmaktadır. 

3.3. Trafik Güvenliği 

Artan nüfus, taşıt sahipliği ve hareketlilik nedeniyle trafik konusu gün geçtikçe 

büyüyen bir problem alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 

sorumlu olduğu yol ağında 2002-2012 yılları arasında taşıt trafiği %82, yük taşımaları 

%43, yolcu taşımaları ise %59 oranında artış göstermiştir. Buna paralel olarak da trafik 

kazaları ve kayıpları (ölüm, yaralanma, maddi hasar) her geçen yıl artış göstermekte, 

kaza sonucu ortaya çıkan sosyo-ekonomik maliyetler bir kalkınma problemi olarak kendini 

göstermektedir.  

Türkiye’de trafik kazaları sonucu ortaya çıkan can kayıpları ve ekonomik kayıplar 

önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü 2012 yılı 

istatistiklerine göre ölümlü ve yaralanmalı 153.555 kaza meydana gelmiş, bu kazalarda 

3.750 kişi hayatını kaybetmiş, 268.102 kişi de yaralanmıştır. Bölünmüş yol çalışmalarının 

etkisi ile program döneminde kazalardaki ölü sayısı azalmış olsa da artan nüfus, taşıt 

sahipliği ve hareketlilik ile mevcut trafiğe oranla oldukça büyük kapasitede tasarlanan 

yolların sürücüyü aşırı hız yapmaya yönlendirmesi ve bölünmüş yollardaki hız limitinin 110 

km/saat’e çıkarılmış olması kaza sayısını artırmıştır. Ayrıca, devlet ve il yollarının bazı 
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kesimlerinde geometrik ve fiziki standartlardaki yetersizlikler trafik güvenliğini olumsuz 

etkilemektedir. 

Trafik kazaları; sürücü, yaya, yolcu, taşıt, altyapı ya da denetim yetersizliği gibi 

faktörler nedeniyle ortaya çıkabildiği gibi bu faktörlerin birkaçının ya da tamamının bir 

arada bulunmasıyla da meydana gelebilmektedir. Sistemin işlerliğinin sağlıklı bir şekilde 

temini için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak üzere 2918 sayılı Karayolları Trafik 

Kanunu ile Emniyet Genel Müdürlüğünün sekretaryasını yürüttüğü Karayolu Trafik 

Güvenliği Kuruluna (KTGK) görev verilmiştir. Her ay toplanarak Karayolu Güvenliği 

Yüksek Kuruluna gündem oluşturan KTGK, gerekli yasal yetkilerinin ve bütçe imkânının 

bulunmaması, sorumlu kuruluşları bağlayıcı kararlar alamaması gibi nedenlerle yalnızca 

tavsiye niteliğinde kararlar alabilmekte; ayrıca Başbakanın başkanlığında yılda iki kez 

toplanması öngörülen Yüksek Kurul ise yeterli sıklıkta toplanamamakta; her iki Kurulda da 

alınan kararların uygulanması ve uygulamanın izlenmesi ve denetlemesi hususunda 

hedeflenen etki yaratılamamaktadır.  

Karayolu ve Yol Güvenliği Araştırma Derneğinin verilerine göre, ülkemizde şehir içi 

yollarda meydana gelen kazaların %98,1’i; şehirlerarası yollarda meydana gelen kazaların 

ise %97,32’si sürücü ve yaya hatalarından kaynaklanmaktadır. Bu veriler toplumda trafik 

konusunda ne kadar eğitime ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Trafik ve güvenlik 

konusunda toplumsal bilinç ve farkındalık amaçlanan düzeyde değildir. Diğer yandan 

karayolu güvenliğinin teknik boyutuyla ilgili olarak; taşıtların üretim sonrası tadilatlarında 

gerekli denetimlerin yapılmaması ve yeterli yaptırımların uygulanmaması taşıma 

güvenliğini tehdit etmektedir. Bu husus Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri 

Bakanlığı ve UDHB’nin koordineli çalışarak çözmesi gereken önemli bir karayolu güvenlik 

sorunudur.  

Tehlikeli madde taşımacılığı ve denetiminde uzman personel eksikliği devam 

etmekte olup denetimlerin etkin bir şekilde yapılamadığı da ayrıca gözlemlenmektedir. 

3.4. Finansman 

Ülkemizde çoğunlukla ulaşım ve enerji alanlarında yoğunlaşmakta olan kamu 

altyapı yatırımlarının finansmanı mevcut durumda ağırlıklı olarak merkezi bütçeden 

karşılanmakta olup kamu bütçesi kısıtı bu yatırımlar için ciddi bir sınır oluşturmaktadır. Bu 

durum ise ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde büyük ölçekli altyapı projelerinin 
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gerçekleştirilebilmesi için uzun vadeli finansman ihtiyacı olduğu gerçeğini ortaya 

koymaktadır. 

Ayrıca, çok sayıda Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projesinin aynı anda piyasalardan 

finansman arayışına girmesi, özellikle küresel kriz sonrasında finansman kaynaklarında 

daralma yaşanan bu dönemde, projelerin gerekli finansmanı bulamaması ya da aşırı 

maliyetli finansman bulması sonucunu doğurmaktadır. Bu sorunu gidermek için öncelikle 

gerçekçi ve güncel fizibilitelere dayalı projelere öncelik verilmesi ve bu tür projelerin finans 

piyasalarının doygunluğa ulaşması olasılığını bertaraf edecek bir zamanlama ile 

sunulması önemlidir.  

Diğer taraftan, küresel finansal krizin başladığı tarih olarak kabul edilen Ağustos 

2007’den bu yana başta ABD ve Avrupa’da olmak üzere borçlanma piyasası koşullarının, 

fiyatlama ve kredi hacimlerinin önemli ölçüde bozulmuş olması nedeniyle KÖİ projelerinin 

finansal olarak yapılabilirlikleri ve yatırımın net değeri olumsuz olarak etkilenmiştir. Bu 

nedenle, mevcut piyasa koşullarında alternatif yöntemlerin yeniden bir arada 

değerlendirilmesi neticesinde altyapı yatırımları için finansman açığının kapatılması 

konusunda tahville finansmanın önemli bir rol oynayabileceği görüşü yeniden canlanmıştır 

(EPEC, 2012).  

Bu kapsamda, alternatif finansal kaynaklar arasında yer alan, proje finansmanı 

amaçlı tahvil, sukuk, gelir ortaklığı senetleri ve varlığa dayalı diğer sermaye piyasası 

araçlarının kullanımının yaygınlaştırılması finansman sorununa kısmi bir çözüm olarak 

önerilmektedir. Önümüzdeki dönem vizyonu içinde alternatif kaynakların kullanımının 

yaygınlaştırılması ve ülkemizde sektörün geleceğini şekillendirecek ve uluslararası para 

ve sermaye piyasaları ile ilişkileri yürütecek bir altyapı yatırım fonunun kurulması 

ülkemizin trilyonlarca dolar mertebesinde olan altyapı yatırım ihtiyacını “Vizyon 2023” 

kapsamında gerçekleştirmesinde katalizör rolü üstlenecektir. 

Tüm kamu kurumları tarafından gerçekleştirilmesi öngörülen KÖİ projelerinin 

izlendiği merkezi bir KÖİ birimi bulunmadığından, aralarında KGM’nin de yer aldığı 

idareler tarafından gerçekleştirilen KÖİ projelerinde sektörel açıdan herhangi bir 

önceliklendirme yapılamamaktadır.  

Farklı ülke tecrübelerinin ve uluslararası kuruluşlarca yapılan çalışmaların ışığında, 

KÖİ’nin yalnızca ekonomik olarak yapılabilir projeler için uygulanması gerektiği 

değerlendirilmektedir. Bütün projeler KÖİ modeli için uygun değildir. Herhangi bir KÖİ 

projesinin kamu için faydalı olabilmesi için öncelikle %100 kamu finansmanlı bir projeye 
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kıyasla eşit veya daha fazla harcama etkinliği sağlaması gereklidir. Bu çerçevede, diğer 

finansman ve işletme seçeneklerine göre harcama etkinliğini sağlayacak ve 

değerlendirecek mekanizmaların kurulması temin edilmelidir.   

Ülkemizde uzun yıllardır, farklı kurumlarda oluşmuş olan KÖİ tecrübelerinin bir 

merkezi idarede toplanması gerektiği kabul edilmektedir. Bu idarenin projelerin idaresinde 

ve projelerin finansmanı ile ilgili konularda görev alacak proje ve finansman idaresi 

şeklinde yapılandırılması genel kabul gören durumdadır. Ancak, bu idarenin hangi kurum 

altında yapılandırılacağı konusunda bir netlik bulunmamaktadır. Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığı’nın proje ve finansman konusundaki tecrübesi ve Kalkınma Bakanlığının YİD 

tecrübeleri nedeniyle bu iki kurum öne çıkmaktadır. Dünyadaki genel eğilim ise bu 

idarenin bağımsız bir idari otorite şeklinde yapılandırılması yönündedir. 

KGM de dâhil olmak üzere kamu kurumlarının KÖİ projelerini bütçe yolu ile 

finansmanın dışında, bir özel sektör finansman havuzu olarak görmelerinin önüne 

geçilmesi gerekmektedir. Kamunun üstlendiği koşullu yükümlülükler açısından 

bakıldığında, projeye yönelik risklerin projenin planlanması sürecinden itibaren doğru 

olarak tanımlanması ve yapılan analizler sonucunda kamu ve özel sektör arasında adil bir 

risk paylaşımının tasarlanması son derece önem arz etmektedir. 

3.5. Ar-Ge 

Karayolu ulaştırması Ar-Ge çalışmaları Türkiye’de ağırlıklı olarak TÜBİTAK ve 

Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilmekte olup üniversiteler, kamu ve sanayi 

kuruluşları tarafından yürütülmektedir. Kamu araştırma merkezi olarak karayolu 

ulaştırması ile ilgili özel bir merkez bulunmamaktadır. TÜBİTAK Marmara Araştırma 

Merkezi karayolu ulaştırması ile ilgili belirli kapsam ve konuda araştırma yapabilmektedir. 

Ayrıca Türkiye’de karayolu ulaştırması ile ilgili önceliklerin belirlenerek yürütüldüğü bir 

“Ulusal Ar-Ge Programı” bulunmamaktadır. Bu nedenle desteklenen araştırmaların 

ülkenin öncelikleri kapsamında olması veya araştırma dünyasının ülke önceliklerine 

yönlendirilmesi ile ilgili bir kontrol mekanizması bulunmamaktadır.  

Ülkemizde araştırmalar akademik, sanayi, kamu, temel araştırma, uygulamalı 

araştırma, araştırma altyapısı, bilim insanı yetiştirilmesi, KOBİ inovasyon kapasitesinin 

arttırılması gibi bir kapsamda desteklenmektedir. Bu kapsam içerisinde teknolojik 

alanlarda öncelikler güncellenememekte ve sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle ulusal bir 
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karayolu ulaştırması araştırma programının hazırlanması ve sürekliliğinin sağlanması 

2023 vizyonunun önemli bir parçasıdır.  

Trafik güvenliği, karayolu üstyapı, altyapı, akıllı ulaşım sistemleri gibi konulardaki 

araştırma faaliyetleri, üniversitelerde ve özel sektörde dağınık ve kapsamı sınırlı olarak 

gerçekleştirilmektedir. Bu alanda kurulacak bir araştırma merkezi; araştırma, teknoloji 

geliştirme, test ve analiz hizmetleri ile kamu veya özel sektörün Ar-Ge ihtiyaçlarına çözüm 

sağlayarak, Türkiye’ye rekabetçi avantajlar getirecektir.  

Bununla birlikte Ar-Ge faaliyetlerine yeterince kaynak ayrılamayışı, Ar-Ge 

konusunda yetişmiş etkin personel yetersizliği, personelin Ar-Ge çalışmalarına teşviki ve 

motivasyon eksikliği sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 

3.6. Taşımacılık 

Mevcut durumda ulaştırma türleri arasında etkin koordinasyonu sağlayacak 

düzenlemeler yeterli değildir. Bu nedenle ulaşım türleri arasında hem kaynaklarımızın 

hem de ulaştırma sistemlerimizin daha etkin ve verimli kullanımına imkan verecek 

ulaştırma ana planı yapılmalı ve gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmelidir. 

Ulaştırma sisteminin bütününü kapsayan yük ve yolcu taşımacılığına ilişkin 

başlangıç-son matrislerinin olmayışı dengeli ve etkin türel dağılımın yapılmasına engel 

teşkil etmekte ve talep yönetimi sağlıklı bir şekilde yapılamamaktadır.  Karayolu, altyapı 

arzının sürekli artırılması sonucunda kendi talebini yaratmakta ve bu yapı sürekli kendisini 

beslemektedir. Buna ilaveten hem kaynaklarımızın hem de karayollarımızın daha etkin ve 

verimli kullanımına imkan verecek kombine taşımacılık anlayışı ve altyapısı yeterince 

gelişmemiştir. 

Yurtiçi yolcu ve yük taşımalarında karayolunun hakim konumu altyapının erken 

bozulmasına, taşıma maliyetlerinin artmasına ve trafik güvenliğine olumsuz etki 

yapmaktadır. Ülkemizde kombine taşımacılığı koordine etmek üzere kurulan, Tehlikeli Mal 

ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün,  kombine taşımacılık ve taşıma 

modlarının payları konusunda yapacağı çalışmalar daha da önem kazanmıştır. 

Taşımacılıkta karayollarının hakim konumunun yanı sıra mesleki yeterlilik ve mali 

yeterlilik anlamında karayolu taşımacılık hizmetlerinde kurumsallaşma da önemli bir 

problem olmaya devam etmektedir. Son on yılda yapılan değişikliklerle mesleki ve mali 
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yeterlilik konusunda sektörde dönüşüm çalışmaları yapılmaktadır. Sektöre yeni giriş 

yapacak firmalarda aranan şartlar arasında mesleki ve mali yeterliliğe sahip olma hususu 

önem arz etmektedir. 

Sektörde faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, mevzuat uyarınca her 

faaliyet türü için farklı mali yeterlilik kriterine sahip olmalıdır. Hedeflenen, çağdaş ulaşım 

teknolojilerini kullanan ve toplumun refahına katkı sağlayabilecek şekilde kurumsallaşmış 

firmaların sektöre hakim olmasıdır. 

Mevcut durumda pazara ve mesleğe giriş hususunda yapılan düzenlemelerin 

hayata geçirilmesini sağlamak için de etkin bir denetim mekanizması kurulmuştur. Bu 

süreçte, taşımacılarımızın kolay kolay vazgeçemedikleri bir kısım alışkanlıkları ile yeni 

düzene uyum sağlamadaki güçlükleri nedeniyle uygulanan yaptırımların ağırlığı zaman 

zaman gündeme gelmiş, neticede cezaların düşürülmesi, yeni uyum süreleri ve asgari 

kapasite kolaylıkları gibi bazı iyileştirici tedbirler de alınmış olmasına rağmen piyasa 

henüz arzu edilen düzeye ulaştırılamamıştır. 

Ayrıca tahditli plaka uygulaması olarak bilinen sayı sınırlamaları nedeniyle servis 

aracı temininde güçlük yaşanmaktadır. 

Taşımacılık sektöründeki arz fazlası ve kayıt dışılık rekabete zarar vermektedir. 

Gerek trafik güvenliğinin sağlanması gerekse sektörde yer alan taşıt sayısının kontrol 

edilebilmesi amacıyla eski model taşıtların piyasadan çekilmesi konusunda çalışmalar 

devam etmekte olup, 80 bin adete yaklaşan miktarda taşıt hurdaya ayrılmıştır.  

Karayolu yük taşımacılığında sürücülerin çalışma ve dinlenme saatleri 

konusundaki AB düzenlemeleri AETR Anlaşmasına taraf olunmasıyla mevzuatımıza 

aktarılmıştır. Bu konudaki ikincil düzenlemeler yapılmaya devam edilmekle birlikte 

kontrollerin yoğunlaştırılması gerekmektedir. Çalışma ve dinlenme sürelerinin daha 

çağdaş denetimini sağlayan “Sayısal Takograf Sistemi” ülkemizde kurulmuş ve bugüne 

kadar 60 bine yakın sayısal takograf kartı üretilmiştir. Bu sistemin ülkemizdeki tüm eşya 

ve yolcu taşıma araçlarında kullanımının zorunlu olmasıyla trafik güvenliğinde önemli bir 

aşama kaydedilmiş olacaktır. 

Bunlara ilaveten özel yüklerin taşınmasına ilişkin taşımanın yapılacağı güzergâh 

konusunda da sorunlarla karşılaşılmakta olup Kanuna göre yalnızca Karayolları Genel 

Müdürlüğü’ne özel yük taşıma izin belgesi verme yetkisi verilmiştir. Mevcut uygulamada 

taşıma güzergahı belirlenirken, yalnızca Karayolları Genel Müdürlüğünün 
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sorumluluğundaki yollara ait envanter kayıtları dikkate alınmaktadır. Belirlenen güzergâhın 

Belediyeye ait yollardan geçmesi durumunda problemler yaşanmaktadır.  

3.7. İş Gücü Kalitesi, İstihdamı ve Güvenliği 

Ulaştırma sektörü ve bir alt sektörü olan karayolu ve karayolu taşımacılığında 

istihdam edilenler yöneticisinden mühendisine, mühendisinden işçisine, sektöre eğitim 

hizmetini sağlayan eğitimcisinden öğrencisine, sektörde hizmet sağlayan lojistik firma 

yöneticilerinden şoförüne kadar çok geniş bir yelpazede yer almaktadır. Sektörde altyapı 

yatırımlarının hayata geçirilmesinde rol oynayan teknik personeli yetiştiren üniversiteler ve 

ilgili bölümlerde, artırılan kontenjanlar ve gevşetilen başarı ölçütleri sonucunda arzu edilen 

kalitede ve seviyede personel istihdamda zorluklarla karşılaşılmaktadır. 

Sektörde özellikle kamu kesiminde uygulanan ücret politikası deneyimli ve etkin 

personelin istihdamının sürdürülmesinde sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Ücret politikası 

nedeniyle performansı yüksek çalışanlar ya farklı kurumları tercih etmekte ya da özel 

sektöre geçmektedir. Bununla birlikte sektördeki kamu kesiminin ücret politikası özel 

sektördeki ücret politikasına yön vermektedir. Ayrıca teknolojik gelişmelerin sektöre 

uyarlanması noktasında üniversite-sanayi-sektör işbirliği arzu edilen seviyede 

bulunmamaktadır. 

KGM’de özellikle trafik ve bakım alanlarında çalışan personelin temininde de son 

yıllarda sıkıntılar yaşanmaktadır. Bunun nedeni ise,  meydana gelen trafik kazalarında 

yola kusur verilmesi durumunda, yargı tarafından sorumlu bir gerçek kişinin ismi 

istenmekte, Bölge Müdürlüklerinin Trafik ve Bakım Başmühendislikleri ile Şube 

Şefliklerinde çalışan Personel, hapse kadar giden cezalara maruz kalmakta, sonuçta bu 

birimlerde çalıştırılacak eleman temininde sıkıntılar yaşanmakta, bu birimlerde çalışan 

personelde diğer birimlere tayin istemektedir.  

Sözü edilen birimlerde yeterli sayıda personel olmaması sebebiyle yol kontrolleri 

gerektiği gibi ve planlı şekilde yapılamamakta, tedbirler ve yapılan çalışmalar yeterince 

kayıt altına alınamamaktadır. Karayolunun bakımının zamanında yapılamaması, kaza 

analizlerinin yapılamaması, yatay ve dikey işaretlemelerin yeterli olmayışı veya uygun 

olmayışı gibi nedenlerle verilen yol kusurlarından dolayı meydana gelen trafik 

kazalarındaki kusur nedenleriyle Karayolları Genel Müdürlüğü personeli zor durumda 

kalmaktadır. 
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Bununla birlikte karayolu düzenlemesi ile ilgili olarak özellikle ağırlık ve boyut 

kontrollerinin ve  denetimlerinin kısıtlı insan kaynakları nedeniyle piyasadan hizmet alımı 

yoluyla yapılabilmesi, yapılan düzenlemelere uyumun ülke genelinde gösterdiği farklılıklar, 

çevresel etkiler, yerel yönetimlerin ısrarcı uygulamaları yanında zaman zaman idari 

işlemlere karşı açılan davalar; daha kaliteli bir hizmet anlayışıyla ve kurumsallaşmış 

firmalarla daha rekabetçi ve daha adil bir piyasa ortamının oluşturulmasını 

geciktirmektedir. 

Ayrıca taşımacılık sektöründe ülkemizde yüksek oranda işsizlik bulunmasına 

rağmen yetişmiş şoför açığı bulunmaktadır. Sektör çalışanlarının yetkinliğinin artırılması 

noktasında karayolu taşımacılığı ile ilgili meslek yüksek okulları sayısının sektör 

ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye çıkarılması önem arz etmektedir. 

Diğer yandan karayolu taşımacılık faaliyetlerinde hizmet veren şoförlerin kendi 

adlarına kayıtlı taşıtları olmadığından Meslek Odalarına kayıt olamamaları halen bir sorun 

olarak yaşanmaktadır. Bu durum, uzman sürücü sıkıntısı çekilmesine neden olmaktadır. 

Nitekim meslek odasına üye olamamaları sonucunda sürücüler, gerekli eğitimlere tabi 

olamamakta bir kısım sosyal destekten yoksun kalmaktadırlar. Dolayısıyla taşımacılık 

pazarındaki kalifiye sürücü ihtiyacı yeterince karşılanamamaktadır. 

İşyerlerinin sayısı ve tehlike sınıfına yetecek sayıda iş güvenliği uzmanı ve iş yeri 

hekimi bulunmamaktadır. Bu durum iş yerlerinde iş kazası sayılarının ve can ve mal 

kayıplarının yüksek olmasına neden olmakta, bu da hukuki ve cezai sorumluluklar 

getirmektedir. 

3.8. Akıllı Ulaşım Sistemleri 

AUS ile ilgili stratejik politika, hedef ve eylemler ülkemizde daha önce birçok 

değişik kurum ve kuruluş tarafından üretilen birçok politika belgesinde yer almaktadır. Son 

dönemlerde ülkemizde hızlı kentleşmenin ve araç sahipliğindeki artış sonucunda karayolu 

ulaşımında görülen artış eğiliminin beraberinde getirdiği trafik sıkışıklığı, trafik kazaları, 

emisyon artışı gibi birtakım problemler AUS’un planlı ve sistemli bir yapıya kavuşturularak 

yaygınlaştırılmasını zorunlu hale getirmiştir. Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan 

“Orta Vadeli Program eki Eylem Planı” ile UDHB ilgili kuruluşlarla birlikte AUS Strateji 

Belgesi’ni hazırlamakla görevlendirilmiştir. Bu kapsamda, Ülkemizde AUS konusundaki 

Ar-Ge ve yatırım faaliyetlerinin ülke genelinde geçerli bir “Ulusal AUS Stratejisi” esas 

alınarak ve ilgili bütün kamu/özel sektör kuruluşlarının ihtiyacı gözetilerek yapılan bir üst 

planlamaya (Ulusal AUS Strateji Planı) göre yürütülmesi için UDHB tarafından geniş 
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katılımlı bir çalışma ile “Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi (2013-2023) Ve Eki 

Eylem Planı (2013-2015) hazırlanarak Yüksek Planlama Kuruluna sunulmak üzere 

Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir.  .  

AUS’nin uygulanması için nüfusun yapısı, bilişim, haberleşme ve sanayi altyapısı 

önemli unsurlar olup ülkemiz bu bakımdan yeterli potansiyele sahiptir. Buna karşın mevcut 

durumda, uygulamalar arasında entegrasyonun ve koordinasyonun olmaması, mevzuat 

ve standartlar konusundaki düzenleme eksiklikleri, AUS sanayisinin dışa bağımlı olması, 

insan kaynakları yetersizliği gibi hususlar AUS uygulamalarının etkin bir şekilde 

yaygınlaştırılmasını engelleyen önemli sorunlardır. 

Akıllı Ulaşım Sistemlerinin tıkanıklık yönetimi ve trafik güvenliğine ilişkin bazı 

sorunları bertaraf edebileceği bilinmekle birlikte konuya ilişkin yeterli kaynağın 

ayrılamaması ve deneyimli personelin istihdam edilememesi AUS’ların daha etkin ve hızlı 

bir şekilde uygulanmasında sorun yaratabilecektir. 

3.9. Diğer Sorun Alanları 

Tüm ulaştırma sistemlerini ulusal, bölgesel ve yerel boyutta kapsayan yolcu ve yük 

trafik verileri sağlıklı bir şekilde toplanıp değerlendirilmemektedir. Bu durum etkin ve 

verimli bir planlamanın yapılabilmesine imkan vermemektedir. UDHB bünyesinde kurulan 

ancak henüz faaliyete geçmeyen “Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları 

Merkezi Başkanlığı” en kısa sürede faal hale getirilerek gereken çalışmaları yapmalıdır. 

Trafik güvenliği ve daha dayanaklı yol malzemelerinin kullanılması gibi konularda 

yenilikçi ve maliyet etkin yöntemlerden istifade edilememektedir. 

Yolların yüksek kalitede ve imalat standartlarına uygun yapılmaması erken 

bozulmalara sebep olmakta, trafik güvenliğine olumsuz etki yapmakta ve kaynak israfına 

neden olmaktadır. 

Zamanında yapılan önleyici bakım-onarım faaliyetleri önemli oranda maliyet 

tasarrufları sağlamaktadır. Ancak, KGM’de halen etkin bir varlık yönetim modeli 

uygulanamamaktadır.  

Erişim bağlamında engelli vatandaşlarımıza yönelik kolaylaştırıcı düzenlemeler 

asgari düzeyde kalmaktadır. Bu durum söz konusu vatandaşlarımızın sosyal olarak 

dışlanmalarına neden olmaktadır. 
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Yenilikçi ve performansı esas alan yöntemlere izin vermeyen geleneksel ihale ve 

sözleşme yöntemleri etkinlik ve verimliliği artırmak noktasında yetersiz kalmaktadır. 

Mevcut ihale sisteminde aşırı düşük teklife göre teklif verme sistemi nedeniyle  

ihaleler zamanında bitirilememekte ve önemli projelerin zamanında hizmete alınamayışı 

Ülke ekonomisine zarar vermektedir. 
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4. SEKTÖRÜN GELECEĞİNE YÖNELİK ÖNGÖRÜ VE 

BEKLENTİLER 

Ulaştırma sistemlerinin günümüzden 10-20-25 yıl sonra nasıl olacağına ilişkin 

öngörüler ve tahminler Dünya Bankası, Avrupa Ekonomik Komisyonu ve OECD gibi 

kurumlar tarafından yapılmıştır. Bununla birlikte bazı ülkeler konumları ve gelişmişlik 

düzeylerini dikkate alarak benzer öngörü ve tahminleri  kendi ulaştırma sistemleri için de 

yapmışlardır. 

OECD’nin 2030 yılına ilişkin hem gerçekçi olabilecek hem de iyimser öngörüleri 

bulunmaktadır. OECD’nin 2030 yılı için gerçekçi tahmini kısaca şu şekildedir1; 

 Daha fazla otomobil sahipliği ve uzun mesafeli seyahatler, 

 Daha az yakıt kullanan araçlar, 

 Yük taşımacılığında karayolu ağırlığı olan taşımalar, deniz ve demiryolunda daha 

az artış, 

 Toplu taşımacılıkta daha az artış, 

 Yürüyüş ve bisiklet kullanımında daha az artışlar, 

 Havayolu taşımacılığında devam eden büyüme ve artış, 

 Ulaştırmada karayolu ve havayolu taşımacılığının baskın hale gelmesi, 

 Daha az hava kirleten araçlar olmakla birlikte artan taşıt hacminden ötürü daha 

fazla hava kirliliği, 

 CO2 salınımının artması, 

 Diğer alt ulaştırma sektörlerinde gürültünün azalmasıyla birlikte havayolu 

taşımacılığında gürültü artışı, 

 Daha fazla arazinin ulaşım amaçlı kullanımı, çevreye verilen zararda artış, 

 Ulaştırmanın sosyol ve ekonomik etkilerinin günümüze kıyasla artışı. 

 

Bununla birlikte OECD’nin iyimser tahmini (taşımacılığın olumlu yöne çekilmesi) 

ise aşağıda verildiği şekildedir; 

 Taşıt sahipliği ve kullanımında azalma, taşıt filolarında hibrid elektrikli araçların 

kullanımı, 

 Uzun mesafe seyahatlerde azalma, kısa mesafelerde yürüyüşün tercih edilmesi, 

                                                           
1
 William R. Black, “Transportation”, 2003 
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 Uzun mesafeli seyahatlerin azalması ve yük taşımacılığında hidrojenin akaryakıt 

yerine kullanımı, 

 Elektrikli demiryolu sistemleri, hızlı trenler, 

 Deniz taşımacılığında artış ve hidrojenin yakıt olarak kullanımı, 

 Havayolu taşımacılığının belirli oranda etkili ve verimli olacak şekilde azaltılması, 

 Ulaştırmayı etkileyebilecek yerleşimlerde ve arazi kullanımında olumsuz etkilerin 

düşürülmesi, 

 Telekomünikasyon sistemlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması, 

 Uzun mesafe taşımaları önlemek amacıyla üretimlerin bölgeselleştirilmesi, 

 Eğitimlerde ve kampanyalarda seyahatlerin azaltılmasına vurgu yapılması. 

 

2050 yılı ulaştırma sistemlerine ilişkin AB’nin öngörü ve beklentileri 28 Mart 2011 

tarihinde güncellenen Beyaz Kitapta verilmiş olup ana ilkelerden bazıları aşağıdadır: 

 

• Ulaşım sisteminin petrole bağımlılığı kırılırken, verimliliğinden ve dolaşım 

rahatlığından taviz verilmemesi,  

• Bunun için daha büyük hacimli yüklerin ve daha fazla sayıda yolcunun beraberce, 

en etkin taşıma türleri (kombinasyonu) ile taşınabileceği yeni ulaşım modellerinin ortaya 

çıkması,  

• Bireysel ulaşımın son ayağının çevre dostu araçlarla gerçekleştirilmesi, 

• AB’deki yük ve yolcu taşımaları daha ziyade demiryolu ve denizyoluyla 

gerçekleşirken, karayolu taşımalarının daha kısa mesafelere yoğunlaştırılması,  

• Enerji kullanımını en uygun düzeye getiren özel yük koridorlarının oluşturulması,  

• Ulaşımdaki engellerin kaldırılması, 

• Ulaşım altyapıları için yeni finansman yöntemlerinin bulunması,  

• Kirleten öder ilkesinin daha geniş ölçekte uygulanmasının sağlanması 

gelmektedir.  

 

Sektörün geleceğine ilişkin öngörülere ülkemiz açısından gerek 10. Ulaştırma 

Şurası’nda gerekse Türkiye Ulaşım İletişim Stratejisi Belgesi’nde yer verilmiştir.  Bu 

öngörüler ve stratejiler, ülkemizin büyüyen ve dinamik yapısı ile Cumhuriyetimizin 100. 

Yılı’nda dünyanın en zengin 10 ekonomisi arasında yer alacağı şeklindedir. Bu kapsamda 

karayolu yük ve yolcu trafiğine ilişkin tahminler yapılmıştır. Karayolları üzerinde 

gerçekleşen taşımacılık değerlerinin Türkiye’nin ekonomisi ile paralel bir şekilde 

büyüyeceği tahmin edilmektedir.  
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2012 yılı itibarıyla karayolları üzerinde gerçekleşen 216 milyar ton-km yük 

taşımacılığının, 2023 yılında 365 milyar ton-km değerine; 259 milyar yolcu-km değerinin 

de 2023 yılında 378 milyar yolcu-km değerine ulaşacağı öngörülmektedir. 

 

 Karayolu taşımacılığının dünyada ve Ülkemizde 10-30 yıl sonrasına ilişkin öngörü 

ve beklentileri yedi başlık altında ayrıntılı bir şekilde aşağıda verilmektedir. 

4.1 Yük ve Yolcu Hareketliliği  (Mobilite) 

 Ulaşım talebindeki artışa ilişkin en önemli etkenler ekonomik büyüme ve 

demografik etkilerdir. Demografik etkiler ise nüfus artışları olduğu gibi nüfusun 

yaşlanması, hızlı kentleşme, ülke sathında bölgeler arası nüfus yoğunluğu farklılıklarıdır. 

Ekonomik büyümenin etkileri ise hem yük hem de yolcu trafiğindeki artış şeklinde kendini 

göstermektedir.  

 Son yıllarda Kişi Başına Düşen Milli Gelir artan ticaret hacmiyle artmakta ve bunun 

sonucunda taşıt sahipliği de artmaktadır. Taşıt sahipliğinin artışı ise özellikle kentsel 

alanlarda ve zirve saatlerde trafik artışına neden olmakta bunun sonucunda trafik 

kilitlenerek kimi zaman işleyemez konuma gelmektedir. Bunun etkileri ise hem zaman 

anlamında kayıplara hem de çevresel açıdan artan emisyon hacmiyle kirliliğe neden 

olmaktadır. 

 Ulaşım talebine yönelik en önemli göstergelerden biri olan ekonomik büyümenin 

önümüzdeki yıllarda tüm dünyada artacağı tahmin edilmektedir. OECD’nin “2030 Yılı 

Altyapıları” adlı yayınına göre (OECD, 2006) 2010-2030 yılları arasında GSYİH’nın Dünya 

genelinde ortalama yıllık %2,8, G-7 ülkelerinde %2,1, OECD üyesi olmayan ülkelerde 

%2,3, en hızlı büyüyen 5 ülkede (Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, Endonezya) %4, gelişen 

ülkelerde %3 artacağı tahmin edilmektedir.  

Artan ekonomiyle ilişkili olarak hane büyüklükleri küçülürken hane sayılarının 

artacağı ve buna paralel taşıt sahipliğinin de artacağı tahmin edilmektedir. OECD’nin 

“2030 Yılı Altyapıları” adlı yayınında (OECD, 2006) Dünya genelinde taşıt sayısı 2000 yılı 

itibarıyla 840,4 milyon iken 2030 yılında 1.866,3 milyon taşıta ulaşacağı tahmin 

edilmektedir. 100 kişiye düşen taşıt sayısının ise 2020 yılında 18’e, 2030 yılında ise 22,5’e 

yükseleceği öngörülmektedir. Kullanımdaki taşıt ve taşıt sahipliğine ilişkin 2020 yılı için 

100 kişiye düşen karayolu taşıt sayısının G-7 ülkelerinde 76,4, OECD üyesi olmayan 

ülkelerde 32,6, en hızlı büyüyen 5 ülkede  8,8, gelişen ülkelerde 6,7 olacağı tahmin 
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edilmektedir. 2030 yılı için ise 100 kişiye düşen karayolu taşıt sayısının G-7 ülkelerinde 

84,6, OECD üyesi olmayan ülkelerde 43,6, en hızlı büyüyen 5 ülkede 14,6, gelişen 

ülkelerde 8,3 olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca Dünya genelinde 2000 yılı yıllık km 

16.079 milyar-km iken 2030 yılında bu değerin 37.632 milyar-km olacağı tahmin 

edilmektedir. 

Dünya genelinde kullanımdaki taşıt ve 100 kişiye düşen taşıt sayısı artarken 

taşıtların yıl içerisindeki hareketliliğinin de artacağı tahmin edilmektedir. OECD’nin “2030 

Yılı Altyapıları” adlı yayınına (OECD, 2006) göre 2000 yılında bir taşıt 16.079 km 

yaparken, 2020 yılında 27.631 km, 2030 yılında 37.632 km yol katedecektir.  

 OECD’nin “2030 Yılı Altyapıları” adlı yayınından (OECD, 2006) alınan bilgilere 

göre dünya genelinde 2000 yılı değerleri ile yılda 114,8 milyar dolarlık yatırım yapılırken 

2010-2020 yılları arasında yılda 245,2 milyar dolar, 2020-2030 yılları arasında ise yılda 

292,3 milyar dolarlık karayolu yatırımı gerçekleştirileceği öngörülmektedir. Bu değer ise 

GSYİH değerinin ortalama %6’sı dolaylarındadır.  

4.2. Enerji ve Çevre 

Dünya araç parkı hızla artmakta olup, enerji verimliliği daha bir önem arz 

etmektedir. Zaten kısıtlı olan petrol rezervlerinin daha verimli kullanımı ve çevresel yan 

etkilerinin azaltılması amacıyla 2020’lerde seyir halindeki araçların %20’si hibrit araçlar 

olacaktır. 2030’larda yakıt pilleri ile çalışan araç sayısı daha da artacaktır. Bu dönemde 

üre esaslı gübre, selülozik etanol, su ve hidrojen önemli birer yakıt türü olarak kullanıma 

girecektir. Dünya araç parkının 2030’da 1.866 milyon taşıta ulaşacağı tahmin edilmektedir 

(OECD, 2006). Halen dünyamızda oto endüstrisi doğrudan 10 milyar istihdam 

sağlamaktadır. Bu oran dünyamızda imalat sektöründe çalışan toplam iş gücünün %5’i 

olup, tek başına dünyanın en büyük sektörüdür. 

Ülkemizde, ulaşım sektörlerinde daha kaliteli, daha ucuz, daha hızlı, daha güvenli 

hizmet sunabilmek için 2011-2023 yıllarını kapsayan, öncelikle hangi tür hedef ve 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymak üzere hazırlanan 

“Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi Belgesi”nde, Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi’nin 
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belirlediği stratejiler doğrultusunda taşıma türleri arasındaki pay dağılımının dengelenmesi 

planlanmaktadır2. 

Dünya Kaynakları Enstitüsü’nün (WRI) 2005 yılında yaptığı araştırmaya göre, tüm 

dünyada CO2 gaz salınımlarının %24,1’i ulaşım sektöründen kaynaklanmaktadır 3 . Bu 

yüzden dünyada birçok kentte ulaşımın çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılması 

amacıyla toplu taşıma sistemlerinin yaygınlaştırılması ve kullanımının artırılması için çeşitli 

politikalar geliştirilmektedir.  

Mevcut Beyaz Kitap’ın enerji ve çevreye ilişkin 2050 hedeflerinden bazıları şunlardır: 

 Şehirlerde, geleneksel yakıt ile çalışan arabaların kalmaması, 

 Orta mesafe şehir içi yolcu ve yük taşımacılığının yarısının karayolundan 

demiryolu ve deniz yoluna kaydırılması, 

 Bütün ulaştırma modlarının, ulaştırmadan kaynaklanan emisyonun %60 oranında 

azaltılmasına katkıda bulunması. 

Avrupa Birliği, trafik kaynaklı gürültüyü azaltmak için bazı yollarda hız limitlerini 

düşürmekte, sessiz yol kaplamalarının uygulamasını teşvik etmekte, yapımı mümkün olan 

yerlere gürültü perdesi zorunluluğu getirmektedir. Değişik işlevli, gürültü yansıtıcı veya 

absorbe edici, gürültü perdelerinin tasarımı, etkinliği, estetik görüntüsü ve maliyeti de en 

çok araştırılan konulardan biridir.  Fakat Avrupa’da karışık arazi kullanımına dayanan 

yerleşim görüldüğünden şehir içi yollarda gürültü perdeleri çok mümkün olmadığından yol 

üstyapılarının çoğunlukla sessiz kaplamalarından oluşması öngörülmektedir. Çevreye 

duyarlı yol projeleri uygulaması kapsamında yol kaplamalarında özel karışımlar 

kullanılarak gürültü seviyesinin belirli limitler içinde tutulması hedeflenmektedir. Çevresel 

Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği gereğince yılda 6 milyondan fazla 

trafiği olan KGM’nin sorumluluğundaki ana karayollarına ait gürültü haritası hazırlama 

çalışmalarının bir kısmı emanet bir kısmı ihaleli olarak yürütülmektedir. Bu çerçevede 

hazırlanan gürültü haritalarına göre eylem planları hazırlanacaktır. 

Geri dönüşümlü malzemelerin yol üstyapılarında kullanımının artması hatta %100 

seviyelerine ulaşması hedeflenmektedir. Yol üstyapısında kullanılacak malzemelerin ise 

                                                           
2
 Türkiyenin İklim Değişikliği İkinci Ulusal Bildirimi 

3
 World Resources Institute 2005 
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tamamen Yaşam Döngüsü Envanterlerine (LCI) dayanarak hem çevreye hem de insan 

sağlığına en az zararı verecek şekilde seçilmesi beklenmektedir. 

Ulaştırma Sektöründe emisyon azaltımına yönelik olarak kabul edilen uygulamalar 

arasında İklim Değişikliği Eylem Planında;  

 Kent içi ulaşımda, bireysel araç kullanımından kaynaklı emisyon artış hızının 

sınırlandırılması,  

 Kentlerde sürdürülebilir ulaşım planlama yaklaşımlarının uygulanması için 2023 yılı 

sonuna kadar kentsel ulaşıma ilişkin gerekli mevzuat ve benzeri çalışmaların 

yapılması,  

 2023 yılına kadar alternatif yakıt ve temiz araç kullanımını arttırmaya yönelik 

düzenlemelerin yapılması yer almaktadır. 

 

Ayrıca; 

 Motorlu taşıtlar ve konutlar için daha temiz yakıtların kullanımının teşvik 

edilmesinin sürdürülmesi, 

 Sabit ve noktasal olmayan kaynakların hava emisyonlarının azaltılmasına yönelik 

ekonomik araçların kullanımının geliştirilmesi; hava kirliliğini azaltma hedeflerini 

desteklemek için yakıtlara ve motorlu taşıtlara uygulanan mevcut vergilerin 

incelenmesi ve uygun olduğunda revize edilmesi, 

 Enerji, ulaştırma, sanayi, konut ve hizmet sektörlerinde enerji verimliliğinin 

geliştirilmesine, azalan hava kirliliği ve sera gazı emisyonları dahil olmak üzere 

ilgili çoklu faydaların elde edilmesine yönelik çabaların, sürdürülmesi ve 

güçlendirilmesi de önerilmektedir.4 

İklim Değişikliği Strateji Belgesi’nde; 

 Kombine taşımacılığın geliştirilmesine yönelik tedbirler alınacağı, 

 Şehirlerde bisiklet gibi çevre dostu ulaşım araçlarının kullanımının 

yaygınlaştırılacağı ve yaya ulaşımını destekleyici uygulamalar oluşturulacağı, 

 Toplu taşımanın yaygınlaştırılacağı, 

 Alternatif yakıt ve yeni teknoloji ürünü motorların kullanımının yaygınlaştırılacağı, 

 Akıllı ulaşım sistemleri ile çevre dostu araçların kullanımının artırılmasına yönelik 

uygulamalar yapılacağı belirtilmektedir5. 

                                                           
4
 OECD Çevresel Performans İncelemeleri 

5
 İklim  Değişikliği Strateji Belgesi 
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4.3. Trafik Güvenliği 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre trafik kazaları günümüz itibarıyla 

Dünya’da 9. Ölüm nedeni olmakla birlikte bu sayının yeterli trafik güvenliği önlemleri 

alınmazsa %65 artış göstererek 2020 yılında 3. Ölüm nedeni olacağı tahmin edilmektedir6. 

Bu artışın büyük bir kısmının az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olacağı 

beklenmektedir. Her yıl Dünya’da 1,2 milyon kişi trafik kazalarında yaşamını kaybederken 

50 milyon kişi de yaralanmaktadır7 . Trafik kazalarında WHO’ya göre önemli dört risk 

faktörü bulunmakta olup bunlar; 1)İnsan davranışı ve hatası, 2)Hatalar sonucunda kişilerin 

maruz kaldığı çarpışma şiddeti, 3)Kişilerin bu çarpışmaya karşı dayanım gücü ve 4)Acil 

yardım hizmetlerinin erişim hızıdır.   

Karayolu trafiğinde güvenliğin sağlanması bağlamında, BM tarafından kabul edilen 

Global Karayolu Güvenliği İlke Kararları (A/RES58/289, A/60/181, A/60/5, A/RES/62/244) 

doğrultusunda hazırlanan Eylem Planı çerçevesinde dünya genelinde 10 yıllık süreçte 

(2010-2020) trafik kazası ölümlerinin %50 oranında azaltılması hedeflenmiştir. Buna göre 

2020 trafik kazaları nedeniyle ölümlerin dondurulduğu yıl, 2030 %50 ölümlerde azalma 

yılı, 2040 ölümlerde %50’den fazla azalmanın sağlandığı yıl ve 2050 ise “0” ölüm olarak 

belirlenen hedefler ve hedef yıllarıdır. Bu plana göre çözüm için; 1)Güvenli yol yönetimi, 

2)Güvenli yollar ve güvenli yol ulaşım sistemi, 3)Güvenli taşıtlar, 4) Güvenli yol 

kullanıcıları ve 5)Çarpışma sonrası bakım ve acil yardım olarak, “5 Ayak” adı altında 

eylemler belirlenmiştir8.  

Yol güvenliği konusunda izlenecek adımlar; akıllı tasarım, akıllı iletişim ve akıllı 

denetim ve izleme başlıklarında toplanmaktadır8. Akıllı tasarım başlığı altında akıllı yolların 

tasarımı olduğu gibi akıllı taşıtlar da yer almaktadır. Akıllı tasarımda yolların güzergah 

yapısı, üstyapısı, kavşaklar olduğu gibi affedici yollar da yer almaktadır. Akıllı yol 

tasarımında daha dayanıklı yol güvenlik malzemeleri yer almakla birlikte yolların daha 

dayanıklı yapılarak bakım hizmetlerinin ve yol bakım çalışmalarının azaltılarak, yol 

çalışmalarının olduğu kesimlerde kazaların azaltılması da yer almaktadır. Akıllı taşıt 

tasarımı ise gelişen otomotiv sanayinin yol kullanıcılarının hatalarını minimize etmek 

                                                           
6
 Peden, et al. (Editors), (2004) World Report on Road Traffic Injury Prevention: Summary, World Health 

Organization, Geneva, Swithzerland. 
 
7 Evans, L., (2004) Traffic Safety, Bloomfield Hills. MI: Science Serving Society, Bloomfield Hills MI, USA. 

 
8 

FEHRL, “NR2C New Road Construction Concepts”, Supported throuh the Sixth Framework Programme of 
the European Union 
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yönündeki çarpışma önleme tasarımlarıdır. Akıllı iletişim başlığı altında ise yol 

kullanıcısına doğru zamanda doğru bilginin gönderilmesi ve kullanıcının yönlendirilmesi 

olup zor hava koşulları konusunda bilgilendirme, kapalı yollar konusunda bilgilendirme vb 

örnek olarak verilebilir. Akıllı izleme ve denetim başlığında ise EDS (Elektronik Denetleme 

Sistemleri), yol üzeri sensörler ile ağırlık ve boyut denetimi vb sayılabilir. 

Karayolu trafiğinde güvenliğin sağlanması bağlamında, BM tarafından kabul edilen 

Global Karayolu Güvenliği İlke Kararları doğrultusunda hazırlanan Eylem Planı ulusal 

hedef olarak kabul edilmiş ve Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı 

hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlarca uygulanmak üzere Başbakanlık Genelgesi 

(2012/16) olarak yayımlanmıştır. Bu planda trafik yönetimi başlığı altında artan araç ve 

nüfus sayısı ile hareketliliğe bağlı olarak denetleme personeli ile denetim taşıt ve ekipmanı 

konularında iyileştirme yapılması, denetim ekiplerinin eğitimlerinin yapılması, trafik 

kurallarına uyma konusunda herkese eşit uygulamaların yaygınlaştırılması, trafik güvenliği 

politikalarının oluşturulmasında, resmi kurumların olduğu kadar sivil toplum kurum ve 

kuruluşlarının katılımlarının sağlanması öngörülmüş, daha güvenli yollar başlığı altında 

karayollarının geometrik standartlara uygun ve yol güvenliğine ilişkin standartları 

taşıyacak şekilde yapılması, elektronik denetleme sistemlerinin entegre edildiği akıllı 

ulaşım sistemlerinin yaygınlaştırılması, taşımacılıkta karayollarının ağırlığının azaltılarak 

diğer modların kullanımının artırılması, daha güvenli yol kullanıcıları başlığı altında trafik 

kültürünün toplumda yaygınlaştırılarak, yol kullanıcılarını da kalıcı davranış değişiklikleri 

yapacak şekilde eğitim ve kampanyaların düzenlenmesine yönelik olarak ilgili kurumların 

çalışmalar yürütmesi planlanmıştır.  

 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı’nın ilgili kurum ve kuruluşlarca aksaklığa 

meydan verilmeden yürütülmesi hedeflenmektedir. Trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için 

gerek kent içi alanlarda, gerekse şehirlerarası karayollarında, denetimde ve yönetimde 

etkin olarak kullanılan elektronik sistemlerin ve diğer trafik güvenliği teknolojilerinin ülke 

genelinde yaygınlaştırılması, buna yönelik olarak trafik yönetimi merkezlerinin 

oluşturulması çalışmaları gelecekte de devam edecektir. 

 Bölünmüş yollar, yatay ve düşey işaretlemelerdeki nicelik ve nitelik artışı, yatay ve 

düşey işaretlemelerdeki çevre dostu uzun ömürlü yapı malzemelerinin kullanılması, kaza 

kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek noktaların iyileştirilmesi gelecek yıllarda devam 

etmesi planlanan çalışmalardır. 
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 Ekonomik ve teknik ömrünü doldurmuş bir kısım motorlu taşıtların trafikten 

çekilmesinin teşvik edilerek hem trafik güvenliğinin sağlanması hem de çevreye olan 

etkilerin azaltılması çalışmaları gelecek yıllarda da sürdürülecektir. 

 Trafik güvenliğinde önemli etkiye sahip ulaştırma elemanlarının (otokorkuluk, 

yatay-düşey elemanlar, vb.) ve deneme yol testlerinin ülkemizde de yapılması, 

tasarlanması, belgelenmesi ve denetlenmesi için TSE tarafından araştırma test 

merkezinin kurulması için çalışmalar sürecektir. 

4.4. Finansman ve Ücretlendirme 

Gelişen teknolojilerin “hizmeti kullanan ödesin” yaklaşımına izin vermesi önce 

ücretli yol uygulamasını gündeme getirmiş ve ayrıca ücret toplamada teknolojinin 

sağladığı kolaylıklar özelleştirmeye imkan tanımıştır. Dünyada özel sektörün projeleri 

hayata geçirmedeki katkısı sadece altyapı yatırım projeleri ile kısıtlı kalmamakta bakım ve 

işletmeye yönelik projelerdeki katılımı da son yıllarda artan ivmeyle devam etmektedir.  

Ülkemizde son yıllarda bölünmüş yol yapımları ile birlikte artacak olan otoyol 

yatırımları kamu-özel işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Önümüzdeki dönemde 

Vizyon 2023 çerçevesinde yapılacak toplam yatırım tutarının en az 700 milyar TL 

olacağının beklendiği dikkate alındığında bütçe imkanları ile bu yatırımların 10 yıl içinde 

kamu kaynaklarından karşılanması pek mümkün görünmemektedir. 

Özelleştirme ve karayolu yatırımlarının özel sektör eliyle yapılıp işletilmesi ve hatta 

bakım hizmetlerinin özel sektör tarafından verilmesine önümüzdeki 20, 30 yılda da artan 

ivmeyle devam edilecektir. Tam özelleştirme, bakım hizmetlerinin özelleştirilmesi, gölge 

ücretlendirme vb şekillerde projelere özel sektörün mali anlamda katılımı sürdürülecektir. 

Ücretsiz yollarda özellikle bakım hizmetleri performansa dayalı ihale edilmekte ve bu 

sisteme geçiş de karayollarımızda bu yıl başlamış olup önümüzdeki yıllarda devam 

ettirilecektir. Otoyolların işletme hakkının devri ile ilgili ihale süreçleri devam edecek olup 

önümüzdeki yıllarda otoyolların özel sektör tarafından işletilmesine başlanacaktır. Giderek 

artan ulaştırma talebi ve kısıtlanan mali olanaklar özel sektör ve kamu sektörünün mali 

kaynak temini konusunda da birlikte çalışmasını kaçınılmaz hale getirmektedir. 

Gelişen otomotiv sanayi sayesinde ise her bir aracın kimliği ve GPS kartı olacak, 

araçlar uydular tarafından izledikleri güzergahlar ve kat ettikleri mesafeler mertebesinde 
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ücretlendirilecek ve hatta vergilendirilecektir. Böylece kullanan yol ücretini kullanırken 

ödeyecektir. 

4.5. Otomotiv Sanayi 

 Son yıllarda ulaştırma politikalarında sürdürülebilirlik kavramı öne çıkmıştır. Bu 

bağlamda, tüm dünyada alternatif yakıt türlerine yönelim başlamış, hava kalitesini artırmak 

ve çevresel gürültü seviyelerini azaltmak üzere yönetmelikler yürürlüğe girmiştir. Ülkelerin 

emisyon sınırlamaları daha temiz araç/otomotiv teknolojileri geliştirilmesini tetiklemekte, 

yakıt verimliliğini arttırmak için gerek otomotivle gerekse yol üstyapı tasarımıyla ilgili 

düzenlemelere gidilmektedir. 

 Önümüzdeki yıllarda tüm dünyada benzin ve dizel kullanan araçlarda yakıt 

verimliliği konusunda hızlı gelişmeler olması ve çok-verimli hibrid araçların kullanımı 

beklenmektedir.     JD Power Consultancy’nin öngörülerine göre 2020’deki emisyon 

kesintilerinin 1/3’ü benzin ve dizel motorların iyileştirilmesi, %14’ü ise elektrikli araçların 

kullanılması kaynaklı olması beklenmektedir9. 

 Elektrikli araçlar, otomobil maliyetlerini düşürmek, ulaşımdan kaynaklanan 

emisyonları ve küresel ısınmayı azaltmak, hava kalitesini artırmak için en önemli yollardan 

biridir. Elektrikli araçların ABD’de 2020 yılına kadar pazar oranının %10 seviyesine 

ulaşması beklenmektedir12.  Özellikle elektrikli araç bataryalarının şarj edilmesi için rüzgar, 

güneş, dalga ya da nükleer enerji kullanılması durumunda elektrikli araç kaynaklı emisyon 

seviyesi sıfıra indirilmiş olacaktır. Şehirlerdeki hava kalitesinin elektrikli araçlar sayesinde 

büyük ölçüde artması beklenmektedir. Elektrik için olan vergilendirme benzin ve dizel 

yakıtlara göre çok daha az olduğundan sürücüler ekonomik olarak da elektrikli araçları 

tercih edeceklerdir. İsrail ve Danimarka başta olmak üzere, birçok devlet elektrikli 

araçların kullanımını teşvik edici yöntemler kullanarak elektrikli araç alımını arttırmaya 

çalışmaktadırlar. 

 Bataryaların gelecekte ABD’de yeşil teknoloji alanında en büyük iş sektörü olması 

beklenmektedir. Yani bataryalar sadece telefon gibi küçük cihazlarda değil, elektriğe 

sürekli bağlantısı olmayan araba, kamyon, otobüs gibi büyük araçlarda da 

kullanılabilecektir. Bu konuyla ilgili ciddi boyutta ödenekler ayrılmıştır. 

                                                           
9 http://www.globalchange.com/future-of-the-automotive-industry-auto-trends.htm  

http://www.globalchange.com/future-of-the-automotive-industry-auto-trends.htm
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 Ulaştırma sistemlerindeki enerji tasarrufu alternatiflerinden biri de hidrojenle 

çalışan araçlardır. Fakat hidrojen, saklanması ve taşınması zor bir gazdır. Hidrojenin yakıt 

pillerinde kullanılması mümkün olmakla beraber maliyetleri çok yükselten bir alternatiftir. 

Bu nedenle, hidrojenin yakın gelecekte kullanılma ihtimali oldukça düşüktür.  

 Otomotiv sanayindeki enerji kullanımını azaltma alternatiflerinden biri de enerji 

tasarruflu ticari araçların kullanılmasıdır. ABD kamyon üreticileri ve yeşil teknoloji şirketleri 

tarafından yakıt tasarrufu için aşağıdaki uygulamalar düşünülmektedir; 

 Araç yuvarlanma direncinin azaltılması için düşük enerjili tekerlekler kullanılması, 

 Araç rüzgar direncini azaltıcı kamyon tasarımları, 

 Kamyon uzunluğunu 1,5 m artırarak yük (m3) başına düşen enerjiyi azaltmak, 

 Daha verimli dizel motor tasarımları,  

 Hibrit elektrik-dizel motorlu taşımacılık, 

 Daha iyi vites/şanzıman sistemi, 

 Hız limiti: 65 mil/saat’in 55 mil/saat’e düşürülmesi, 

 Güç yaratan şok emiciler. 

 2015 yılı sonuna kadar Türkiye’de 30 bine yakın elektrikli aracın karayollarında 

olması ve 2020 yılı itibarıyla otomobil satışlarının yüzde 10'unun elektrikli araçlardan 

oluşacağı öngörülmektedir. Deloitte’un raporuna göre 2020'de dünyada yaklaşık 13 milyon 

elektrikli aracın kullanılacağı tahmin edilmektedir. Almanya 2020'de 1 milyon, Çin ise 4 

milyon elektrikli araç kullanımını hedeflemektedir. ABD ise 2015 yılında 1 milyon hibrid 

aracın yollarda olmasını öngörmektedir10. Türkiye’de yerli elektrikli araçların üretilmesi 

planlanmaktadır.  

 Yakın gelecekte, ülkemizde birçok noktada elektrikli araçların şarj edilebilmesi için 

şarj operatörleri yapılacak, araç içinde bulunan GPS üzerinden şarj operatörlerinin 

yerlerine ulaşılabilecek ve böylece en yakın ve uygun şarj noktasını tespit edilerek 

sürücüler en uygun yoldan şarj operatörlerine yönlendirilecektir.  

4.6. Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) 

 Dünyada 2020 ve 2030’lu yıllara doğru artan hareketlilik, hızlı kentleşme, nüfus 

artışı, tıkanıklık, kısıtlı enerji rezervleri ve enerjinin verimli kullanımı gerekliliği, trafik 

                                                           
10  http://www.bika.com.tr/p/bika/1322275097-elektrikli-araclar 

http://www.bika.com.tr/p/bika/1322275097-elektrikli-araclar
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kazaları ve ölümlerdeki artışlar nedeniyle güvenli yol işletmesi vb ihtiyaçlar çerçevesinde 

AUS tüm Dünyada daha etkin bir şekilde kullanılacak ve tüm ulaştırma sistemlerinde 

yaygınlaşacaktır.  

ABD, 2030 ve 2050 projeksiyonlarında iklim değişikliği-küresel ısınmadan dolayı 

fırtına, kasırga gibi hava olaylarının daha sık ve daha kuvvetli şekilde olacağını 

öngörmüştür11. Bu nedenle de gelecekte akıllı ulaşım sistemlerinin hayat kurtarma amaçlı 

kullanılması da planlanmaktadır. İnsanların kurtarılabilmesi için ilk şart acil durumlarda 

insanların tahliyesinin kolaylıkla yapılabileceği sistemler geliştirilmesidir. Bireysel oto 

erişimi yerine, tahliyeye yardımcı olmak amacıyla akıllı uygulamalar geliştirilecektir. Araç-

içi veya taşınabilir cihazlardaki uygulamalar kullanılarak tahliye edilen kişilerin çevredeki 

ulaştırma seçenekleri ve araç paylaşımında bulunabilme fırsatları hakkında bilgi verilmesi 

amaçlanmaktadır. AUS aynı zamanda acil araç ve müdahale için gerekli yol durum bilgisi 

vermek ve altyapıdaki aksaklıkları/problemleri belirterek alternatif yol önermek için 

kullanılacaktır. Örnek olarak; herhangi bir fırtına sonrasında baz istasyonları hasar 

gördüğü veya tahrip olduğu zaman, yol ağı yedek bir iletişim ağı olarak hareket 

edebilecektir. Yol sensörleri fiber veri geçişine izin verecek kadar gelişmiş ise acil durum 

uygulama sinyalleri, herhangi bir felaket durumunda, yol sensörleri bilginin iletim sistemleri 

ile uyumlu şekilde çalışabilmektedir. 

Yol sensörlerinin altyapı durumu ve yol fiziksel özelliklerini (yol-hava bilgi 

sistemleri) göstererek sürücüleri yolun kapalı olup olmadığı veya herhangi bir tehlikeden 

haberdar etmesi, ulaştırma birimlerini ise altyapının bakımı veya yenilenmesi gereksinimi 

hakkında bilgilendirmesi beklenmektedir. Geleceğe yönelik tahminlerde toplu ulaşım 

kullanımında artış beklendiğinden AUS’nin genelde toplu ulaşımda ve araç paylaşımı 

uygulamasında kullanılması planlanmaktadır. 

Türkiye’de trafik güvenliğinin artırılmasında çok önemli role sahip olan Elektronik 

Denetleme Sistemleri (EDS)’nin tüm ülke genelinde kullanımının yaygınlaştırılması ve 

denetimlerin bu sistemler yardımıyla yapılarak kaza sayılarının azaltılması 

beklenmektedir. EDS’nin hız ihlallerinde de kullanımının arttırılması planlanmaktadır.  

                                                           
11 Shaheen S.A., M. Camel, and K. Lee. Exploring the Future of Integrated Transportation Systems 

in the U.S. from 2030 to 2050: Application of A Scenario Planning Tool. 2013 Transportation 

Research Board Annual Meeting, Washington D.C. USA 
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Ülkemizde Akıllı Ulaşım Sistemleri’nin yaygınlaştırılması çerçevesinde, Karayolları 

Genel Müdürlüğü bünyesinde Trafik Yönetim Sistem Merkezleri’nin oluşturulması 

sayesinde trafik güvenliğinin arttırılması, trafiğin izlenmesiyle yol güzergahlarında yapılan 

çalışmaların ve trafik teknik görevlilerinin mobilizasyonu, koordinasyonu ve iletişimi, etkin 

ve verimli bir şekilde sağlanması hedeflenmektedir.  

2009 yılında UDHB tarafından hazırlanan Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi 

Hedef 2023 Belgesi’nde ulaştırma sektörü için belirlenen temel stratejiler arasında; 

 Trafik sıkışıklığını rahatlatmayı amaçlayan AUS gibi trafik yönetim sistemlerinin 

kullanılması, 

 Çağın yenilikçi teknolojisi ile bilişim sistemlerini ve enerjiyi verimli kullanan, 

yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum yararlanarak çevreye en az zarar 

veren araç ve ekipmanlarla donatılmış karayolu taşımacılık hizmetlerinin ülke 

genelinde yaygınlaştırılması, 

 Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak otomatik taşıt kayıt ve 

kontrol sistemleri, telematik uygulamaları ile gerçek zamanlı karayolu yönetim 

sistemlerinin geliştirilmesi konularında araştırmalarda bulunulması, 

 Kent içi ulaşım yönetim sistemlerinin standardize edilmesi, bu amaçla gelişmiş 

ekonomilerde uygulanmakta olan yönetim sistem standartlarının uyumlaştırılması, 

 Elektronik denetleme sistemlerinin ülke genelinde kullanımının yaygınlaştırılması, 

 Tüm ulaşım sistemlerinin dijital hale getirilerek bilgi teknolojilerine entegre edilmesi 

gibi hedefler önerilmektedir. 

İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı (2011-2020) (İDEP) Belgesi’nde ulaştırma 

sektöründe, en fazla sera gazı emisyonuna yol açan iki alt sektörden birinin karayolu 

sektörü olduğu ve kent içi ulaşım emisyonlarında önemli payı bulunduğu belirtilmektedir. 

İDEP’de akıllı ulaşım sistemlerine ilişkin “Karayollarında bilgi ve iletişim teknolojilerindeki 

gelişmelerden ve akıllı ulaşım sistemlerinden yararlanılması”, “Enerji verimliliği yüksek ve 

iklime duyarlı kentleşme ve ulaşım stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması” eylem 

alanları altında “AUS’nin geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmaları yapılması”, “AUS ve Trafik 

Yönetimi uygulamalarına yönelik Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi ve AUS Merkezleri 

kurulması”, “Akıllı ulaşım, kent içi sanat yapıları, OGS, HGS gibi sistemlerin sera gazı 

emisyonlarının sınırlandırılmasına olan etkilerinin belirlenmesi” gibi eylemlerin 

gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, ilgili kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği yapılarak 2012 yılında hazırlanan “Trafik Güvenliği Eylem Planı”nda; 

“Daha Güvenli Yollar” stratejisi altında, trafik yönetiminde; AUS’den azami ölçüde 

yararlanılması eylemi doğrultusunda AUS’yi destekleyen teknolojilerin ülkemizde 

üretiminin, üniversiteler ve sanayi kuruluşları ile işbirliği içerisinde teşvik edilmesi, trafiğin 

yönetim ve yönlendirilmesinde uluslararası standartlara uygun teknikler ve yöntemlerin 

uygulanması hedeflenmektedir.  

“Araç Güvenliği” ana başlığı altında ise trafik güvenliğine yönelik akıllı teknolojilerin 

geliştirilmesi çalışmalarının; kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve eğitim 

kurumlarımız tarafından, uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılarak yürütülmesinin büyük 

önem taşıdığından bahsedilmektedir. 

Ayrıca “araç güvenliği” konusunda elektronik denetim sistemlerinin çevre yolları 

(şehir içi otoyollar) ile bölünmüş yolların tamamında kurulması, yaygınlaştırılması ve etkin 

olarak kullanımı hedeflenmektedir.  

“KGM tarafından karayolu ağında akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaştırılması 

kapsamında 18 adet trafik yönetim sistemi merkezi kurulması” eylemi ile 2015 yılına kadar 

üç, 2020 yılına kadar ise 18 adet merkezin kurulması hedefi de belgede yer almaktadır. 

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2012-2023 yılları için hazırlanan 

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde “Ulaşımda enerji verimliliğinin artırılması ve ağ 

verimliliğinin sağlanması için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı akıllı trafik yönetimi 

uygulamaları ve akıllı ulaştırma sistemlerinin yaygınlaştırılması” eylem olarak belirlenmiş 

ve UDHB sorumlu, Kalkınma Bakanlığı da işbirliği yapılacak Bakanlık olarak belirlenmiştir.  

Sonuç olarak Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ulaştırma sektöründe kullanılmasına dair 

çok sayıda amaç, hedef, eylem 2000’li yılların başından bu yana değişik kamu otoriteleri 

tarafından hazırlanan belgelerde yer bulmuştur.  

4.7. Yönetim Sistemleri (ÜYS (Üstyapı Yönetim Sistemi), KYS (Köprü 

Yönetim Sistemi), TYS (Trafik Yönetim Sistemi) vb) 

 2020 ve 2030 yıllarına ilişkin öngörüler genellikle artan trafik talebine yönelik 

alınacak önlemlere ilişkin olmaktadır. Bu nedenle 2020 ve 2030’lu yıllarda maliyet etkin ve 

verimli çalışılması gerekmektedir. Her ne kadar artan trafik talebine yönelik yeni 



91 
 

yatırımlara ihtiyaç duyulmakla birlikte üstyapının zamanında yapılan koruyucu önlemlerle 

bakım/onarım gereksinimlerinin azaltılması, trafiğin herhangi bir kaza veya tıkanıklık 

durumunda zamanında yönetilmesi gerekecektir.  

Üstyapı Yönetim Sistemi (ÜYS) 

Üstyapı Yönetim Sistemi; yol üstyapısının mevcut durumunun değerlendirilmesi, 

hizmet ömrü boyunca gerek duyacağı iyi bir bakım ve iyileştirme çalışmasının önceden 

belirlenerek, maliyet-verimlilik hesaplamaları ile en uygun faaliyetin seçimi konularında 

karar verici mercilere yardımcı olabilecek çalışmaların bütünüdür. ÜYS için gelecekte 

beklenen, karayolu ağı elamanları (üstyapılar veya köprüler gibi)  için yapılan, uzun yılları 

kapsayan programları birleştiren yeni nesil Üstyapı Yönetim Sistemleridir. Bu nesiller 

ayrıca, demiryolları, karayolları, havaalanları ve limanları içeren çok modlu altyapı 

uygulamaları için yönetim sistemleri ile ilişkilendirilebilecektir.  

 Gelecekte, üstyapının incelenmesinde daha fazla otomasyon kullanılması 

beklenmektedir. Yapay zeka ve dijital görüntüleme kavramlarının kullanıldığı ekipman ve 

yazılımlar, farklı çatlak tiplerini içeren bir çok üstyapı bozukluklarında veri toplamak 

amacıyla oluşturulabilecektir. Global Konum Belirleme Sistemi (Global Positioning 

System-GPS), üstyapı bileşenlerinin konum referanslama işlerinde artan bir biçimde 

kullanılacaktır. Ayrıca bu sistemin kullanılması, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) 

uygulamalarının daha etkili ve yaygın kullanımını beraberinde getirecektir. Veri tabanı 

uygulamaları için bir diğer beklenti, veri ve sonuçların internet veya intranet’e girişi 

olacaktır. Böyle veri girişleri, veri ve analiz sonuçlarının çeşitli kişi ve kurumlar tarafından 

ortak kullanımını sağlayacaktır. CBS/GPS uygulamalarının daha yaygın kullanımı ve el ile 

taşınabilen küçük aletlerin uygulamalarının artması beklenmektedir. Bu küçük aletler aynı 

zamanda otomatik olarak veri toplayabilecektir. Gerçek zamanlı verilerin, trafik sıkışıklığı 

ve güvenlik yönetimi gibi konular için kullanımı artacaktır. Karayollarındaki normal hızlarda 

üstyapı yüzeyinden görüntüleri toplamak günümüzde pratik değildir. Bu tür görüntülerin 

faydalı bilgiye dönüşmesi için okunması, işlenmesi ve özetlenmesine ihtiyaç vardır. 

Ayrıca, internet ve web tabanlı teknolojilerin uygulanması ile farklı bölgelerdeki kullanıcılar 

veri girişi, uygulamalar ve raporlar oluşturabilecektir.  

Köprü Yönetim Sistemi (KYS) 

KYS köprülerin trafiğe güvenli geçit verebilmesi için zamanında bakım onarımının 

yapılmasına yönelik bütçe-zaman denklemini içine alan optimum seçenekler sunan bir 

karar destek ve yönetim sistemidir. Bu sistem çerçevesinde ihtiyaç duyulan her türlü 
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bilginin coğrafi bilgi teknolojileri kullanılarak kurulması yüzyılın gereksinimi olup bu 

kapsamda çalışmalar sürdürülmektedir. 

Köprü Yönetim ve Üstyapı Yönetim Sisteminin haricinde karayolu kuruluşlarının 

varlıklarının etkin ve verimli işletilmesi bakım ve onarımların zamanında yapılması 

amacıyla tüm yönetim sistemlerinin koordineli ve verimli kullanımını amaçlayan Varlık 

Yönetim Sistemi de kurulmalıdır. 

 

Trafik Yönetim Sistemi (TYS) 

  Önümüzdeki 10-20 artan hareketlilik talebini karşılamak amaçlı yeni yolların 

yapımında ise hem mekânsal anlamda yer kısıtları (özellikle kentsel alanlarda) hem de 

finansal ihtiyaçların temininde güçlüklerle karşılaşılacaktır. Bu kısıtları belirli ve 

azımsanmayacak oranda giderme alternatiflerinden biri Akıllı Ulaşım Sistemlerini kullanan 

Trafik Yönetim Sistemleridir.  

Mevcut durumda özellikle gelişmiş ülkelerde TYS sayesinde mevcut yatırımlar en 

etkin ve verimli şekilde kullanılabilmekte olup 10. Ulaştırma Şurası’nı müteakip 

karayollarımızda da Ana Trafik Yönetim merkezlerinin yaygınlaştırılması kararı alınmış ve 

çalışmalar başlatılmıştır. Buna ilaveten özellikle enerjide dışa bağımlı olan ülkemizde 

azımsanmayacak oranda enerji tasarrufu sağlanabilecektir.  

Elektronik sektöründeki gelişmeler TYS’nin kurulumunu ve idamesini daha da 

kolay ve sürdürülebilir hale getirecektir. Kablosuz erişim sitemleri, kameralı görüntüleme 

ve hız denetim sistemleri, yolcu bilgilendirme sistemleri yüzyılın başlarında olduğu gibi 

çeyreğinde ve ortalarında yaygınlaşacaktır. 
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5. HEDEFLER, POLİTİKALAR VE PROJELER 

11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şurası karayolu sektörü için belirlenen 

hedefler, politikalar ve projeler; 10. Ulaştırma Şurası: Hedef 2023, Karayolları Genel 

Müdürlüğü Stratejik Planı (2012-2016),  Ulaştırma Ana Planı Stratejisi, Dokuzuncu 

Kalkınma Planı, Bölgesel Planlar, Orta Vadeli Program (2012-2014), Orta Vadeli Mali Plan 

(2012-2014), “Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi: Hedef 2023”, İklim Değişikliği Ulusal 

Eylem Planı (İDEP 2011-2020),Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012- 2023) ve Trafik 

Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı gibi diğer karayolu plan ve programları dikkate alınarak 

belirlenmiştir. 

5.1. Karayolu Sektörü için Belirlenen Hedefler 

11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme  Şurası, alt çalışma grupları çalışmaları 

kapsamında karayolu sektörü için belirlenen yeni 2023 hedefleri aşağıda verilmektedir: 

 Intermodal taşımacılığı beşinci ulaştırma türü olarak kabul etmek ve bu taşıma türünün 

geliştirilmesi, yaygınlaşması ve kurumsallaşmasına yönelik her türlü tedbiri almak, 

uzun vadeli stratejilerle farklı taşıma türlerinin en verimli bir şekilde kullanıldığı ve 

çevreye verilen zararın en aza indirildiği, birbiriyle entegre, dengeli bir ulaştırma 

sistemi oluşturmak,  

 Mevcut karayolu proje stoğunun büyüklüğü ve milli bütçe kaynaklarının kısıtlılığı 

nedeniyle alternatif finans temini kapsamında başlatılan Kamu-Özel Sektör İşbirliği 

Projelerini yaygınlaştırmak, 

 Sürdürülebilir bir karayolu sistemi oluşturmak, 

 2023 sonu itibarıyla karayolu altyapısında; 

o Bölünmüş yol uzunluğunu toplam 37.000 km’ye, 

o Milli bütçe imkanlarıyla yapılacak 250 km ve YİD modeliyle yapılacak 5.250 km 

otoyol projeleriyle birlikte otoyol uzunluğunu 8.000 km’ye, 

o Dönem sonunda toplam 73.000 km’ye ulaşacak karayolu ağının tamamını Bitümlü 

Sıcak Karışım Asfalta (BSK) dönüştürmek. 
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 Karadeniz Bölgesi’ni Güneydoğu ve Akdeniz Bölgesi’ne yüksek standartlı karayolları 

ile bağlamak, 

 İklim değişikliği ile mücadele kapsamında karayolu ulaşımından kaynaklanan sera 

gazı salınımını azaltmak, 

 Geri dönüşümlü malzemelerin %100’nün karayolu üstyapısında kullanımını sağlamak, 

 Ücretli yollarda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan taşıtlardan teşvik amaçlı ücret 

almamak, 

 Karayollarındaki enerjinin verimli ve etkin kullanımı ile trafik güvenliği ve yönetimine 

yönelik akıllı ulaşım sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırmak,  

 Trafik kazalarında 100 Milyon taşıt-km başına düşen ölümlerin birin altına indirmek,  

 Fiziki ve geometrik standartların yetersizliğinden kaynaklanan kazaların detaylı analizi 

yapılarak yol kusurlarına bağlı kaza sayılarını %50 azaltmak, 

 Yolcuların güvenle ve rahat, eşyanın/yükün zarar görmeden taşınmasını sağlamak, 

böylece ticari taşıtların karıştığı kaza sayısının 2023 yılında 2/3 (%66.66) oranında 

düşmesini sağlamak,  

 Maksimum hız limitlerinin enerji verimliliği ve trafik güvenliği etkilerini araştırmak,   

  Karayolunda seyreden tüm taşıtların teknik arıza ve eksikliklerinden doğan kazaların 

ortadan kalktığı güvenli bir karayolu taşıt filosunu oluşturmak,  

 Mesleki saygınlık ilkeleri doğrultusunda kaliteli ve güvenli taşımacılık hizmeti veren; 

mali ve mesleki yeterlilik şartları ile mesleki eğitimin Avrupa Standartları düzeyinde 

uygulandığı, güvenilir ve sorunsuz hizmet veren, mesleki saygınlığa sahip, 

kurumsallaşmış taşımacılık şirketlerinden oluşan, uluslararası pazarlarda rekabet gücü 

yüksek, çağdaş ve güçlü bir Türkiye karayolu taşımacılık sektörü oluşturmak, 

 Uluslararası karayolu taşımacılığına ilişkin olarak Birleşmiş Milletler bünyesindeki 

bütün Konvansiyon ve Sözleşmelere uyum sürecinin tamamlandığı, bütün ülkeler ile 

serbestleşmenin sağlandığı, ihraç, ithal ve transit taşımalarda kota ve benzeri 

kısıtlamaların kaldırıldığı bir uluslararası karayolu taşımacılık sistemi tesis etmek, 

 Atık malzemeler ve endüstriyel yan ürünlerin karayolu altyapı çalışmalarında 

kullanılmasını sağlayacak ve bunların teşvik edilmesinin gelecekteki uygulamalara 

getireceği pozitif yönleri belirleyecek Ar-Ge çalışmaları yapmak,  

 Fiziki ulaşım altyapısının malzeme, tasarım yöntemleri ve diğer teknolojik imkânların 

kullanılması ile düşük maliyetli ve uzun ömürlü bir yapıya kavuşturulması amaçlı Ar-Ge 

çalışmaları yapmak, 

 Etkin ve düzenli olarak yapılan taşıt ağırlık ve boyut kontrolleri ile ağır yük taşıyan 

taşıtların çevreye ve karayolu trafik güvenliğine olan olumsuz etkilerini ortadan 
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kaldırmak, karayolu altyapısına verdiği zararı ise en aza indirmek suretiyle yıllık yol 

bakım masraflarını 2023 yılında %50 oranında azaltmak.  

 

Karayolu Sektörü 2035 Hedefleri 

 Karayolu ile 500 km mesafenin üzerindeki taşımaları 2035 yılına kadar diğer 

taşımacılık modlarına aktarmak, 

 2035 yılına kadar TEN-T çekirdek ağının tamamını konforlu, yüksek kaliteli ve 

kapasiteli bir yapıya kavuşturmak. 

 Transit trafiği yüksek olan şehirlerde tam erişim kontrollü çevre yollarını tüm ülke 

sathında yaygınlaştırmak, 

 Artan karayolu yolcu ve yük talebinin etkin yönetiminin sağlanması için sıkışıklık 

yönetimi, yüksek doluluklu taşıt şeritleri, kamyon tahsisli şeritler, ücretli 

yönlendirilebilir şerit gibi uygulamaları hayata geçirmek, 

 Akıllı ulaşım sistemleri kapsamında karayolu işletmesinde taşıt-taşıt ve taşıt-

altyapı arasında iletişimi sağlayan sistemlerini uygulamak, 

 Otoyol ve devlet yolu aydınlatma, elektrikli taşıtların enerji ihtiyaçlarını karşılama, 

trafik denetleme, düzenleme ve tanzim ve yol bakım faaliyetlerinde taşıtların 

ürettiği enerjiyi de dikkate alan yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak, 

 YİD modeli ile yapılması planlanan 4.130 km otoyol projeleri ile otoyol uzunluğunu 

12.000 km’ye ulaştırmak, 

 2035 yılına kadar geleneksel fosil yakıt kullanan taşıtlar yerine yenilenebilir enerji 

kaynaklarını kullanan taşıt kullanımının teşvik edilmesine yönelik tedbirleri almak.  

5.2. Politikalar 

 Bölgesel kalkınmışlık farkının ortadan kaldırılarak cazibe merkezleri oluşturulması 

amacı ile yüksek standartlı ulaştırma altyapıları geliştirilmeli ve mevcut ulusal 

karayolu ağı ile entegrasyonu sağlanmalıdır. 

 Öncelikle şehir içi yollar ve otoyollar olmak üzere devlet ve il yollarında yer alan 

hizmet tesislerinde engellilerin kullanımına yönelik gerekli tedbir ve düzenlemelerin 

alınması sağlanmalıdır. 

 Trafik kazalarında ölümlerin azaltılmasına yönelik Ulusal Trafik Güvenliği Eylem 

Planı doğrultusunda gerekli çalışmalar yürütülmelidir.   
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 Karayollarında hız yönetimi için öncelikli projelendirme tedbirleri alınmalı, yol 

kullanıcısının kazaya sebep olma riskini en aza indiren affedici yollar çerçevesinde 

gerekli önlemler alınmalıdır. 

 Gürültü önleyici malzemelerin ülkemizde üretilmesi yönünde Ar-Ge çalışmaları 

teşvik edilmelidir. 

 Akıllı ulaşım sistemleri kapsamında karayolu işletmesinde taşıt-taşıt ve taşıt-

altyapı arasında iletişimi sağlayan projelendirme kriterleri oluşturulmalıdır. 

 Kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerde akıllı ulaşım sistemlerinden bilgi 

paylaşımına yönelik ortak standartlar belirlenmeli, entegrasyon sağlanmalıdır. 

 Karayolu sektörünün etkin yönetilmesi amacı ile karar-destek sistemlerini geliştiren 

yönetim sistemleri (ÜYS, TYS, KYS vb.) varlık yönetimi sistemine entegre 

edilmelidir. 

 Ulaştırma sektöründe gerekli nitelik ve nicelikteki insan kaynağının yetiştirilmesi 

için devlet ve vakıf üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans programlarında 

ulaşım ve trafik bölümlerinin açılması teşvik edilmeli, mezunlarının merkezi ve 

yerel idarelerde istihdamını sağlamak için gerekli idari düzenlemeler yapılmalıdır.  

 Bakım hizmetlerinin maliyetini ve sürelerini azaltıcı, karayolu güvenliğini artırıcı 

yeni asfalt (poroz, taş mastik vb.) tasarımlarının uygulanması teşvik edilmelidir. 

 Otoyol ve devlet yollarında yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanma 

yönünde    Ar-Ge faaliyetleri desteklenmelidir. 

 Elektrikli taşıtlar için şarj istasyonları yaygınlaştırılması desteklenmelidir. 

 Devlet yollarının bakım-işletme hizmetlerinin özel sektör marifetiyle yapılması 

amacı ile performans bazlı ihale sistemine geçilmelidir. 

 Mevcut ihale sistemine göre ihalelerin zamanında bitirilememesine ve önemli 

projelerin Ülke ekonomisine verdiği zararın artmasına sebep olan aşırı düşük 

teklife göre teklif verme sistemi terk edilerek, FIDIC sözleşmelerine göre gerekli 

düzenlemeler yapılmalıdır. 

 Teknolojik gelişmelerin sektöre uyarlanması amacıyla üniversite-sanayi-sektör 

işbirliğini sağlayan projeler geliştirilmelidir.   

 Karayolunda seyreden özel taşıtların yanı sıra, tüm ticari taşıtların taşıt 

muayenelerinin gelişmiş ülkeler standartlarında yapılması sağlanmalıdır.  

 Yurt içi ve yurt dışı karayoluyla yolcu taşımacılığında, güvenli, konforlu, kolay 

erişilebilir, haksız rekabeti engelleyici ve müşteri memnuniyetine odaklanan bir 

taşımacılık sistemi tesis edilmelidir.  
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 Karayollarında yol kullanıcısının kazaya sebep olma riskini en aza indiren kendini 

ifade eden ve affeden yollar karayolu standart ve projelendirmesinde yer almalıdır. 

 Çevreye duyarlı yol projeleri uygulaması kapsamında ses ve hava kirliliğini önleyici 

projeler gerçekleştirilmeli, yol kaplamalarında özel karışımlar kullanılarak gürültü 

seviyesinin belirli limitler içinde tutulması sağlanmalıdır. 

 Mevcut karayollarının iyileştirilmesine yönelik “Karar Destek Sistem Modeli” 

geliştirilerek, alternatif iyileştirme planları geliştirmek ve maliyet etkinliklerini ortaya 

koyarak öncelikli projeler belirlenmelidir. 

 Sektörde, gelişmiş ülkelerde yaygınlaştığı şekilde, verimli, eşit ve adil bir sistem 

için sektörden alınan vergiler esnek hale getirilmeli, mesafe esaslı sigorta ve vergi 

sistemine geçilmelidir. 

5.3. Projeler 

5.3.1. 10. Ulaştırma Şurasında Belirlenen Karayolu Sektörü Hedef 2023 

Projeleri 

10. Ulaştırma Şurası kapsamında karayolu sektörü için belirlenen 80 adet projeye 

ilişkin gelişmeler liste halinde aşağıda verilmektedir. 

Tablo 5.6.1.1.: 10. Ulaştırma Şurasında Belirlenen Karayolu Sektörü Hedef 2023 Projeleri 

Proje Sektörel Proje Önerileri 

10. Ulaştırma Şurası Kapsamında Önerilen ve Tamamlanmış Projeler 

KY-1 Karayolları Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılanması 

KY-3 KUGM’ nün Harmonize Edilmesi- KDGM 

KY-35 Etkin bir taşıt muayene alt yapısı 

 

Proje Sektörel Proje Önerileri 

10. Ulaştırma  Şurası Kapsamında Önerilen ve Devam Eden Projeler 

KY-4 ATYM Ana TrafikYönetim Merkezlerinin kurulması 

KY-10 Yeni Otoyol Projeleri 

KY-11 Devlet ve İl yolları yeni ve yenileme projeleri 

KY-12 Bölünmüş Yollar 

KY-13 Yol Üstyapı İyileştirme Projeleri 

KY-14 Otoyol Projelerinde Kamu-Özel İşbirliği finans Modelinin Uygulanması 

KY-15 Çevre yollarının Yaygınlaştırılması 

KY-16 Ulaşım türleri arasında dengenin Sağlanmasına Yönelik Önlemler-lojistik 

KY-17 Kamu-Özel İşbirliği finans modellerinin otoyollar hariç diğer karayolu 
yatırımlarında yaygınlaştırılması 

KY-19 100 milyon taşıt x km’ye düşen ölümlü kaza sayısının bire indirilmesi 

KY-20 Karayolu üstyapısında kullanılan malzemelerin geridönüşümünü 
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yaygınlaştırmak 

KY-21 Yük/güç Dengesinin AB Standartlarına uyarlanması 

KY-22 Karayollarının dingil yükünün on-line control edilmesi 

KY-23 Kaza kara noktaların iyileştirilerek kaldırılması 

KY-24 Akıllı Ulaşım Sistemlerini yaygınlaştırmak 

KY-25 Trafik denetimine yönelik önlemler 

KY-26 Yol işaretlemesinde yeni gelişmiş ve dayanıklı ve çevreye duyarlı 
malzemeler kullanmak 

KY-27 Trafik Eğitimleri Projesi–Simülatörlü Şoför Eğitim Parkları 

KY-28 Üstyapı ve Köprü yönetim sistemleri gibi Yönetim sistemlerini uygulamaya 
koymak. 

KY-29 Yol İnşaatlarında Çevre Dostu Taahhüt Uygulamaları 

KY-30 Trafiğin yoğun olduğu yerleşim alanlarından geçen koridorlarda gürültü 
önleyici perdeleri yaygınlaştırmak 

KY-31 Karayolu acil yardım istasyonlarının kurulması 

KY-32 Ülkemizi uluslararası lojistik merkezi haline getirmek 

KY-33 Karayolu Taşımacılık Pazarımızın Cazip Hale Getirilmesi 

KY-34 Ticari taşıt kazalarının 2/3 oranında azaltılması 

KY-36 Güvenli Tehlikeli Madde Taşıma Sistemi 

KY-37 Karayollarında atıl kapasitenin giderilmesi 

KY-38 Kombine taşımacılık projesi 

KY-39 Karayollarımızın Bilgi teknolojileri ile entegre edilmesi 

KY-41 Karayollarına yönelik yeni malzemelerin geliştirilmesi 

KY-42 Karayolları istatistik very tabanı projesi 

KY-43 Çevre dostu zemin ve kaplama malzemeleri geliştirmek 

KY-44 Karayolu üstyapı kalınlık tasarımları ile ilgili araştırma faaliyetleri yapmak 

KY-45 Trafik Odaklı eğitimler 

KY-46 Trafik planlama ve analiz altyapısı 

KY-48 Karayolu inşaat malzemeleri test ve Ar-Ge Laboratuvarı 

KY-53 Kaliteyi arttırma maliyeti azaltma çözümleri 

KY-55 Karayolları trafik analizi ve Uyarı sistemi-KY46 birleşecek 

KY-56 Ülkemize özgü karayolları geometric standartlarının oluşturulması 

KY-57 İstanbul Üçüncü Köprüsü, bağlantı yol ve tünelleri inşaatı Köprü-tünel, 
viyadük ve çevre yolların toplam maliyeti 

KY-58 Kritik Yapılar; Viyadük ve Tünellerde trafik yönetim sistemi 

KY-60 Gürültü ve sera gazları emisyon kontrolleri-KY30 

KY-61 Karayollar trafik bilgi toplama ve analizi çalışmaları 

KY-64 Kar, tipi ve çığ ile mücadele meteoroloji bilgilendirme ve uyarı sistemi 

KY-65 Enerji verimliliği esasına göre yeni aydınlatma ve yönlendirme çözümleri 
ile Bitümlü malzeme depolama tanklarınınısıtılması 

KY-66 Heliport Ağı 

KY-67 Ana arterlerde yaban hayatın korunması 

KY-68 Karayolları ile entegre ticaret ve Kamping Turizm merkezlerinin 
geliştirilmesi 

KY-70 Tünellerin su sızıntıları, buzlanma ve korozyonlara karşı korunması 

KY-72 Karayollarının Özelleştirilmesi Projesi 

KY-74 Karayolları Hızır Projesi 

KY-76 Güzergâh Medya Çözümleri 



99 
 

 

Projeler Sektörel Proje Önerileri 

10. Ulaştırma Şurası Kapsamında Önerilen ve Henüz Başlanmamış Projeler 

KY-2 Türk Otomotiv Kurumu’nun kurulması 

KY-5 Çevre Yönetim Merkezinin oluşturulması 

KY-6 Karayolları Akademisinin Kurulması 

KY-7 Afet Yönetim Merkezinin etkinleştirilmesi   

KY-8 Otoyol Polisi İdaresi Kurulması 

KY-9 Karayolları Medya İdaresi kurulması 

KY-18 Karayolu taşıt teknolojilerindeki gelişmeleri izleyerek  yolların 
uyumlaştırılması 

KY-40 Kara kutu uygulamaları 

KY-47 Aktif ve pasif taşıt güvenlik sistemleri 

KY-49 Karayolu mühendislik yapılarına ilişkin bakım onarım sistemleri 

KY-50 Karayolları risk yönetim sistemi 

KY-51 Şehirlerarası otobüs kalitesi, konforu ve güvenliğinin iyileştirilmesi 

KY-52 Gerçek zamanlı Erişilebilirlik Modeli 

KY-54 Telematik ve taşıt kontrol sistemleri projesi 

KY-59 Ana Arterlerin hastane, kamping, gıda, yakıt, eğlence ve alış veriş 
merkezleri 

KY-62 Motosiklet kazalarının azaltılması projesi-KY23  

KY-63 Otomotiv Test Laboratuarı 

KY-69 Yayla turizmine imkân verecek tırmanma yollarının inşa edilmesi  

KY-71 Alternatif yakıtlı taşıtların teşvik edilmesi 

KY-73 Karayollarının Kiralanması Projesi 

KY-75 Tarihi Mekânların Abideleştirilmesi 

KY-77 Otomatik Karayolu Makinesi 

KY-78 Tünel Açma Makinesi 

KY-79 Yol Bakım Otomasyon Çözümleri 

KY-80 NDT Taşıt Tarayıcı Sistemi 

 

5.3.2. 11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şurası Karayolu Sektörü 2023 

Yılı Proje Önerileri 

11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şurası çalışmaları kapsamında karayolu 

sektörü için belirlenen 2023 yılı yeni proje önerileri ile 10. Ulaştırma Şurasında belirlenen 

ve 2013 yılı sonrası devam edecek altyapı projelerine ilişkin özet bilgiler aşağıda 

verilmektedir. 

2023 Yılı Projeleri 

10. Ulaştırma Şurası kapsamında belirlenen 80 adet projeden 3 adedi bitirilmiştir.            

11 adedi günümüz koşullarında uygulanabilir olmadığından listeden çıkarılmıştır. 66 
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projenin 21 adedi aynı kapsam ve ad ile devam ettirilmiş, 45 proje ise ad ve kapsamları 

revize edilerek 26 adet yeni projeye dönüştürülmüştür. 21 adet proje ise yeni oluşturulan 

projelerdir. Böylece 2023 hedeflerine ulaşmak üzere toplam 68 adet proje belirlenmiştir. 

1. Yeni Otoyol Projeleri 

10. Ulaştırma Şurası kapsamında KY-10 olarak belirlenen proje, merkezi bütçe 

çerçevesinde planlanan otoyol projeleri olarak revize edilmiştir. Bu proje kapsamında 260 

km yeni otoyol yapımı hedeflenmektedir.  Proje listesi aşağıda verilmektedir. 

Tablo 5.6.2.1. Merkezi Bütçe ile Yapımı Planlanan Otoyol Projeleri 

Sıra No. Proje Adı Uzunluk  (km) 

1 Yalova-İzmit Otoyolu 81 

2 Mersin-Silifke (Taşucu) Otoyolu 98 

3 Çiğli-Aliağa-Çandarlı Otoyolu 81 

Toplam 260 

 

Buna ilave olarak Yatırım Programında olup yapım çalışmaları sürdürülen 34,6 km 

uzunluğundaki otoyol projelerinin de bitirilerek trafiğe açılması hedeflenmektedir. 

2. Otoyol Projelerinde Kamu-Özel İşbirliği Finans Modelinin Uygulanması 

10. Ulaştırma Şurası kapsamında KY-14 olarak belirlenen proje, KÖİ otoyol 

projeleri olarak revize edilmiştir. Bu proje kapsamında yeni 4.767 km yeni otoyol yapımı 

hedeflenmektedir. Proje listesi aşağıda verilmektedir. Buna ilaveten toplam 516 km 

uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu projelerinin 

ihalesi yapılmış olup yapımı devam etmektedir.   

Tablo 5.6.2.2. YİD Modeli ile Yapımı Planlanan Projeler 

Sıra No. Proje Adı 
Uzunluk  

(km) 

1 Ankara-Niğde Otoyolu Projesi 342 

2 Ankara-Kırıkkale-Delice-Samsun Otoyolu Projesi 472 

3 Aydın-Denizli-Burdur Otoyolu Projesi 330 

4 Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu Projesi 359 

5 Ankara-İzmir Otoyolu Projesi 535 

6 Kuzey Marmara Otoyolu 319 

7 Afyonkarahisar-Antalya-Alanya Otoyolu Projesi 490 
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8 Sivrihisar-Bursa Otoyolu Projesi 202 

9 Şanlıurfa-Habur Otoyolu (Diyarbakır bağlantısı dahil) Projesi 442 

10 Gerede-Merzifon-Gürbulak Otoyolu Projesi, Gerede- Merzifon kesimi 357 

11 Gerede-Merzifon-Gürbulak Otoyolu Projesi, Merzifon-Gürbulak kesimi 919 

Toplam 4.767 

 

3. Kamu-Özel İşbirliği Finans Modellerinin Otoyollar Hariç Diğer Karayolu 

Yatırımlarında Yaygınlaştırılması 

10. Ulaştırma Şurası kapsamında KY-17 olarak belirlenen proje, KÖİ devlet ve il 

yolu projeleri olarak revize edilmiştir.Bu proje kapsamında KÖİ projelerinden YİD modeli 

ve Katkı Paylı projelerin  gerçekleştirilmesi planlanmış olup bu kapsamda 7 km 

Sabuncubeli Tünelinin YİD modeli ile ihalesi yapılmış olup yapım çalışmaları devam 

etmektedir. Buna ilaveten bazı üst yapı projelerinin katkı paylı olarak yapılması 

hedeflenmekte olup fizibilite ve değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. 

4. Kuzey-Güney Karayolu Koridorları 

10. Ulaştırma Şurası kapsamında KY-11 olarak belirlenen proje, Kuzey-Güney ve 

Batı-Doğu Koridorları olarak düzenlenmiştir. KÖİ otoyol projeleri olarak revize 

edilmiştir.11.749 km uzunluğundaki Kuzey-Güney karayolu koridorları çalışmalarında; 

8.299 km bölünmüş yol ve 524 km tek yol olmak üzere toplam 8.823 km’lik kesim 

tamamlanarak trafiğe açılmıştır. 1.251 km bölünmüş yol ve 224 km tek yol olmak üzere 

1.475 km’lik kesimde yapım çalışmaları devam etmektedir.1.163 km bölünmüş yol ve 288 

km tek yol olmak üzere 1.451 km’lik kesimde ihale hazırlıkları devam etmektedir.   

 

Tablo 5.6.2.2.  Kuzey-Güney Karayolu Koridorları 

Sıra 

No. 
Koridor Adı 

Uzunluk 

(km) 

1 Edirne-Çanakkale-İzmir-Aydın-Muğla 999 

2 Aziziye Sınır Kapısı-Kırklareli-Tekirdağ-Balıkesir-Antalya  953 

3 Karasu-Sakarya-Kütahya-Afyonkarahisar-Burdur-Antalya  614 

4 Afyonkarahisar-Konya-Karaman-Silifke 465 

5 Zonguldak-Ankara-Aksaray-Mersin  729 

6 Bartın-Karabük-Gerede   182 

7 İnebolu-Kastamonu-Kırıkkale-Konya-Manavgat 763 

8 Kırıkkale-Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Mersin  336 
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9 Sinop-Çorum-Kayseri-Niğde-Mersin  628 

10 Samsun-Çorum-Kırıkkale 339 

11 Ünye-Tokat-Adana 692 

12 Ordu-Sivas-İskenderun-Cilvegözü S.K., Yayladağ S.K. 796 

13 Giresun-Malatya-Gaziantep-Kilis-(Öncüpınar S.K., Akçakale S.K.)  1030 

14 Trabzon-Gümüşhane-Erzincan-Diyarbakır-Mardin 844 

15 Rize-Erzurum-Bingöl-Diyarbakır-Mardin-Nusaybin S.K.,Habur S.K.  527 

16 Artvin-Ardahan-Kars-Erzurum 517 

17 Ağrı-Bitlis-Siirt-Şırnak 571 

18 
Kars-Iğdır-Van-Hakkari (Türkgözü S.K., Dilucu S.K., Gürbulak S.K. ve 

Esendere S.K. bağlantıları dahil)  
764 

Toplam 11.749 

 

5. Batı-Doğu Karayolu Koridorları 

10. Ulaştırma Şurası kapsamında KY-11 olarak belirlenen proje, Kuzey-Güney ve 

Batı-Doğu Koridorları olarak düzenlenmiştir. 8.200 km uzunluğundaki Batı-Doğu 

koridorlarının  7.086 km’lik kesimi bölünmüş yol standardında trafiğe açılmış, 265 km’lik 

kesimde çalışmalar sürdürülmekte olup 849 km’lik kesimde de ihale hazırlıkları devam 

etmektedir.  

Aks Koridor Adı 
Toplam 
Uzunluk 

(km) 
Biten Çalışılan 

İhale 
Edilecek 

D010 
Karasu-Zonguldak-Sinop-Samsun-Ordu-
Giresun-Trabzon-Rize-Sarp Hudut Kapısı 

1.196 821 110 265 

D100 
Kapıkule Sınır Kapısı-Edirne-İstanbul–
Gerede-Amasya-Erzincan–Erzurum-
Gürbulak Sınır Kapısı 

1.838 1.830 8 0 

D200 
Çanakkale-Bursa-Eskişehir-Ankara-
Kırıkkale-Yozgat-Yıldızeli-Refahiye 

1.247 1.231 5 11 

D300 
Çeşme-İzmir-Afyon-Nevşehir–Kayseri-
Malatya-Elazığ-Muş-Bitlis-Van-Kapıköy 
Sınır Kapısı 

1.917 1.826 46 45 

D400 
Datça-Fethiye-Antalya-Mersin-Adana-
Şanlıurfa-Cizre-Yüksekova-Esendere 
Hudut Kapısı 

2.002 1.378 96 528 

TOPLAM 8.200 7.086 265 849 
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6. Bölünmüş Yollar (KY-12)  

01.01.2013 tarihi itibarıyla ülkemizdeki “Bölünmüş Yol” uzunluğu 22.253 km’ye 

ulaşmış, 74 ilimizin birbiri ile bağlantısı bölünmüş yollar ile sağlanmış olup bölünmüş yol 

ağımızın 2023 yılına kadar Otoyol dahil 37.000 km’ye ulaşması hedeflenmektedir.  

 

Harita 5.6.2.1. BY 2023 Hedef Haritası  

7. Tek Yollar 

2009-2012 yıllarında 4.010 km tek platformlu yolun onarım ve yenilemesi 

tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Bugün itibarıyla onarım ve yenilemesi tamamlanmış 

11.987 km uzunluğundaki tek yol ağı, yapım çalışmaları devam eden 4.602 km ve ihale 

edilecek olan 8.534 km uzunluğundaki kesimlerin de tamamlanmasıyla 2023 yılında 

25.123 km’ye ulaşacaktır.  

8. Katlı Yollar Projesi   

Büyük Metropol alanlarında arazinin kısıtlı olduğu ve kamulaştırmanın zor olduğu 

kesimlerde katlı yollar projesi uygulanacaktır. 

9. Karayolu Üstyapı İyileştirme Projeleri (KY-13)  

2009-2012 yıllarında yıllık ortalama 2.909 km BSK kaplama yapım ve onarımı ile  

17.873 km sathi kaplama yapım ve onarım çalışması tamamlanmıştır. 2023 yılına kadar   

73.000 km uzunluğundaki yol ağının tamamı BSK kaplamalı olarak trafiğe hizmet 

verecektir.  

2023 Yılı Bölünmüş Yol Ağı Toplamı        31.450  km 
2023 Yılı YİD Otoyol Projeleri Toplamı       5.550  km 
Genel Toplam    37.000 km 
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10. Çevre Yollarının Yaygınlaştırılması (KY-15) 

Şehir geçişlerinde yarı erişim kontrollü çevre yolları ile yerel ve transit trafiğin 

ayrıştırılması sağlanacaktır. Karayolları Genel Müdürlüğü 2013 yılı Yatırım Programı’nda 

Şehir Geçişleri projesi kapsamında 59 adet projede yapım çalışmaları devam etmektedir. 

11. İstanbul Üçüncü Köprüsü, Bağlantı Yol Ve Tünelleri İnşaatı Köprü-Tünel, 

Viyadük ve Çevre Yollarının Yapılması 

YİD modeli çerçevesinde gerçekleştirilmekte olan KY-57 nolu proje ismi revize 

edilmiştir.  

12. Kanal İstanbul Projesi 

İstanbul Boğazına alternatif bir deniz yolu oluşturmak amacıyla Marmara Denizi ile 

Karadenizi birbirine bağlayan bir kanal projesidir. Kanal İstanbul Bağlantı Yolları Etüt Proje 

ve Yapımı Projesinin Karayolları Genel Müdürlüğü 2013 yılı Yatırım Programına 

alınmasına 08 Nisan 2013 tarihinde 2013/4545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onay 

verilmiş olup 5.000.000.000 TL proje bedeliyle 2013 yılı Yatırım Programına alınmıştır.  

13. Teknolojik Köprüler 

Ülkemiz batı-doğu aksında dalgalı, kuzey-güney aksında ise dağlık bir arazi 

yapısına sahiptir. Bu nedenle özellikle kuzey-güney aksında topoğrafyadan gelen 

zorlukları aşmak ve seyahat süresini azaltmak amacı ile teknolojik köprü inşaatları 

yaygınlaştırılacaktır. Bu kapsamda Elazığ Ağın (Karamağara) Köprüsü ve Adıyaman 

Nissibi Köprüsü nde çalışmalar devam etmekte olup Malatya-Elazığ yolundaki Kömürhan 

Köprüsünde ise 29 Mayıs 2013 tarihinde yapılan ihalenin sonuçlamasını müteakip yapım 

çalışmalarına 2013 yılı içinde başlanacaktır. 

14. Ovit Tüneli 

Rize’yi İspir ve Erzurum’a bağlayacak olan Ovit Dağı Tüneli ile yılın 6 ayı kar 

altında kalan ve çığ tehlikesi ile trafiğe geçit vermeyen 2.680 m kotundaki Ovit Tepesinden 

uzaklaşılacak, bu şekilde Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgeleri dolayısıyla Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu ülkeleri arasında önemli bir köprü 

kurulmuş olacaktır. 

14,7 km uzunluğundaki Ovit Dağı Tüneli, Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise ikinci 

en uzun çift tüplü karayolu tüneli  olacaktır. Yapım çalışmalarına 13 Mayıs 2012’ de 

başlanan Ovit Tünelinin 2015  yılı sonunda bitirilmesi hedeflenmiştir. 
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15. 100 Milyon Taşıt-Km’ye Düşen Ölümlü Kaza Sayısının Bire İndirilmesi      

(KY-19) 

Trafik güvenliğinde ileri düzeyde olan ülkelerdeki trafik kazalarında 100 Milyon taşıt 

x km başına düşen ölümlerin birden az olması seviyesinin yakalanmasına yönelik kendini 

ifade eden yollar ve affeden yollar kavramı doğrultusunda karayolu altyapı projeleri 

gerçekleştirilecektir. 

16. Kaza Kara Noktaların İyileştirilerek Kaldırılması (KY-23) 

2009-2012 yıllarında 464 adet noktada kaza kara noktası ve kaza potansiyeli 

yüksek kesimde iyileştirme çalışmaları tamamlanmıştır. 2023 yılına kadar ağımızda 

bulunan karayollarında belirlenen kaza kara noktalarını iyileştirmek ve kaza potansiyeli 

yüksek yerlerin oluşmaması için gerekli ön çalışmalar sürdürülecektir. 

17. Trafik Denetimine Yönelik Önlemler 

Bu proje EGM, MEB ve Belediyelerin görev kapsamında yer almaktadır. 10. 

Ulaştırma Şurasında belirlenen projelerden KY-25 ve KY-45 birleştirilerek tek ad altında 

toplanmıştır. Söz konusu proje ile yol kullanıcılarının bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve AUS 

uygulamaları ile denetlenmesi faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.  

18. Karayolu Acil Durum Yönetimi 

 10. Ulaştırma Şurasında belirlenen projelerden KY-74 de kapsama dahil edilerek             

KY-31’in adı revize edilmiştir. Bu proje Sağlık Bakanlığı görev kapsamında yer almaktadır 

Karayolu kullanıcılarına acil kurtarma ve tıbbi yardımın zamanında yapılabilmesi için yol 

boyunca acil kurtarma ve tıbbi yardım istasyonlarının kurulmasının sağlanması, 

sürücülerin bilgilendirilmesi, ayrıca, otoyollar boyunca her 50 km’de, bölünmüş yollarda 

her 100 km’de ve devlet yollarında da her 200 km de bir ambulanslı acil yardım postasının 

oluşturulması öngörülmektedir.  

19. Heliport Ağı (KY-66) 

Bu proje DHMİ Genel Müdürlüğü görev kapsamında yer almaktadır. Acil 

durumlarda kullanılacak şekilde otoyollarda her 100 km’de ve bölünmüş yollarda her 200 

km’de bir olmak üzere ana arterlerde toplam 400 adet helikopter-ambulans parkları ve ilk 

yardım destek alanlarının tesisi bu kapsamda sürdürülmektedir. 
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20. Affeden ve Kendini İfade Eden Yollar 

10. Ulaştırma Şurasında belirlenen projelerden KY-19’un kapsamı geliştirilerek 

ikinci bir proje olarak önerilmiştir. Affeden ve kendini ifade eden yol uygulama standartları 

geliştirilmesi, uygulamalar yapılması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.  

21. 2008/96 AB Direktifi 

Bu proje kapsamında karayolları ağında mevcut/planlanan projelerin güvenlik 

kontrol/denetiminin yapılmasına yönelik olarak eğiticilerin eğitimi ile yol güvenliğini esas 

alan güvenlik yönünden derecelendirme çalışmaları yapılacaktır. 

22. Trafik Güvenliği Kültürünün Yaygınlaştırılması 

10. Ulaştırma Şurasında belirlenen projelerden KY-27 projesinin adı ve kapsamı 

revize edilmiştir. Toplumda trafik kültürünün yerleştirilmesi ve farkındalık oluşturulması için 

eğitim çalışmalarına önem verilmesi kapsamında okullarda, yazılı, görsel ve sosyal 

medyada, STK’lar ve ilgili kamu kuruluşlarınca bir program dâhilinde kampanyalar, kamu 

spotları vb çalışmalar yapılması sağlanacaktır. 

23. Korunmasız Yol Kullanıcılarına Yönelik Uygulamalar 

Korunmasız yol kullanıcılarına yönelik düz arazilerden geçen karayolu kent 

geçişlerinde bisiklet yolları uygulamasına geçilerek yaygınlaştırılması sağlanacaktır.  

24. Görünürlüğü Artırılmış Malzemeler  

Sathi kaplama ve BSK üzerine uygulanabilen ekstra trafik güvenliği gerektiren 

geçişlere (sisli bölgeler ve kara noktalar vb.) daha uzun ömürlü, fluoresan özellikli ve gece 

görünürlüğü artırılmış malzemeler üzerine araştırmalar yaparak uygulamaya geçirilecektir. 

25. Trafik Kazası Tespit Tutanağının Revize Edilmesi 

Trafik kaza analizlerinin sağlıklı yapılabilmesi amacıyla Trafik Kazası Tespit 

Tutanağının revize edilerek olay yerinde ilgili kurum uzmanlarının katılımıyla oluşturulacak 

bir komisyon tarafından düzenlenmesi ile ilgili her türlü faaliyetler (standartların 

belirlenmesi, gerekli eğitimlerin verilmesi vb) gerçekleştirilerek uygulamaya geçirilecektir. 

26. Motosiklet Kazalarının Şiddetini Azaltılması Projesi  

10. Ulaştırma Şurasında belirlenen projelerden KY-62’nin adı revize edilerek 

geliştirilmiştir. Karayollarında motosikletlerin karıştığı kazaların çelik otokorkuluklar 
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kullanımı nedeniyle şiddeti oldukça fazladır. Bu şiddeti azaltmaya yönelik otokorkuluk 

tasarımları geliştirilmeli, dünya uygulamaları izlenmeli ve farklı malzeme uygulamaları 

denenmelidir.  

27. Akıllı Taşıt Uygulamaları 

10. Ulaştırma Şurasında belirlenen projelerden KY-40, KY-47, KY-65 ve KY-71 

birleştirilerek ve bu ad altında revize edilerek geliştirilmiştir. Bu proje kapsamında kara 

kutu uygulamaları, aktif ve pasif taşıt güvenlik sistemleri, enerjiyi verimli kullanan hibrit 

araçların teşvik edilmesi vb uygulamalar yer almaktadır. 

28. Akıllı Ulaşım Sistemlerini Yaygınlaştırmak  

10. Ulaştırma Şurası kapsamında KY-24 olarak belirlenen proje kapsamına KY-4, 

KY-53 ve KY-54 dahil edilerek revize edilmiştir. Bu proje kapsamında AUS’dan olan Ana 

Trafik Yönetim Merkezleri, Akıllı Bilgi Toplama Sistemlerinden olan sürekli trafik sayım ve 

sınıflandırma sistemleri, otomatik geçiş sistemleri, karayolu güzergahları üzerine bu 

sistemlerin altyapısını sağlayan fiber optik kabloların döşenmesi vb. projeler yer alacaktır. 

Ayrıca AUS kapsamında kaliteyi artıran ve maliyeti azaltan çalışmalar sürdürülecektir. 

29. Tünellerde Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Yaygınlaştırılması ve Tünel Kontrol 

Merkezlerinin Kurulması  

10. Ulaştırma Şurasında belirlenen projelerden KY-58’in kapsamı geliştirilerek bu 

ad altında revize edilmiştir.  Bu proje AUS geliştirilmesi kapsamında ele alınabilecek bir 

proje olmakla birlikte özellikle Kuzey-Güney Akslarında geliştirilen koridorlarda uzun tülde 

kritik yapılardan olan tünellerin sistematik izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla geliştirilmiştir.  

Tüneller spesifik yapılar olduğu için tünel girişi veya yaklaşım yollarında tehlikeli madde 

taşıyan taşıtlar için ayrı bir kontrol merkezi kurulmalıdır. Bu merkez bölgedeki diğer 

kurumlar ile (emniyet, jandarma, ambulans) koordineli olarak çalışmalıdır. 

30. Karayollarında Bilgi Teknolojilerini Yaygınlaştırmak  

10. Ulaştırma Şurası kapsamında KY-39, KY-42 ve KY-61 birleştirilerek tek ad 

altında toplanmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak veri 

toplama sistemlerinin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler 

gerçekleştirilecektir. 
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31. Yönetim Sistemlerinin Uygulanması ve Yaygınlaştırılması 

10. Ulaştırma Şurasında belirlenen projelerden KY-28’in adı ve kapsamı revize 

edilmiştir. Yol, köprü ve tünellerin trafiğe güvenli geçit verebilmesi için zamanında bakım 

onarımının yapılmasına yönelik bütçe-zaman denklemini içine alan optimum seçenekler 

sunan yönetim sistemleri hayata geçirilecektir. 

32. Varlık Yönetimi 

Üstyapı yönetim sistemi, köprü yönetim sistemi, tünel yönetim sistemi vb. GIS 

tabanlı sistemleri entegre hale getirerek yatırım önceliklerinin belirlenmesi yönünde karar-

destek sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla Varlık Yönetimi kurulacaktır. 

33. Karayolu Afet Yönetimi 

10. Ulaştırma Şurasında belirlenen projelerden KY-07, KY-50 ve KY-64 kritik 

karayolu yapılarının afetlere karşı güçlendirilmesi, olay anında acil müdahale, önceliklerin 

belirlenmesi ve tedbirlerin alınması  kapsamında revize edilmiştir.  

Bu proje kapsamında deprem, heyelan, sel, çığ vb afetler ve doğa olaylarına karşı 

risk alanları, öncelikli müdahale edilecek yapılar, mekanlar ve görevlendirmeler 

belirlenecek gereken durumlarda Afet Yönetim Merkezi ile koordinasyon ve görev 

paylaşımları  sağlanacak ve böylece karayolu yapılarının her türlü riske karşı en etkin 

şekilde yönetilecektir. 

Ayrıca, özellikle deprem bölgelerinde yapılan köprüler için, yerli teknoloji sismik 

izolatörlerin geliştirilmesi ve geliştirilecek farklı tiplerin deprem performanslarının 

araştırılması hedeflenmektedir. 

Köprülerde montajı kolay, konforlu ve uzun ömürlü yeni teknoloji yerli genleşme 

derzleri geliştirilecektir. Mevcut yapıların yeni deprem şartnamelerine uygun hale 

getirilerek depremlerde daha iyi bir performans göstermesi amacıyla sismik takviye 

çalışmaları sürdürülecektir. 

34. Karayolu Üstyapısında Malzemelerin Geri Dönüşümünü Yaygınlaştırmak 

(KY-20) 

Bozulan yol üstyapısının onarımında kazılan malzemelerin çevreye olumsuz 

etkilerinin azaltılması yanında ekonomiye yeniden kazandırılması amacıyla BSK 

imalatında yeniden kullanım yaygınlaştırılacaktır. 
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35. Yol İşaretlemesinde Yeni Gelişmiş ve Dayanıklı ve Çevreye Duyarlı 

Malzemeler Kullanmak  

10. Ulaştırma Şurasında belirlenen projelerden KY-41, KY-43 ve KY-48 

birleştirilerek KY-26 adı altında toplanmıştır. Gelişen malzeme ve teknolojiler kullanılarak 

yatay ve düşey işaretlemeleri AB ülkeleri standartlarına ulaştırmalı ve çevreye etkileri en 

aza indirgenmelidir. 

36. Çevre Yönetim Merkezlerinin Oluşturulması (KY-5) 

Bu proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görev kapsamında yer almakta olup  

Karayolları Bölge Müdürlüklerinde çalışan en az 2 adet çevre konularında deneyimli 

personelin Çevre Yönetim Birimleri çalışmalarına katkı sağlaması ile gerçekleştirilecektir. 

37. Trafiğin Yoğun Olduğu Yerleşim Alanlarında Geçen Koridorlarda Gürültü 

Önleyici Perdeleri Yaygınlaştırmak (KY-30) 

Yol kenarında yaşayanların gürültüden etkilenmemesi için gürültü önleme perdeleri 

uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.  

 

38. Karayollarında Gelişmiş, Dayanıklı ve Çevreye Duyarlı Malzemelerin 

Kullanılması 

10. Ulaştırma Şurasında belirlenen projelerden KY-43’ün adı ve kapsamı revize 

edilmiştir. Bu proje ile teknolojik gelişmeler takip edilerek AB standartlarına uygun, çevre 

dostu, enerji verimliliği sağlayan ve maliyet etkin malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır. 

39. Gürültü ve Sera Gazları Emisyon Kontrolleri (KY-60) 

Karayolunun yapım ve işletmesinde çevreye verilen zararlardan (gürültü, sera 

gazları, çevrenin tahribatı ve yapılaşma kirliliği vb) korunma tedbirlerinin alınmasına azami 

özen gösterilecektir. Yol boyu ağaçlandırma, gürültü perdeleri ve emisyon azaltıcı 

düzenlemeleri gibi faaliyetler bu proje kapsamında ele alınacaktır.  

40. Yol İnşaatlarında Çevre Dostu Taahhüt Uygulamaları (KY-29) 

Eko sistem yol inşaatlarında azami ölçüde korunacaktır.  Hakediş ödemelerinde 

çevreye uygunluk belgesi aranacaktır. Çevre yönetim sistemine sahip olmayan 

organizasyonlar karayolu taahhütlerine giremeyecektir. Çevreye zarar verenler de 

tedarikçi, listesinden düşülecektir. 
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41. Yolun Ömür Döngü Çevresel Etki Analizinin yapılması  

Yolun yapımı, bakımı ve işletilmesinin  çevresel açıdan değerlendirilerek yolun 

yapımı ve hizmet ömrü boyunca yapılan tüm işlemlerde kullanılan malzeme ve enerji 

kaynakları ile bu işlemler sırasında ortaya çıkan atıklar ve çevreye yayılan emisyonların 

tespit edilerek, tüm işlemlerin  karbon etki alanı belirlenecektir. 

42. Çevre Dostu Zemin ve Kaplama Malzemeleri Geliştirmek (KY-43) 

Bu proje kapsamında çevre dostu Ilık Karışım Asfalt, Soğuk Bitümlü Karışımlar, 

Poroz Asfalt, Modifiye Asfalt /Bitüm gibi yeni üstyapı tiplerinin ve asfalt karışımların risk 

almamak için trafiğe açık deneme pistleri üzerinde uygulanacaktır.  

Ayrıca karayolu ulaşımında kullanılan veya kullanılacak olan kendini yenileyen, 

kendini onaran, kendini yok eden, nano teknoloji ürünü vb. malzemeler hakkında 

araştırmalar yapılacaktır 

43. E-Yollar 

10. Ulaştırma Şurasında belirlenen projelerden KY-18’in adı ve içeriği bu proje ile 

revize edilmiştir. Elektrikli yol altyapısının (e-yol) oluşturulması ile yol boyu tesislerinin, 

elektrikli taşıtların enerji ihtiyacının karşılanmasına uygun hale getirilmesi için gerekli 

kriterler oluşturulacaktır. 

44. Ana Arterlerde Yaban Hayatın Korunması (KY-67) 

Yolların tel örgülerle ayrılarak yaban hayvan girişinin önlenmesi, sığır, koyun ve 

benzeri evcil hayvanlar da bu kapsamda değerlendirilmektedir. 

45. Karayolu Ulaşım Sistem Planlaması 

10. Ulaştırma Şurasında belirlenen projelerden KY-46, KY-52 ve KY-55 

birleştirilerek ve kapsamı geliştirilerek bu ad altında revize edilmiştir.  Karayolu AUS ve 

CBS çerçevesinde elde edilen veriler ve başlangıç-son etütleri kullanılarak diğer ulaşım 

türleri ile uyumlu talep tahmin sistemlerini kurulması, bu çerçevede statik ve dinamik 

planlama ve işletme analizlerinin yapılması mevcut kaynakların etkin ve verimli 

kullanılmasını sağlayacaktır. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan yazılım, donanım, eğitim ve 

diğer ihtiyaçların karşılanması ile analiz sistemi kurularak kurumsal kapasite 

geliştirilecektir. 
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46. Karayolu Planlama ve Projelendirme Faaliyetlerinin Geliştirilerek 

Yenilenmesi 

10. Ulaştırma Şurasında belirlenen projelerden KY-56’nın kapsamı geliştirilerek bu 

ad altında revize edilmiştir. Söz konusu proje kapsamında yer alan faaliyetler aşağıda 

belirtilmiştir:  

 Ülkemiz koşullarına uygun ve özgün karayolu kapasite elkitabının 

oluşturulması, 

 Mevcut “Karayolu Tasarım El Kitabı”nın  gelişmiş ülkelerin uygulamaları ve 

ülkemiz koşulları dikkate alınarak özgün bir yapıya kavuşturulması, 

 Karayolu ağının fonksiyonel sınıflandırmasının yapılması, 

 Kendini ifade eden yol standartlarının geliştirilmesi, 

 Affeden yol uygulamaları standartlarının geliştirilmesi, uygulamalar yapılması 

ve yaygınlaştırılması, 

 Ülkemiz TEN-T Omurga Ağının AB ile uyumu kapsamında 2008/96 EC 

direktifine uyumunun geliştirilmesi, 

 Kent geçişleri ve gerekli yol kesimlerinde engelli kişiler için ihtiyaç duyulan 

düzenlemelerin belirlenmesi, 

 Hız Yönetimi uygulamalarına yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi. 

 

47. Ulusal ve Yerel Ulaşım Planlarının Bütünleştirilmesi 

Ulaşım ana planının, şehir nazım imar planı, çevre düzeni planları vb ile entegre 

olacak şekilde hazırlanması için UDHB ve yerel idarelerin kullandığı ulaşım planı 

modellerinin birbirleri ile entegrasyonu ve veri alışverişini sağlayacak veri tabanı 

oluşturulacaktır. 

48. Karayolu Başlangıç-Son Matrislerinin Oluşturulması  

Ulaşım sistemleri arasında talebin dengeli dağılımının sağlanması, kaynakların 

etkin ve verimli kullanılması amacıyla gerekli etütleri yaparak, yük ve yolcu taşımacılığına 

ilişkin başlangıç-son matrisleri oluşturulacaktır.   
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49. Ulaşım Türleri Arasındaki Dengenin Sağlanması (KY-16) 

Bu proje UDHB görev kapsamında olup Ulaştırma Ana Planı çalışmaları 

çerçevesinde tüm ulaştırma türleri arasında denge ve uyum sağlanması 

gerçekleştirilecektir. 

50. Proje İzleme ve Değerlendirilme Sistemi  

Karayolu projelerinin, yaşam döngü sürecinde izlenmesi ve değerlendirilmesi 

amacıyla veri tabanının oluşturularak proje takibinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 

51. Yük/Güç Dengesinin AB Standartlarına Uyarlanması (KY-21) 

Sözkonusu proje KDGM görev kapsamında yürütülmektedir. Yolların ve köprülerin 

ağır yük taşımacılığından zarar görmemesi için aşırı yüklemeleri önlemekle birlikte, 

yolların ekonomik ve güvenli kullanımı için araçların yük/güç dengesini AB standartlarına 

uygun hale getirilmesi sağlanacaktır. 

52. Karayollarının Dingil Yükünün On-Line Kontrol Edilmesi (KY-22) 

 Sözkonusu proje KDGM görev kapsamında yürütülmektedir. Yol kenarı denetim 

istasyonlarında ağırlık ve boyut kontrollerinin yaptırılması yaygınlaştırılacaktır.    

53. Ülkemizi Uluslararası Lojistik Merkezi Haline Getirmek (KY-32) 

Uluslararası taşımacılık kapsamında karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu 

taşıma sistemleri birbirlerini tamamlayacak şekilde programlanarak lojistik destek alanları 

geliştirilecek ve ülkemiz uluslararası ölçekte lojistik merkezi haline getirilecektir. Mesleki 

saygınlık ilkeleri doğrultusunda kaliteli ve güvenli taşımacılık hizmeti veren; mali ve 

mesleki yeterlilik şartlarını Avrupa Standartları düzeyinde yakalamış; güvenilir ve sorunsuz 

hizmet veren kurumsallaşmış taşımacılık şirketlerinden oluşan çağdaş bir karayolu  

taşıma filosuna  kavuşmak ve Türkiye karayolu taşımacılık pazarı oluşmasına yardımcı 

olmak bu projenin amaçları arasındadır. Uluslararası ticarette karayolu taşımacılığında 

serbestleşmenin sağlandığı, kota ve diğer miktar kısıtlamalarının karayolu taşımacılığında 

karşılıklılık ilkesi çerçevesinde ortadan kaldırıldığı bir taşımacılık altyapısı kurulması için 

çalışılacaktır. 
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54. Kombine Taşımacılık Projesi (KY-38) 

Bu proje KDGM ve TMKTDGM’nün görev kapsamında yer almaktadır. İntermodal 

taşımacılık beşinci ulaştırma türü olarak kabul edilmekte ve kurumsallaşmasına yönelik 

her türlü tedbirin alınarak uzun vadeli stratejilere dayanan bir ulaştırma sistemi 

oluşturulacaktır. 

55. Güvenli Tehlikeli Madde Taşıma Sistemi (KY-36) 

Bu proje KDGM ve TMKTDGM’nün görev kapsamında yer almaktadır. Tehlikeli 

eşya taşımacılığı kural ve uygulamalarına sahip, kaliteli, güvenilir, güvenli ve 

kurumsallaşmış firmaların yaygınlaştığı, tehlikeli eşya taşımacılığı konusunda mesleki 

eğitimini tamamlamış ve yeterli bilgi düzeyine sahip sürücülerin mevcut olduğu bir taşıma 

düzeni oluşturulacaktır. 

56. İkili Karayolu Taşımacılığı Anlaşmalarının Arttırılması 

Bu proje 10. Ulaştırma Şurasında belirlenen projelerden KY-33’ün adının revize 

edilmesi ile geliştirilmiş olup KDGM görev kapsamındadır. Uluslararası Karayolu 

Taşımacılığı Anlaşmamız bulunmayan ülkeler ile yeni anlaşmalar imzalamak suretiyle 

taşımacılarımızın farklı pazarlara erişimini kolaylaştırılarak bu kapsamda mevcut İkili 

Karayolu Taşımacılığı Anlaşması sayısını 58’den 70’e çıkarılacaktır. 

57. Çok Modlu Taşımacılık Altyapısının Geliştirilmesi 

Bu proje çerçevesinde belirlenen lojistik merkezler, liman, sınır kapısı ve demiryolu 

istasyonlarına erişimi sağlayan karayollarının geometrik ve fiziki standartları artırılarak, 

çok modlu taşımacılığın altyapısı geliştirilecektir. 

58. Modüler-Prefabrik Karayolu Elemanları  

Bu proje kapsamında yapım sürecinde esneklik ve zaman tasarrufu sağlamak 

amacıyla özellikle ABD’de yapılan prefabrik ve modüler karayolu elemanları hakkında 

araştırmalar yapılacaktır. 

59. Karayolu Üstyapı Tasarımları ile ilgili Araştırma Faaliyetleri Yapmak 

10. Ulaştırma Şurasında belirlenen projelerden KY-44’ün adı revize edilmiştir. Bu 

proje ile karayolu üstyapısı tasarımı için Mekanistik – Ampirik yaklaşımlar geliştirilecektir. 
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60. Beton Yollar 

Asfalt üstyapı uygulamasının yapıldığı ülkemizde beton yollarında uygun bulunan 

yerlerde kullanımının sağlanması için gerekli altyapının sağlanması gerekmektedir. 

61. Performans Esaslı İhale Sistemlerinin Geliştirilmesi 

Devlet yollarının bakım-işletme hizmetlerinin performans bazlı ihale sistemine göre 

yapılması amacı ile performans göstergeleri belirlenecek ve buna göre teknik şartnameler 

hazırlanacaktır. 

62. Engellilere Yönelik Önlemler 

Karayolu şehir geçişlerinde ve şehir içi yollarda engellilerin kullanımına yönelik 

trafik işaretlemeleri ve düzenlemeleri yaygınlaştırılacaktır.  

63. Şehirlerarası Otobüs Kalitesi, Konforu ve Güvenliğinin İyileştirilmesi (KY-

51) 

Şehirlerarası karayolu ulaşımında otobüsle toplu taşımacılığın kalitesinin, 

etkinliğinin ve güvenliğinin geliştirilmesi konusunda araştırmalar yapılacaktır. 

64. Karayolu Kullanıcılarına Eğlenceli Seyahat İmkanlarının Sağlanması 

10. Ulaştırma Şurasında belirlenen projelerden KY-59, KY-68, KY-69 ve KY-75 

birleştirilmiş ve bu ad altında revize edilerek geliştirilmiştir. Ana arterlerde kamping, 

hastane, alış veriş merkezleri, gıda ikram ve yakıt merkezleri, tarihi mekanlara erişim, 

yayla turizminin geliştirilmesi, eğlence merkezleri ile dinlenme tesislerine erişim 

sağlanarak yol kullanıcılarının eğlenceli seyahat etmesi mümkün kılınacaktır. Buna 

ilaveten güzergahlar üzerinde belirlenecek tarihi mekanlarda mola, dinlenme, eğlenme, 

konaklama ve her türlü duruşlarda, bölgede oluşan tarihi olaylar,  göç ve harpler ile 

medeniyetlere ilişkin bilgilendirme panoları inşa edilecektir. 

65. Karayolu Hizmetlerinin Özelleştirilmesi  

10. Ulaştırma Şurasında belirlenen projelerden KY-73’ün kapsamı KY-72 ile 

birleştirilmiştir. Mevcut otoyol, devlet ve İl Yollarının özelleştirilerek özel sektör marifeti ile 

işletilmesinin sağlanması imkanları araştırılarak geliştirilecektir. 
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66. Karayolu Akademisi (KY-6) 

Bu proje kapsamında karayolu konusunda fiziki, geometrik standartlar, teknik 

şartnamelerin ve ihale yöntemlerinin geliştirilmesi, her türlü akademik, teknolojik 

araştırma, test (çarpışma, görünürlük, aşınma, stabilite vb.) analiz ve değerlendirme 

çalışmaları ile lisansüstü eğitim verilecek, kamu, özel sektör ve üniversite işbirliğini 

sağlayarak projeler geliştirilecek ve araştırmalar yapılacaktır. 

67. Uluslararası Karayolu Sempozyumu  

Transit ülke konumundaki Türkiye’nin hinterlandı içerisindeki karayolu teşkilatları 

ile ilişkilerin güçlendirilmesi amacı ile her iki yılda bir uluslararası karayolu sempozyumu 

düzenlenerek geleneksel hale getirilmesi sağlanacaktır. 

68. Karayolları, Kamu ve Medya İletişiminin Güçlendirilmesi  

10. Ulaştırma Şurasında belirlenen projelerden KY-09 ve KY-76’nın kapsamı 

genişletilerek bu ad altında revize edilmiştir. Söz konusu proje kapsamında karayolu 

radyosu, otoyolu radyosu gibi uygulamalarla yol kullanıcılarının bilgilendirilerek eğlenceli 

ve güvenli seyahat etmelerinin sağlanması, karayolları ile ilgili medyada çıkan yanlış 

haber ve bilgilendirmelerin önlenmesi, trafik güvenliği kültürünün toplumda yerleşmesinin 

sağlanması amacıyla kamu spotu görsellerinin başlatılarak sürdürülmesi, güvenli sürüşe 

yönelik medya üzerinden bilgilendirme kampanyalarının güçlendirilerek sürdürülmesi 

sağlanacaktır.  

Ayrıca, karayolu kamulaştırma sınırları içine reklam levhası konulması, kiralanması 

yöntemlerinin belirlenmesi, izlenmesi ve denetlenmesi sağlanacaktır.  

Buna ilave olarak, sempozyum, fuar, konferans, sergi vb etkinliklerde 

Karayollarının kamuoyuna etkin tanıtımı yapılarak kamuoyu beklentilerinin alınması 

sağlanacaktır. 
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2035 Yılı Projeleri 

1. Otoyol Projeleri 

Sıra 
No 

Proje Adı 
Uzunluk 

(km) 

1 Bozüyük-Afyonkarahisar Otoyolu 85 

2 Afyonkarahisar-Niğde Otoyolu 425 

3 Düzce-Zonguldak Otoyolu 90 

4 Alanya-Mersin Otoyolu 250 

5 Delice-Sivas-Refahiye Otoyolu 540 

6 Nevşehir-Diyarbakır Otoyolu 650 

7 Diyarbakır-Gürbulak Otoyolu 460 

8 Sivas-Malatya Otoyolu 230 

9 Trabzon-Malatya Otoyolu 540 

10 Şanlıurfa-Akçakale Otoyolu 50 

11 Rize-Diyarbakır Otoyolu 560 

12 Pasinler-Türkgözü Otoyolu 250 

Toplam 4.130 

 

2. 2008/96 AB Direktifinde yer alan uygulamalar kapsamında karayolu güvenlik 

etki değerlendirmesi, güvenlik kontrolu, güvenlik incelemesi ve karayolu ağı 

güvenlik yönetimi çalışma sisteminin tesis edilmesi, 

3. Akıllı ve bilgisayar destekli yollar, 

4. Hız sınırı olmayan tam erişme kontrollu yollar. 

5. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan (güneş, rüzgar vb) karayolu 

altyapısının oluşturulması; güneş enerjili yollar, elektirikli yollar vb. 
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6. DEĞERLENDİRME, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Karayolu altyapı yatırımları kendi bünyesi içinde başlı başına ekonomik bir faaliyet 

olması yanında, diğer bütün sektörlerle de çok yakın ilişkisi olan ve bu sektörleri doğrudan 

etkileyen bir hizmet türü konumundadır. Otomotiv, petrol, lojistik, taşımacılık, inşaat 

sektörleri başta olmak üzere tüm sektörler karayolları altyapısı hizmet seviyesi durumuna 

bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Bu nedenle karayollarının etkinliği ve verimliliğinin 

arttırılmasıyla taşımacılık sektörünün etkinliği ve verimliliği arttırılacaktır. 

Onbir yıl aradan sonra gerçekleştirilen 10. Ulaştırma Şurasında Cumhuriyetimizin 

100. yılı hedeflenmiş ve sektörün vizyonu, hedefleri, politikaları ve projeler bu kapsamda 

belirlenmiştir. Bu hedefler belirlenirken Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin dünya 

ekonomisinde önde giden 10 ülke arasında olması öngörülmüştür. 2013 yılında 

gerçekleştirilmesi planlanan 11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şurasında ise 2035 

hedef yılı olarak belirlenmiştir. Ayrıca 2023 yılında Türkiye’nin, yıllık ortalama %7 büyüme 

hızı yakalayarak 85 milyonluk nüfusu ile kişi başına düşen milli geliri yıllık 25.000 ABD 

Doları’nın üzerinde bir seviyeye gelirken GSMH’nın yaklaşık 2 Trilyon ABD Dolar 

büyüklüğe ulaşacağı ve bu bakımdan dünyanın 10. büyük ekonomisi haline geleceği 

tahmin edilmektedir.   

Ülkelerde 1.000 kişi başına düşen taşıt sayısı ulaşımda gelişmişlik ve ekonomik 

gelişme açısından önemli bir göstergedir. Ülkemiz mevcut durumda taşıt sahipliğinde 

doyum noktasının çok altında olmakla birlikte hızla artmaktadır. Artış oranı son yıllarda 

yıllık ortalama %6 mertebesindedir. 2023’de bu gösterge bugünkü AB ortalamasının 

oldukça üzerinde olacaktır. 2023 için bu değerin 1.000 kişiye düşen taşıt sayısının 400  

olacağı tahmin edilmektedir.  

Ulaşım türleri arasındaki türel dağılıma bakıldığında ise 2023 yılı için karayollarının 

bugünkü baskın taşıma yükünün dağıtılarak, yük taşımacılığında %77,91’den (2011 yılı) 

%67,52’ye (10. Ulaştırma Şurası 2023 tahmini) ve yolcu taşımacılığında %90,49’dan 

(2011 yılı) %75,60’a (10. Ulaştırma Şurası 2023 tahmini) indirgenmesi hedeflenmiş ve 

diğer türlerdeki projeler bu hedef çerçevesinde belirlenmeye çalışılmıştır. Karayollarının 

türel dağılımdaki yeri azalırken yük ve yolcu taşımacılığı miktarları artacaktır. Yük 

taşımacılığının yıllık ortalama %4,9 oranında artarak 2023 yılı itibarıyla 365 Milyar ton-km 

değere, yolcu taşımacılığının ise %3,5 artarak 378 Milyar yolcu-km değere ulaşacağı 

öngörülmektedir. 
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10. Ulaştırma Şurasında belirlenen hedefler ve politikalar çerçevesinde geliştirilen 

projelerin bazıları sonuçlandırılmış, büyük bir kısmında da çalışmalar sürdürülmektedir. 

Sektörün belirlediği projelerin gerçekleştirilmesi anlamında “Hedef 2023” için 10 yıl süre 

bulunmakta, bu nedenle sektör temsilcileri hedeflere ulaşmak için daha hızlı çalışmalı ve 

sonuç odaklı sayısal göstergeler düzenli takip edilmelidir. 

Karayolu sektörünün belli başlı sorunu, demografik yapıdaki değişim ve ekonomik 

büyüme neticesinde artan trafik talebidir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde ve 

ticari anlamda önemli illerde trafik artışı kullanıcıları seyahat süresi boyutunda sıkıntıya 

sokmakla birlikte çevresel anlamda gürültü ve hava kirliliği gibi problemlerde artışlar 

meydana gelecektir. Gelişen yol ve taşıt teknolojisi ise oluşan problemleri yok edemese 

de azaltılması yönünde hizmet verecektir. Trafik Yönetim Sistemleri bu anlamda her 

geçen yıl önem arz edecek ve trafik yönetim merkezlerinin sayısı artacaktır. Trafik 

Yönetim Merkezleri sadece trafiğe akışkanlık anlamında yardımcı olmayacak trafik 

kazalarının yönetilmesi, olay yönetimi, hava durumu bilgilendirme ve acil yardım 

anlamında da önemli hizmet verecektir.  Trafik Yönetim Merkezleri tek türe ait olmayıp 

diğer ulaşım türleri ile de uyum sağlayarak türlerarası ve çok türlü hizmet verebilecektir. 

Bununla birlikte artan talebe yeterince hizmet verilmesi için son yıllarda akıllı sistemler 

kullanılmakla birlikte artan talebe karşılık verecek arzın oluşturulabilmesi için özel 

sektörün finans teminine ve işletmeye katılımı başlamış ve sürdürülmektedir. Önümüzdeki 

yıllarda “Yap-İşlet-Devret, Yap-Devret-İşlet, Kirala-Geliştir-İşlet” gibi yöntemler sıkça 

kullanılacaktır. Ayrıca ülkemizde katkı paylı projeler ve bazı ülkelerde gölge ücretlendirme 

vb yöntemleri kullanılarak finansman darboğazı aşılmaya çalışılmakta olup ücretli otoyollar 

gibi özel sektörü finansman konusunda teşvik edecek projeler geliştirilecektir. 

Karayolu alt sektörünün en önemli darboğazlarından biri ise sektörün %90’lar 

mertebesinde petrol enerjisine bağımlı olmasıdır. Ülkemiz ise petrol enerjisi konusunda 

neredeyse tamamen denilebilecek boyutta dışa bağımlıdır. Bu bağlamda enerji verimliliği 

en önemli hususlardan birisidir. Enerji verimliliği Akıllı Ulaşım Sistemlerinin 

yaygınlaştırılması ve akıllı taşıtların kullanımının ekonomik anlamda teşviki ile belirli 

oranda sağlanabilir. Bu arada toplu taşımacılığın teşvik edilmesi özellikle kent içlerinde ve 

birbiri ile ticari ve yolcu taşımacılığı yönünden sıkı bağları olan birbirine yakın yerleşimler 

arasında taşıtta tek kişi kullanımlarının ücretlendirilmesi gibi mevcut durumda bazı 

ülkelerde kullanılan yöntemlerle hem enerji tasarrufu hem de çevreye daha az emisyon 

salınımı sağlanmış olacaktır. Dünya enerji stoklarının kısıtlılığı enerji konusunda 

farkındalık gerektirmekte olup önümüzdeki 20-30 yıl içinde bu konunun önemi daha da 
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artacaktır. Yükün anında tesliminden ziyade harcanan enerjinin azaltılması ve lojistik 

kavramı daha önemli hale gelecektir. Bu nedenle karayolu altyapısı ve lojistik merkezleri 

ile entegre olmalıdır. 

Acil Eylem Planı kapsamında 2003 yılında başlanan bölünmüş yol programından 

bugüne kadar 16.152 km bölünmüş yol yapılmış, 2013 yılı başı itibarıyla 22.253 km 

bölünmüş yol ağına erişilmiştir. Batı-Doğu aksları neredeyse tamamlanmış olmakta birlikte 

özellikle sıra dağların yer aldığı kuzey-güney akslarında yer yer tünel ile geçişli bölünmüş 

yollar devam etmektedir. 2023 yılı için 5.250 km otoyol YİD projesi, 250 km otoyol milli 

bütçeden, 8.747 km yeni bölünmüş yol, 46.035 km BSK yapımı hedeflenmiştir. 

Hedeflenen bu yatırımların gerçekleştirilebilmesi için yaklaşık 213 milyar TL kaynağa 

ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çerçevede son yıllarda karayolu projelerine tahsis edilen kaynak 

aktarımının sürdürülmesi, ayrılan kaynakların GSYİH’nın %1’nin altına düşürülmemesi 

önem arz etmektedir. Bununla birlikte milli bütçeden ayrılan kaynakların bu boyutta olması 

dahi hedeflere ulaşılmasına imkan tanımayacaktır. Bu nedenle KÖİ projeleri önem arz 

etmekte olup mevcutta karşılaşılan problemler çözüme ulaştırılmalıdır. Büyük ölçekli KÖİ 

projeleri hayata geçirilirken paralel bir süreçle başta proje uygulayıcısı İdare olmak üzere 

projeye taraf kişi ve kurumların KÖİ uzmanlık kapasitesinin geliştirilmesi gerekmektedir.  

Ayrıca Ülkemizde önümüzdeki döneme ışık tutacak en önemli konulardan biri de 

karmaşık mevzuata bütüncül bir yaklaşım getirecek temel bir KÖİ Kanununun 

yapılmasıdır.  

UDHB tarafından hazırlık çalışmalarına başlanan Ulaştırma Ana Planı ulaşım 

türleri arasındaki talep dengesinin sağlanması, kaynakların etkin ve verimli  kullanılması 

açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle Ana Plan çerçevesinde tüm ulaşım türlerini 

kapsayan yük ve yolcu taşımacılığına ilişkin etütlerin yapılarak başlangıç-son matrisleri 

oluşturulmalı, türel dağılımlar maliyet ve zaman faktörleri göz önünde bulundurularak 

gerçekçi yapılmalı, türel arz fazlası yaratılmamalıdır.    

Pek çok ülkede bakım için harcanması gereken bütçenin ancak %20-%50’si kadarı 

harcanabilmektedir. Bölünmüş yolların artması ile bakım harcamaları %40-50 

mertebesinde artmış ve bölünmüş yol oranı arttıkça bu miktar artacaktır. Bu nedenle 

Üstyapı Yönetim Sistemi daha fazla önem arz etmektedir. Bununla birlikte, KYS, ÜYS, 

TYS gibi birbirinden bağımsız karayolu yönetim sistemlerinin Varlık Yönetim Sistemi 

altında birbiriyle bütünleyici yapıya kavuşturulması karar destek sistemlerini güçlendirecek 

yatırım kararlarının etkinliğini arttıracaktır.  
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Önleyici bakım, koruyucu bakım gibi bakımların zamanında gerçekleştirilmesi ve 

programlamanın zamanında yapılması gerekmektedir. Aynı şekilde bakım hizmetlerinin 

özel sektör eliyle yaptırılması ve performans ölçütlerinin belirlenmesi de maliyetlerin 

düşürülmesi açısından önemlidir. Ayrıca neredeyse her yıl yenilenmesi gereken sathi 

kaplamalı yollar terkedilerek 2023 yılına kadar devlet ve il yollarının tamamının BSK 

kaplamalı hale getirilmesi önem arz etmektedir. BSK kaplamalı yollar yol üstyapısının sık 

bozulmasına engel olmakla birlikte yol üstyapısının ömrünü uzatır. Böylece bakım giderleri 

azaltılarak ekonomik verimlilik elde edilecektir. Bununla birlikte BSK kaplamalı yollar hem 

yol çalışmalarındaki sıklığı azaltacak hem de konfor sağlayarak kullanıcı giderlerinin 

azalmasına ve güvenliğin artmasına neden olacaktır. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre trafik kazaları günümüz itibarıyla 

Dünya’da 9. ölüm nedeni olmakla birlikte %65 artış göstererek 2020 yılında 3. ölüm 

nedeni olacağı tahmin edilmektedir. Her yıl Dünya’da 1,2 Milyon kişi trafik kazalarında 

yaşamını kaybederken 50 Milyon kişi de yaralanmaktadır. Ayrıca trafik kazalarında oluşan 

maddi kayıp ise Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın %1-3’ü mertebesinde olup önemli bir sosyal 

ve ekonomik olgudur. Ülkemizde ise trafik kazalarında her yıl 10.000 (hastane ölümleri de 

dahil edildiğinde) kişi yaşamını yitirmekte 200.000 kişi yaralanmaktadır. Trafik kazalarının 

azaltılması ve ekonomik hareketliliğin hızlandırılması amacıyla başlatılan bölünmüş 

yolların haricinde kaza kara noktalarının iyileştirilmesine de devam edilecektir. Gelişen 

malzeme teknolojileri kullanılarak yatay ve düşey işaretlemeler ileri standartlara 

ulaştırılacaktır. Otokorkulukların yetersiz olduğu yol kesimleri kalmayacak ayrıca 

otokorkuluk tasarımlarında güvenli olan malzemeler tercih edilmeye çalışılacaktır. Buna 

ilaveten kendini ifade eden ve affeden yol kavramları standartlarda  yer almalıdır. Ayrıca 

proje ve yapım aşamalarında görülen hataların giderilmesi, yolun belirli bir güvenlik 

seviyesinde trafiğe açılması amacıyla 2008/96/EC sayılı “Karayolu Altyapısı Güvenlik 

Yönetimi” direktifine göre eğitimlere başlanmalıdır.  

Karayolu ulaştırmasının diğer önemli unsuru ise çevresel etkileridir. Özellikle 

kentsel alanlarda çevresel etkiler daha fazla önem arz etmektedir. Gürültü perdeleri, CO2 

salınımının azaltılması yönünde diğer enerji kaynaklarının (biyoenerji) kullanımının teşviki, 

yakıt performanslı taşıt kullanımının teşviki, otoyollarda yabani hayvan geçişlerinin yer yer 

artırılması (ekoduct), yol üstyapısında gürültü azaltıcı karışımların kullanılması, yol üstyapı 

malzemelerinin geri dönüşümü gibi hususlarda önemli ilerlemeler hedeflenmiştir. 
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